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Henda frásøgnin 
er ein av teimum 
merkisverdu frá 
gamla kirkjugarði.  
Hon er um ein ungan 
hoyvíking, sum 
var við í russiska 
borgarakrígnum 
ímóti ráðandi 
kommunistunum

Á  grøvini, vit umrøða í dag, 
eru tveir gravsteinar. Á tí 
aftara standa nøvnini Peter 
Mohr (1842-1920) og Else-
beth Maria Mohr (1855-
1945). Hon var fødd Olsen 
og ættað úr Hvalba.

Á fremra steininum 
stendur navnið Niels Pauli 
Mohr (1880-1966). Hesir 
steinar hava báðir sína heilt 

serliga søgu. Tá ið Elsba 
Maria doyði í 1945, var 
einki pláss lagt av til hana 
undir liðuni á manninum. 
Hon fekk tí grøv aðra staðni 
í kirkjugarðinum. Eini tvey 
ár seinni søktu børnini um 
loyvi at flyta beinini á 
pápanum í grøvina hjá 
mammuni. Hetta varð játtað 
og eisini gjørt.  

Niels Pauli var eitt av 
teirra 10 børnum. Hini vóru: 
Marin, Maria, Louisa, Anna, 
Mourits, Poulina,  Ingeborg, 
Petra og Olaf. Ingeborg var 
umrødd í greinarøðini um 
Jakku á Sundi.

Niels Pauli var uppkall-
aður eftir abba sínum í 
Hvalba, Niels Paula á 
Bakka num, hvørs navn enn 
er  í ættini og eisini er eitt 
kent skipanavn.

Niels Pauli fekk eina sera 
sjáldsama lívssøgu. Hann 
var føddur 18. februar í 1889.  
Tá ið hann var doypt ur vóru 
fadrarnir: Petur Nols øe, á 
Torvlagnum, Kald bak, hann 
var seinni giftur við 
Mourentsu, yng stu fastur 
Niels Paula, Óli í Lon, 
Nólsoy, Sam Olsen, Christ-

ian Evensen, Sigrid Niclassen 
og Mina Mortensen.

Niels Pauli tók lærara-
prógv í 1908.  Hann fekk tá 
starv í Mykinesi. Har var 
hann sera væl umtóktur, og 
hann var íðin eftir at læra 
børnini at svimja. Hann 
fekk tuberklar og var eitt ár 
á sanatorium.

Hóast Mykinesfolk vildu 
hava hann aftur sum lærara, 
endaði Niels Pauli í Sørvági, 
har hann eisini gjørdi vart 
við seg í ítrótti. "Ítrótta-
sangurin" hjá Mikkjal á 
Ryggi fekk hann íblástur til,  
tá ið hann gekk úr Mið vági 
til Bíggjar og sá Niels Paula 
fara marsjerandi við skúla-
børnunum í Sør vági oman á 
sandin at svimja. Hann var 
tann maður, sum lærdi Poul 
E. Petersen (Svimjipól) at 
svimja. Poul gjørdist seinni 
kendur sum ítróttarráðgevi 
og formaður í ÍSF. Niels 
Pauli luttók í svimjikapping 
á Ólavsøku 1913.

Samstundis var Niels 
Pauli av ídnastu sjálvstýris-
monnum, og hann var ein 
av teimum, sum gekk á 
odda fyri føroyskum máli í 
skúlanum. Hetta gjørdi, at 
hann eisini eins og Louis 
Zachariassen bardist ímóti 
gr. 7 í skúlalógini, sum gav 
danskt mál framíhjárætt í 
mun til føroyskt.

Hetta gav mótstøðu og 
var millum annað orsøkin 
til, at Niels Pauli fór av 
landinum til Danmarkar 
umleið 1915.

Í russiska 
borgarakrígnum
Russiska kollveltingin var í 
1917, og hon varð fylgd av 
einum borgarakríggi mill um 
”teir reyðu”, nýggju valds-
harrarnar, og ”teir hvítu”, 
sum teir gomlu valds  harr-
arnir vóru ein partur av. 

Og nú hendir tað, at Niels 
Pauli fer í part við teir 
hvítu.  Hann fer uppí eina 

danska bataljón, og her 
gjørd ist hann eisini løjtn-
antur. Fyrst eru teir í 
baltalondunum, har Niels 
Pauli hevur verið í bardaga.  
Hann fortaldi, at hann 
einaferð hevði skotið ein 
reyðan hermann. Tað var í 
eini støðu, har tað snúði seg 
um, hvør ið skjeyt fyrst. 
Hann hevur sagt, at hann 
kundi ikki skjóta ein fugl, 
men við fólki var tað øðr-
vísi.  Men hann hevur eisini 
greitt frá, at sum tann ið 
hevði niðurlagt ein fígginda, 
kundi hann havt tikið hans-
ara ognarlutir. Tað gjørdi 
hann kortini ikki.

Síðan fer Niels Pauli til 
Noregs, og hann fer við 
einum skipi úr Noregi til 
Ark angelsk í Hvítahavi-
num, norðast í Russlandi, 
at halda áfram við bar daga-
num. Men tá ið  teir koma 
hagar, hava teir reyðu longu 
sigrað á hesum leiðum. 
Tískil fara teir als ikki í 
land. Men skipið verður 
fylt av so nógvum flóttar-
fólki  undan  teimum reyðu, 
sum skipið rúmar. Tey, sum 
ikki sluppu við, fingu neyv-
an nakra blíða lagnu.

Niels Pauli  fer aftur til 
Noregs, og her verður hann 
verandi. Hann kom at liva 
av fyrilestrar- og blað-
mannavirksemi.

Tað eru føroyingar, sum 
hava upplivað hann.  Jóann-
es Skaale og Egil Simonsen 
vóru fyri 50 árum síðani á 
háskúla í Hardanger Noregi. 
Tá kom Niels Pauli hagar 
at halda fyrilestur um 
Ormin Lamga. Teir fingu at 
vita frammanundan, at 
hóast Niels Pauli skuldi 
tosa um eitt evni, so kundi 
eingin vita, hvat tað fór at 
enda við.

Tað var júst tað, sum 
Tórmóður Djurhuus upp-
livdi. Fyrst í 1950-unum 
varð lýst við einum fyrilestri 
í Studentafelagnum í Keyp-
mannahavn, har Niels Pauli 

skuldi tala um russ isku 
kollveltingina. Fundar hølið 
var fult, tí hetta var eitt 
spennandi evni, ikki minst 
tí Niels Pauli sjálvur hevði 
verið ein partur av hesi 
søgu.

Men hann kom ikki long-
ur enn at tosa um, at hann 
fyri kortum hevði verið í 
Føroyum, og umrøð an kom 
tí at vera um heim lig viður-
skifti. Tá tíðin var farin 
segði Niels Pauli, at russ-

iska kollveltingin nú mátti 
bíða til eina aðra ferð!

Hann plagdi annars at 
arga norðmenn við, at hann 
dugdi nakað, sum norð-
menn ikki dugdu, og tað 
var norska tjóðsangin: ”Ja, 
vi elsker dette landet”. 
Hann dugdi Niels Pauli úr 
enda í annan við sínum átta 
ørindum.

Hann skrivaði nógv í 
norskum bløðum og eisini í 
Tingakrossi. Á landsbóka-

savninum er eitt yvirlit við 
30 greinar, sum hann hevur 
skrivað um ymisk evni.

Niels Pauli var giftur við 
Guddrun Brun, sum var 
apo tekari. Fyrst í Bergen, 
síðan í Kabelvåg í Lofoten 
og at enda í Øystese við 
Hardanger.

Hann var tvær ferðir aftur 
í Føroyum, í 1945 og 1947. 
Niels Pauli hevði  bræva-
skifti við ættina í Føroyum. 
Hann átti eina mostir á 

Húsum. Hana skrivaði hann 
so saman við.

Niels Pauli doyði 22. mai 
1966, og eftir hansara ynski 
varð hansara øska gravsett í 
grøvini hjá foreldrunum. 
Hetta var einastu ferð konan 
var í Føroyum.

  
Keldur:
Janus Mohr
Zakarias Wang
Malan Østerø
Jógvan Joensen

Næstu ferð
Komandi frásøgnin verður um danan Hans Madsen 
Nielsen, sum rýmdi undan krígnum móti Týsklandi í 
1864, og sum gjørdist lærari í Suðuroy.
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Tað vanliga í kirkjugørðum 
er jú, at hjún liggja saman. 
Tá ið fyrri hjúnarfelagin 
doyr, verður pláss lagt av til 
hin.

Hendan grein umrøður tó 
eina grøv, har faðir og sonur 
eru grivnir saman. Her er 
talan um okkara kenda 
rithøvund Jørgen Frants 
Jacobsen, sum er jarðaður 
undir liðini á pápa sínum  
Meinhardt.

Hetta er ein søga um móð
urkærleika. Jørgen Frants 
var sjúkur leingi, og hann 
hevur ánað, hvat hetta 
kundi enda við. Hann sigur 
ella skrivar, at hann kundi 
betri forlíka seg við deyðan, 
um hann varð jarðaður í 
kirkjugarðinum á Svína
ryggi, sum var hansara 
heimliga umhvørvi. 

Tá ið Jørgen Frants doyði 
í 1938, livdi mamma hans
ara Marin framvegis.  Men 
í 1935 var nýggi kirkju
garðurin í Havn tikin í brúk.  
Eftir hetta vórðu bert tey 
jarðað í gamla kirkjugarði, 
sum áttu pláss har, og Marin 
var ein teirra. Maður henn
ara var longu deyður í 1917 
og var jarðaður á Svína
ryggi.

Marin vildi fegin ganga 
hesum ynski hjá soninum á 
møti. Hon man eisini hava 
hildið tað vera so óunniligt, 
at sonurin skuldi jarðast so 
langt av landi skotin, sum 
nýggi kirkjugarður tá var. 
Tískil varð Jørgen Frants 
jarðaður saman við pápa
num. Hetta gjørdi tað eisini 
munandi lættari hjá Marini 
at vitja grøvina. Tað er bert 
eitt hanagleiv frá Grím 
Kambansgøtu, vanliga kall
að Konradsbrekku, har hon 
búði, niðan í gamla kirkju
garð.  

Beint við liggja eisini 
foreldrini hjá Meinhardt,  
Hanne f. Raffenberg og 
Jørgen Frands Jacobsen, 
sum gjørdist 97 ára gamal.  
Tey verða umrødd seinni.

Tá ið Marin doyði í 1953, 
varð hon tískil grivin í 
nýggja kirkjugarði.

Um teir báðar kann 
annars verða sagt:
Martin Meinhardt Jacob
sen var føddur 4/51862 og 

giftist við Maren Mikkel
sen, fødd í Elduvík 18/3
1871. Hon vaks upp hjá 
Clement Jacobsen úti á 
Reyni í Havn. Meinhardt 
var útbúgvin handilsmaður 
og starvaðist fyrstu árini í 
Vágsbotnshandlinum, har 
hann hevði eftirlit við og 
umsiting av úthandlunum 
úti á teimum ymisku bygd
unum í Føroyum. Hann 
hevði eisini ábyrgdina av 
fiskaplássunum úti í Ála
keri, har handilin turkaði 
nógvan fisk. 

Seinni tók hann við starvi 
sum leiðari hjá A.W. Skib
sted úti í gomlu handils
húsinum í Tinganesi. Tey 
seinastu árini handlaði hann 
saman við verfaðir sínum 
Clement Jacobsen úti í 
Tinganesi. Meinhardt doyði 
12/21917 og Marin doyði 
tann 17/111953.

Børnini hjá Meinhard og 

Marin vóru umframt Jørgen 
Frants: Anna Cathrina, Fran
ciska, Hanna, Hella og 
Klæmint. Bert Klæmint og 
Hella vóru gift.

Mamma mín og Hella 
vóru javngamlar. Tær búðu 
í sama grannalagi. Her 
spældu tær saman og vóru 
væl alt lívið.

William Heinesen 
sigur millum annað 
um Meinhardt:
Hans liv var delt mellem 
arbejde og leg. Men legen 
var i grunden stedse den 
vigtigere, den egentlige del, 
mens arbejdet for det meste 
formede sig som pligt
arbejde. Det kunde natur
ligvis ogsaa forme sig som 
en glad og fornøjelig pligt, 
således når det gjaldt mange 
beholdningrejser han fore
tog til forskellige bygder, 
hvor M C Restorff & 
Sønner havde filialer eller 
også når det drejede sig om 
fisketilvirkningsinspekti
oner ude i det solbrændte 
og saltfyldte Aalekjær. 
Ogsaa den del af det arbejde 

onkel Meinhardt gennem 
årende udførte, har han 
utvivlsomt omfattet med 
interesse...

Han  var en talentfuld og 
ivrig dilletantskuespiller og 
repræsenterede på dette felt 
ogsaa altid den fantasifulde 
og organiserede impuls. 
Også litteratur spillede en 
stor rolle for onkel Mein
hardt. Han var sjælen i 
Thorshavn Læseselskab, 
der bestod i mange år og 
anskaffede en række gode 
bøger og tidsskrifter.

Jørgen Frants Jacobsen 
var føddur 29/111900.
Aftaná at hava tikið real
prógv her í Havn í 1916 fór 
hann til Danmarkar á Sorø 
Akademi, har hann gjørdist 
studentur í 1919 og fór 
undir at lesa søgu og franskt 

mál. Á heysti 1922 gjørdist 
hann tuberklasjúkur og 
hóast hann var innlagdur á 
fleiri sjúkrahús og sanatori
um, gjørdist hann ongantíð 
frískur ella raskur aftur. 
Hann kom tí ikki at taka sítt 
embætisprógv sum cand. 
mag. fyrr enn í 1932. Í 1934 
varð hann settur í starv á 
Institut for Historie og 
Samfundsøkonomi á Lærda 
háskúlanum í København 
og skuldi hann í hesum 
starvi greina viðurskiftini 
um ”Den grønlandske 
monopolhandels historie”, 
og kom hann eisini í hesum 
sambandi inn á føroysk 
viðurskifti.

Meðan hann læs í Keyp
mannahavn, starvaðist hann 
sum blaðmaður á  Politiken, 
har hann var høgt í metum 

sum blaðmaður, hóast hann 
til tíðir kundi hava ein 
hvassan penn og sína egnu 
áskoðan um ymisk viður
skifti.

Hann gav út í 1936 bók
ina ”Færøerne Natur og 
Folk”, ið skuldi lýsa Før
oyar sum ferðamannaland. 
Í 1939, eftir at hann var 
deyður, kom út skaldsøgan 
Barbara, sum skyldmaður 
og vinmaður hansara Willi
am Heinesen skrivaði lidna. 

 Bókin er eisini umsett til 
fleiri tungumál og er eisini 
gjørd til film av dananum 
Niels Malmros. Seinni eru 
aðrar bøkur sum  Nordiske 
Kroniker, Dýrmæta lív, sum 
William Heinesen og 
Christian Matras hava 
ritstjórnað, komnar út. 
Jørgen Frants Jacobsen bar 
orð fyri at vera ein evnaríkur 
maður, ið setti sær stór mál. 
Hesi hevði hann eisini nátt, 
um hann ikki gjørdist sjúkur 
á ungum árum og doyði 
bert 37 ára gamal tann 24/3
1938.

Keldur:
William Heinesen
Johan Restorff Jacobsen
Súsanna Danielsen

Komandi grein: 
Blaðstjórin doyði 
16 ára gamal 
Kristoffur Kamban gjørdist 
bert 16 ára gamal. Hann 
hevði júst byrjað útgávu
na av einum blaði fyri 
realskúlanæmingar. Tað 
vóru bert komin trý bløð, 
tá ið Kristoffur doyði.

hendur ið sleptu

Mamma Jørgen Frants 
læt sonin fáa sína grøv

Hetta er gravsteinurin hjá Jørgen Frants Jacobsen og pápa hansara Meinhardt. Aftanfyri til høgru hómast steinurin hjá gamla Jørgen 
Frands.

Jørgen Frants.

Meinhardt, pápi 
Jørgen Frants.

Hendan myndin man vera 
tikin um ta tíðina, tá ið 
Meinhardt doyr. Aftast 

frá vinstru eru: Anna 
Katrina, Marin, Fransiska 

og Hanna. Frammanfyri 
Hella og Klæmint.

Niels Pauli bardist móti teimum reyðu 
undir russiski kollveltingini

Foreldrini hjá Niels Paula, Elisabeth Marina og Petur Mohr

Niels Pauli Mohr var ein spennandi persónur

Fremri steinurin er tann hjá Niels Paula Mohr. Aftanfyri er 
tann hjá foreldrum hansara

Niels Pauli saman við systir síni Ingeborg, sum eisini hevur eina 
serliga søgu. Hon fór sjálvboðin upp í  tann amerik anska herin  
undir 1. veraldarbardaga fyri at hjálpa teimum særdu. Hon 
giftist í USA og kom ofta heim at ferðast
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