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Sára er 
dulnevni, men 
journalisturin 
kennir rætta 
navn hennara

SIÐSØGA

VIÐ HESI GREIN ERU STÓRT SÆÐ ALLIR GRAVSTEINAR Í KIRKJUGARÐINUM 
Á SVÍNARYGGI LÝSTIR. HESA FERÐ ER HJÁ BØRNUM HJÁ GØTU JÁKUPI, 
HJÁ SONI LOUIS BERGH OG HJÁ DÓTTIR JOHAN SHELL

Gøtu Jákup – ein góður havnarmaður
Her  eru tvær gravpláturnar. Onnur er hjá Agnes Mary 
Poula Jacobsen, fødd í 1916 og deyð  25.3 1917, eitt ára gomul.

Hin er hjá Johnhild Elisabeth Petrea Jacobsen jarðað 
2. juni 1913, sjey mánaðar gomul. Plátan er eisini yvir 
deyðføddu systrina,  jarðað 19. juni 1911.

Foreldrini hjá hesum trimum børnunum vóru Hanna 
og Jacob Jacobsen, kallaður Gøtu Jákup. Hanna var ættað 
undan Ryggi í Havn. Ein systir hennara, Mia, giftist til 
Norðragøtu. Hon var mamma Hans Jacob Havstreym, sum 
uttan iva hevði eina bjarta framtíð bæði sum formaður í 
fiskimannafelagnum og sum virkin í javnaðarflokkinum. 
Men hann gekk burtur einans 28 ára gamal í 1932 við 
sluppini Immanuel.

Sum navnið sigur, var Jákup ættaður úr Gøtu. Hann 
kann hava hitt konuna, Honnu, tá ið hon hevur vitjað 
systir sína í Norðragøtu. 

 Mamma Jákup var Emilia Mikkelsen, fødd 1863, úr 
Syðrugøtu. Hon var dóttir Havna Jóannes, ið sum navnið 
sigur, var úr Havn, men var fluttur til Syðrugøtu.

 Jóannes var tískil ættarfaðir til øll tey, sum eita 
Mikkelsen, og sum eru ættað úr Syðrugøtu. Pápi Jákup 
var Petur Pauli Jacobsen f. 1860, ættaður úr Tjørnustovu 
í Norðragøtu. Beiggi Petur Paula, Absalon, var giftur við 
Petru, systir Emiliu. Børnini hjá hesum báðum hjúnum 
vóru tískil dupult systkinabørn.

Upprunaliga vóru tey grannahús í Norðragøtu. Men í 
1888 var Petur Pauli við Waagen tann tiltikna túrin, tá ið 
skipið mundið gingið burtur eystanfyri Fugloynna á veg 
heim úr Íslandi við utróðrarmonnum.  Í sama illveðrinum 
stóðu hansara nýggju hús í gerð, og tey fórust so illa, at 
tey ikki kundu gerast aftur.

Emilia og Petur Pauli giftust í 1887 og fingu fimm børn.  
Men Emilia doyði í barsilssong við tá ið hon átti son, sum 
sjálvandi varð kallaður Emil eftir mammuni. Hon var eisini 
uppkallað av Petru og Absalon, sum stutt eftir, tann 29. 

september 1899, fingu eina dóttir, sum varð kallað Emilia 
eftir mostrini.

Ein einsamallur pápi við fimm børnum hevði tá í tíðini 
ikki aðrar møguleikar enn at lata tey til onnur at fostra 
upp.  Emil bleiv uppfostraður hjá Marin Elisabeth við 
Gøtugjógv. Sjálv hevði hon átt ein son, sum doyði hálv 
triðja ára gamal. Stutt aftaná misti hon mannin Kristian, 
ættaður úr Lamba. Tá bar hon barn undir belti. Hóast 
hesar umstøður tók hon Emil til sín.

Tá ið dóttirin, sum var gift í Suðuroy, doyði frá fleiri 
smábørnum, fór hon til Suðuroyar at passa tey og hevði 
Emil við sær, tey komu ikki aftur til Gøtu.

 Men Emil giftist við  gentu úr Kollafirði, Anna Sofía 
Debes, sum var komin til Suðuroyar at arbeiða fiski.  Tey 
búsettust í Kollafirði.

Jákup vaks upp í Pállstovu í Norðragøtu. Johannus 
vaks upp í Leirvík, har hann fekk eina stóra  og kenda ætt. 
Kristianna vaks eisini upp í Leirvík, og giftist við svenskum 
kavara, sum kom til Føroya at gera havnina í Havn. Tey 
fluttu seinni av landinum. Ættin er viðhvørt í Føroyum 
og ferðast.

Elspa var tað einasta av børnunum, ið bleiv verandi hjá 
pápanum. Tá ið hon giftist til Leirvíkar flutti pápi hennara 
við henni.

 Hanna og Jákup búðu undir Ryggi. Hetta er í 
grannalagnum har Kristian Djurhuus, løgmaður vaks upp.  
Gøtu Jákup var  arbeiðsmaður, sum millum annað lossaði 
á keiini, og sum róði út.  Hann doyði í 1968, 69 ára gamal.

Emil var virkin
Tey átti bara ein son, Emil, sum kom undan, og varð hann  
uppkallaðir eftir ommuni, Emiliu. Hann bleiv giftur við 
Fridu f. Jacobsen.

Tey  búsettust á Hoyvíksvegnum. 
Tey bæði fingu tvey børn. Jákup varð føddur í 1942. 

Hann giftist við Jonnu Lisberg, tey fingu fimm børn. Hann 

doyði í 1997. Vema var  fødd 1947. Hon  var gift við Sverra 
Jacobsen,  tey fingu tvey børn.

Emil hjá Gøtu Jákup var ein kendur maður í Havn, og 
her skal greiðast eitt sindur frá hansara áhugamálum, 
politikk og ítrótt. 

Hann  var eisini arbeiðsmaður og sjómaður. Hann sigldi 
við hvalabáti, lossaði á keiini, sigldi við gomlu Ternuni inn 
á Skálafjørðin og arbeiddi hjá Petur í Gong.

Emil og B36
Emil  var kendur sum B36-ari. Hann var ein av stovnarunum 
í 1935/1936. 

Hann spældi eisini við í felagnum. Tað gekk ikki so 
væl at vinna í fyrsta umfari, men í juni 1936 vann B36 
loksins sín fyrsta dyst, sum var ímóti manning av danska 
verjuskipinum Islands Falk. B 36 vann 2-0.  Danskarnir 
fingu tvey brotsspørk, men málverjin Emil bjargaði báðum.

Seinni  sama ár var steypakapping. B36 málverjin, 
Emil, stóð sum ein brandur teir báðar fyrstu dystirnar 
í kappingini, men seinni fekk pípan eitt annað ljóð frá 
ítróttarskrivaranum í Sosialinum.

Søgan var tann óhepna, at eina ferð Emil skuldi sparka 
bóltin  burtur, hevði hann rakt ein mótspælara í ryggin, 
so bólturin reyk í málið. Men hetta broytti kortini ikki 
hansara eftirmæli sum ein góður málmaður.

Nevndarlimur í Havnar Arbeiðsmannafelag
Emil var nevndarlimur í Havnar Arbeiðsmannafelag eitt 
skifti í 1960-unum. Eitt ár var hann næstformaður. Tá ið 
Emil doyði í 1971 skrivaði formaðurin Martin Joensen í 
Sosialinum:

“62 ára gamal var Emil, nú hann doyði. Sjálvt um eg 
væl visti, at hann ikki hevði livað væl ta seinastu tíðina, 
varnaðist eg ikki, at deyðin lá og lúrdi, tá vit fyri stuttum 
skiftu orð saman. Vit vóru vinmenn báðir, og sjálvt um 
vit hava kenst leingi og verið væl,  so haldi eg, at tað var 

Havnarmaðurin, Gøtu Jákup, 
misti trý av fýra børnum 

Hanna og Gøtu Jákup. Gentan kann vera Vema hjá Emil

Johnhild Elisabeth Petrea Jacobsen varð jarðað 2. Juni 1913, 7 mánaðar 
gomul og “hendes dødtfødte søster” varð jarðað 19. juni 1911.
Seinni steinurin er yvir Agnes Mary Poula Jacobsen, 
fødd í Havn í 1916, deyð  25.3 1917, eitt ára gomul. Niðast 
á steininum stendur “FRED MED JERES STØV.

VIÐ ÓL A JACOBSEN
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samstarvið í stjórn Havnar Arbeiðsmannafelags, sum 
gjørdi sambandið óbrótiligt.

Heilt og fult sum Emil gekk inn fyri øllum, hann 
hevðist at, so gekk hann eisini uppí stjórnararbeiðið í 
arbeiðsmannafelagnum – hugsjónarmaður sum hann var.

Javnaðarmaður var Emil, javnaðarmaður frá teirri 
tíðini, tað skuldi sterkur ryggur til fyri at vera tað. Sítt 
trúfesti móti flokkinum vísti hann við at vera fastur 
stillari til tey ymisku valini. Ein sonn frøði var at hoyra 
hann greiða frá og undirbyggja sína politisku sannføring. 

Tað er so ómetaliga nógv positivt at siga um Emil, 
men tá eg í hesi skilnaðarstund taki og nevni Havnar 
Arbeiðsmannafelag og Javnaðarflokkin, so er tað tí, at 
har bóru okkara vegir saman.

Tey góðu minnini liva víðari og skal friður lýsast yvir 
tey”.

Frida doyði í 1995, 84 ára gomul.

Johannes Peter Bergh – sonur 
væl og illa kendan lærara

Í kirkjugarðinum eru nokk so nógvir steinar á barnagravum.  
Steinur, sum nú verður umrøddur, man vera ein tann elsti 
steinur í kirkjugarðinum. Hann er hjá Johannes Peter 
Bergh, sum sjey ára gamal doyði 3. mai og varð grivin 6. 
mai 1872. Drongurin var føddur í Hørsholm í Danmark.

 Er drongurin ókendur, so er pápin tað ikki. Hann var 
kendi lærarin við realskúlan, Louis Bergh. 

Kristian Djurhuus, kendur politikari, hevði sínar 
royndir av Louis Bergh, soleiðis sum hann skrivar í sínum 
endurminningum:

Longu áðrenn eg fór í skúla, hevði eg fingið skrekk fyri 
lærarum. Hetta kom av, at yvirlærarin við realskúlan, 
Louis Bergh, sum var ein stórur og grummur maður, hevði 
sína dagligu gongd framvið Ólastovu, (beint við  Betri 
Trygging). Hann brummaði altíð ein djúpan bass sum ein 
bjørn. Hann hevði verið lærari hjá pápa mínum, og pápi 
hevði fortalt nógvar søgur um, hvussu harðligur hann var. 
Hetta hevði givið mær ræðslu fyri allar skúlalærarar.

 Men í skúla mátti eg fara, tá ið eg var sjey ár. Eg kom 
í kommunuskúlan, tá eg ikki tordi at koma nærindis 
realskúlan við tí brummandi læraranum.

Á netinum verður annars skrivað um Louis Bergh á 
norskum:

Louis Jacob Andreas Cantor Bergh (født 12. 
september 1834 i København, død 7. november 1910 i Køben
havn) var en dansk overlærer, redaktør og visekonsul som 
hadde sitt virke på Færøyene. 

Han var sønn av fullmektig Peter Johan Georg 
Bergh og hustru Sara Hedeberg. Han gikk lærer
seminaret i Ranum i Himmerland og underviste i Børg

lum, Nørresundby og Hjørring i noen år. Deretter tok han 
et universitetskurs og ble instituttbestyrer i Hørsholm i 
1863. Året etter giftet han seg med Charlotte Louise Cæcilie 
Löchte, datter av sogneprest Johannes Jacob Kjeld Löchte. 

I 1867 ble han overlærer ved realskolen i Tórshavn på 
Færøyene. Bergh har blitt beskrevet som en stor og kraftig 
mann med en autoritær personlighet, og som ikke nølte 
med å straffe sine elever fysisk. Han var en sterk tilhenger 
av fortsatt bruk av dansk som undervisningsspråk i 
den færøyske skolen. Ifølge Jóannes Patursson, som 
var blant Berghs elever ved realskolen, var de eneste 
færøyske ordene Bergh noen gang tok i sin munn pínadoy  
og skerpikjøt. 

I Tórshavn var Bergh også lærer ved lærer seminar
et 1870–1903, lønnet observator ved den meteorologiske 
stasjonen fra 1872, redaktør i den danskspråklige uke
avisen Dimmalætting 1882–1885, første formann i lærernes 
yrkesorganisasjon 1898–1902 og britisk vise konsul 1893–
1905. Bergh tok avskjed fra lærerstillingen i Tórshavn i 
1903 og flyttet etterhånden til Danmark.

Var drúgvur í Føroyum
Jens Marius Hentze greiðir frá, at Louis Bergh sat í stjóra
sessinum í realskúlanum frá 1867 til 1903, tá ið hann legði 
frá sær fyri aldur. Sum strangur, men ivaleyst dugnaligur 
embætismaður og láturverji fyri danskt mál og danska 
mentan, g jørdist hann skjótt ímyndin av svartasta 
afturhaldi og óreinskapi millum menninar, ið stóðu á 
odda fyri føroysku tjóðskaparkensluna. Og nógvir mettu 
hann at vera størsta forðing fyri framburði í føroyskum 
skúlaskapi yvirhøvur í hansara tíð.

Men hann hevði eisini vinir og viðhaldsfólk, og tá hann 
hevði 25 ára starvsdag, var nógv gjørt burtur úr. Býurin var 
flaggskrýddur frá morgunstundini, skúlabørnini handaðu 
honum gávu, og hann tók ímóti skúlastjórn og lærarum 
heima við hús. Um kvøldið var veitsla fyri innbodnum og 
høvdu so góðir menn sum fúti, amtmaður og sorinskrivari 
orðið. Teir takkaðu honum fyri trúfesti, dugnaskap og 
arbeiðssemi.

Dimmalætting brúkti meginpartin av forsíðuni at 
fagna honum. Føringatíðindi gera ikki so nógv burtur úr 
hátíðarhaldinum men nevna tað kortini og siga, at Bergh 
hevur verið  hugagóður og nærlagdur bæði sum lærari í 
realskúlanum og læraraskúlanum, og at hann hevur verið 
álitismaður í teimum størvum, honum hevur verið litið 
upp í hendi.

Nú vísir tað seg, at hann hevur framvegis samband við 
Føroyar, takkað verið gravsteininum hjá soninum, sum 
doyði fyri skjótt 150 árum síðani.

.Johan Shell reisti lítlu 
dóttrini ein stein

Ein lítil steinur hevur tað fittu innskriftina “”.Okkara lítla 
Maria, 19201922

Í protokollini hjá kirkjugarðin er Sanna M Johansen 
jarðað 8.3 1922. Mið stendur fyri Maria. Foreldrini hjá 
henni vóru Maren Christina Maria og Johan S. Johansen, 
meira kendur sum Johan Shell.

Johan kunnu vit lýsa við føðingardagsgreinum í Dag
blaðnum í sambandi við 60 og 70 ára føðingardagarnar hjá 
honum í 1949 og 1959.

"Johan var í Havnini fyrr nevndur Johan hjá Vága 
Heina eftir faðir sínum, sum var ein av dúgligastu 
útróðrarmonnum, sum vit hava havt í Havn.  Johan man 
eisini hava átt sínar fyrstu ferðir til havs við faðiri sínum, 
tí Vága Heini var tiltikin at rógva í “Longdina”. 

Men tá ið Heini var fermdur, fór hann til skips og var 
hann tað á hvørjum ári í eitt langt tíðarskeið.

Tað, ið ein steðgar við og leggur merki til er, at Johan 
ógvuliga  skjótt kom at vera álitismaður, har ið hann kom  
at verða millum menn, bæði á sjógv og landi.

Tað er eisini sum álitismaður, at Johan hevur fingið Shell 
heitið av fólkamunni skoytt upp í navn sítt. Álitismaður 
hevur Johan verið hjá Shellfelagnum í ikki færri enn 33 ár 
– og hann er tað framvegis. Hetta er trúskapur í álitisstarvi, 
sum er prógv gott og stórt í sær sjálvum.

Men Havnarmenn hava litið honum álitisstarv  upp 
í hendi, tí teir kjósa sær eina tíð  Johan til formann í 
Havnar Arbeiðsmannafelag. Johan bar ongantíð kappan 
á báðum herum, men bar sína egnu áskoðan til sjóndar. 
Og hann ivaðist ikki at taka orðið á almennum fundum, 
tá ið hansara áhugamál vóru til umrøðu.

Tað er eisini vert at merkja við, at hann hevur verið 
góður stuðul hjá stjórn Havnar Sjúkrakassa, har hann 
hevur verið nevndarlimur nú í fleiri ár.

Ítróttinum hevur hann altíð havt áhuga fyri og saman 
við øðrum havnarmonnum hevur hann ofta tikið stig til 
at elva undir kappingar millum ítróttarfeløg".

Johan doyði í 1976. Tveir kendir synir vóru Heini á 
Trøðni, kendur frá Grønlandsfelagnum, og Harry S. 
Johansen, kendur frá Havnar Sjúkrakassa.

Komandi partur Komandi partur 
Í komandi parti verður greitt frá sambandinum 

millum Muller ættina og Skúvoy.

Kend mynd av Louis Berg á ferð

Emil hjá Gøtu Jákup var góður málmaður

Johannes Peter Berg, 7 ára gamal Okkara lítla Maria, 1920-1922


