Trøllið við Sjógv

-Tær skal ikki lutast eydnu í
verøldini hiðanífrá, Malan!
Ein óður maður av Norsku Løvu biður ilt oman yvir Maluna Hanusardóttir í 1708
-Abbi, kanst tú ikki fortelja mær um
Trøllið við Sjógv?
-Trøllið við Sjógv? Jú, nú skalt tú hoyra.
Eftirtíðin metir trælahandilin sum ein
skendsil. Í samtíðini var trælahandilin ein góð
íløga. Eitt stutt tíðarbil lá Danmark sum
nummar 7 av teimum londum, sum handlaðu
mest við trælum.
Danski
fíggjarmálaráðharrin
Ernst
Scimmelmann tók undir við teimum
búskaparligu
og
humanistisku
próvgrundunum
fyri
avtøku
av
trælahandlinum - tó ikki av trælahaldið.
Familja hansara átti umleið 1000 trælir í
teimum donsku vestindisku oyggjunum.
Politikkur hansara førdi til, at Danmark í
1792 - sum tað fyrsta landið í Europa bannaði trælahandli.
Hetta forboð varð tó ikki sett í gildið á
teimum Donsku Vestindisku oyggjunum fyrr
enn í 1848.
Men nú í 1707 var trælahandilin framvegis
ein góð íløga.
Millum teir mongu danir, sum settu pening
í trælahandil, var ein, sum seinni varð
professari í søgu við lærda háskúla í
Keypmannahavn, Ludvig Holberg (16841754).
Eitt av teimum skipum, sum hevði ført
trælir, var Nordische Løwe, Norska Løva, hjá
Danska Eysturindiska handilsfelagnum. Bæði
í 1682 og í 1684.

-Abbi, tú skuldi fortelja mær um Trøllið!
-Trøllið? Ja, tað karðaði altíð grátt.
Tað vóru ikki bloytur, sum sigldu úti á
høvunum tá í tíðini. Lívið var hart umborð,
maturin var mest turt breyð og saltmatur.

Revsingarnar fyri minsta misbrot umborð
vóru, sambært Sjórættinum hjá Fríðriki kongi
2. við seinni broytingum, rættiliga strangar.
Tað vóru veðurbard andlit, sterkir armar
og knotutir nevar á teimum 120 monnunum,
sum stóðu á dekkinum á Norsku Løvu henda
vetrardagin, 4. december 1707.
Ein av hesum monnunum kom nakrar
vikur seinni at gista við Sjógv á Strondum
(skal helst vera á Skála).
Tað skuldu ikki vera eymar og viðbreknar
sálir, ið fóru til skips í teimum árum við tí
baksið og tí disiplin, sum har var. Teir flestu
av hesum monnum høvdu heldur ongan
annan møguleika - teir fóru ikki, tí teir tímdu.
Hetta vóru harðbalnir menn, harðir hálsar.
Tolsemið var ikki stórt hjá nógvum teirra,
trætur vórðu loystar við nevunum. Sinnið
spann skjótt í teir.
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Eisini tá ein genta á Skála segði nei.

-Trøllið, abbi. Trøllið!
Skiparin Roluf Meincke gevur boð um, at
nú skal siglast. Øll segl verða sett til og so
stevnir hetta stolta far úr Keypmanahavn og út
á Oyrasund. Tað skal til Trankebar, ein
donsk handilsstøð í India. Veðrið er
hampiligt, men tá teir eru komnir út á opið
hav, er satt ódnarveður og 18. december slær
toran niður í skipið.
Òdnin heldur á og Meincke gevur dagin
eftir boð um at kappa stórmastrina. Hon
tekur mesanmastrina við sær.
Meincke sigur sjálvur frá: Vi fik derefter en
styrtning (ein sjógv), som tog hytten, kahyt,

begge gallerier og alt, hvad i forbemeldte var,
kister og kasser, summa rub og stub, og
gjorde rent hus, også i orckeliet slog 3 af de
store bjælker itu, hvormed vi mistede 14
mand.
Seinnapartin fór ,,vores fokkemast
slengrende over bord og tog et stykke af
bovsprydet med”.

Ì hesum skili kemur Norska Løva rekandi
til Føroyar. Tvær ferðir royna teir at kasta
akker, men slitu akkerini í báðum førum
burtur. Meincke sigur hetta vera á
Kallsoyarfirði, men helst hevur hetta verið
Lorvíksfjørður og víkin Fuglafjørður ella
kanska Oyndarfjørður.
Síðani fer skipið eftir eystfallinum suður
fyri Mjóvanes og landsynningurin setir tað við
streyminum inn á Lambavík. Har rekur tað
so inn á botn nærri vestara landinum
nýggjársaftan 1707 og fer á land.

Tað var nógv fólk komið saman í Lamba
henda ódnardagin. Menn vistu væl um hetta
skipið, sum rak norðanfyri. Har vóru menn
úr øllum býlingunum á Strondum. Gamli
bóndin í Selvindi, Petur Abrahamsen, var
eisini millum teirra. Menn stóðu til reiðar at
fara undir bjargingartiltakið, sjálvt um fleiri
vóru ,,godt beskænkede”. Nýggjársaftan var.
Øll manningin á Norsku Løvu varð
bjargað.
Føroyingarnir stríddust í fleiri dagar í ill-

veðrinum við at bjarga tí, sum bjargast kundi.
Meincke situr inni í stovuni hjá bóndanum
Peturi Samuelsen. Peningurin, sum var
goymdur í smáum kistum umborð, verður
stjóraður í land í posum. Hol kemur í onkran
av hesum posum. Føroyingar mettu, at um
30.000 ríkisdálavirði í peningi varð bjargað og
krevja 300 ríkisdálar fyri bjargingina av hesum
peningi.
Øll krøv og øll rættarmál í samband við
hesa bjarging taka vit ikki við her.

-Trøllið? Ja, tað hevði so sítt nakkaspik, lítli
mín.
Hetta er ein lítil, men gomul bygd, teir eru
strandaðir á. Lamba er nevnd í 1350 og er
helst eldri. Her búði tá fyri stórthundrað
árum síðani Jógvan (1545-1606), sonur Heina
Havreka og beiggi Magnus Heinason. Jógvan
var løgmaður í Føroyum frá 1572-1583 og
hevði eitt skiftið einkarrættin uppá
Føroyahandilin saman við beiggja sínum.
Sonur hansara, stórbóndin Mikkjal í
Lamba, ein av ríkastu monnum í Føroyum tá,
hevði nú ligið í síni grøv í skjótt 60 ár. Hann
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sat á einum 30 marka garði, men átti stórar
ognar aðrastaðni við. Mikkjal sýnist at hava
verið ein harðlyntur maður og kensluleysur,

eitt barn av síni tíð. Hann lá í sak við aðrar
menn í heilum og enntá ofta við sína egnu
konu, Magdalenu Andersdatter, sum hann
giftist við í 1616. Ivaleyst hevur hann verið
bæði stórur og sterkur.

-Abbi, eru allir lambamenn stórir og
sterkir?
-Summir eru bara sterkir. Tú kennir
borgarstjóran í Runavík.
Tiltikin er veitslan, sum hann í 1616 helt
fyri admirálinum Jørgen Daa og yvirmonnum
hansara á teimum 6 herskipunum, sum lógu
og krokaðu á Skálafjørðinum. Jón Òlafsson
Indiafari var við og tað er hann, sum fortelur
okkum frá hesum. Hann sigur eisini frá, at 22
sjúkir mans umborð fingu innivist í einari
stovu á bóndagarðinum hjá Olaf Lauridssøn,
Òlavi Larvasson, við Sjógv á Strondum. Tað
má hava verið eina valagarður. Hesin Ólavur
hevði heldur ongan trupulleika við at lesa
eina íslendska bók, sum hann fekk frá Jóni,
so hann hevur eisini verið ein mentaður
maður.
Ì tvær nætur gistu hesir yvirmenninir hjá
Mikkjali og har treyt hvørki vátt ella turt. Tað
einasta, sum órógvaði eitt sindur var, tá teir
hongdu stýrimannin á admirálskipinum
Enhjørningen í bógspritinum.

tað verið so ringt veður, at stýrimaðurin hevði
loyst sær buksurnar inni har, sum teir
goymdu breyðið.
Pátrúgvin var stór í teimum døgum. Gløggir
og valdsmiklir menn dugdu óivað at brúka
hesa pátrúgv hjá góðtrúnum fólki til at fjala
sínar misgerðir við. Nógv, sum ikki toldi
dagsins ljós, fingu huldumenn skyldina fyri.
Við hvørt fingu fólk illgruna til eitthvørt.
Har var bara eingin at heitað á, sum kundi
kannað málið út í æsir. Fólk tosaðu og gittu.
Hevði Bakmandspolitiið verið til tá á
døgum, so hevði helst verið bankað uppá
dyrnar hjá mongum manni.
Kanska eisini hjá Mikkjali í Lamba í 1617.
,,Guds friður í húsi, Mikkjal,” høvdu teir
sagt. ,,Símun Símunarson í Kirkjubø er
horvin, men báturin hjá honum er funnin
sundursorlaður. Vit hava funnið blóð í
bátinum. Veitst tú nakað um hatta, Mikkjal?”
Fólk søgdu, at huldumenn høvdu tikið
Símun
livandi
við
sær
suður
á
Froðbiðarkamb.
Ella:
,,Hvussu er við hasi uppgávukonuni norðan
úr Àrnafirð, sum øll tosað um? Vit hava
longu avhoyrt Òla Jarnheys”.
Hon hvarv á báti út fyri Mjóvanesi.
Hansara báti.

-Trøllið, abbi. Nær kemur tú til trøllið við
Sjógv.
-Ja, nú fara vit yvir um fjørð. Nú koma vit
til Trøllið.
Tað var sjálvandi ikki pláss fyri øllum
hesum sjómonnunum í Lamba, so menninir

-Hvat hevði stýrimaðurin gjørt, abbi?
-Har var einki WC umborð. Teir høvdu,
júst sum umborð á sluppunum hjá okkum,
eina bukku ella eina spann bundna til onkra
mastur, men ofta settu teir bara endan út um
lúnningina og lótu ganga. Hendan túrin hevði
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fingu innivist í gørðum í ymsum bygdum runt
um í Føroyum.
Ì søgnini stendur, at ein av hesum
monnum fekk innivist í Sjóvargarði, har hann
legði ást á eina ríka bóndadóttir.

Skálagentan, sum maðurin av Norsku Løvu legði ást á:

Malan Hanusardóttir
Hon er meira enn 20 ára gomul, tá Norska Løva ferst.
Helst er hon fødd fyri 1687 og helst deyð í 1758. Hon er
dóttir Hanus, Hans Magnussen, í Sjóvartúni á Skála
(deyður 1719) og seinnu konu hansara Lisbeth
Jacobsdatter, sum doyði nøkur ár seinni.

Hetta er ikki so. Onkur søgukønur maður
heldur, at hann kom at halda til, ja ... á Skála.
Hann legði í øllum førum ást á eina
skálagentu, sum 3 ár seinni giftist út til Sjóvar.
Hon giftist við Jógvani, elsta soninum hjá
Mikkjali og Luciu við Sjógv á Strondum.
Hon æt Malan.
Hesin maðurin av Norsku Løvu hevði sæð
og upplivað nógv, sum hevði hert sál hansara.
Hann hevði sæð menn verða bundnar til
stórmastrina og við koyrli slignir til avlívis.
Hann fór ofta í harðveðri, uttan at himprast,
sum ein køttur upp í mastrarnar – upp á villar

Malan var gift 3. ferðir:
1. ferð í 1711:
Jógvan Michelssen, sonur Mikkjal og Luciu við Sjógv.
Jógvan sat við Bøfestinum. Tey vóru gift í 4 ár. Jógvan
doyr í 1715, 37 ára gamal.
Tey fingu eina dóttir, Anna
2. ferð í 1716:
Berent Michelssen, møguliga úr Hvalvík. Berint doyr
longu í 1719.
3. ferð í 1721:
Jacob Joensen úr Elduvík. Hann doyr árið eftir, í
1722.

Anna Jógvansdóttir
1712-1802
Anna giftist i 1734 við tí 20 ára gamla Jógvani
Rasmussen, f. 1714, av Norðoyri. Hann var sonur
Rasmus (føddur o.u. 1682) og Lísbittu Jógvansdóttir.
Jógvan var abbasonur hin vælkenda Guttorm í Múla
(1657-1737). Hann sat við bæði Bø- og Fornlendisfestunum.
Tey fingu 9 børn. Trý teirra doyðu sum smábørn.
Kendast av børnum teirra er Rasmus Joensen, ,,Ríki
Rasmus” ella ,,Greivin við Sjógv”, doyptur 17/2-1741.
Hann giftist við Susanne Johannesdatter av Heyggi í 1761
og tey fingu 4 børn. Súsanna doyði í 1784, 47 ára gomul.
Rasmus giftist uppaftur við danskari kvinnu, Mariu
Kristinu Bruun. Ríki Rasmus doyr í 1819 og Maria
Kristina í 1823. Tey fingu ongi børn.
Rasmus Joensen er fyrsti maður, sum byggir inni í Bø.

Kelda: Kongsfestini á Strondum, Hilmar Kass

hæddir. Hann hevði sæð menn verða
kjølhálaðar. Hann hevði ofta óttaleysur hugt
beint inn í stór brot, sum hóttu við at sorlað
skipið sundur.
Ein slíkur maður setur seg ikki niður at
droyma og fantasera - hann smæðist ikki
burtur, tá hann fær hug á eini gentu.
Ein slíkur maður setur seg heldur ikki
niður at yrkja, eins og ein annar kendur dani
gjørdi vesturi í Vágum um hetta mundið: Min
smukke, min dukke, mit kæreste eje.
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Nei, hann drálar ikki. Hann herjar á.
Hann spyr Maluna, um hon vil giftast við
honum.
Malan sigur nei.
Hon sigur nei beint upp í síggjandi sjónina
á hesum garvaða sjómanni.
Hon gevur honum krakk.
Maðurin av Norsku Løvu østist upp. Hann
nevar ímóti henni og leikar í, korkareyður í
andlitinum av vreiði. Eyguni loga av ótamdum
villskapi.
Hann biður ilt yvir Maluna. Hann hóttir
hana.
–Tær skal ikki lutast eydnu hiðan ífrá,
geylar hann ovursintur.
Síðani rýmir hann av garði.

-Kom tað at verða, sum maðurin segði,
abbi?
-Ja, tíverri. Malan fekk eina tunga lagnu.
Malan giftist tríggjar ferðir og allir tríggir
menninir doyðu stutt aftaná. Malan kom
sostatt at sita einkja tríggjar ferðir upp í røkur.
Gifturnar vardu samanlagt ikki meira enn
ellivu ár, og menninir doyðu eftir seks árum.
Tað stóð heldur ikki væl til fíggjarliga, tá
Malan var vorðin einkja triðju ferð.
Nógv hildu, at gandur var uppi í við Sjógv.
Tað gingu eisini søgur um, at allir teir ungu
menninir, sum vildu hava dóttir hennara,
Onnu, og garðin, sum var ein 5½ marka
garður, ikki sóust aftur.

Men nú kemur nýtt blóð til garðs.
Nú komu so tveir feðgar til Sjóvar, sum
vóru menn fyri at reka allan gand burtur.
Dóttir Maluna, Anna, giftist við Jógvani á
Norðoyri. Hann var av góðum slag - av
góðum bergi brotin. Pápi hansara, Rasmus,
var sonur Guttorm í Múla, sum var sonur
Rasmus í Haraldssundi, sum var sonur
Magnus Heinason, sum var sonur Heina
Havreka.
Við hesum Jógvani kemur so navnið
Rasmus á fyrsta sinnið til Strendur. Tað
hevur verið nógv nýtt síðani.
Teir flestu strandingar rokna seg í dag sum
10.-, 11., 12.- ella okkurt annað lið eftir
onkrum av hesum monnunum – teir velja
sjálvir hvørjum.

-Abbi, hvar hava húsini hjá teimum,
Maluni og Onnu, staðið?
-Tey hava staðið har, sum húsini hjá
Vilhelmi hjá Gittu og hjallurin hjá Eigili
standa nú. Bústaðarviðurkiftini hjá teimum
verða ikki so væl lýst í skiftunum eftir tey.
Greivin við Sjógv er so fluttur haðani frá.
Hann er fyrsti maður, sum byggir í Bø. Men
... nú orkar abbi ikki at fortelja meira í kvøld,
lítli mín.

-Men, abbi, Trøllið? Tú skuldi fortelja
mær um Trøllið við Sjógv!

Keldur: Kongsfestini á Strondum, Louis Zachariasen:
Brot úr Føroya søgu, Varðin, bind 30, H. J. Debes: Føroya
søga 3, ymsar sagnir, ymiskar heimasíður, H. Kass, E.
Rasmussen
Myndir: Úr myndasavninum hjá Lassa Borðoy
Modell av Norsku Løvu í Havnar kirkju

Søgnin um Trøllið við Sjógv kann lesast á: Snar.fo/Trøllið við
Sjógv
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