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ÓSAMSVAR
MILLUM
LANDSROYND
OG PISA

Frøði hesaferð!
Blaðið, tú situr við, er á tremur við góðum
aktuellum tilfari, hugvísindaligum, nátt
úruvísindaligum eins væl og søguligum
tilfari, ið setir søgufatanina í eitt nýtt
sjónarhorn. Harumframt eru styttri grein
ar og tíðindi um náttúruvísindi, eitt nú
um tyssismánagras, um undirløgugras og
ostaframleiðslu, umframt steinrenningar
av føroyska landgrunninum og um flog
mýs, sum eru sæddar í Føroyum.

Eftirmetingar av fólkaskúlanum
Eftirmetingar av fólkaskúlanum hava
staðið ovarlaga á breddanum hesi seinastu
árini. Tað byrjaði við, at føroyskir fólka
skúlanæmingar í 2006 tóku lut í PISAundankanningini. Síðan 2008 hava vit
skipað fyri landsroyndum fyri 4. og 6.
flokkarnar kring landið.
Í hesum sambandi hevur Dagbjartur
Debes, námslektari á Námsvísindadeildini
á Fróðskaparsetrinum, kannað viðurskiftini

kring hesar eftirmetingarhættir og saman
borið úrslitini millum royndirnar. Ein av
niðurstøðunum hjá Dagbjarti Debes er,
at tað er lítið samsvar millum úrslitini frá
landsroyndunum og tey úrslitini, sum
næmingarnir koma til trý ár seinni, nevni
liga PISA-úrslitini og úrslitini frá próvtøk
unum í fráfaringarroyndum fólkaskúlans.

um 1800-árini, sum granskarar á Søgu- og
Samfelagsdeildini m.a. hava fingið stuðul
frá Granskingarráðnum at fremja. Her
kunnu vit av sonnum fegnast um tilfar, ið
er við til at gera søguna og søgufrøðina
meira viðkomandi fyri okkum í dagsins
samfelag.

1800-árini sum granskingarøki

Av øðrum sera áhugaverdum tilfari er
grein eftir Lis Mortensen um tað heita
vatnið í Kollafirði, sum fer at geva okkum
vitan um føroysku jarðfrøðina, sum vit
annars ikki høvdu havt kunnleika um. Ein
náttúrufrøðilig hending, sum kann fara at
hava stóran týdning fyri okkara samfelag,
um tað skuldi víst seg, at hetta er varandi
kelduvatn.

Ein nýggj verkætlan um 1800-árini, sum
granskarar á Søgu- og Samfelagsdeildin á
Fróðskaparsetrinum eru í holt við, snýr
seg um at geva søguni eina størri heildar
mynd, og soleiðis lata upp fyri nýggjum
sjónarhornum, við at royna at skriva søg
una sum sosialsøgu. Hetta merkir, at søgan
má síggjast og skiljast í einum meira
saman
settum høpi, enn higartil hevur
verið gjørt.

Heita vatnið í Kollafirði

Í hesum sambandi hava vit ikki færri enn
fýra greinar, sum taka støði í verkætlanini
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Vatnið spruttar út.
Mynd: Jens Kristian Vang

Heitt og nógv
vatn í Kollafirði
Holið í Kollafirði við nógva heita vatninum tók øll á bóli. Nógv
líknandi hol eru boraði um allar Føroyar, men hesuferð rakti bor
urin á nógv vatn í 117 metra dýpi. Vatnið fossaði í stríðum streym
um upp úr holinum. Tað løgnasta av øllum var, at vatnið var heitt,
– yvir 26 hitastig. Hvat er hetta fyri nakað, og er tað varandi?

Lis Mortensen
lm@jf.fo
Náttúrulandafrøðingur
Jarðfeingi

Í somu løtu, sum heita vatnið tók at fossa úr hol
inum í Kollafirði, hópaðu spurningar seg upp um,
hvat hetta løgna fyribrigdi í Kollafirði var fyri
nakað. Hvussu ber tað til, at so stórt trýst er á
vatninum á einum ávísum stað, og hvat er tað, sum
ger, at hetta vatnið er heitt? Er floymurin av heitum
vatni varandi? Hvat kunnu vatnið og orkan brúkast
til? Finnast tílík fyribrigdi aðrastaðni í Føroyum?
Í fyrsta umfari var alneyðugt at fylgja væl við.

Aftan á fýra mánaðir rennur framvegis
FRØÐI 3/2014 >

Demich, sum stóð fyri boringini, hevur sett upp
tól við brunnin í Kollafirði, so starvsfólk á Jarðfeingi
neyvt kunnu fylgja við vatnfloyminum og hitanum
úr holinum. Síðan hevur innleiðandi kanningar
arbeiðið av fyribrigdinum leitt til onnur støð í
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Føroyum, umframt til kunnleika um aðrar hend
ingar í Føroyum og úti í heimi.
Hvat kunnu vit siga, nú einir fýra mánaðir eru
farnir, síðan borurin rakti við heita vatnið í
Kollafirði? Vatnið rennur framvegis! Vatnfloymurin
er minkaður til 17m3/t, sum er næstan niður í helvt
í mun til fyrsta dagin, – og tað er framvegis sera
nógv í mun til onnur líknandi hol. Hitin er um
nakað eitt vet heitari enn teir fyrstu dagarnar:
26,80C.

Fyrstu ferð nakar hevur rakt við so
nógv heitt vatn í Føroyum
Hendingin í Kollafirði er spennandi á so mangan
hátt. Hetta er fyrstu ferð, at nakar hevur rakt við
so stórar vatnnøgdir í undirgrundini, og hetta er

Grafur yvir vatnfloym og
hita
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Starvsfólk á Jarðfeingi,
Romica og William, máta
vatnnøgd og vatnhita.

>

Vit læntu tvey kalibreraði kvalitetstermometur frá
Heilsufrøðiligu Starvsstovu, og næsta stig var saman
við Demich at finna hættir at gera mátingar, so vit
kundu fylgja við vatnfloymi og hita. Vatnstreymurin
teir fyrstu dagarnar var so stórur, at vatnið mátti

renna í tveimum stívum plastslangum út í eina veit.
Ein 1000-litra stórur tangi varð fluttur til brunnin.
Vatnfloymurin kundi nú mátast dagliga við, at
tvey fólk lyftu tær stívu slangurnar úr veitini niður
í 1000 litra tangan. Ein triði hjálpari mátti máta
við stoppuri, hvussu langa tíð tað tók at fylla
tangan. Fyrstu mátingarnar vístu, at vatnnøgdin
fall sera skjótt teir fyrstu dagarnar, frá 33 m3/t tann
1. juli til 28 m3/t tann 7. juli og 23,2 m3/t tann
14. juli.
Eftir hesum at døma fór hetta ókenda fyribrigdi
at enda miðskeiðis í august, so tíðin var knøpp at
eygleiða løgna summargestin. Vatnhitin var óbroytt
ur á 26,4 hitastigum alla ta fyrstu tíðina.

HEITT OG NÓGV VATN Í KOLLAFIRÐI
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Mátingarnar byrja av álvara

Vatnfloymur (m3/t) og hiti oC

eisini tað heitasta vatnið, sum vit kenna til so nær
við jarðyvirflatuna. Nakað av vatni hevur í mong
ár verið nýtt úr Sumbiartunlinum, men nøgdirnar
eru minni, og vatnið er kaldari. Varmakelda í
Fuglafirði er einans 16-18 hitastig, og vatnnøgd
irnar her eru smáar. Spurningurin um vatn og um
heitt vatn hevur sostatt verið á borðinum fyrr, men
higartil hevur niðurstøðan verið, at her er ov lítið
av vatni.
Við støði í vitan um føroysku jarðfrøðina og
higartil kendum fyribrigdum kring allar Føroyar
megna gomlu niðurstøðurnar ikki at lýsa, hvat
hendir í Kollafirði. Vit traðka sostatt nýggjar leiðir,
um vit skulu skilja hetta áhugaverda fyribrigdi.
Tað gjørdist greitt frá fyrsta degi, at spurningurin
um vatnið í Kollafirði kundi gerast drúgvur. Vit
máttu byrja við tolnum treysti í onkrum enda. Tað
gjørdist ikki lættari, at borurin rakti við heitt vatn
tann 1. juli, og hjá nógvum fólkum er hetta í hægstu
summarfrítíð – ikki bara í Føroyum, men eisini hjá
jarðfrøðiligum starvsfeløgum uttanlands. Tað allar
fyrsta var at senda nakrar vatnroyndir til nærri
kanning á Heilsufrøðiligu Starvsstovu. Úrslitini frá
hesum kanningum vístu, at pH-virðið á vatninum
var um 10, og at mestsum einki av partiklum og
bakterium vóru í vatninum.

Børn spæla í tí heita
vatninum, juli 2014
Mynd: Jens Kristian Vang

Hvat veitst tú um
keldur í
Føroyum?

FRØÐI 3/2014 >

Vit bjóða øllum at
siga okkum frá um
heitar keldur í
Føroyum. Í sambandi
við verkætlan royna
vit at savna saman
alt, sum vit vita um
keldur í Føroyum.
Um tú hevur hug at
geva títt íkast til hesa
innsavning um
keldur í Føroyum, ert
tú vælkomin at senda
teldubræv merkt
VATN til jf@jf.fo ella
ringja til Jarðfeingi
35 70 00.
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Trýstmátingar gjørdust truplar
Vit fingu samband við Olof Andersson, professara,
í fyritøkuni Sweco í Svøríki. Hann er serkønur í
jarðhita, tá tað snýr seg um at vinna orku úr vatni
í undirgrundini.
Andersson tók undir við týdninginum at máta
vatnfloym og temperatur ta fyrstu tíðina, og síðan
vísti hann á týdningin at máta vatntrýstið og á tann
hátt fáa meir at vita um, hvar vatnið kemur frá.
Fleiri royndir vóru gjørdar at máta vatntrýstið.
Hátturin at máta vatntrýstið var at steingja vatnið
í holinum í eina tíð og síðan avlesa á einum trýst
mátara, kallað manometur, hvussu nógv bar trýstið
var. Vanliga trýstið á jarðyvirflatuni liggur um 1
bar; vit hoyra hetta nevnt í veðurtíðindunum sum
broytingar um 1000 hektopascal, hPa. Vatntrýstið
í krananum í køkinum er ofta millum 2 til eini 6
bar. Vatntrýstið í køkskrananum og í boriholinum
kemur av, at ein hæddarmunur er millum staðið
har vatnið rennur út og ovasta staðið har vatnið
stendur, – í eini byrging ella sum í hesum føri inni
í fjallinum. 10 metra hæddarmunur gevur vatntrýst
uppá 1 bar, 20 metrar geva 2 bar o.s.fr.

Ótti fyri ólukku, um trýstið gjørdist ov
stórt
Boriprotokollin staðfesti, at vatnið rann inn í holið
í eini royðigrýtislind í 117 metra dýpi. Jarðfrøð
ingarnir, Jana Ólavsdóttir og Óluva Eidesgaard,
mettu við grundarlagi í kanningum og kortum, at
mest sannlíkt var talan um royðigrýtislindina
Kvíkvíkslindin, sum dagar undan uppi í fjøllunum
uppiyvir Kvívík einar 4-500 metrar uppi í lendinum.
Um vatnið hevði samband ígjøgnum stóran part
av hesi royðigrýtislind, kundi trýstið í ringasta føri
gerast ógvisliga høgt.

Árni Samuelsen, rørsmiður hjá Demich, gjørdi
klárt til trýstmátingina, vælvitandi, at vit máttu
royna okkum varisliga fram. Hann legði eina tunga
plátu omaná fóðurrørið í boriholinum og legði eina
250 kg tunga tunnu við betongi omaná. Trýstið
kundi avlesast á manometrinum, men so skjótt sum
vatnkranarnir vórðu stongdir, fleyg vatntrýstið uppá
4 bar, og hetta kravdi sterkari rør og uppseting.
Trýstmátingarnar máttu steðga beinanvegin.

Nýggjar trýstmátingar við jarnrørum og
tyngri loki
Rørsmiðurin skifti út plastrørini við jarnrør og
sveisaði allar samankomingar. Hann setti stopp
kranar á bæði frárenningarrørini og setti mano
metur á tað eina rørið.
Tann sterka plátan varð enn einaferð sett omaná
fóðurrørið í brunninum, so plátan stóð plan, føst
og væl stáplað. Ein tangi fyltur við beton, sum
mundi viga einar 2.500 kg, varð settur omaná
plátuna, og síðan varð ein 250 kg tung betontunna
sett omaná tangan.
Mánadagin tann 21. juli varð stongt fyri vatn
inum fyri aðru ferð fyri at fáa staðfest vatntrýstið.
Vit vóru varin og klár til at steðga allar mátingar,
um trýstið fór uppum eini 10 bar.
Í somu løtu, sum kranarnir stongdu vatnið, reyk
vatntrýstið uppá 4 bar eins og við tí fyrstu trýst
mátingini. Hækkingin helt spakuliga fram tann
næsta tíman, til tað var komið uppá eini 5 bar. Nú
bleiv hækkingin enn spakuligari, og út á seinna
partin tann 21. juli náddi vatntrýstið næstan uppá
6 bar.
Seinni sama kvøldið fór ein okkara framvið og
mátti bilsin staðfesta, at vatntrýstið var fallið aftur
niður á 4 bar. Hetta høvdu vit ikki roknað við, men

Boks 2: Boriprotokoll fyri boriholið í Kollafirði
Frá (m)

Til (m)

Lýsing av jarðslagi:

0

3

Grús

3

40

Svart berg

40m = 2m3/t

40

50

Reytt berg

50m = 0,5m3/t

50

100

Svart berg

100

117

Reytt berg

117

165

Svart berg

Trýstmátingarnar máttu steðga í
stundini
Svarið kom hóskvøldið. Ein granni boðaði ørkyml
aður frá, at steinsetingin kring húsini sigldi í vatni.
Vatnið var enn ikki sett inn í kjallaran, men hyljar
og smáar vatnrennur vóru kring øll húsini. Ein
annar granni segði frá, at vatn rann undan í
nýggjum støðum í fjøruni nærhendis boriholinum.
Frá byrjan var ætlanin, at trýstmátingarnar
skuldu standa í so nógvar dagar, sum vatn nú hevði
runnið út úr holinum, t.e. 21 dagar. Á henda hátt
vónaðu vit at náa aftur til javnvágina, sum var
undan boringini. Hetta bleiv av ongum: fríggja
morgunin skundaðu vit okkum til Kollafjarðar at
opna allar kranarnar og steðga trýstmátingunum,
áðrenn nakar skaði kom á grannahúsini.
Tað var kanska líka frægt at avlýsa trýstmátingina
í hesum umfari, tí nú vit vistu, at boriholið lak so
illa, so fóru trýstmátingarnar ikki at geva eftirfarandi
úrslit undir nøkrum umstøðum. Tað er framvegis
týdningarmikið at máta vatntrýstið, men neyðugt
verður at finna aðrar hættir, sum fara at geva meira
eftirfarandi úrslit.

Tilvísing til aðrar
greinir:
Vestergård, Gunver Lystbæk
2014. Da færingerne
prikkede hul i geologien.
Grein í Weekendavísini,
Ideer, 8.august 2014.
Dimmalætting, nr 87,
Jarðskjálfti í Suðuroy, 30.
oktober 1930.

117m = 33m3/t

og grundvatn í Føroyum, og í samstarvi við starvs
felagar uttanlands at gera uppskot til, hvørjar kann
ingar kunnu vera skilagóðar at fremja í Føroyum
fyri at skilja hetta tilfeingið betur. Tað heita vatnið
í Kollafirði fer á henda hátt at geva virðismikið íkast
til nýggja fatan av grund
vatns
møguleikum og
møguleikum fyri at finna heitt vatn aðra staðni í
Føroyum.
Hetta er áhugavert fyri kommunur, sum stríðast
við svíkjandi vatnveiting um summarið, fyri virkir,
sum tørva stórar nøgdir av reinum vatni og fyri hús
og virkir, sum kunnu gera gagn av heitum vatni til
grøna orkuveiting.
Tær fyrstu útrokningarnar vísa, at við hitapumpu
kann heita vatnið frá hesum eina boriholinum hita
yvir 30 hús.
Um tað eydnast at lýsa samanhangin, sum elvir
til tað heita vatnið, kann hetta fáa búskaparligan
týdning fyri tað føroyska samfelagið, og við tíðini
gerast íkast til bæði vatnveiting og upphiting.

Lokið omaná brunn
rørinum er ein betong
tangi og betongtunna,
sum samanlagt viga eini
2.750 kg.
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Nýggj verkætlan kannar grundvatn í
Føroyum

>

Ein nýggj verkætlan er júst farin í gongd á Jarðfeingi
at kanna nærri grundvatnsspurningin í Føroyum.
Endamálið er at finna fram alla vitan um kelduvatn
HEITT OG NÓGV VATN Í KOLLAFIRÐI
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kanska var ikki annað at væntað? Tá so nógv vatn
floymir úr 117 metra dýpi í einum boriholi, sum
samanlagt er 165 metrar djúpt, so er lítið at siga
til, um tað brýtur sær nýggjar leiðir, tá frárenningin
verður stongd. Spurningurin var so, hvar vatnið
bleiv av?

Samlað vatnmongd(l/tíma):

„Dens Kraft, at løbe
Melk til Ost, er her
og bekiendt“ (Mohr)
Undirløgugras hevur kanska verið brúkt í Føroyum í
gamlari tíð til at gera ost við. Sevja av undirløgugrasi
varð latin í mjólkina til tess at fáa hana at ystast skjótari.
Fleiri keldur vísa til undirløgugras, og at hon kann brúkast
sum undirløga, men ongar keldur siga okkum, hvussu
mannagongdin var, tá ostur varð gjørdur við undirløgugrasi,
ella hvussu osturin gagnaðist.
Mynd 1.
Undirløgugras
(Pinquicula vulgaris).
Astrid Andreasen hevur
teknað

Dorete Bloch
doreteb@savn.fo
Prof.em. PhD,
Náttúrugripasavnið,
Søvn Landsins
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At koma fram á gomul heimaráð er altíð stuttligt,
og tað eggjar forvitni at royna, um tað er eftirfarandi.
Yvirskriftin er frá Nicolaj Mohr (1786), sí mynd
2, og vísir til nýtsluplantuna undirløgugras
(Pinquicula vulgaris). Nakað samstundis skrivar
Svabo (1783) um somu plantu:
„Unduløvugreas, pingvicula vulgaris. Naar den
kommer Melken nær, skal den gjøre, at den løber
sammen; men man driver det vel for vidt, naar der
paastaas, at Melken løber, naar kun Bøtten settes
over den paa Marken (Svabo, 1959: 562).“
Landt (1800:102) skrivar eisini um „undoløvagreas“, at „dens færøeske Navn betyder Løbe, som
sættes paa Mælk, skøndt den dog ikke bruges hertil,
saavidt mig er bekjendt.“
Olsson (1954: 86) nevnir brúkið til „underlagd
mjölk“, men nevnir einki um, at tað hevur verið
brúkt her ella brúkt til at gera ost við.
Eg havi hugt í aðrar føroyskar heimildir, men
onga staðni var nakað at finna um, hvussu
undirløgugras varð brúkt, hvørki hjá Tarnovius
(1669), Reesen (1670), Debes (1673), Rasmussen
(1959) ella Samuelsen (1961).
Í Svøríki hevur undirløgugras verið brúkt til
„filmjölk og tätmjölk“ sambært Linné (1732,
1737), og í Norra til tettemjølk og eisini til ost.
Mjólkin, ið var viðgjørd við undirløgugrasi, var
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súrlig og helt sær væl og var oftast brúkt, tá fólk
vóru í ærgi (Høeg, 1974).
Undirløgugras er ein sera vanlig, lítil urt, 5-15 cm
høg og livir í vátlendi (mynd 1). Hon blómar við
einum bláligum blomstri í juni-juli. Eyðkennini
eru tey gulgrønu og avlongu stovnstøddu bløðini,
ið eru slímut á ovari borði. Smákykt verða føst í
slíminum, sum inniheldur proteinloysandi evni, ið
spakuliga sodna smákyktini (Johansen et al, 2000).
Tað er hetta evni, ið virkar sum undirløga.

Tvær royndir
Tey gomlu heimaráðini hjá Svabo og hinum vóru
áhugaverd at royna, og so varð gjørt, og í fleiri
umførum.

1. roynd
Heimildirnar siga onki um, hvussu farast skal fram,
so her var gjørt eftir Őstman (1911). Ein litur av
flógvari fjósamjólk var latin í eina skál, har botnur
og síður vórðu gníggjaðar við einum tíggju bløðum
av undirløgugrasi. Skálin varð sett á eitt fløtt stað
í tríggjar dagar, og skálin skuldi fáa frið. Tá var
mjólkin tjúknað sum blak og smakkaði sum blak,
men var ikki so súr. Mjólkin var ikki so tjúkt ystað,
at hon kunnu skerast og mysan renna frá. Tí var

mjólkin hitað til eina 80 stig, og tá fleyt osturin
omaná á sama hátt, sum tá tey gera ricottuost,
ið annars er gjørdur av mysu (Iversen og Hindø,
2011). Mysan varð sílað frá gjøgnum eitt klæði
í einar tveir tímar. Osturin var nú fastur eins
og mozzarella ostur og bráðnaði væl uppá mat
í ovni. Smakkurin var javnur, tí osturin var
hvørki saltaður ella ræstur. Ein litur av mjólki
gav 100 gramm av osti.

2. roynd
Her var mannagongdin sum í roynd 1, men
leivdirnar av bløðunum vórðu lagdar í eina sílu
og settar niður í mjólkina, eftir at skálin var
gníggjað. Hesa ferð stóð skálin fløvað í hálvt
fjórða samdøgur, og tá var mjólkin ystað og
smakkaði súrligari, enn í roynd 1. Ein teskeið
av saltið var latin í, og loypingurin varð nú
rørdur og sílaður gjøgnum eitt klæði til
morgunin eftir. Osturin var fastur sum frisk
ostur, ið saktans kundi brúkast til at roykja.
Smakkurin var frískligur og eitt sindur súrligur.
Osturin var fyrst eitt sindur grýnutur, men tá

hann hevði ligið í eina góðu viku, var hann
fastur sum vanligur skeriostur. Hálvur annar
litur av mjólk gav 150 gramm av osti.

Brúkt í Føroyum?
Áðrenn undirløga kundi keypast á apotekinum,
brúktu fólk kveikamaga at gera ost við. Kveika
magi er turkaði vinstur av kálvum. Osturin
varð tá pressaður í ostaformar (mynd 3).
Mangan var ikki nóg mikið av mjólk at gera
til ost, tí mjólkin varð brúkt til so nógv annað.
Høvdu fólk nóg nógva mjólk, men ongan
kveikamaga, hava tey kanska eisini í Føroyum
brúkt undirløgugras at lata í mjólkina, so hon
ystist skjótari.
Annars er vanligt, tá fólk gera ost, at mjólkin
fyrst verður súrgað við t.d. blak, og at undir
løgan síðani verður latin í pottin (Iversen og
Hindø, 2011). Men hesar royndirnar vísa, at
tað er møguligt at gera ost við einans at brúka
undirløgugras og uttan at súrga mjólkina fyrst!

Mynd 3. Lokið av
ostaforminum
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Mynd 2. Nicolai Mohr, 1786
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EFTIRMETINGAR Í FÓLKASKÚLANUM:

Ósamsvar millum

landsroynd og PISA
Seinastu árini hevur eftirmeting av fólkaskúlanum staðið ovarlaga á
breddanum í Føroyum sum so nógva aðrastaðni. Hetta byrjaði fyri okkara
viðkomandi í mai 2006, tá úrslitið av PISA undankanningini var kunngjørt.
Umframt vanligu próvtøkur, støðu- og ársmet hava vit fingið PISA-kanningar
(Programme for International Student Assessment), og sum beinleiðis avleiðing
av teimum eru komnar lógarkravdar landsroyndir í 4. og 6. flokki. Eisini er
komin TALIS (Teaching and Learning International Survey), sum serliga leggur
dent á læruumhvørvi og arbeiðsumstøður hjá lærarum og skúlaleiðslum.

Dagbjartur Debes
námslektari
dagbjarturd@setur.fo
Námsvísindadeildin
Fróðskaparsetur Føroya

Harumframt hevur Firouz Gaini saman við øðrum
gjørt umfevnandi kanning av skúlaungdómi, nevnd
Ungfólk í Føroyum 2012, sum fevnir um 8. og 9.
flokk. Afturat hesum kemur Manntal 2011, sum
er fyrsta fólkateljing í Føroyum síðani 1977, og
sum gevur nýggj og áhugaverd hagtøl um útbúgv
ingarviðurskifti í landinum.

Landsroyndin
Sambært fólkaskúlalógini er landsroyndin ein liður
í arbeiði skúlans at eftirmeta undirvísingina.
Royndin er í føroyskum, støddfrøði og náttúru/
tøkni. Mentamálaráðið skal tryggja, at royndirnar
eru á einum hóskandi fakligum stigi. Foreldur og
næmingar skulu verða kunnað um úrslitini, og tað
áliggur skúlaleiðaranum at viðgera tey saman við
ein
støku lærarunum og leggja eina ætlan fyri,
hvussu neyðugu ábøtur skulu fremjast, og senda
Mentamálaráðnum frágreiðing um hetta. Almenna
frágreiðingin til royndina kunnger m.a. miðalúrslit
fyri landið.

Landsroyndin metir avrikið í 6 stigum:
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6: Sera gott
5: Gott
4: Yvir miðal
3: Miðal
2: Undir miðal
1: Ikki nøktandi
ÓSAMSVAR MILLUM LANDSROYND OG PISA

Sum eitt dømi um, hvussu gongdin hevur verið
seinastu árini, eru her tikin miðaltølini fyri tey trý
fakøki, sum PISA hevur valt at eftirmeta. Tølini eru
fyri 6. flokk fyri alt landið, og eru úr tí frágreiðing
til landsroyndina, sum Mentamálaráðið gevur út á
hvørjum ári (2013 bls. 39).
Miðalúrslitið fyri landið í 2013 lá millum 4 (sum
er yvir miðal) og 5 (sum er gott). Støðið í lesing
liggur oman fyri støddfrøði, meðan seinastu
tríggjar PISA-kanningar vísa tað øvuta. Fram
gongd er í lesing seinastu tvey árini, sum vónandi
bendir á, at økta tímatalið í innskúlingini nú gevur
úrslit. Eisini er orsøk til at fegnast um stóru fram

Landsroyndirnar geva lítla og onga vitan um
viðurskiftini kring næmingin og læriumhvørvi í síni
heild. Sama er í stóran mun galdandi fyri PISA.
Frágreiðingarnar fyri landsroyndirnar og PISA
viðgera ikki hvørja aðra.

PISA
PISA er ein verkætlan, ið miðar eftir at máta, hvussu
væl 15 ára gomul eru fyrireikað at møta framtíðar
avbjóðingum, og at duga at nýta førleikar sínar í
veruliga lívinum. Dentur verður lagdur á altjóða
førleikar og í minni mun vitan og kunnleika úr
heimligum umhvørvi. OECD ásetir saman við
luttakaralondunum treytir og karmar fyri kann
ingini. Hetta ger tað møguligt at gera samanbering
millum lond, og yvir tíð.
Endamálið er at máta, hvussu væl næmingar við
endan av undirvísingarskyldu fólkaskúlans eru fyri
reikaðir at møta avbjóðingum í dagsins kunningar
samfelagi, umframt at læra av øðrum londum.
Kanningin fevnir hinvegin ikki um, hvussu londini
standa seg í mun til heimligar fortreytir, soleiðis
sum tær eru orðaðar í lóggávu, námsætlanum o.t.
Dentur verður eisini lagdur á, umframt at endur
geva, at reflektera yvir kunnleika og royndir sínar,
at duga at seta hesar í eitt samfelagsligt høpi og at
samskifta skrivliga.
Kanningin, ið verður endurtikin 3. hvørt ár,
fevnir um tey trý høvuðsøkini lesiførleika, stødd

ÓSAMSVAR MILLUM LANDSROYND OG PISA

11 > FRØÐI 3/2014

gongdina í náttúru/tøkni, men vert er at hava í
huga, at ein komandi PISA-kanning hevur góðan
lesiførleika sum fortreyt fyri øll fakøki, sum har
verða eftirmett.
Heildarmyndin í landsroyndunum í 6. fl. seinastu
fimm árini – at øll fak liggja oman fyri miðal og
uppeftir – er, at støðan er heilt góð, og at tað bert
man vera eitt lítið tal av næmingum, sum krevja at
gera ábøtur. Men tá somu næmingar trý ár seinni
fara til próvtøku í 9. fl er myndin broytt. T.d. var
úrslitið fyri 6. flokk í støddfrøði í 2009, at 8% av
landsins næmingum lógu undir miðal, og í fyrisøgn
einans 3%. Til próvtøkuna trý ár seinni liggja
ávikavist 29% og 35% undir miðal.
Eyðvitað mátar landsroyndin í 6. fl. ikki tað sama
sum próvtøkan trý ár seinni, men hetta kemur ikki
nóg greitt fram í árligu frágreiðingini frá MMR,
og tí má úrslitið eftir øllum at døma takast við
ávísum fyrivarni.
Staðfestast má, at rættiliga stórur munur er
millum árgangirnar, sum myndin eisini vísir.
2009-árgangurin eru tey, ið vóru til PISA kanning
seinast, meðan 2012-árgangurin fer til PISA kann
ing til várs.
Leggjast kann afturat, at landsroyndirnar síðani
byrjan í 2008 hava verið endurskoðaðar og vorðnar
meiri krevjandi og torleikastigið er hækkað. Eisini
er nýggj námsætlan komin í 2011, sum setir nýggj
førleikamál.

Í lesing eru genturnar
38 stig framman fyri
dreingirnar.
Hetta svarar í PISA høpi
til umleið eitt skúlaár, og
tað verður í frágreiðingini
kallað órógvandi. Mynd:
Jens Kristian Vang

Mynd: Jens Kristian Vang

frøði og náttúruvísindi. Fyrsta PISA-kanningin var
í 2000 og tá luttóku 32 lond, nú er talið komið
upp á 66. Undantikið í Føroyum lata londini nøkur
fá prosent av næmingum landsins luttaka. Menta
málaráðið hevur valt at lata allar landsins 9. floks
næmingar fara til kanningina. Tó kunnu, av ser
ligum orsøkum, nakrir næmingar verða undan
tiknir.
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Høvuðsúrslitið fyri Føroyar er ein ávís framgongd
síðani 2006. Í seinastu PISA-kanning eru Føroyar
farnar eitt vet fram, meðan øll hini Norðurlondini
hava havt eina lítla afturgongd. Samanborið við
2009 er minst framgongd í lesiførleika (7 stig) og
í náttúruvísindum (11 stig). Henda framgongd er
so lítil, at hon liggur innan hagfrøðiligu óvissuna,
og tí er ilt at siga, um talan er um veruliga fram
gongd. Í lesing eru genturnar 38 stig frammanfyri
dreingirnar. Hetta svarar í PISA høpi til umleið eitt
skúlaár, og tað verður í frágreiðingini kallað órógv
andi. Størsta framgongdin í 2012 var í støddfrøði
(20 stig), soleiðis at vit nú liggja 10 stig aftan fyri
næstaftasta Norðurland, sum er Svøríki. Hóast
føroysku úrslitini í altjóða høpi enn liggja undir
miðal, eru Føroyar einasta Norðurland, sum í 2012
kann staðfesta positivar broytingar innan stødd
frøði.
Eitt tað mest órógvandi við PISA-úrslitunum er
tað stóra talið av veikum næmingum. Frágreiðingin
til seinastu kanning sigur m.a. (s. 15) at „í 2012
høvdu 29% av føroysku næmingunum ikki virkis
føran lesiførleika.“ Av hesum eru útvið 2/3 dreingir.
Hugburðurin til PISA er misjavnur. Hetta kemur
fram í spurnarkanning, sum Hans Harryson hevur
gjørt av teim lærarum, ið hava tikið prógv á Føroya
læraraskúla árini 2007-11. Størri helmingur teirra
halda ikki, at PISA-kanningin er eftirfarandi, og at

Próvtøka

Ársmet

Føroysk rættskriving (fyrisøgn)

8,1

8,4

Føroysk framseting (stílur)

8,0

8,6

Donsk rættskriving

8,8

8,4

Donsk framseting

8,3

8,6

Munnligt danskt

8,9

8,5

Skrivligt enskt

8,6

8,6

Munnligt enskt

9,2

8,8

Fimisrokning

8,5

8,9

Greiðslurokning

8,4

8,4

Landalæra

8,9

8,6

Søga/samtíð

8,9

8,5

Eftir próvtøkuni at døma eru næmingarnir stinnari
í donskum enn í føroyskum, og eitt vet betri í
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Tann árgangur, ið luttók í seinastu PISA kanning,
var til próvtøku mai/juni 2012. Eg havi frá
Mentamálaráðnum fingið loyvi at gjøgnumganga
próvtøl og ársmet, og tað eri eg takksamur fyri.
Fyrivarni má takast fyri, at talan bert er um ein
einstakan árgang. Hetta var seinasta ferð 9. fl. nýtti
13-stigan til próvtøkuna.
Um hugt verður eftir miðal próvtølunum fyri alt
landið fyri ymsu lærugreinarnar, liggur støðið rætti

Miðaltøl í 9. flokki fyri alt landið, mai/juni 2012

>

Próvtøkan í 9. fl. 2012

liga misjavnt. Niðast liggur skrivligt føroyskt og
ovast munnligt enskt. Ynski um at lyfta støðið í
enskum var ein av málsetningunum fyri Visjón
2015, har sagt var, at førleikin í fremmandamáli
skal styrkjast, og enskt skal lærast og dugast eins
væl og danskt.
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hon ikki er tekin um, at føroyski fólkaskúlin er ein
ringur skúli. Teir ætla ikki at skipa undirvísingina
øðrvísi tey ár, næmingarnir skulu til PISA-kanning,
og halda ikki, at løku PISA-úrslitini siga nakað um,
hvussu føroyska samfelagið fer at standa seg í
framtíðini. Hinvegin heldur hesin partur av yngru
lærarum um landsroyndina, at teir hava størri vitan
um hana, og at teir í størri mun skipa undirvísingini
fyri at fáa góð úrslit. Teir halda eisini, at lands
royndin hevur gjørt undirvísingina betri.
Tað hevur annars ikki skortað á tilráðingum,
síðani fyrstu PISA-úrslitini. Longu í 2006 fekk
landsstýrismaðurin handað álit við ikki færri enn
45 tilmælum, og TALIS-frágreiðingin 2010 hevði
39 tilmæli. Afturat hesum koma øll seinni tilmæli,
bæði í sambandi við PISA og landsroyndir. So er
spurningurin, hvussu nógv hetta hevur flutt?

Í TALIS-kanningini í 2009
er ein av niðurstøðunum, at
90% av teimum lærarum, ið
svaraðu, eru nøgdir við sítt
arbeiði og halda, at teir gera
ein týdningarmiklan
útbúgvingarligan mun í lívi
næminga, og at teir fáa góð
úrslit. Mynd: Jens Kristian
Vang

Mynd: Jens Kristian Vang

enskum enn donskum. Støðið í støddfrøði liggur
oman fyri skrivligt føroyskt.
Onkuntíð hevur ivi verið um, hvat skal leggjast
í hugtakið ársmet, og hvat henda meting fevnir um.
Við nýggju kunngerðini um próvtøkur fólka
skúlans, sum kom í gildi í fjør, verður greitt sagt,
at ársmetini eru ein heildarmeting av fakligu støð
uni hjá næminginum í einstøku lærugreinunum.
Kanningin Ungfólk í Føroyum 2012 spyr næm
ingarnar, hvussu væl teir halda seg duga føroyskt.
Henda mynd sampakkar væl við tey ársmet, sum
teir í 9. flokki fáa, men ikki í øllum førum við
próvtøkuna. Her havi eg valt føroyska fyrisøgn sum
dømi. Um vit taka miðaltalið fyri landið er ársmetið
8,4 meðan próvtalið er 8,1. Um hugt verður at
einstøkum flokkum, kunnu frávikini verða rættiliga
ymisk, sum tað her er víst við trimum flokkum
sum dømi:
Ársmet
Próvtal
Flokkur I:
9,5
9,5
Flokkur II:
7,7
8,3
Flokkur III:
7,9
6,9
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Umleið triði hvør flokkur fær í hesi lærugrein
ársmet í hægra lagi, t.e. meiri enn 1,0 próvstig á
muni. Leggjast kann afturat, at tað ikki fyri allar
lærugreinar er galdandi, at ársmetið er hægri enn
próvmetið. T.d. er í munnligum donskum og ensk
um øvut. Men, sum nevnt er tað fyrst tá farið verður
niður í einstaka flokkin og einstøku lærugreinina,
at tey stóru frávikini koma til sjóndar.
Í TALIS-kanningini í 2009 er ein av niðurstøð
unum, at 90% av teimum lærarum, ið svaraðu, eru
nøgdir við sítt arbeiði og halda, at teir gera ein
týdningarmiklan útbúgvingarligan mun í lívi næm
inga, og at teir fáa góð úrslit. Samanumtikið kann
sigast, at nøgdsemi við arbeiðið er sera stórt. Stórur
partur av lærarunum siga, at teir ongantíð ella sera
sjálvdan fáa afturmelding og/ella afturboðan í sam
bandi við arbeiði teirra – hvørki frá skúlaleiðslu,
øðrum persóni ella myndugleika. Yngri lærarar siga
seg hava serligan tørv á førleikamenning innan
stýring av undirvísingini. Hetta kundi bent á, at
nakrir lærarar kundu havt gagn av vegleiðing í at
leggja støðið í dagligu undirvísingini. Hetta er ikki
minni neyðugt, nú farið er undir at nýta ein abso
luttan próvtalsstiga.
Um hugt verður at, um munur er millum kynini
til próvtøkuna, vísa tølini, at genturnar hetta ár
hava munin í øllum lærugreinum. Sama er galdandi
fyri ársmetini. Størstur er munurin í føroyskari
framseting (stíli), har genturnar fáa 8,6 og dreing
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irnir 7,4. Í donskum er munurin næstan líka stórur,
meðan hann í enskum er umleið helvtina av hesum.
Í støddfrøði er lítil og eingin munur, genturnar eru
eitt vet frammanfyri, meðan PISA kanningar síðani
2006 hava víst ein lítlan mun til fyrimuns fyri
dreingirnar, tó uttan at hesin er signifikantur.

Mynd: Jens Kristian Vang

Kynsmunur í próvtøkuúrslitum fyri
mai/juni 2012
Gentur

Dreingir

Føroysk rættskriving
(fyrisøgn)

8,6

7,6

Føroysk framseting
(stílur)

8,6

7,4

Donsk rættskriving

9,2

8,3

Donsk framseting

8,8

7,8

Munnligt danskt

9,3

8,5

Skrivligt enskt

8,9

8,3

Munnligt enskt

9,4

8,9

Fimisrokning

8,5

8,4

Greiðslurokning

8,5

8,3

Landalæra

9,1

8,7

Søga/samtíð

9,1

8,6

Seinasta PISA kanningin sigur um lesiførleika, at
genturnar samanlagt eru uml. eitt skúlaár framman
fyri dreingirnar. Um hugt verður at tí mynd, sum
Manntal gevur av teim føroyingum undir 30 ár,
sum onga skúlagongd ella ungdómsútbúgving hava
eftir grundskúlan, eru helvtina fleiri menn enn
kvinnur í hesum bólki.
Tó eru skúlar, har dreingirnir standa seg væl.
Sum dømi eru her tikin miðal próvúrslit í føroyskari
rættskriving frá tveimum skúlum.
Gentur
Dreingir
Skúli A:
9,9
8,3
Skúli B:
7,3
6,2
Í báðum skúlunum er stórur munur millum, hvussu
gentur og dreingir standa seg. Men munurin
millum skúlarnar báðar er so stórur, at dreingirnir
í betra skúlanum liggja oman fyri miðal fyri landið.
Frágreiðingarnar um landsroyndirnar nevna onki
um kynsmun.
FRØÐI 3/2014

Manntal 2011
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Tíðliga í fjør vórðu kunngjørd fyrstu úrslitini frá
fólkateljingini í 2011, har m.a. varð spurt um
útbúgvingarstøðið. Uppgerðin fevnir um tey, sum
hava fastan bústað í landinum. Ein av føroysku

miðlunum hefti seg við, at eitt sum skar í eyguni
var, at menn millum 20 og 30 ár eru illa útbúnir,
tí ein triðingur teirra ikki hevur annað enn fólka
skúlan sum hægstu útbúgving. Talið av føroyingum,
sum hava hægri útbúgving liggur høgt í mun til
grannalondini. Verri er í hinum endanum. Av
føroyingum millum 20 og 30 ár eru uml. 22%
kvinnur og næstan triði hvør maður, sum onga
skúlagongd ella ungdómsútbúgving hava tikið eftir
skúlaskylduna, t.e. eftir 9. flokk. Hesi tøl kundu
kanska verið ábending um, at høvuðsniðurstøðan
í PISA hóast alt ikki er heilt av leið. Av Norður
londum er bara Ísland verri fyri á hesum øki. Hetta
høga tal av teim, sum ikki eru komin víðari eftir
9. flokk, verður aðrastaðni tikið sera álvarsligt.
Danir hava sett sær sum mál, at fáa hetta tal niður
á 5%. Samgonguskjalið hevur sum mál at „Landsins
skúlaskapur skal tryggja øllum holla útbúgving,
handaliga sum andaliga, har øll skulu hava møgu
leika at vinna sær útbúgving.“
Manntal hevur eisini eina uppgerð yvir stóra
munin í útbúgvingartíttleika millum sýslur. Øll frá
15 ár og eldri vórðu spurd um tey gingu í skúla
ella vóru í holt við nakra útbúgving av einum
hvørjum slag. Í svarinum er tí bæði roknað
framhalds- og miðnámsskúli, umframt øll onnur
útbúgving.
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Hesin misjavni átti at verði broyttur, áðrenn vit
koma í ta støðu, at postnummarið avdúkar útbúgv
ingarstøðið hjá teim ungu. Líknandi støða sæst
eisini í Danmark. Parturin av teim ungu, sum í ár
hava søkt inn til hægri lestur í t.d. Rungsted, er 10
ferðir hægri enn í Hanstholm.
ÓSAMSVAR MILLUM LANDSROYND OG PISA

Henda støða kann sjálvandi hava nógvar ymiskar
orsøkir. Ein teirra, ið ofta verður havd á lofti, er
útbúgving foreldranna. Í PISA 2009 Føroyar vóru
úrslitini hildin saman við útbúgvingarstigið hjá
foreldrunum. Myndin er lítið øðrvísi enn aðrastaðni:
Jú hægri útbúgving foreldrini hava, jú betur klára
næmingarnir seg. Men vit vita onki um, at støðan
er broytt síðani – og hvønn veg. Spurningurin hjá
Grundtvig „Er lyset for de lærde blot, til ret og galt
at stave?“ tykist tíverri enn viðkomandi.
Ein lýsing av sosioøkonomisku viðurskiftum
næminga átti ikki at verið so møtimikil at fingið
gjørt, tá talið av 9. flokkum liggur um einans 40.
Í einum samfelagi, sum enski søgufrøðingurin John
F. West í síni tíð skýrdi sum eitt sosiologiskt
laboratorium. Hetta man verða ein støða, sum flestu
av teim 66 luttakaralondunum í PISA munnu
øvunda okkum.

Samanumtikið
Samanumtikið kann sigast at ymsu eftirmetingarnar
eftir øllum at døma leggja støðið ymiskt. Sambært
landsroyndini skuldi staðið heilt væl til, meðan
PISA gevur eina heilt aðra mynd. Próvtøkan í 9.
flokki liggur onkustaðni ímillum. Spurnartekin
kann setast við, um landsroyndin í nóg stóran mun
hevur loftað tí veikara endanum. Kynsmunurin, at
genturnar klára seg betur enn dreingirnir, sýnist
ganga aftur, og tí kann tað undra, at hesin
spurningur ikki verður tikin upp í landsroyndini.
Men sum áður nevnt viðger greinin í høvuðs
heitum bert henda eina árgangin. Framhaldandi
kanningar fara vónandi at svara spurninginum, í
hvønn mun hendan mynd broytist frá ári til árs.

Tyssismánagras
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Tyssismánagras er ein av okkara vanligu trøllakampum.
Hann er ikki lættur at fáa eyga á, tí hann er oftast bert
fáar cm til longdar, og hann finst ikki í mongd, har
hann veksur. Hóast tað, er hann á flestøllum oyggjum.
Trøllakampar hava ikki blómur og seta ikki fræ, men
nørast við grókornum.

Trøllakampar hoyra til plantubólkin blómuleysar
plantur saman við javnum og bjølluvísum. Trølla
kampar verða mettir at vera „primitivt“ plantuslag,
ið er nær í ætt við upprunaplanturnar. Teir hava
ikki blómur og seta ikki fræ, men nørast við
grókornum.
Útbreiðslan av mánagrasi er í øllum Norður
londum, plantan veksur frá tí arktiska økinum
suður til Norðurafrika, Himalaya, Japan, Kalifornia,
Avstralia og Ný Sæland.
Á plantusavninum hjá Náttúrugripasavninum
eru fleiri áhugaverdir savnsgripir av hesum trølla
kampi. Elsti savnsgripurin er frá 1867 av Sandi, ið
donsku plantufrøðingarnir C. A. Feilberg og E.
Rostrup savnaðu. Teir gjørdu eina umfatandi kann
ing av tí føroysku floruni og sammettu hana við
floruna í Danmark, Íslandi, Norðurlondum, bretsku
oyggjunum og Grønlandi. Hetta arbeiðið kom út
í frágreiðingini „Færøernes flora“ eftir E. Rostrup
í Dansk botanisk tidskrift í 1870. Ein annar áhuga
verdur savnsgripur er av Skarði í 1906, ið Rasmus
Rasmussen hevur savnað. Rasmus Rasmussen, eisini
nevndur Rasmus á Háskúlanum, skrivaði fyrstu
floruna á føroyskum máli í 1936.

Anna Maria Fosaa,
annamariaf@savn.fo
Ph.D, plantufrøðingur,
Náttúrugripasavnið/Søvn
Landsins

Tyssismánagras Botrychium
lunaria (L.) Sw.

TYSSISMÁNAGRAS BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) SW.
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Mánagras er trøllakampur av Ormstunguætt
Ophioglossaceae og er einasta slagið í hesi ætt, sum
finst í Føroyum, meðan tað í Norðanlondum finn
ast 8 sløg. Mánagras hevur eitt einstakt blað, sum
er býtt í tveir partar. Ovari parturin, ið ikki er
grønur, er gróbærur. Hesin parturin hevur nógvar
rundar grógoymslur, ið eru samlaðar í einum klasa.
Hvør av hesum grógoymslum framleiða hundrað
tals grókorn, ið spíra til nýggjar plantur. Niðari
parturin av blaðnum er grønur og gróleysur. Hann
er býttur upp í fleiri mánavaksnar partar, ið hvør
fevnir inn yvir annan.
Soleiðis skilir tyssismánagras seg frá hinum 15
trøllakampunum, ið vit hava í Føroyum. Tí á hinum
sita grókornini í gróhópum aftanfyri á blaðnum,
vardir av einum skjøldri, sum opnar seg, tá gró
kornini eru búgvin, so at tey kunnu spjaðast. Eisini
kunnu tey sita á blaðrondini, sum er rullað inneftir,
áðrenn grókornini eru búgvin.
Mánagras trívist best á turrum bakkum á føðslu
fátækari mold ella sandjørð, har ikki alt ov nógv
ljós er. Tá kappingarevnini hjá hesi plantu ikki eru
so góð, veksur hon best, har annar vøkstur ikki er
ov tættur. Hon sýnist at hava tillagað seg óstøðuga
mold, har órógv hevur verið, men har umstøðurnar
eru við at gerast støðugar aftur, og tí er vøksturin
ikki so tættur.

Greinarøð um Føroyar í 1800-árunum

Eystaravág 1914. Kristin í
Geil málaði

1800-árini sum
granskingarøki
1800-árini eru vorðin eitt heitt evni í samfelagskjakinum, og eitt nú danski
stórfilmurin „1864“ er gott dømi um, hvussu tulkingin av søguni ávirkar
dagsins kjak um identitet, virði, makt og fakta í søgugongdini.

Gestur Hovgaard
gesturh@setur.fo
Ph.D., Lektari í
Samfelagsvísindum
Søga- og Samfelagsdeildin,
Fróðskaparsetur Føroya
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Granskarar á Søgu- og Samfelagsdeildini eru, m.a.
við stuðli frá Granskingarráðnum, í gongd við
gransk
ingar
verkætlan um 1800-talið. Nakrar
nýggjar og áhugaverdar søgugongdir eru at lesa í
hesum eintaki av Frøði við greinum eftir Mirjam
Joensen, Erling Isholm og Rolf Guttesen. Henda
greinin skal nema við 3 yvirskipaði viðurskifti: 1)
hví skriva søgu um 1800-talið; 2) hvussu kunnu
vit skilja samfelagsligar broytingar í einum heildar
perspektivi; 3) hvat kann tílík søguskriving bjóða
okkum í dagsins samfelagi.

Hví eru 1800-árini áhugaverd?
1800-árini eru serliga áhugaverd, tí tað varð
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gjøgnum hesi 100 árini, at karmarnir í føroysku
feudalu skipanini loksins blivu sprongdir, og
modernaða samfelagið tók seg fram. Fólkatalið hesa
tíðina varð trífaldað, úr 5.000 upp í 15.000, og
nýggir karmar um alt samfelagið vóru skaptir:
vinnuliga, politiskt og mentanarliga. Gomlu bónda
bygdirnar vóru ikki longur ráðandi sosialu eindinar,
men heldur Havnin og nýggju bygdirnar kring
stóru firðirnar, Tvøroyri, Vestmanna o.fl. Eisini
høvdu vit fingið eina røð av nýggjum bygdum, har
traðarbrúk og fiskiskapur var lívs
grundar
lagið.
Broytingarnar í tíðini síggjast eisini í, at aldagamlir
stovnar vóru avtiknir, meðan nýggir sóu dagsins
ljós, eitt nú var gamla løgtingið avtikið og amt

maður settur í 1816. Nógvir av teimum stovnum
og rørslum, vit taka sum givið í dag, vóru skaptir
í hesum tíðarskeiðnum: tjóðskaparrørsla, avhalds
rørslur, sparikassi, sjúkrakassar, frítíðarfeløg (sjón
leikur, ítróttur, v.fl).
Tað er nú ikki heilt lítið, sum er skrivað um
modernaða føroyska søgu. Mest fokus hevur verið
á politiska partin, serliga tjóðskaparrørsluna, men
eisini er skrivað um einstakar stovnar, virki, bygdir
ella feløg. Í hesum førum er dentur aloftast lagdur
á at lýsa søguna við støði í einstøkum hendingum,
persónum ella fyribrigdum.
Tað, sum manglar í føroyskari søguskriving, og
sum tí er okkara ambitión, er at skriva søguna sum
sosialsøgu. Tað merkir, at vit síggja søgugongdina í
einum heildarperspektivi. Hetta merkir í stuttum,
at heldur enn at síggja søgugongdina sum eitt úrslit
av eitt nú ’økonomiskari’ (fríhandilin) ella ’poli
tiskari’ (tjóðskaparrørslan) frígering og nýskipan,
má hon síggjast nógv meira samansett.

At skilja søgugongd samfelagsliga
Søgulig gransking hevur sostatt ikki bara týdning,
tí vit eiga at kenna, hvør „rætta“ søguliga gongdin
var, men eisini tí at søgan sigur nakað um, hvørji
viðurskifti skapa eitt nú niðurgongd og framburð,
kríggj og frið, marginalisering ella trivnað í einum

samfelagi. Søguskriving hevur tí eisini ein meiri
almennan ella teoretiskan karakter.
Ein máti at skilja samfelagsgongdina í eini heild
er at skilja millum berarar, motorar, karakter og
slóðir í samfelagsligari broyting. Samfelagsins
berarar eru stovnarnir, teir meira treku strukturarnir,
sum gera greitt, hvat er loyvt og ikki loyvt, t.e. virði,
normar, lógarverk v.m. Samfelagsins motorur aftur
ímóti eru tey, sum handla, tað verið seg einstaklingar,
virki ella feløg, og harvið eisini eru við til – í størri
ella minni mun – at ávirka og broyta institutiónirnar.
Her koma vit til karakterin ella innihaldið í broyt
ingini, sum vísir til tær avleiðingar, broytingar hava
við sær. Søgunnar slóðir er spurningurin um at
skilja, hvat menningarspor ella -stig, ið søgan tekur.
Brúka vit hesa teoretisku mynd av 1800-árunum,
kunnu vit siga, at í hesum tíðarskeiði hendir bæði
ein útskiljing og ein upploysn av verandi institu
tiónum, men eisini ein nýggj stovnsgerð, har sam
felagsins ’spælireglur’ og ’motorar’ gerast heilt nýggj.
Samfelagið býtir seg sundur í tríggjar, grundleggj
andi atskildar, men samstundis atknýttar institu
tiónir: stat, marknað og sivilsamfelag.
Sum samfelagsins motorar hava bæði bóndin og
fiskimaðurin, embætis- og handilsmaðurin, præ
dikanturin og sjónleikarin ein týdning fyri sam
felags
ligu menningina. Sjálvsagt hava summir
1800-ÁRINI SUM GRANSKINGARØKI
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Broytingarnar í
1800-árunum fingu stóran
týdning fyri fiskivinnuna.
Alsamt fleiri livdu av
útróðri og traðarbrúki.
Á myndini síggja vit, at
fiskur verður innvigaður.
Myndin er tikin nakað fyri
1900

Elsta myndin av tingsal
inum. Á formansessinum
situr Lorentz Høyer
Buchwald, amtmaður, so
myndin er tikin, áðrenn
Christian Bærentsen
amtmaður tók við í 1897

persónar, rørslur og hendingar størri týdning enn
aðrar. Ein avbjóðing er tí at finna fram, hvat hevur
størri týdning enn annað. Ein onnur er at finna
samanspælið millum týdningarmiklu motorarnar,
herundir hvønn týdning nýggj tøkni og nýggjar
maktrelatiónir hava fyri hesar broytingar. Í triðja
lagi er tað spurningurin um, hvaðani tankarnir
koma, ið byrjað broytingarnar. Er talan um hugsanir
uttaneftir, eru broytingar innanhýsis, ella er talan
um eitt samanspæl?

Hvat kunnu vit læra?
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Í søgu- og samfelagsvísindum er ein vanligur máti
at skilja søgugongdina at taka støði í serligum
broytingum sum fokuspunkt. Slík vanlig fokus
punkt í 1800-árum í Føroyum eru 1816 (løgtingið
niðurlagt), 1852 (løgtingið endurreist), 1856 (frí
handilin) og 1872 (Fox – sluppfiskiskapur). Søgu
skrivingin hevur tó eisini sum sína uppgávu at seta
spurnartekin við, um tær ímyndir, vit hava av
søguni, eisini eru tær røttu, ella í minsta lagi um
tær ikki eiga at nýanserast.
Eitt dømi um hetta hava vit við fríhandlinum.
Tað er ein sjálvfylgja, at fríhandilin var eitt stórt
gjøgnumbrot, men hvat forklárar hetta gjøgnum
brot? Rolf Guttesen vísir eitt nú í síni grein á, at
skipaferðslan kanska ikki var so svikalig, sum hildið
verður. Harafturat veksur ferðslan sera nógv frá
1834, og tað sigur nakað um, at grundleggjandi
broytingar longu eru í ferð við at henda inni í
verandi stovnum. Einahandilin var týdningarmikil
berari í gomlu skipanini, men sum Rolf Guttesen
vísir á, so henda avgerandi broytingar inni í skip
anini, sum síðani endaliga verður avtikin.
1800-ÁRINI SUM GRANSKINGARØKI

Við amtstíðini kunnu vit siga, at hugrákini um
modernisering og menning festa røtur, og tað brýtur
kanska frá vanligu fatanini, at niðurlegging av
løgtinginum var ein vanlukka. Dømi um ávirkan
frá hesum rákinum er uttan iva Pløyen amtmaður,
sum Erling Isholm eisini er inni á í síni grein.
Greinin vísir, at tann týdningur, eplini hava havt
fyri moderniseringina av føroyska samfelagnum,
allarhelst er undirmettur, samstundis sum greinin
eisini vísir tann týdning, „tað almenna“ fær sum
ein samfelagsins motorur og berari av nýggjum
hugsanum.
Avgerandi spurningurin, hvaðani hugarákini til
moderniseringina koma, avspeglast í áhugaverdu
greinini hjá Mirjam Joensen. Hon vísir, at Føroyar
bæði eru partur av gamlari europeiskari lóg, og
hvussu nýggj hugrák eru við til at broyta hugburðin
til revsing. Hetta fær beinleiðis ávirkan á Føroyar,
sum eru tætt knýttar at donsku sentraliseringini
undir upplýsta einaveldinum, men eisini skipar
sínar lokalu tillagingar, og sostatt fær ein egnan
karakter. At tað so endar við, at okkara seinasti
skarprættari tekur seg sjálvan av døgum, kunnu vit
í dag síggja sum eitt skemtiligt kuriosum av søg
unnar speisemi.
Henda gjøgnumgongdin skal á ongan hátt skiljast
sum ein úttømandi lýsing av 1800-árunum í
Føroyum, men sum ein roynd at kvalifisera okkara
fatan av teimum søgusporum, vit oftani taka sum
givin.

Greinarøð um Føroyar í 1800-árunum

Handilsskip á
Havnarvág 1783-1856
Mynd 1: „Hetta kundi
verið Wilhelmine
Frederikke sum var komin
frá Fanøe við kornlast
til Kongaliga Handilin í
1808. Teir ankraðu fyrst
upp á Hvalbiarfjørði, har
teir løgdu korn upp til
suðringar. Síðan hildu teir
fram til Havnar.“ (Kelda:
www.mitfanoe.dk)

Vanlig hugsan millum fólk man vera, at tíðin við
monopolhandli var ein ring tíð. Sagt verður, at
Handilin hevði ofta ov lítla ella ringa vøru at selja
fólki. Skipini, ið sigldu, vóru fá, tey komu seint til
Havnar og fóru tíðliga. Til dømis skrivar Debes um
siglingina í einahandilstíðini: „Sum heild var sigl
ingin alla tíðina rættiliga ótrygg.“ (3:15). Men lat
okkum granska tann materiella veruleikan aftanfyri,
um tað ber til.
Vit kunna kanna eftir, hvussu ótrygg siglingin var,
og um hon var ótrygg alla tíðina, so sum hesin
høvundur tekur til. Orðingin hjá Debes er eitt
sindur ógreið, tí ikki sæst, um hann meinar alla
einahandilstíðina, ella bert eitt avmarkað tíðarskeið.
Mín kanning er avmarkað til tíðarskeiðið 1783 til
1856, tí her finnast álítandi keldur við upplýs
ingum, sum ikki hava verið viðgjørdar á prenti fyrr.
Hesar keldur, sum allar eru settar upp í keldulist
anum aftast, eru í fyrsta lagi: Skansajournalir, Skipa

bókin hjá Einahandlinum, Dagbókin hjá S. M.
Matras, Norðoya sýslumanni og Dagbókin hjá
Claus Lund, litterati í Havn. Hesar keldur geva
tilsamans eina álítandi og samanhangandi mynd av
skipaferðsluni.
Fyrst er at kortleggja, hvussu nógv skip komu til
landið við varu til handilin og hvussu langa tíð tey
vanliga brúktu um túrin upp og niður. Harnæst
eru, sum nærri verður greitt frá seinni, nøkur ár
við ófriðartíðum, Napoleonskríggini 1807-14, sum
rakti bæði Danmark og Føroyar hart. Hvussu var
við siglingini hesi krígsárini?

Rolf Guttesen
RolfG@setur.fo
lektari í geografi

Hvussu nógv skip komu til Handilin í
Tinganesi?
Fyrst er at siga, at undir vanligum og friðarligum
umstøðum var siglingin bæði trygg og stabil. Ein
støk skip liggja vegna veður veturin yvir í norskari
havn, men eini 6 til 8 skip koma vanliga til Havnar
við varu.
HANDILSSKIP Á HAVNARVÁG 1783-1856
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Inngangur

Undantakið er í tíðarskeiðnum umleið 1805-14,
og serliga 1808 og 1811 eru ring, har bert 3 skip
koma fram. Tað hendi ofta í hesum krígsárum, at
skip vórðu tikin í ’prise’ av eingilskum ella svenskum
krígsskipum ella kaparum.

Vit hava eina dagbók hjá stýrimanninum Søren
Nielsen Rasch, sum sigldi við jaktini „Wilhelmine
Frederikke“ frá Fanø. Partar eru endurgivnir í
hjástandandi kassa.

„Den 10. maj 1808 ankom jeg med 3 mand ombord i skibet, modtog derefter en ladning byg og
adskillige andre varer, bestemt til Færøerne, havde ombord som passager, hr. pastor P. Sørensen, ordineret
præst til Norderøerne, afgik fra Fanø d. l. juni. Derefter fortsatte rejsen uden at antræffe fjendtlige til
Færøerne.
Den 26. juni anløb vi Qvalbye fjord, såsom vi just anløb som kendingssted de 2 store Dimon, og
formedelst vindens ustadighed og strømmen kontra søgte vi ankerplads under Suderø.
Og da det blev os betydet, at et engelsk orlogsskib havde i Torshavn taget fæstningen i besiddelse og
røvet flere varer og effekter fra de fattige indbyggere, opholdt vi os der så længe, vi ved brevkommunikation kunne vorde underrettet fra handelsforvalter hr. Mørck, og da bemeldte orlogsskibs
chef, hans grevelige excellence, hr. generalløjtnant v. Hompex ikke sparede kirken og de fattiges liden
formue, måtte man befrygte at sejle dertil.
Vi erholdt straks pr. stafetbrev, at vi uden ophold måtte sejle til Torshavn for at forebygge den store
hungersnød, man med gysen så i møde, og fare for fjendtlige var så vidt forbi, da erobreren af fæstningen
og byen allerede var afsejlet derfra. Men da vi ifølge bemeldte brev ville afgå, blev vi stoppede af
derværende hr. pastor Schroder og sysselmanden på de grunde og under det påskud, at Suderøernes
beboere først ville af ladningen udtage den del, der efter folkemængden kunne tilkomme dem.
Vi måtte da efter anført rekvisition udlosse 55 1/3 td. byg, der var den andel Suderøernes beboere
kunne tilkomme, ca. ¾ skp. til hver person. Efter at udlosningen var foregået, fik vi efter anmeldt
søprotest af hr. pastor Schroder og sysselmanden lovformelige dokumenter i hænde til betryggelse for
lastens brækning og udlevering af det kvantum byg, de pro qvota kunne tilkomme, som også et brev
at forevise i tilfælde, at vi skulle antræffe storbritaniske krigsskibe, med bøn om frigivelse og forskånelse
fra at være opbragt, som og tillige et brev til hr. handelsforvalter Mørch med anførte grunde.
Den 4. juli afsejlede vi fra Qvalbyfjord med lods, fortsatte til Torshavn, hvor vi næste dags efter
middag ankom på reden, og straks efter udlossede ladningen. Derefter, den 11. juli, ankom på reden
en engelsk brig, kommanderet af kaptajn Ch. Bøy, han erklærede os straks som prise, og i den anledning
blev hejst det engelske flag på toppen.
Næste dagen på anmodning og bøn af kommandant Løbner samt Øens flere embedsmænd forestillende
ham, at de således ej kunne vente mere understøttelse fra moderlandet, når dette skib straks blev erobret.
De måtte da bukke under for hungerens og manglers sværd, og således berøves den hjælp, de kunne
forvente fra Danmark. Dette bevægede ham til at frigive os, til end mere betryggelse for anden britoniske
krigsskibe meddelte han os et lejde eller fripas med, at også de ville respektere hans frigivelse, på grund
af at vi blot måtte bringe levnedsmidler dertil uden at tage ladning tilbage til Danmark. Den 13. afgik
han derfra.“
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Túrurin niður verður dramatiskur, og hann verður tikin fleiri ferðir av bæði eingilskum og donskum
kaparum, verður settur yvir á annað kaparaskip sum pant ella gísli, men sleppur at enda í land í Norra
og fer haðani um Løkken í Norðurjyllandi aftur til Fanø.
Øll søgan kann lesast á: http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/fano-i-sejskibstiden/fano-underenglandskrigen/1065-fanosofarten-under-krigen-del-5
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Mynd 2: Skipatal
1783-1856. Tilfarið
til hesi tøl eru úr
teimum fýra keldunum:
Skansajounalum,
Skipabókini hjá Kongaliga
Handlinum, og Dagbók
unum hjá Matras og Claus
Lund

Perioda

Siglingin

1783-1799

Her var stabil sigling, 6 ella 8 skip komu til Handilin á hvørjum ári

1800-1814

Í hesum skeiði komu færri skip, og siglingin var meira óreglulig. Tvey tey fyrstu árini
komu bert 5 skip. Men frá 1805 gjørdust tíðirnar ringari. Danmark var hart rakt av
kríggi. Skip vórðu tikin og komu ikki fram. Handilin royndi so hvørt at skaffa onnur
skip, og tað eydnast so dánt. Í 1808 og 1811 komu bert 3 skip fram. Men í 1807
komu 8, og eitt av hesum er lítla Royndin við Nólsoyar Pálli

1815-1833

Nú var friður aftur. Tá kom ein meira stabil perioda, millum 5 og 8 skip komu til
Havnar um árið. Hetta er nakað tað sama, sum støðan var áðrenn kríggið

1834-1856

Hetta var ein tíð við stórari framgongd. Úthandlarnir á Tvøroyri, í Klaksvík og
Vestmanna vórðu bygdir. Skipatalið vaks frá umleið 6-7 til 12-14 skip, men einstøk ár
16, 17 og í 1851 komu 18 skip til handilin

Hetta rakti siglingina uppá Føroyar hart. Sjálvt um
Handilin, hvørja ferð eitt av teirra skipum varð tikið,
keypti ella leigaði skip til at seta í staðin, var ikki
gjørligt at fáa vøruna fram sum vanligt. Og serliga
ringt var, at kornið til tíðir var um at vera uppi á
goymslunum í Tinganesi. Tað sum eftir var, bleiv
rationerað. Men goymslurnar vóru ongantíð tómar.

>

Sum nevnt omanfyri, var ein serliga ring tíð í
árunum 1807-10, tí kríggið á meginlandinum mill
um Napoleon í Frankaríki og Stórabretland hinu
megin gjørdi, at Danmark fór í parti við Napoleon.
Tá tóku bretar øll donsk-norsk skip við teirra
krígsskipum og kaparaskipum.
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Tann ringasta tíðin 1807-1810
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Grafurin vísir, at øll periodan kann býtast í smærri tíðarskeið, har talið av skipum liggur á ymsum stigum
(niveau), og har stabiliteturin í ferðsluni er ymiskur.

Ár

1807

1808

1809

1810

Deyðatal í %

20,6

25,7

14,3

21,6

Kelda: B. í Garði

Nógva staðni er skrivað um hesa ringu tíð. Debes
skrivar (3:33): „Árini 1807-1809 var hungursneyð
í Føroyum, so ring at í støðum doyði fólk í hungri.“
Tað hevði verið áhugavert at fingið eina betri doku
mentatión av hesum: at tað var hungursneyð og
um tað var so ringt at fólk doyðu í hungri. Ella,
um man kann loyva sær at spyrja, hvussu nógv er
myta um eina dramatiska støðu í landinum, og
hvat er realitetur? Um nakað týðandi tal av fólki
mundi doyggja í hungri hesi árini, so átti man at
sæð tað í samlaða talinum av deyðum hesi árini. Sí
talvu omanfyri.
Her sæst, at tað liggur høgt í 1808, eini 5 % hægri
enn árið fyri. Men kanna vit kirkjubøkurnar, og
vita hvat ið fólk doyggja av hesi árini, so verður
einki nevnt um hungursdeyða. Tíverri er tað so, at
bert í tveimum prestagjøldum hevur prestur skrivað
nakað um orsakirnar til at fólk doyggja, í Vágum
og í Suðurstreymoy. Men í Suðurstreymoy finna vit
kanska eina aðra orsøk til tað rættiliga høga deyða
talið í 1808. Her gongur ein „grasserende smitsom
Omgangs-Sygdom“, sum brýtur út í februar og fólk
í besta aldri doyggja, tilsamans 18 í Havn hetta árið.
Tað sær út, sum hon ikki hevur gjørt um seg í
Vágum, og hvussu skilið hevur verið í hin
um
oyggjunum vita vit ikki, har er einki skrivað. Um
hesi 18 verða drigin frá deyðatalinum hetta árið, so
er talið ikki serstakliga høgt. So, um nakar veruliga
er deyður í hungri, so verða tey heilt fá, um nakar.

Hevði klassamunurin nakran týdning?
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Tað kann eingin ivi vera um, at ein stórbóndi, sum
kanska flettir einar 300-500 seyðir, dyrkar fleiri
tunnur av korni og hevur kanska 5-6 mjólkneyt,
kundi klára seg ígjøgnum hesi ringu árini heldur
frægari enn tann familjan, sum lítið og einki átti.
Eitt lítið brot úr einari søgu kann kanska lýsa
støðuna. Søgan „Faðir Vár – ein søga frá hungurs
árinum 1808“ er um tveir dreingir, Hanus og Jóan
Petur, sum búgva í lítlari bygd norðanfyri. Teir
koma úr einum fátækum húsi. „Teir gróvu sløkju
røtur og stungu fliður, men hetta var berkin kostur,
tá einki annað fekst aftrat. Tá teir gingu fram við
hjallinum hjá Jænusi bónda, stóð skerpi
roykurin
ramur út móti teimum, og loypti brell á teir eftir kjøti,
men annað enn skerpiroykin fingu teir ikki.“
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Skjótir og seinir túrar
Sum altíð í seglskipatíðini var tað veður og vindur,
sum avgjørdu, hvussu skjótt ein túrur gekk. Ein
meðaltúrur kann sigast at hava gingið á henda hátt:
Tá skipið var „expederað“ í Keypmannahavn gingu
vanliga 1-2 dagar áðrenn tað kom av stað, meðan
tað bíðaði eftir byrði. Túrurin úr Keypmannahavn
til Havnar tók í meðal 17 dagar. Í Havn skuldi
skipið lossa varurnar upp, korn í tunnum og
Cargaisson varu, ella stykkjagóðs, sum vit høvdu
sagt í dag. So skuldu varur lossast umborð aftur:
ullvarur, lýsi, sendingsgóðs og annað. Liggitíðin í
Havn var í meðal 21 dagar. Túrurin niður til Keyp
mannahavnar aftur var í meðal eitt sindur skjótari,
enn túrurin upp, bert 15 dagar. Helst tí at vestan
ættin er og var tann vanligasta. Tilsamans varð ein
meðaltúrur sostatt: 2+17+21+15 = 55 dagar ella
knappar 2 mánaðir.
Skonnartin „Havfruen“, sum var 38 commercelestir
ella umleið 80 BRT, var av skjótastu skipum. Skipari
var Dahl, sum sigldi sín fyrsta túr í 1837 við hesum
skipi, og hann verður eisini seinasti skipari, sum
fer av Havnini við skipi hjá Kongaliga Handlinum
í 1856 við „Havfruen“.
Í 1840 ger hann ein túr uppá bert 27 dagar aftur
og fram. 4 dagar at bíða eftir byrði, 7 dagar upp,
7 niður, og 9 lossingadagar í Havn. Hesin skiparin
ger nógvar túrar, sum eru 32-35 dagar, so hatta var
einki eindømi. Vanligt var eisini, at tey føstu skipini
gjørdu fleiri túrar á hvørjum ári, kanska 3 ella 4.
Men „Havfrfuen“ gjørdi ofta 5 túrar.
Mynd 3 vísir eisini, at summir túrar kundu gerast
óvanliga langir, 150 dagar ella meira. Longsti
túr
ur er uppá 216 dagar. Tað er skiparin
Lindved, sum sigldi mong ár uppá Føroyar við
skonnartini „Hector“, sum var 48 Commercelestir
ella umleið 100 BRT. Hann fór úr Keypmanna
havn 28. oktober 1833, men noyddist vegna
illveður inn í Kleven í sunnara Norra, har hann
lá veturin yvir. Hann setti kós móti Føroyum
longu í februar, men túrurin yvir tók 7 vikur.
Hann kom „ganske ramponeret“ á Havnina 5.
mai, har hann legði farmin upp. Henda ovurdrúgva
túrin vóru 6 passagerar við. Pastor Korsberg við

Ein spurningur, sum fá munnu hava hugsað um,
er hvussu lossingin gekk fyri seg, tá ið eingin rættilig
kai var at leggja at. Tað mesta bleiv helst fergað inn
við stórum bátum. Men frá Vippuni skuldi tað
víðari uppá pláss í pakkhúsunum: Skansapakkhús
inum, Vektarbúðini, Sjóbúðini, Bakkapakkhús
inum ella annað, sum lá úti á Tinganesi. Hetta
kravdi stóra manning; hvaðani kom hon?
Tað vísir seg, við Skansajournalunum sum keldu,
at soldatarnir á Havnar Skansa blivu útkommander
aðir til „handelsarbejde“ tá skip komu á Havnina.
Týsdagin 12. januar 1805 sigur Skansajournalin
soleiðis: „Til Handelsarbejde Corp. Jacob Stegerhuus
med 8 mand 3, 7, 12, 25, 28, 29, 32, 33“. Hesa
ársins tíð er so einki skip komið enn. Seinni sama
ár lesa vit:
„Onsdag den 15. Mai.
1. Til vagt imorgen Corporal Johan Peter, No. 3,
32, 33.
2. Til Handelsarbejde Corporal Johannes Johnsen
og 8 Mand, No. 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24,
25. –
3. I Dag ankom Captain Nissen her paa Havnen“
Skipið, ið nevnt verður her, er „Fredens Forsvar,“
sum við skiparanum Nissen kom frá oynni Sild í
út
synnings Jyllandi við kornfarmi, sum skuldi
skipast upp. Skipið fór avstað aftur longu 31. mai,

Samanumtikið
Vit kunna nú siga, at siglingin hjá skipunum til
Kongaliga Handilin í friðartíðum var bæði trygg
og reglulig, og at talið av skipum vaks fram móti
1856 til eini 14-16 skip árliga. Summi ár undir
Napoleonskrígginum vórðu ófriðarlig. Ringast var
í 1807-10, serliga vegna eingilska kaparavirksemið,
tá nógv skip við farmi vórðu tikin, og ongantíð
komu fram. Hóast handilsfyrisitingin royndi at
keypa ella leiga nýggj skip so hvørt, so vóru nøkur
ár, tá kornið bleiv rationerað í Føroyum. At kornið
var rationerað, sigur okkum eisini, at goymslurnar
ongantíð vóru heilt tómar, og tað kann ikki doku
menterast at fólk doyðu í hungri í hesum tíðar
skeiði. Vanliga tók túrurin hjá skipunum úr Keyp
manahavn til Havnar og aftur umleið 55 dagar,
túrurin upp einar 17 og niður einar 15 dagar.
Sol
datarnir á Skans
anum høvdu, sum ser
ligt
frammíhjáarbeiði og –inntøku, kjansin sum loss
ingarmenn og at gera annað arbeiði úti í goymsl
unum á Tinganesi.

>

Skansasoldatar vóru eisini lossingamenn

so upp- og innskiping hevur gingið rættiliga skjótt
fyri seg. Næsta dagin varð umleið helvtin av allari
skansamanningini útskrivað til lossingaarbeiði.
„Torsdag 17 Mai. Til Handelsarbejde Corporal
Johan Jacobsen og 16 mand, No. 4, 5, 13, 14, 15,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29.“ Á sama hátt verða
lið av soldatum sendir til handilsarbeiði teir
fylgjandi dagarnar. Soldatarnir fingu serliga sam
sýning fyri lossingaarbeiði.
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konu og barni og Poul á Lag eisini við konu og
barni.
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Mynd 3: Siglingartíð. Í mynd 3
eru øll 250 skipini, sum sigldu
uppá Føroyar í tíðarskeiðinum
1833-1856 sett upp eftir hvussu
nógvar dagar tey brúktu til
samans uppá túrin upp og niður
aftur. Tað skjótasta skipið, sum er
„Havfruen“, ið brúkti 27 dagar,
er tann fyrsti og lægst standandi
prikkurin í vinstru síðu. Tað
seinasta skipi, sum brúkti 216
dagar um túrin, er ovast til høgru.

Greinarøð um Føroyar í 1800-árunum

Eplaskipið 1840
– tá tað almenna fór at keypa eplir

Erling Isholm
erlingI@setur.fo
søgufrøðingur
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Leygarkvøldið 16. mai 1840 legði eitt fremmant skip inn á Sandsvág.
Sandingar vóru forvitnir at frætta, hvat tað var fyri skip, sum var komið á
vitjan. Skjótt frættist, at tað var eplaskipið, sum fólk høvdu bíðað so leingi
eftir. Umborð á skipinum, nevnt Lady Saltoun, vóru 502 enskar tunnur av
seteplum. Hetta vóru setepli, sum Christian Pløyen amtmaður hevði bílagt á
tiltiknu hetlandsferð síni, og so at siga hvørt hús í landinum hevði teknað seg
til ein part av teimum. Árini framman undan høvdu verið merkt av versnandi
góðsku á seteplunum, og tað var eisini torført at fáa fatur á nóg nógvari set.
Tað merkti, at hungur skjótt kundi vera í durunum hjá traðarfólki, og vandi var
eisini fyri, at áhugin fyri at velta upp úr nýggjum køvdist. Tí gjørdust setepli
ein samfelagstrupulleiki, sum almennir myndugleikar máttu taka sær av.
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EPLASKIPIÐ 1840 – TÁ TAÐ ALMENNA FÓR AT KEYPA EPLIR

Fólk vála oman og niðan
eftir Áarvegnum í 1839,
sama ár sum Pløyen
bílegði eina last av
seteplum í Orknoyggjum.

Fyrireika hetlandsferðina
20. desember 1838 sendi Pløyen rundskriv út til
allar sýslumenn landsins. Sýslumenninir fingu at
vita, at amtmaðurin hevði fingið loyvi at keypa eina
last av eplum á Hetlandsferðini. Hann roknaði við,
at eplini fóru at koma í apríl 1840, og kongur hevði
játtað at gjalda tað, sum prísurin fór upp um 3
ríkisdálar fyri tunnuna. Við hesum tiltaki royndi
kongur at bøta um ein stóran tørv, og Pløyen heitti
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Í Føroyum ávirkaðu eplini serliga á tann hátt, at
tey vóru við til at gera, at tað bar til at liva uttan
fyri gomlu markatalsbygdina á traðum og í niður
setubygdum, og vøksturin í fólkatalinum mundi
fyri ein stóran part stava frá hesum nýggju búseting
unum.
Myndugleikarnir fegnaðust um økta fólkatalið
og øktu veltingina, og frá 1830 eru regluligar
frágreiðingar um støðuna í sýslunum. Draga vit
saman um hesar frágreiðingarnar frá sýslumonnum,
so kunnu vit staðfesta, at epli vórðu velt um so at
siga alt landið í 1830, og at tey tá í øllum førum
á Sandi vóru viðurkend sum týdningarmikil fyri
húsarhaldið.
Í 1830-árunum sá Sandoyar sýslumaður, at gamla
setin versnaði fyri hvørt ár, og at hon gav minni og

>

Hóttafall kemur á veltingina

minni ávøkst. Tí var stórur tørvur á nýggjari set.
Streymoyar sýslumaður vísti ár um ár á sama tørvin
á nýggjum seteplum, men hjá honum var grund
gevingin, at vantandi setepli gjørdu, at minni varð
velt upp úr nýggjum.
Christian Pløyen hugsaði eisini um, hvat gerast
kundi fyri at bøta um eplagóðskuna. Eplini vóru
frá byrjan partur av ætlanum hansara á hetlands
ferðini. Í upprunaligu umsókn síni í 1836 segði
Pløyen, at „shetlandske Kartofler ere fortræffelige,
medens de færøiske ere saa vandede, at man ofte
maa frygte for at nyde dem.“ Pløyen ásannaði, at
hetta var ein stórur vansi, tí eplini vóru longu
vorðin týdningarmikil føði hjá vanliga føroying
inum, og tað var einasta vegetabilska føðin, um
man ikki taldi drýlarnar við. Longu tá var neyvan
nakað hús í Føroyum, har tey ikki ótu epli minst
eina ferð um dagin, og tað var torført at ímynda
sær, hvussu føroyingar skuldu liva uttan tey.
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Altjóða gransking er komin eftir, at ein góður
fjórðingur av fólkavøkstrinum í heiminum uttan
fyri Amerika í árunum 1750-1850 stavar frá, at
fólk tóku eplini til sín og av álvara fóru at velta tey.
Ávirkanin frá eplunum var serliga stór, har mjólk
var týdningarmikið grundarlag framman undan, tí
bara við nakað av mjólk og nøkrum eplum bar til
hjá einari familju at yvirliva. Tí er helst einki at
ivast í, at eplini eisini høvdu avgerandi týdning fyri
fólkavøksturin í Føroyum, sum tók dik á seg tíðliga
í 19. øld.

á allar húsfedrar um at taka av tilboðnum, tí tað
kundu ganga mong ár, til teir fingu líknandi tilboð
aftur.
Frá februar til apríl 1839 komu bíleggingarlistar
inn til amtið. 852 húsfedrar teknaðu seg á listan,
og stóra undirtøkan fyri eplaferðini hjá Pløyen vísir,
at allir føroyingar vistu um ferðina, og at sera stórur
áhugi var fyri at fáa nýggja set.
Tað sæst eisini aftur í ársfrágreiðingini, sum
amtmaðurin sendi til Rentukamarið á vári 1839.
Har segði Pløyen, at veturin hevði verið tann ring
asti av teimum 9, hann hevði upplivað í Føroyum.
Setin var tí sera vánalig, nú fleiri vánalig ár høvdu
verið upp í slag. Í frágreiðingini skrivaði hann, at
„alle imødesee med Længsel det Partie skotske
kartofler. Indbyggerne have subskriberet for omtrent
350 Tønder, hvilket betydelige Quantum til et
fattigt og svagt befolket Land klarligen viser, at
Trangen til denne Velgjøren var stor og almindelig
følt.“

Bretskir handilsmenn óttaðust
einahandilin

Eplavelta í Havn í 2014

1. juni 1839 fór Pløyen saman við trimum føroy
skum fylgisneytum umborð á „Hector“, sum var
ein skonnart, ið sigldi fyri handilin, og klokkan 11
henda fyrrapartin settu teir segl. Eftir at hava verið
í tvær vikur í Hetlandi, fór Pløyen einsamallur
umborð á stásiliga dampskipið „Sovereign“, sum
fór úr Lerwick til Aberdeen hvønn sunnumorgun.
Í Dundee fekk Pløyen á gistingarhúsinum høvi
at práta við fleiri handilsmenn. Hesir handils
menninir vístu á, at tær 350 tunnurnar, sum Pløyen

ætlaði at keypa, var ein so lítil nøgd, at ongin tímdi
at fáast við tað. Kostnaður av at senda eina so lítla
last so langa leið og so langt út um økið, har ein
slík ferð kundi samantvinnast við aðra handilsferð,
fór at verða stórur, og serliga tað, at eingin vøra
kundi takast við á heimleið aftur, var ein trupulleiki
fyri kostnaðin. Handilsmenninir vóru harð
liga
ímóti einahandlinum. Pløyen helt einki løgið vera
í, at handilsmenn hugsaðu soleiðis. Á ferðini hevði
hann hoyrt fleiri inniligar fordømingar av eina
handlinum, og fleiri tóku synd í føroyingum, tí teir
ikki kundu brúka og menna sínar kreftir.
Pløyen var aftur í Hetlandi 7. juli. Í Hetlandi
hitti Pløyen Zachary Hamilton prest, ið var orkn
oyingur. Teir fingu samband við handilsmannin
James Robertson í Stromness, og Robertson og
Pløyen samdust at enda um, at hann í apríl 1840
skuldi senda 350 tunnur av góðum eplum til
Føroya. Robertson vildi eins og handilsmenninir í
Skotlandi hava onkra vøru heimaftur við skipinum.
Hann royndi fleiri ferðir at treyta sær, at hann fekk
eina last av troyggjum, hosum, lýsi ella fjøður heim
aftur. Pløyen hevði bara eitt svar upp á allar hesar
góðu grundgevingarnar, og tað var, at slíkur handil
var bannaður í Føroyum. Var talan um eitt treyta
leyst krav frá Robertson, so mátti handilin ganga
aftur. 29. august svaraði fulltrúin hjá Robertson,
doktor John Hamilton, at talan var bara um eitt
ynski heldur enn eitt krav. Tá kundi Pløyen fara
heim við eini greiðari fatan av, at hann hevði fingið
eina avtalu um, at skip við 350 tunnum av eplum
skuldi koma til Føroya í apríl 1840.

Bíða eftir eplaskipinum
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Nú var bara at bíða til aprílmánað, men bíðitíðin
gjørdist long, og fyri hvønn dag, sum gekk, ørkyml
aðist Pløyen meir og meir. Allur aprílmánaður gekk,
uttan at nakað frættist aftur frá orknoysku eplunum.
Meðan bíðað varð, hendi kortini nakað annað 25.
apríl, tí tann dagin kom ein hetlendsk slupp á
Havnina við eini last av seteplum. Umborð vóru
128 tunnur av eplum, og eigarin hevði sjálvur tikið
stig til at sigla til Føroya við vón um at sleppa at
selja eplini her. Lítið mundi skipseigarin gruna,
hvussu heppin hann var at koma á Havnina, júst
tá ið tað sá út til, at aðrir handilsmenn høvdu snýtt
amtmannin, og allar Føroyar ótolnar bíðaðu eftir
teimum seteplunum, sum amtmaðurin hevði lovað
teimum.
Einki bendir á, at nakar trupulleiki var av mono
polinum, og tað er helst eitt tekin um, at tað var
ein kroystur amtmaður, sum gjørdi skjótt av og
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Út á kvøldið 16. mai legði skip inn á Sandsvág.
Skjótt frættist, at tað var eplaskipið, sum fólk høvdu
bíðað so leingi eftir. Skipið var hetlendskt og æt
„Lady Saltoun“. Manningin var eisini úr Hetlandi,
men skiparin, Gifford Wood, var úr Stromness í
Orknoyggjum.
Pløyen sendi skiparan Mikkjal Müller suður at
taka sær av samskiftinum við Wood skipara.

Eplini seld á uppboði
Meðan sýslumenninir arbeiddu við at fáa avsett
eplini, royndu Wood skipari og Pløyen amtmaður

>

Eplaskipið kemur

Mikkjal hevði eitt bræv frá amtmanninum til
Wood við sær suður til Sands. Í brævinum segði
Pløyen, at hann vildi ikki geva Wood skuldina fyri
seinkingina, men avtalan við James Robertson og
Hamilton var, at eplini skuldu koma í apríl, og nú
var 17. mai. Tí hevði Pløyen longu latið tað verða
upp til íbúgvarnar, um teir tóku ímóti nøkrum ella
øllum eplunum.
Dagin eftir fór bátsmanning við jekarum av
skansanum suður til Sands við amtmanninum, og
teir skuldu eisini føra hann víðari til Suðuroyar at
halda ting. Formaður á bátinum var Christian
yvirjekari, men Jógvan yvirjekari var eisini við fyri
at læra eitt sindur um, hvussu siglast skuldi á hesi
farleiðini.
19. mai fingu sandoyingar 22 tunnur og 4
skeppur, og tað var nærum tað sama, sum teir
høvdu teknað seg fyri. Á Skansanum skrásettu teir,
at „Lady Saltoun“ kom á Havnina hálvan tíma yvir
midnátt 22. mai, men amtmaðurin kom ikki aftur
úr Suðuroy fyrr enn 27. mai.
Sýslumenninir arbeiddu við at fáa avsett so nógv
epli, sum til bar eftir gamla listanum, og tilsamans
167 tunnur vórðu seldar fyri tann prísin, sum
kongur gjøgnum amtmannin hevði tryggjað.
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keypti allar tær 128 tunnurnar av eplum. Eplini
vórðu beinanvegin seld víðari, so at nakað kom út
til hvørja sýslu, og so at okkurt var at seta niður,
áðrenn ov langt varð liðið út á árið.
6. mai ásannaði Pløyen, at lastin úr Orkn
oyggjum ikki fór at koma. Hann føldi tað, sum at
hann hevði lumpað íbúgvarnar, og tað gekk honum
nær, at hann ikki megnaði at halda lyftið. Hann
skrivaði tí til sýslumenninar og bað teir boða íbúgv
unum frá støðuni, tá ið teir fóru út at kunngera
ársins takst
prísir. Sýslumenninir skuldu greiða
íbúgvunum frá, at tað ikki var amtmaðurin, sum
hevði skyldina. Tað var maðurin, sum amtmaðurin
hevði gjørt avtalu við, sum hevði alla ábyrgdina.
Um tað kortini vísti seg, at tann bílagda lastin
kom fram, so fór tað helst at vera ov seint at brúka
hana til set. Tí varð tað upp til íbúgvarnar sjálvar,
um teir vildu keypa tey eplini ella ikki. Sostatt var
eingin longur bundin av bíleggingini frá árinum fyri.
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Eplini vóru týdningar
mikið grundarlag undir
tilveruni hjá smámann
inum í stórum pørtum
av Europa. Málningurin
„Eplaátararnir“ frá 1885
var fyrsta høvuðsverkið
hjá kenda hollendska
listamálaranum Vincent
van Gogh. Oljumálningur,
82 x 114 cm, Van Gogh
Museum, Amsterdam

Pløyen amtmaður,
Gifford Wood skipari og
Hunderup sorinskrivari
skrivaðu undir notarius
publicus avtaluna 27.
mai. Sum vitni skrivaðu
Schrøter og Mikkjal
Müller undir.
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at finna onkra skilagóða loysn at koma burtur úr
hesi truplu støðuni. Tað var lættari sagt enn gjørt,
og tí endaði málið 27. mai hjá sorinskrivaranum,
so hann kundi mekla millum partarnar sum
notarius publicus.
Gifford Wood greiddi frá sínari støðu. Hann vísti
fram váttan um, at hann 9. mai hevði tikið ímóti
502 tunnum av eplum frá Robertson, og hann
hevði bundið seg til at flyta tunnurnar til Føroya
og lata tær í góðum standi til Pløyen amtmann.
Pløyen helt seg ikki vera løgfrøðiliga bundnan
til at taka ímóti lastini 21. mai. Fyri at vísa eitt
sindur av vælvilja móti James Robertson, góðtók
Pløyen kortini, at hann skuldi royna at fáa so góðan
prís, sum til bar, fyri tær 350 tunnurnar, sum hann
hevði bílagt. Málið endaði við, at lastin skuldi á
uppboðssølu.
Uppboðssølan skuldi haldast 9. juni, og tunn
urnar stóðu í eldra pakkhúsinum í Vágsbotni.
Pløyen legði eina við, at uppboðssølan varð kunn
gjørd so víða, sum til bar. Uppboðssølutreytirnar
vóru tær vanligu, men Pløyen helt kortini, at seljarin
skuldi gjalda útreiðslurnar, og at kredittur varð givin
til endan á augustmánaði. Ein tunna var minsta
eindin, sum seljast kundi, og metingarprísurin á
henni skuldi setast til tveir ríkisdálar.
9. juni klokkan níggju um morgunin savnaðust
fólk í pakkhúsinum í Vágsbotni. Tíðin var komin
at selja øll tey orknoysku eplini, sum eftir vóru.
Mikkjal Müller átti fyrsta boðið. Hann beyð 2
ríkisdálar og 8 skillingar fyri tunnuna, og fekk
hálvatriðju tunnu fyri henda prísin. Petur Nolsøe
átti tvær tær næstu tunnurnar fyri ein ríkisdála og
fýra markar fyri hvørja. Eina góða løtu lá prísurin
har á leið, meðan menn ymsastaðni úr Streymoy
og Eysturoy keyptu. Teir flestu keyptu eina tunnu,
men Óla Christian Dam í Hoyvík og Johan Henrik
Hansen í Hósvík keyptu fýra í part, og aðrir keyptu
tvær.
Út á dagin fall prísurin niður móti 1 ríkisdála
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og tveimum markum, so teir tolnu fingu helst eitt
sindur betri prís, enn teir bráðu. Fátækrakassin
keypti tilsamans 43 ¼ tunnur, og hann var nógv
størsti keyparin. Millum allar teir navngivnu keyp
ararnar vóru 10 jekarar, sum keyptu hvør sína
tunnu av eplum. Helst hevur henda sølan sæst aftur
á Skansatrøðni.
Samanlagt var metingin, at tær 225 ¼ tunnurnar
fóru at geva 451 ríkisdálar og 3 markar, men tá talt
varð upp, gav uppboðssølan, 332 ríkisdálar, fimm
markar og 14½ skilling.
Tá ið uppboðssølan var liðug, og myndugleik
arnir vóru leysir av eplatunnunum, kundi Davidsen
amtkontoristur gera støðuna upp. Hann roknaði í
donskum tunnum, og tá vóru tær 502 ensku tunn
urnar umroknaðar til 431 danskar. Av teimum vóru
17 spiltar, og so vóru 414 eftir. Føroyingar keyptu
167 tunnur fyri avtalaða prísin, og nú vóru 247
eftir. Tá uppboðssølan skuldi fyrireikast, vísti tað
seg, at allar tunnurnar vóru ikki heilt fullar. Til
samans 21 ¾ tunnur vórðu drignar frá sum undir
mál, og so vóru 225 ¼ tunnur eftir. Útreiðslurnar
av at halda uppboðssøluna vóru 30 ríkisdálar og
13½ skillingar.

Eplini geva nógv fold
Eitt var, at eplini komu væl seinni enn ætlað, men
veðrið var heldur ikki til vildar í 1840. 12. juni
fekk Rentukamarið at vita, at veðrið hevði verið
óvanliga hart og við stormi av høgætt og eysturætt.
Á fjøllunum var kavi, og amtmaðurin óttaðist fyri,
at veðrið fór at skaða tað korn og tey epli, sum vóru
sett niður.
Hesin óttin vísti seg at halda, tí tá ið sýslu
menninir komu við sínum frágreiðingum, vóru tær
flestu dapur lesnaður. Vága sýslumaður boðaði 30.
september 1840 frá, at ein stórur partur av het
lendsku eplunum ikki spíraðu, og sum hann hevði
skilt á lagnum, so væntaðu menn ikki at fáa meir
uppaftur, enn teir høvdu sett niður.
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nátt í 1841, og í 1842 mundu tey flestu vera samd
í hesum, tí tað árið tók Streymoyar sýslumaður
saman um árið við at siga, at korn og epli vóru so
góð, sum tey ongantíð høvdu verið fyrr. Einasti
vansin var, at nakað lítið var sáað og sett niður, tí
mongu vánaligu árini undan høvdu gjørt, at menn
mistu mótið. Eisini hevði nógvur fiskur verið at
fingið í veltingartíðini. Hinir sýslumenninir høvdu
líknandi frágreiðingar.
Eplakeypið var liður í teimum hugsanum um
modernisering, sum Pløyen og aðrir arbeiddu við
hesi árini. Tað var í hvussu er ein tilvitað roynd at
forða fyri, at steðgur kom í arbeiðið at velta upp
úr nýggjum, og sum slíkt gjørdist væleydnaða
eplakeypið í Orknoyggjum týðandi liður í at halda
gongd í framburðinum.
Henda greinin er bygd á longri grein í Fróð
skaparriti 61. bók 2014, nevnd „Tá ið amtmaðurin
fór at keypa epli – dømi um leiklutin hjá tí almenna
í broytingunum í 19. øld“. Um áhugi er fyri keldu
tilvísingum og bókmentalista, verður víst til grein
ina í Fróðskaparriti.
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H.C. Müller, Streymoyar sýslumaður hevði verið
ógvu
liga spentur upp á nýggju seteplini. Um
mánaðarskiftið mars/apríl skrivaði hann, at nú var
so væl velt sum nakrantíð fyrr, og tað komst av, at
vónirnar vóru so góðar í ár, nú ov mikið av seteplum
fóru at vera at fáa.
Men 6. oktober noyddist hann vónbrotin at boða
frá, at „Korn og Kartoffelhøsten er af de allersletteste
man kan erindre, og endskjøndt lidet deraf endnu er
indhøstet, saa kan man med temmelig Vished forudsige,
efter almindelig Mands Beretning, at Kornet ikke
bliver Menneskeføde, og af Kartofler ville de fleste ikke
faae stort mere end Udsæden tilbage.“
Eplini úr Orknoyggjum vóru sostatt eitt vónbrot
fyrsta árið, men í 1841 gekst betur. Tá ið Pløyen
tók saman um árið í frágreiðing síni til Rentu
kamarið, segði hann, at „Kornavlen overalt kun
ubetydelig i Mængde og derhos meget ulige af Godhed,
Kartoflerne derimod have afgivet en middelhøst og ere
meget gode. Det er mig en særdeles Behagelighed, at
kunne ærbødigst tilføie, at den fra Orknøerne og
Shetland, ved det høie Collegie naadige Tilladelse og
Understøttelse, indførte Kartoffelsæd i Aar, – det 2det
Aar, den har været saaet her paa Øerne – nu viser sig
at svare godt til Hensigten, og har bidraget væsentligt
til at forbedre Kartoflernes Qualitet.“
Endamálið við at keypa eina last av seteplum var

Greinarøð um Føroyar í 1800-árunum

sjálvmorð

Tá ið

   var

ólógligt

Tað var ein tíð, tá ið sjálvmorð var ólógligt í Europa. Beindu fólk fyri sær í
Føroyum í 1700-árunum, spurdist rættarsak og revsing burturúr. Men hvussu
og hví revsa ein persón, ið ikki er á lívi, hugsar tú kanska. Og nær varð
sjálvmorð avkriminaliserað? Hetta er søgan um skarprættaran í Havn, sum
ongantíð avrættaði nakran, men endaði við at taka lívið av sær í 1766. Slaka
øld eftir hetta var sama lóg framvegis galdandi, men tá síggja vit, at lógin er
skúgvað til viks av eini dómspraksis, sum so líðandi er vorðin linari.

Mirjam Joensen
mirjamj@setur.fo
Cand. mag. í listasøgu
og føroyskum.
Vísindaligt hjálparfólk á
Søgu- og samfelagsdeildini.
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TÁ IÐ SJÁLVMORÐ VAR ÓLÓGLIGT

Sjálvmorð varð av kristindóminum mett sum ein
brotsgerð móti gudi og samfelagi heilt afturi frá
kirkjuráðum í 500-árunum og sambært skipan við
rættarreglum í teirri katólsku kirkjuni. Í Europa
hevur sjálvmorð verið fevnt av rættarsak og dómi,
ognin hjá tí seka varð konfiskerað og tikin frá
teimum óseku avvarðandi; nógvastaðni varð líkið
fyri skemd og drigið gjøgnum gøturnar og hongt
og síðani jarðað í óvígda jørð, har ikki farri var av
kirkjuligum hátíðarhaldi – sum ræðudømi fyri
fólkið. Sjálvmorð var beinur vegur í helviti, og
einasti útvegur frá hesum dómi var, at tað kundi
staðfestast, at gerðin varð framd í ørskapi. Henda
siðvenjan fylgir við í Norsku Lóg Christians V, sum
varð sett í gildi í Føroyum í 1688 og verður endaliga
avtikin, tá ið Almindelig Borgerlig Straffelov varð
tinglýst í Føroyum í 1866.
Søguliga sæð endurspeglast okkara fatan av sam
felagnum og hvat meiningin við revsing er gjøgnum
evnið sjálvmorð. Millum manna eru tó framvegis
mýtur um hetta. Summi halda, at sjálvmorð enn
er ólógligt, og onnur halda, at tað ongantíð hevur
verið so.

Skarprættarin, sum gjørdi av við seg
sjálvan – dømi frá 1766
„…da sagde han, at han iche kunde faae freed
hverken natt eller dag, stoed saa op af sengen, og
begyndte at sprække sine klæder op og toog i sit
bare lægem og sagde Herr Gud, Herr Gud…“
Vitnisfrágreiðing hjá Elisabeth Hermansdatter í
Løgtings
húsinum í Havn 19. mars 1766 um
Jacob Maarthensen sama dag, sum hann varð
saknaður.
19. mars í 1766 var eyka rættur í løgtingshúsinum
í Havn í sambandi við at skarprættarin Jacob
Maartensen í Havn varð funnin druknaður uttan
fyri Tangan í Bug 13. mars – dagin eftir hann varð
saknaður. Har hevði hann koyrt tveir tungar
steinar í hvør sína ermu, bundið fyri, stillað
skógvarnar eftir á landi og síðani druknað seg. Tað
var djúpt og nógvur tari, har hann lá, og fólk fingu
við neyð og deyð hálað hann upp í ein bát við
einum króki. Eftir at seks løgrættumenn høvdu
skoðað líkið, varð í rættinum staðfest, at Jacob

Tangin í Bug, sí pílin.
Brot úr korti teknað av
Born Kommandanti í
1782. Kortið sæst eisini í
Havnar Søgu I. Ogn hjá
Ríkisskjalasavninum, DK.

forbrut til sit Herskab, og maa ej begravis enten i
Kirken, eller paa Kirkegaard, med mindre hand giør
det i Sygdom og Raseri.“
Dómurin í Vártingsbókini var, at hann skuldi
verða jarðaður „iche i Kirken eller paa Kirkegaarden,“
útreiðslurnar av jarðingini skuldu takast av ognini
og ognin fara til kongs.
Í Kirkjubókini fyri Suðurstreymoyar Prestagjald
stendur umframt dómin, at „ej heller blev der kastet
jord paa hannem.“ Henda avleiðingin er ikki ein
partur av dóminum í Vártingsbókini, men hon er
eisini at finna í Norsku Lóg 2-10-4:
„De maa ej kaste Jord paa, eller holde Ligprædiken
over nogen, som for sin Misgierning er bleven rettet,
eller har myrt sig selv med Villie.“
Tað samsvarar í hesum førinum eisini við lógina.
Sostatt varð Jacob Maartensen dømdur bókstaviliga
eftir lógini.

Yvirjekari í egnum sikti
– dømi frá 1843

>
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„…5-10 minutter før hun hørte Skuddet, gav
hende drengen ud i Kjøkkenet, hvor hun da
opholdt sig, og bad hende da med Taarer i Øjnene
om at passe vel paa Børnene“
Úr frágreiðing frá tænastugentuni Christiane
Johannesdatter 14. februar 1843
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„sig har ombragt og løbet i Søen.“ Hereftir vórðu
seks vitni avhoyrd.
Í avhoyringini sæst, at rætturin fyrst og fremst vildi
staðfesta, um Jacob Maartensen var „i Raserie,“ tá ið
hann forkom sær, ella um tað var „med beraad Hue,“
sum tað stendur í Vártingsbókini. Versonurin, Jacob
Danielsen, greiddi frá, at nakrar dagar áðrenn hend
ingina hevði Jacob sagt, at hann „nu kiededes ved sit
liv,“ og at hann fór at stytta sínar dagar. Versonurin
metti ikki, at hetta varð sagt við fullum viti.
Tað er týðuligt, at gudstrúgvin spælir ein høvuðs
leiklut í vitnisfrágreiðingunum, men tað tykist bara
vera hjá fólkinum og ikki rættinum, at so er. T.d.
greiddi triðja vitnið, Johannes Thomassen, frá, at
sama morgun, sum Jacob varð saknaður, hevði hann
verið inn á gólvinum hjá sær, meðan hann las lestur,
men at hann „iche Respecterede guds ord saa meget
at han tog sin Hue af Sig, Saed og meget urolig
imedens hand var derinde, og førend læsningen
vare til ende, gich han ud igjen.“ 12. mars 1766
var ein mikudag eftir føstu. Tá var vanligt at lesa
føstulestur við broti úr Jesu pínslusøgu, áðrenn fólk
fóru til dagsins arbeiði.
Rætturin staðfesti, at Jacob Maartensen hevði
gjørt av við seg við beráddum huga, og hann varð
síðani dømdur „i nøÿe conference“ eftir Norsku Lóg
6-6-21. Í henni stendur at:
„Den som sig selv ombringer, have sin Hovedlod

Steinarnir, sum Jacob
Maarthensen brúkti sum
lodd, vóru á stødd við
vaðsteinar, sum vit síggja
á myndunum. Steinurin
til høgru er uml. 14 x 10
x 7 cm. Mynd: Føroya
Forngripasavn.
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Avgerðin hjá amtmanni
Christiani Pløyen um,
hvussu yvirjekarin í
Havn, Joen Pedersen,
skuldi jarðast. Eitt
sjálvmorðsmál skuldi ikki
fyri rættin í 1843, tí tá
hevði amtmaðurin sjálvur
heimild at gera av, hvussu
líkið skuldi jarðast. Men
amtmaðurin ansaði sera
væl eftir, at tað skuldi vera
í samsvar viðtikna praksis
og lógina. Avgerðin hjá
Pløyen stendur í greinini.
Mynd: Mirjam Joensen
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Yvirjekari Joen Pedersen skjeyt seg sjálvan í kam
arinum í húsunum hjá sær í Havn 14. februar 1843.
Líksýn og avhoyring av konuni, Anne Margrethe
Samuelsdatter, og tænastugentuni, Christiane
Johannesdatter, vórðu gjørd, og frágreiðingin er
átøk eini rættartekniskari kanning á the crime scene,
sum vit kenna frá sjónvarpsrøðum í dag. Har varð
kannað, hvør orsøk kundi vera til andlátið. Einki
bendir á, at ivi hevur verið um, at tað var sjálvmorð,
og tær báðar kvinnurnar høvdu ikki varnast nakað
óvanligt við manninum og vissaðu harafturat um,
at hann „ikke i de sidste 14 Dage og navnligen ikke
idag har været beskjænket.“ Konan var á veg oman
í ánna, tá ið hon hoyrdi skotið, fór heim og fann
mann sín lívleysan á gólvinum í kamarinum.
Tænastugentan greiddi frá, at hann, løtu áðrenn
hon hoyrdi skotið, gav henni sonin út í køkin og
við tárum í eygunum bað hana ansa væl eftir
børnunum.
Havnin var lítil, og stutt var frá a til b, og tað
merkir, at tað tá í tíðini var lættari hjá embætis
fólkunum at fáa greiði á slíkum málum, enn um
tað t.d. var í Norðoyggjum. Presturin í Sandágerði,
Hans Andersen Lund, spurdi amtmannin, Christian
Pløyen, um hvussu líkið skuldi jarðast. Út frá kann

ingunum kundi Pløyen í aftursvarinum staðfesta
at:
Joen Pedersen har med Villie aflivet sig, dersom der
eiheller er nogen Anledning til at antage, at denne
sørgelige Gjerning er udført under en forvildet Sinds
tilstand. Hans Levninge ville derfor i Overensstem
melse med Lovgivningen og den vedtagne Praxis, være
at jorde paa et afsides sted paa Kirkegaarden, i al
Stilhed, enten tidligt om Morgenen, eller seent om
aftenen, og uden Jordpaakastelse eller anden Høitide
lighed.

Lóg gjørdist til siðvenju
Hvat er tað, sum er broytt frá 1766 til 1843? Nú
hava vit við bæði „Lovgivningen“ og „den vedtagne
Praxis“ at gera. Vit síggja, at Norska Lóg 6-6-21
ikki verður fylgd. Nú skal líkið í staðin jarðast í
einum avkróki fyri seg sjálvan í kirkjugarðinum, í
tøgn, antin tíðliga um morgunin ella seint um
kvøldið. Tað er mest sannlíkt, at tað er tað, sum
Pløyen her nevnir „den vedtagne Praxis.“ Henda
lógin var framvegis í gildi, men hon varð nú skúgvað
til viks av eini dómsmannagongd, sum við tíðini
spakuliga er broytt uttan at vera alment kunngjørd
og viðtikin. Norska Lóg 2-10-4 verður tó enn fylgd,
tí jørð skal ikki verða kastað á mannin, og hetta
samsvarar við „Lovgivningen.“
Viðkomandi er nú sloppin innum kirkjugarðs
kantin og soleiðis í vígda jørð. Málið skal ikki fyri
rættin, og í fyriskipanini verður einki nevnt um
ognina. Revsingin at missa ognina varð avtikin fyri
allar brotsgerðir, eisini sjálvmorð, í 1824. Tað sam
svarar eisini við støðuna í 1843, tí einkjan eftir Joen
Pedersen søkti um at sleppa at sita í óskiftum búgvi.
Við støði í hesi sakini síggja vit, at amtmaðurin
hevur sjálvur heimild at gera av, hvussu viðkomandi
lík skuldi jarðast. Men hann ansar sera væl eftir at
gera tað í samsvari við lógina, og hvussu man plagar

Hvat er gagnligt?

Hetta er ein ikki sørt ironisk søga um skarprættaran
í Havn, sum í síni tíð sum skarprættari ikki avrættaði
nakran, men endaði við at drepa seg sjálvan og
náðileyst verður dømdur og revsaður fyri tað. Hetta
dømið er ógvuliga sigandi fyri tær revsirættarligu
broytingarnar, sum hendu í 1700-árunum. Tað eru
knapt 80 ár millum hesi bæði dømini, men hvat
er tað so, sum hendi revsirættarliga?
Í stuttum kann sigast, at seinast í 1700-árunum
komu nýggjar grundtreytir innan revsing. Talan var
um eitt rák, ið var ávirkað av náttúrulóg og upp
lýs
ingartíð. Heimsmyndin broyttist við nýggjari
náttúruvísindaligari vitan, og trúgvin á skynsemi
hevði stóra ávirkan á revsirættin og gjørdi, at tað,
einfalt sagt, ikki bar til at síggja kirkjurætt sum ein
óvikandi myndugleika. Eyðkent fyri náttúrurættin
er, at hann er áhugaður í tí alment menniskjaliga
og vil finna fram til, um tað finnast meira ella minni
relativar náttúrulógir fyri menniskjaligum samlívi.
Grundtreytirnar undir nýggja revsirættinum var
hugsanin um samfelagssáttmálan. Hann snýr seg
um, at einstaklingar í einum samfelag lata ein part

Sjálvmorð var eitt stórt kjakevni í 1700-árunum
ímillum heimspekingar. Teir vóru ikki samdir og
sóu tað frá nógvum ymiskum sjónarhornum. Men
avgerandi var, at útgangsstøðið var rationelt og ikki
religiøst. Ein av hesum heimspekingunum var
italiumaðurin Cesare Beccaria. Hann tók støði í
samfelagssáttmálanum, og í 1764 útgav hann
skriftið Dei diletti e delle pene, sum er mest kent
fyri at vera tann fyrsta rationella uppgerðin móti
deyðarevsing. Tað kom út á donskum í 1796, Om
forbrydelser og straf. At ein persónur ger sjálvmorð,
sigur hann, er minni skaðiligt fyri eitt samfelag,
enn at ein persónur rýmir úr samfelagnum. Tann
fyrri leggur alt eftir seg, og tann seinni tekur bæði
seg sjálvan og sína ogn úr samfelagnum. Revsing
fyri sjálvmorð er tí bert ein spurningur, um tað er
gagnligt ella skaðiligt fyri eitt samfelag, at íbúgvarnir
hava frítt at fara. Tað er ógagnligt, at samfelagið er
eitt fongsul, tí einasti háttur at halda upp á borg
ararnar, er at økja um vælferðina hjá tí einstaka.
Ein lóg, sum læsir fólk inni í sínum egna landi, er
tí ógagnlig og órættvís. Og tað er revsing fyri sjálv
morð tískil eisini. Náttúrurættur, upplýsingartíð og
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Frá synd til skynsemi – frá rættarsak til
resolutión
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av sínum frælsi til tess at fáa fyrimunir og verju við
felagsskapinum. Tað inniber bert neyðugar revsingar
og revsingar, sum lutfalsliga svara til brotsgerðina,
og revsingin skal vera til gagns fyri tað almenna
besta.
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at gera tað. Við hesum kunnu vit greitt og týðuliga
staðfesta, at revsingin í 1843 er nógv linari enn í
1766. Praksis hevur sostatt yvirhálað lógina, og
sjálv
morð er altso í ferð við at verða avkrimi
naliserað.

Dómurin hjá Jacob
Maarthensen í
Vártingsbókini 19. mars
1766:
„Saa befindes og denne
Sags Beskaffenhed af de
fördte Vidner, helst hans
Svigersøns J.D.S. udsagde
Vidnesbyrd, at hand Sig
Selv, med beraad Hue,
have ombragt, samme
bestyrkes og af de Steene
der bleve fundne liggende
i hans Ærmer, tilligemed
meget andet som
bestyrker ommelte hans
bedrøvelig Ombringelse,
hvilchet Protocollen
udviiser og eragtes her
unødig at Repetere.
Skiønnes og Dømmes
thi af Denne Rett,
saaledes for ret at være,
i nöÿe conference med
høÿstmte Deres Maÿst
lovs 6te B: 6te Cap: 21
art: Lydende, at benævnte
J:M:S: afsiælede og døde
lægeme, iche i Kirken
eller paa Kirkegaarden
maa eller bør begraves,
saa og, at naar ald
beviislig gield, Samt hvad
lovlige Bekostninger og
depancer der allerede
ere og kunde behøves
at anvende paa hans
Begravelse og Jordefærds
Besørgning, ere fra hans
Hovedlod aftrækkede,
Da benævnte hans
Hovedlod at være Deres
Maÿst Casse Hiemfalden.
Hvilchet henviises til
øvrighedens Inqvisition,
og lovlige efter forskel
ske i betiimelig tiid at
opdage eller opdage lade,
hvor|meget er. Kongl.
Maÿst Hr. Landfoged
begierdte Dommes
Sentens beskreven.
Herpaa retten opsagt
blev.“ Mynd: Mirjam
Joensen

Dei delitti e delle pene
eftir italiumannin Cesare
Beccaria varð útgivin
anonymt í býnum Livorno í
Italia í 1764. Í hesum fanst
hann hvassliga at tíðarinnar
ógvusligu og tilvildarligu
revsiháttum sum torturi og
deyðarevsing, tí teir vóru
hvørki gagnligir ella neyðugir
fyri eitt samfelag. Útgávan
á myndini er frá 1766,
sama ár, sum skarprættarin
í Havn gjørdi av við seg. Á
koparprentinum á vinstru síðu
síggja vit rættvísisgudinnuna
Justitiu, meðan hon avvísir
deyðarevsing og í staðin
hyggur yvir í móti amboðum,
sum ímynda revsiarbeiði.
Latínska sitatið á høgru síðu
er eftir bretska heimspekingin
Francis Bacon og merkir
'Í øllum førum, og serliga
teimum torførastu, er ikki at
vænta at kunna sáa og heysta
í senn, men fyrireiking er
neyðug fyri at kunna mennast
so hvørt'.
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Vestaravág seinast í
1700-árunum. Skarp
rættarin varð funnin á
botninum út fyri Tangan
í Bug, sum sæst beint
innan fyri Runding. Mynd:
Rosenmeyer 1778
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tankin um samfelagssáttmálan høvdu soleiðis
týdning fyri, at hugsað varð meira logiskt í sam
bandi við meiningina við og ávirkanina av revsing.
Hvat var neyðug revsing, og hvat var ikki?

Skarprættarin í brennideplinum
Síðsta avrættingin í Føroyum var í 1706, og Jacob
Maarthensen hevur tískil ikki avrættað nakran, tí
hann var skarprættari frá uml. 1757 til 1766.
Deyðarevsing hevur verið í gildi og fólk hava fingið
deyðadóm, men tey hava fingið náði so ella so.
Almenn revsing, avrætting og náðileys píning skuldi
ræða fólk frá at gera brotsgerðir, men tað hevði ikki
ætlaðu moralsku ávirkanina á fólkið. Og ofta vóru

revsingarnar so harðar, at tað í nógvum førum
endaði við, at tær als ikki vórðu gjøgnumførdar.
Í sambandi við skarprættaran, hevur Cesare
Beccaria ein beinraknan og logiskan spurning, sum
snýr seg um deyðarevsing prinsipielt. Hann spyr út
frá áður nevnda tankanum um samfelagssáttmálan:
Hvussu kann prinsippið um deyðarevsing sameinast
við, at tað ikki er loyvt at taka sítt egna lív? Eitt og
hvørt menniskja hevur bara latið minst møguligt
av sínum frælsi, og hvussu kann sjálvt lívið so vera
ein partur av tí offrinum?
Hetta er persónifiserað í skarprættaranum í
Havn. Hann hevði loyvi at avrætta onnur, men ikki
seg sjálvan. Hetta er við til at markera skiftið frá,
at avrætting er loyvd, meðan sjálvmorð afturímóti
er ein brotsgerð, til at deyðarevsing verður avtikin
og sjálvmorð er loyvt. Einstaklingurin fær eftir
lógini størri myndugleika at ráða sær sjálvum.
Henda greinin er bygd á longri grein, sum kemur út
í Føroyskt Lógar Rit 9, „Sjálvmorð í Føroyum eftir
Norsku Lóg – 1766 og 1841-43.“ Um áhugi er fyri
keldutilvísingum og bókmentalista, verður víst til
greinina í Føroyskt Lógar Rit.

Zeolittholan í
Skítinum í Nólsoy
Eitt hugtakandi helli finst í Nólsoy nakað sunnanfyri bygdina og Tjørnunes.
Hóast fáir føroyingar nakrantíð hava vitjað hetta staðið, var tað víðagitið
millum jarðfrøðingar í Evropa fyri 200 árum síðan. Her finnast vakrir soð
steinar í hópatali, sum í mong ár vóru sendir til jarðfrøðisøvn um alt Evropa.
Nólsoyingar greiða frá, at her bar til at taka bátar
upp. Á teimum gomlu máliborðskortunum frá fyrst
í 1900-árunum sæst „Zeolithhule“ út fyri staðar
navninum Skútin. Henda viðmerking er horvin á
teim nýggju kortunum, og við hesi navnastriking
hvørva kanska eisini minnisríku søgurnar um
fremmandar vitjanir og steinheystingar í zeolitt
holuni í yvir 200 ár.
Ein av væl lýstu vitjanunum í zeolittholuni í
Nólsoy, var sokallaða Stanley-ekspeditiónin í
1789. Hetta var eitt ferðalið av monnum úr
Bretlandi, sum vitjaðu Føroyar og Ísland summarið
1789.

Lis Mortensen
Jarðfeingi

Zeolittholan. Nevnt
Skútin ella hellið suðuri í
Skítinum. Fotografur: Lis
Mortensen
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Hellið suðuri í Skítinum sunnanfyri Tjørnunes í
Nólsoy hevur kúput loft og vítt gólv nakrar metrar
yvir sjóvarmálan. Tað er ringt at koma til hellið frá
landið av, og lættasti máti at vitja hellið í Skítinum,
er við báti í fagrasta veðri.
Hellið sæst ikki so væl frá sjónum; tað hvørvur
mestsum í landslagnum. Tú mást næstan vita, hvar
tú skalt leita. Tá tú roynir at koma í land, má
báturin føra teg inn ímóti klettinum, so tú fært
klatra uppá, ein metur ella báðar tveir. Komin uppá
hellugólvið og yvir til teir stóru leysu klettarnar,
sært tú ríkidømi av soðsteinum allastaðni. Soð
steinar nevnast zeolittar á fakmáli.

Mynd vinstrumegin:
Gomlu 1:20.000 kortini
viðmerktu zeolithhule við
Skútan.
Mynd høgrumegin:
Leiðarin av Stanleyekspeditiónini, John
Thomas Stanley
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Tíðarskeiðið síðst í 1700-árunum er nakað serligt
fyri jarðfrøði og fyri vísindi sum heild. Hugurin at
kanna náttúruna er stórur, og nýggja vísindaliga
fakið, jarðfrøði, fær stóran áhuga millum fólk. Í
nógvum býum vaksa fram søvn av vøkrum og
løgnum lutum, og fleiri av hesum søvnum sýna
áhuga fyri at fáa soðsteinar úr Føroyum.
Nógvar rembingar eru í heiminum hesi árini, og
tær hava eisini ávirkan á Føroyar. Nógvur samhandil
er millum Evropa og Norðuramerika, og Rybergs
handilin, sum gerst fríhavn fyri hesa skipaferðslu,
verður bygdur í Vágsbotni. Føroyingar sleppa ikki
at handla her, men fáa arbeiði hjá Ryberg. Vit
kunnu ímynda okkum nakað av fremmandari
ferðslu í fríhavnini, kanska serliga tey árini, tá
amerikanska frælsiskríggið herjar í árunum 1775
til 1783.
Hetta er tíðarskeiðið, tá Jens Christian Svabo
ferðast landið runt at savna inn til vísindaligu
frágreiðingarnar um Føroyar, sum Nicolai Mohr
var byrjaður uppá nøkur ár frammanundan. Hesar
frágreiðingar komu ikki á prent fyrrenn í 1959,
nógv ár eftir deyða hansara: Indberetninger fra en
Reise i Færøe 1781 og 1782.
Stutt eftir at frágreiðingarnar hjá Svabo enda í
1782, brestur stórt og vandamikið eldgos á í
Íslandi, nevnt Laki ella Lakagígar. Í nógvar
mánaðar í 1783 og 1784 streyma út grótbræðingar,
øska og vanda
mikið gass. Eldgosið fær svárar
avleiðingar fyri Ísland og stórar partar av Evropa.
Grótbræðingar floyma yvir bygdir og garðar, og

vandamikil gassskýggj oyðileggja allan vøkstur.
Eini 10.000 fólk lata lív og stórur partur av øllum
húsdjórum doyggja. Ring hungursneyð rakar alt
Ísland, og danakongur umhugsar at evakuera øll
fólk úr Íslandi. Tað er ikki kannað, hvørjar
avleiðingar hetta eldgosið hevði fyri Føroyar, men
vit vita, at nógv fólk í Evropa doyðu av vanda
miklum fluor-gassum frá eldgosinum. Laki-eld
gosið elvdi til veðurlagsbroytingar, køld summur
og vánaliga avgrøði nógva staðni í Evropa, og fleiri
granskarar meina, at henda neyðin var við til at
birta upp undir fronsku kollveltingina, sum brast
á í juni 1789.

Stanley-ekspeditiónin skrivar um
soðsteinar í Nólsoy
Tann 12. juni 1789, fáar dagar áðrenn franska
kollveltingin brestur á í Paris, kemur tvímastraða
seglskipið John May til Føroyar við kanningar
liðnum hjá Stanley.
Stanley ekspeditiónin telist millum tær fyrstu
jarðfrøðiligu rannsóknarferðirnar í Føroyum. Tað
ótrúliga við hesi ferðini er kanska, at talan var um
eina lestrarferð. Leiðarin á ferðini var 22 ára gamli
John Thomas Stanley, sum las jarðfrøði á universi
tetinum í Edinburgh. Hann leigaði tvímastraða
seglskipið John May, stóð fyri øllum neyðugu fyri
reikingunum, gjørdi skipið út og mannaði ferðina,
bæði manning til skipið og felagar til rannsóknina.
Við á ferðini vóru tríggir felagar, sum skuldu skriva
ferðafrágreiðingar: John Baine, teknari og landmál

Soðsteinar, zeolittar, í
zeolittholuni í hellinum
Skútin. Fotografur: Bjørg
Svabo

zeolittar í gerð. Vit gjørdust ógvuliga vátir av vatni,
sum seyraði ígjøgnum grótið.“

Hola tvørtur ígjøgnum oynna
Jørgen Landt, prestur, gav út bók um Føroyar í
1800. Hann lýsir hellið í Nólsoy soleiðis: „Á vestaru
síðu, nakað yvir sjóvarmálanum, finst ein djúp hola,
har fleiri hundrað fólk kunnu goyma seg. Soleiðis sum
loftið hongur út yvir helluna, síggjast fólk ikki frá
skipum, sum sigla framvið. Frá hesum helli gongur
ein hola næstan allan vegin ígjøgnum oynna. Hon er
bølamyrk, og í summum støðum ber næstan ikki til
at ganga ígjøgnum holuna. Fólk hava gingið so langt
inn í holuna, at tey hava hoyrt ljóðið av brimi hinu
megin oynna.“

Føroyingar góvu ikki vakurleikanum
gætur
Nøkur ár seinni, í 1810 og 1812, vitja tveir jarð
frøðingar, Sir George Steuart Mackenzie og Thomas
Allan, í Føroyum. Teir starvast við universitetið í
Edinburgh. Í 1814 geva teir út greinar um ferð sína
til Føroyar.
Edinburgh er hesi árini ein av fremstu mið
deplunum í Evropa fyri allari vísindi, ikki minst
innan jarðfrøði. Tann „vísindaliga metodan“ vinnur
hesi árini rættiliga fram millum bæði vísindafólk og
fólk sum heild. Fatanin av umheiminum skal nú
byggjast á skrásetingar, mátingar og tulkingar av
eygleiðingum, heldur enn trúgv og tulkingar av
bíbliuni. Áhugin fyri jarðfrøði gerst ovurhonds

Landt, Jørgen (1800).
Forsøg til en Beskrivelse
over Færøerne,
København 1800
Svabo, J.Chr. (prentað í
1959). Indberetninger fra
en rejse i Færøe 1781
og 1782.
West, J.F. (1970). The
Journals of the Stanley
Expedition to the Faroe
Islands and Iceland in
1789. Vol 1: Introduction
and Diary of James
Wright. Føroya
Fróðskaparfelag.
West, J.F. (1970). The
Journals of the Stanley
Expedition to the Faroe
Islands and Iceland in
1789. Vol 2: Diary of
Isaac S. Benners. Føroya
Fróðskaparfelag.
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ari, Isaac Samuel Benners, sonur ein plantasjueigara
á St. Croix og James Wright, læknalesandi og
botanikari. Hesar tríggjar dagbøkur vóru givnar út
í bók í 1975 av John F. West.
Tann 15. juni fáa teir høvi at fara út til
zeolittholuna í Nólsoy. Isaac Benners og James
Wright koma við, meðan John Baine er eftir á
skipinum.
Isaac Benners skrivar í dagbók síni frá hesum
degnum: „...vit avtalaðu dagin fyri við Flore skipara,
at fylgjast við honum eina 3 míla langa ferð at vitja
nakrar forvitnisligar holur við fótin av einum fjalli.
Vit avtalaðu at hittast umborð á John May klokkan
12. Vit komu skjótt til fótin av fjallinum Nalsat og
funnu basaltgrót við teim vakrastu krystallunum.
Grottan ella holan var ring at koma inn í. Vit tóku
við okkum kyndlar, kertiljós og lanternir. Vit savnaðu
framúrskarandi krystallir av øllum sløgum, og tá vit
vóru nøgdir og blakaðu burtur alt tað, sum vit ikki
ynsktu, og tað sum ivaleyst hevði verið sjáldsamt og
virðismikið í nógvum londum, fóru vit víðari at
vitja gomlu katólsku kirkjuna í sunnara parti av
Streymoy.“
James Wright greiðir víðari frá somu ferðini tann
15. juni: „Har sum vit fóru á land, hekk loftið høgt
út yvir holuna. Vit gróvu út nakrar av teimum fínastu
zeolittunum, sum nakrantíð eru sæddar. Harra
Crawford og eg fóru heilt inn í eina holu, einar 10
– 12 yard (9 – 11 metrar) til longdar. Summa staðni
var so smalt, at tað var við neyð og deyð, at vit sluppu
ígjøgnum. Eg sá nakað, sum eg helt vóru fínir hvítir

BÓKAT ILV ÍSINGAR:
Allan, Thomas (1813).
An Account of the
Mineralogy of the Faroe
Islands. Transactions of
the Royal Society of
Edinburgh

Mynd vinstrumegin
Tekning úr dagbókini hjá
James Wright frá vitjanini
tann 15. juni 1789 í
zeolittholuni í Nólsoy.
Mynd høgrumegin
Í zeolittholuni í
Skútanum. Fotografur: Lis
Mortensen

stórur hesi árini, størri enn vit nakrantíð hava sæð
síðan. Fólk tysja til jarðfrøðiligar fyrilestrar á uni
versitetunum, hóast fólk flest ivaleyst skilja lítið og
einki av tí, sum verður greitt frá.
Skotski jarðfrøðingurin, Thomas Allan, ferðast
runt í Føroyum og undrast á, at føroyingar sjálvir
vísa vøkru steinunum so lítlan ans:
„Føroyar eru víðagitnar sum keldan til vakrastu
zeolittar og kalsedon, sum prýða kabinettir í øllum
Evropa. Eg væntaði tí at finna framúrskarandi søvn
av øllum teim vakrastu steinunum og ivaðist ongantíð
í, at vit fóru at hitta nógv fólk, sum, hóast tey sjálvi
kanska ikki høvdu vakrar steinar, kundu vísa okkum
til fólk við vøkrum steinasøvnum. Tað undraði meg
tí, at ikki so mikið sum eitt fólk í Tórshavn visti nakað
at siga okkum um hetta evnið. Soleiðis er líkasælan
við hesum vøkru náttúrulutum í heimlandinum, tó
teir verða virðismettir høgt í útlondum.“
Thomas Allan heldur fram og lýsir vitjan sína í
hellinum í Nólsoy. Her nemur hann við gátuna og
spurningin, um hellið man vera nógv broytt seinastu
10 árini:
„Tvær míl sunnan fyri bygdina er holan, har Sir
John Stanley fann so nógvar vakrar zeolittar. Hetta
verður lýst av Landt sum ein heilt serlig hola – fyrst
og fremst tí holan fer tvørtur ígjøgnum fjallið, so brim
hinumegin oynna hoyrist. Hesa holu fann eg ikki.
Hon kann verða fjald av omanlopi. Staðið er so nógv
broytt, síðan ferðaleiðari okkara Hans var her seinast,
at hann mestsum ikki kendi tað aftur.“

Holan horvin
FRØÐI 3/2014 >

Mynd frá 1930-árunum
av stórum kletti í hellinum
í Skútanum. Mynd: Søvn
Landsins
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Tá vit vitja úti í zeolittholuni í Nólsoy í dag, ber
til at ganga undir einum víðum lofti og síggja vakrar
soðsteinar sum stilbit, chabasitt, thomsonitt og
nógvar aðrar. Her eru tó eingi tekin um nakra
djúpa, myrka, tronga holu við nógvum zeolittum
(soðsteinum), sum Benners og Wright greiddu frá

í 1789. Hvussu kann ein so djúp hola hvørva? Kann
tað hugsast, at Thomas Allan hevur rætt, og at eitt
stórt omanlop í sunnara parti av zeolittholuni hevur
typt eina djúpa, tronga holu, sum gongur langt inn
undir Nólsoynna við zeolittholuna í Skítinum?
Nólsoyingar greiða eisini frá stórum broytingum,
sum eru hendar við hellinum suðuri í Skítinum.
Grót dettur javnan úr loftinum, og tíðina aftaná
eitt slíkt lop er gott at leita eftir frískum soðsteinum.
Í 1930-árunum var stórt lop úr loftinum. Ein
gomul fotomynd vísir ein stóran klett, sum ongin
farvegur sæst av í dag. Hann man vera máaður
burtur av brimi.
Tær gomlu frásagnirnar og søgur úr Nólsoy vísa,
at hellið suðuri í Skítinum, eisini nevnt zeolittholan,
er nógv broytt seinastu árini. Einki sæst til djúpa
holið, sum ferðaliðið hjá Stanley vitjaði, og sum
Jørgen Landt eisini lýsir í síni bók. Slíkt kann ikki
kannast við t.d seismiskum kanningarhættum, so
enn er hetta ein áhugaverdur spurningur, sum vit
einans kunnu gita um.
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GREINARØÐ Í 6 PØRTUM: STEINRENNINGAR OG AÐRIR DÝRGRIPIR AV LANDGRUNNINUM

Níggju milliónir ára gomul steinrenning

vestan fyri Mykines
Fyrsta føroyska steinrenningin av súgdjóri varð funnin fyri sjey árum
síðani av Bjarna Jacobsen undir garnasetu við Anitu í ein útnyrðing
úr Mykinesi. Steinrenningin er av nevinum av einum umleið níggju
millióna ára gomlum nevhvali, Choneziphius planirostris

Jens-Kjeld Jensen

Uni Árting
ua@jf.fo
jarðfrøðingur á Jarðfeingi og
adjunktur í jarðfrøði á
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Fróðskaparsetur Føroya
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Mynd 1. Bjarni Jacobsen við steinrenningini av
nevhvalinum.

Í 2007 setti garnabáturin Anita gørn á 400 metra
dýpi í ein útnyrðing úr Mykinesi. Ein dagin sá
Bjarni Jacobsen (sí mynd 1) ein løgnan lut í einum
av gørnunum. Fyrstu tankarnir hjá Bjarna vóru, at
hetta helst bara var ein heldur øðrvísi steinur, ið
ofta setast fastir í gørnunum. Men Bjarni legði
skjótt til merkis, at so var ikki. Hann legði
forkunnuga lutin til viks og tók hann við til lands.
Eftir at hava kannað lutin , helt hann, at hetta var
partur av beinagrind, møguliga ein skøltur frá
einum stórum djóri ella okkurt líknandi. Bjarni
visti, at tílíkar steinrenningar ikki áður vóru
staðfestar í Føroyum, so her var talan um nakað
serstakt.
Eftir nakrar royndir uttan avgerandi úrslit at
eyðmerkja steinrenningina, m.a. á Geologisk
Museum í Keypmannahavn, varð luturin sendur
til serfrøðingin Klaas Post á Natural History
Museum í Rotterdam. Hann staðfesti, at talan var
um fremra partin ella trýnið av nevinum frá einum
8-10 milliónum ára gomlum útdeyðum nevhvali,
Choneziphius planirostris (sí mynd 2 og 3).
Jarðfrøðiliga tíðarskeiðið, tá hesin nevhvalurin var
til, nevnist miocen (o.u. 23-5 mió. ár síðani).

Mynd 2. Steinrenningin
av føroyska Choneziphius
planirostris nevhvalinum
samansett í eini tekning
av øllum skøltinum frá
Choneziphius leygii ættini
(Bianucci et al. 2013)
Mynd 3. 44,5 cm.
langa føroyska
nevhvala steinrenningin
Choneziphius planirostris
sæst her frá undirsíðini.
Her síggjast tíðiliga
tvey kjálkabein í
undirmunninum.

Veðurlagið tá minti um núverandi veðurlag, men
var nakað heitari. Steinrenningin vigar 3,9 kg og
hevur eykenda, slípaða og tærda yvirflatu, ið ofta
sæst á steinrenningum frá havbotninum.
Hetta er fyrsta steinrenningin av súgdjóri funnin
í Føroyum, so hon má metast sum ein sannur
dýrgripur. Samstundis er hetta norðasta staðsetingin
av steinrunnum nevhvali og vísir, at fosfatklumpar
(en. phosphate nodules) finnast á havbotninum um
okkara leiðir – møguliga í stórum mongdum.
Líknandi fund fingu myndugleikar í Suðurafrika
at seta í verk umfatandi kanningarferðir fyrst í 20.
øld fyri at lýsa hetta tilfeingið nærri. Í nýggjari
tíðum hava hesi djúphavs tilfeingi fingið fiskiveiðu
fólk í eitt nú Namibia at óttast, tí at myndug
leikarnir eru farnir undir at taka upp hesi fosfat
jarðløgini. Um hetta er fyri at fáa hendur á fosfat
inum ella diamantum, ið sigast at finnast saman
við hesum steinrenningum, er enn óvist. Men
djúphavið goymir eisini nógvar dýrgripir, bæði

FRØÐI 3/2014 >

Mynd 4. Norðhavs
Nevhvalurin (Mesoplodon
bidens), sum her sæst
strandaður á sandinum
í Trongisvági 10 februar
2014, er tætt í ætt við
føroysku steinrenningina.
Myndina hevur Don S.
Petersen tikið.
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gimsteinar og steinrenningar, ið bíða eftir at verða
funnir.

Nevhvalur
Nevhavalur (Ziphiidae) kavar djúpt, er smæðin av
lyndi og livir av høgguslokki. Hesin heldur serstaki
atburður er grundin til at fleiri nevhvalasløg, til fyri
fáum árum síðani, bert vóru kend frá leivdum á
fjarlagdum strondum.
Trý núlivandi sløg av nevhvali eru kend í
Føroyum. Best kenda er uttan iva døglingurin. Hini
bæði sløgini eru sjáldsamari, Norðurhavs Nevhvalur
(Mesoplodon bidens), sum sæst á mynd 4, og
Cuvier´s Nevhvalur (Ziphius cavirostris). Allir hesir
nevhvalir kava niður á umleið 2000 metra dýpið,
og kunna verða undir í útvið hálvan annan tíma.

Føroyska steinrenningin av nevhvali
Steinrenningar av nevhvalinum Choneziphius P
planirostris vóru av teimum fyrstu av hvali, ið vórðu

Mynd 5. Oyrabein av
stórhvali.

Suðurafrikanska strondin
Í 2005 kannaðu granskarar eitt stórt og sermerkt
savn av steinrunnum nevhvalaskøltum í Iziko
savninum í Cape Town. Heilar átta ættir og 10
nýggj sløg av nevhvali vóru fyri fyrstu ferð staðfest/
eyðmerkt í greinini hjá Bianucci et al., 2007. Hetta
vísir, at stóra fjølbroytni av nevhvali fram við
landgrunninum í dag var eins stórt ella størri í
Miocene. Nevhvalirnir hava lagað seg til ávís dýpi
á hellingini fram við longum strandarlinjum, har
teir hava veitt høggusløkk í stórum nøgdum líka
síðani.

Føroyski dýrgripurin
Steinrenningin av nevhvalinum, sum Bjarni fann,
er ikki einans tann fyrsta av sínum slagi í Føroyum
og tann norðasta staðsetingin av sínum slag. Henda
steinrenningin bendir samstundis á, at fosfatrík
jarðløg kunna vera á føroyska landgrunninum.

Takk
Takk til Bjarna Jacobsen, ið fann steinrenningina
og Sólfinn Kjærbo fyri at fáa hesa týðandi stein
renning til okkara. Somuleiðis takk til Klaas Post
fyri at greina steinrenningina og eyðmerkja slagið.

Komandi greinar

>

Næsta grein í røðini verður ein nærri frágreiðing
um steinrenningar og avrit av bløðum og trøum í
gróti.
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patitt, sum er høvuðsinnihaldið í fosfatgróti. Tey
flestu av øllum hesum økjum eru dømi um støð
við økjandi havstreymum í seinnu helvt av miocen
tíðini við ríkum djóralívi, og steinrenningarnar
hiðani eru tilsvarandi nógvar.
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kannaðar. Baron de Cuvier eyðmerkti og greinaði
sjálvur eitt steinrunnið, tannleyst hvalatrýn í 1823
frá Scheldt ánni nærhendis Antwerp, og segði, at
talan var um nevhval. Hóast hetta var fyrsta nev
hvalasteinrenningin, eru enn bert einar 40 staðfestar
síðani. Higartil eru bert partar av nevhvalahøvdinum
funnir.
Aðrastaðni enn í Niðurlondum og Belgia eru
fáar nevhvalasteinrenningar staðfestar. Hesar eru
frá 19. øld í brattlendinum við Suffolk í Bretlandi
og frá fosfat jarðløgum frá eysturstrondini í
Ameriku.
Seinast í 19. øld funnu fólk á kendu Challenger
kanningarferðini steinrenningar av oyrnabeinum
(sí mynd 5) frá djúphavi. Flestu av hesum stavaðu
frá ókendum nevhvalasløgum. Hetta bendi á, at
hesar steinrenningar ikki vóru avmarkaðar til
Niðurlond og Norðsjógvin, men at tær eisini
funnust í Kyrrahavinum. Í 20. øld komu sjómenn
úr fleiri heimspørtum fram á løgnar grótlíknandi
lutir nærhendis arktiska økinum í Atlantshavinum
og lágarktiska økinum í Indiska havinum. Flestu
teirra tveittu hesar lutir fyri borð aftur, men nakrir
av lutunum vórðu tiknir við til lands og goymdir
í myrkum skotum á søvnum.
Í greinini í 1986, Whithmore et al., leggja høv
undarnir dent á týdningin av at steinrenningar
finnast kring allan heimin. Somuleiðis vísa teir á,
at flestu av hesum steinrenningum eru frá djúp
havinum, nærhendis økjum, har nógvir fosfat
klumpar (en. phosphate nodules) eru at finna. Hesir
fosfatklumpar verða til við beinleiðis úrskiljing av
kalsium (Ca) í fosfatríkum kálksteini (minst 0,5%
av P2O5). Størri steinrenningarnar av nevhvalinum
kunnu í roynd og veru eisini kallast fosfatklumpar
og eru oftani mettaðir við francolite, t.e. einum
karbonatríkum frábrigdi av steinslagnum floura

Flogmýs í Føroyum:

Fremmandur gestur
ger innrás
Dorete Bloch
doreteb@savn.fo

Jens-Kjeld Jensen
jkjensen@olivant.fo

Flogmýs í Føroyum, ja, tað ljóðar sum ein skemtisøga! Men ein grein úr
altjóða tíðarritinum Acta Chiropterologic hevur savnað allar flogmýs, sum
eru sæddar í Norðsjónum. Umrøddar eru flogmýs, ið til og við 2012 vórðu
sæddar í Føroyum, Íslandi, Orknoyggjum, Hetlandi og á boripallum í
Norðsjónum. Hetta er gjørt í samstarvi millum granskarar í Íslandi, Skotlandi
og Føroyum.
12 ymisk sløg eru greinað. Fýra sløg eru komin úr Amerika til Íslands,
meðan hini átta sløgini eru evropeisk. Av teimum 12 sløgunum eru fimm
ymisk funnin í Føroyum, í Hetlandi og Orknoyggjum, seks á boripallum og
átta í Íslandi.

Trøllflogmús

Ein av gátunum hevur verið, hvussu flogmúsin kom
til Føroyar og onnur oyggjalond í Norðurhøvum.
Hendinga ferð vita vit, at flogmús er lend á skipi
og á henda hátt komin um hav. Men tær flestu hava
ivaleyst flogið sjálvar. Tær flogmýs, ið hava langar,
smalar veingir, eru oftast flytiflogmýs, ið ferðast
millum eitt reiðrarstað og eitt vetrarbøli, eins og
galdandi er fyri flytifugl. Vit tosa millum annað
um Leislerflogmús og Trøllflogmús.		
Tær støðufastari flogmýsnar hava rundari veingir.
Her er til dømis talan um Norðflogmús og Niðu
flogmús.
Øll sløgini eru vilst henda vegin. Líkindi eru ikki
hjá flogmús at liva í Føroyum – ikki enn í øllum
førum. Við okkara kalda og óstøðuga veðurlagi er
ikki grundarlag fyri, at flogmýs kunnu útvega sær
nóg mikið av føði um summarið, og veturin er ov
heitur til, at tær kunnu fara í dvala.

Flogmýs nærum gerandiskostur
FRØÐI 3/2014 >

Tann fyrsta fráboðanin um flogmús í Føroyum kom
frá Eyðuni Winther umleið 1964 á Trøðum á Sandi.
Men talið av sæddum flogmúsum er vaksið tey
seinastu tríati árini. Niels á Botni og pápi hansara,
Petur á Botni, eygleiddu báðir djóralívið í Nólsoy
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Hýggiflogmús

Tey fimm sløgini, ið eru funnin í
Føroyum
Norðflogmús (Eptesicus nilssonii) er sædd eina ferð.
Kroppurin er 48-54 mm og vigar 8-13 gramm.
Norðflogmúsin er tann vanligsta flogmúsin í
Norðurlondum og er funnin heilt norður til pól
kringin.
Niðuflogmús (Eptesicus serotinus) er somuleiðis
bara sædd eina ferð. Niðuflogmúsin er eitt sindur
størri enn Norðflogmúsin. Kroppurin er 62-80 mm
langur og vigar 17-35 gramm. Flogmúsin var
funnin í eini timburgoymslu. Niðuflogmúsin livir
annars í øllum Evropa norður til 55°.
Leislerflogmús (Nyctalus leisleri) er eisini bara sædd
eina ferð her. Hetta er ein stór flogmús við einum
kroppi millum 54-64 mm og eini vekt, sum er
14-20 gramm. Flogmúsin er ikki vanlig og finst
mest í Onglandi og Írlandi og norður til Skotlands,
har hon er sjáldsom. Hetta slagið flýgur eisini um
dagin.

Trøllflogmús (Pipistrellus nathusii), sí mynd, er
funnin 17 ferðir í Føroyum. Flogmúsin er long,
44-48 mm, kløn og vigar bara 6-9 gramm. Útbreið
slan er mest í landssynningspartinum av Evropa,
men slagið hevur breitt seg norður eftir, og eigur í
dag bæði í Danmark og Onglandi.
Hýggiflogmús, sí mynd (Vespertilio murinus), er
funnin tvær ferðir her. Kroppurin er 55-63 mm
langur og vigar 12-14 gramm. Hýggiflogmúsin er
tann næstvanligsta í Norðurhøvum aftan á Trøllflog
músina. Finst eins og Trøllflogmúsin mest í lands
synningspartinum av Evropa, men tó eisini í syðra
parti av Norra og Svøríki.
Vit vilja sera fegin hoyra um flogmýs. Vit hava nú
eitt tól, ið tekur upp flogmúsaljóð, og vit eru tí før
fyri at greina slagið á ljóðinum. Áhugað kunnu
útvega sær greinina frá Acta Chiropterologica við at
venda sær til ein av rithøvundunum.

Faktaboks:
Flogmýs hava verið til í 70 mill. ár. Í dag finnast meira enn 1.100 sløg, og 51 av
teimum eru funnin í Evropa og Norðurafrika.
Flogmús eitur Chiroptera í djórafrøðini, og er tað einasta súgdjórið, ið ikki hevur
lús!
Sløgini í Útnorðri liva øll av skordjórum, men aðrastaðni eta tey sera ymiska føði
sum frukt, skriðdjór, smærri súgdjór og eisini fisk. Tann kendasta er vampýr flogmúsin,
ið drekkir blóð.
Flestu flogmýsnar flúgva í myrkri, og sjálv um tær hava eygu, stýra tær við høgum
ljóðbylgjum, sum menniskju í flestum førum ikki hoyra. Við ljóðbylgjum kunnu tær
stýra uttan um alt, ið forðar teimum á leiðini, og hvørt flogmúsaslag hevur sína egnu
ljóðmynd. Tí er tað møguligt hjá okkum at kenna sløgini aftur á ljóðmyndini.
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seinastu 150 árini, og fyrsta flogmúsin varð sædd
í 1987. Eftir tað eru 25 sæddar í Nólsoynni í
tíðarskeiðinum 2000-2009.
Vanliga sæst bara ein flogmús hvørja ferð, men
í einum av hesum førinum eru upp til 12 sæddar
samstundis. Í 2010 høvdu vit eina innrás av flog
músum í Føroyum, tá minst 45 vórðu sæddar. Áleið
70 ymiskar fráboðanir um flogmýs komu hetta árið.
Flestu flogmýs hava verið sæddar um heystið, færri
um várið.
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JOBS
hjálpir granskarum at flyta millum lond
Føroyski EURAXESS portalurin hevur skjótt eitt ár á baki.
Síðani 19. desember í fjør hava útlendskir granskarar kunna
fingið upplýsingar um møguleikar og umstøður at granska í
Føroyum við at fara inn á euraxess.fo.

Dagmar Joensen Næs
EURAXESS samskipari,
Granskingarráðið
dagmar@gransking.fo

Tann føroyski EURAXESS portalurin er ein av 40
portalum hjá londum í Evropa, ið eru við í ES-gransk
ingarsamstarvinum.
Endamálið við EURAXESS er at fáa fleiri gransk
arar at flyta ímillum londini í Evropa, soleiðis at
vitanin verður styrkt, og Europa stendur seg betri í
kapp
ingini um framtíðina við aðrar partar av
heiminum.

Alt á einum staði
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EURAXESS er ein tænasta, sum ES-nevndin hevur
sett á stovn fyri at gera tað lættari hjá granskarum
at flyta í Evropa og til Evropa úr øðrum heims
pørtum.
Í øllum londunum, sum eru við í granskingar
samstarvinum, eru EURAXESS tænastudeplar, sum
hjálpa granskarum at flyta og finna seg til rættis í
nýggja landinum.
Í Føroyum eru tveir EURAXESS tænastudeplar
– ein á Granskingarráðnum og ein á Fróðskapar
setrinum. Harumframt eru EURAXESS kontakt
fólk á øllum granskingarstovnum, ið eru til reiðar
at svara fyrispurningum um teirra øki.
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Føroyska EURAXESS tænastan hevur eins og
tænasturnar í øllum hinum londunum ein portal
við eini ørgrynnu av upplýsingum um at flyta til
og úr landinum at granska. Føroyski portalurin
hevur upplýsingar um millum annað innferðar
treytir, arbeiðsumstøður, skatt, heilsutrygd, familju
viðurskifti og møguleikar at finna bústað og læra
føroyskt. Eisini er kunning um føroyska samfelagið
og granskingarumhvørvið.

Finna rætta granskarastarvið
Ein týðandi partur av EURAXESS portalinum er
starvslýsingar frá granskingarstovnum. Føroyskir
gransk
ingar
stovnar kunnu eins og útlend
skir
stovnar lýsa ókeypis eftir granskarum á portalinum.
Fróðskaparsetrið hevur brúkt hendan møguleikan
fleiri ferðir við góðum úrsliti.
Tann føroyski EURAXESS portalurin er bæði
ætlaður útlendskum granskarum, ið eru áhugaðir
at flyta til Føroya, og føroyingum, sum hava hug
at fara uttanlands at granska í styttri ella longri tíð.
Føroyskir granskarar kunnu finna rætta starvið
millum tey túsundtals granskingarstørvini í Evropa,

Í summar var EURAXESS á
kunningarferð í Evropa við
einum bussi.

L
sum eru lýst leys á portalinum. Síðani kunnu teir
finna praktiskar upplýsingar um at flyta úr Føroyum
á tí føroyska EURAXESS portalinum og upp
lýsingar um at flyta til eitt annað land á portalinum
hjá viðkomandi landi.

Granskingarráðið hevur
bygt upp EURAXESS
tænastuna í Føroyum.

Rættindi og skyldur
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Virksemið hjá EURAXESS snýr seg eisini um
rættindi hjá granskarum, sum flyta til onnur lond
at granska í styttri ella longri tíð.
ES-nevndin hevur samtykt eitt skjal, ið kallast
Charter & Code, sum ásetir rættindi og skyldur
hjá granskarum og granskingarstovnum í Evropa.
Ásetingarnar snúgva seg m.a. um setanartilgongdir,
arbeiðstreytir og yrkisvegleiðing.
ES-nevndin mælir øllum granskingarstovnum í
Evropa til at seta ásetingarnar í Charter & Code í
gildi.
Stovnar, ið hava sett Charter & Code í gildi, fáa
rætt at brúka eitt búmerki, ið nevnist HR Excellence
in Research. Hetta búmerkið er ein trygd hjá
útlendskum granskarum fyri, at stovnurin lýkur tey
krøv, sum ES setir.
Eingin føroyskur granskingarstovnur hevur enn
sett ásetingarnar í Charter & Code í gildi, men
Fróðskaparsetrið er nú farið undir tilgongdina at
seta hesar reglur í verk.

Vísindavøka
2014
Á hvørjum ári í september skipar Granskingarráðið fyri Vísindavøku, har
ljós verður varpað á tað, sum fyriferst innan gransking, vísindi og hægri
útbúgvingar í Føroyum.
Í ár varð tiltakið hildið 26. september á granskarasetrinum iNOVA við
Hoyvíksvegin í Havn, haðani hesar myndirnar eru.
Byrjað varð við fyrilestrum, sum føroyskir miðnámsskúlanæmingar
høvdu høvi at tekna seg til frammanundan. Sum heild vóru hesir fyrilestrar,
sum vóru 11 í tali, 15 minuttir hvør og vardu til kl. 13.30, sera væl vitjaðir.
Samstundis skipaðu granskingar- og royndarstovnar fyri framsýningum,
har høvi var hjá teimum vitjandi at kunna seg um ymiskt av tí, sum
stovnarnir arbeiða við.
Um kvøldið varð skipað fyri kvøldsetu við skemti, upplestri og frásagnum,
umframt at forkunnugar smakkiroyndir frá Leif Sørensen vórðu royndar,
m.a. trý sløg av snapsi, umframt snaks úr tara og skyr.
Á Vísindavøkuni í ár varð eisini latin miðlavirðisløn, sum fór til Kára
Sólstein tíðindamann fyri sítt ídni at varpa ljós á og miðla føroysk vísindi
og gransking.

