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Einki er fullkomið - gerandislív í Klaksvík í 1840-árunum 
 
Ein dagbók úr Klaksvík frá 1840-árunum 

Dagbøkur eru eitt serstakt slag av søguligum heimildum, sum millum 
søgufrøðingar vanliga verða mettar at vera álítandi. Dagbøkur eru aloftast 
persónligar viðmerkingar til gerandisdagin, sum eru skrivaðar uttan almenn ella 
politisk atlit. Hartil kemur, at tær verða førdar nærum samstundis við tær 
hendingar, sum verða umrøddar. Dagbøkur geva tí innlit í viðurskifti, sum hava 
týdning fyri gerandisdagin hjá tí, sum skrivar. Soleiðis er eisini við dagbókini hjá 
Christopher Michael Olsen, sum er í varðveitslu á Norðoya Fornminnasavni. 
 
Christopher varð føddur tann 28. januar í 1822. Hann kom til úthandilin hjá 
kongaliga einahandlinum í Klaksvíkini 11. august 1840 at arbeiða undir faktor 
Jóhan Mortensen. Her arbeiddi Christopher í knappliga 5 ár, til 1. juli í 1845, tá 
hann flutti til Havnar at arbeiða við høvuðshandilin har. Hesi 5 árini Christopher 
var í Klaksvík, førdi hann dagbók. Her fáa vit gott innlit í gerandisdagin hjá 
honum, ósemjur og vanlukkur, sum onkusvegna bóru við gerandisdagin í 
Klaksvík. Her skal trívast í okkurt av tí, sum Christoffur nevnir í dagbókini. 
 
Klaksvíkin í 1840-árunum 

Í 1840-árunum búðu knappliga 200 fólk í Klaksvík. Í dagbókini hjá Christopher 
fáa vit t.d. at vita, at klaksvíkingar 12. januar í 1843 settu nót á vágni. Helst hevur 
hetta verið fyrstu ferð, at nót hevur verið nýtt í Klaksvík, tí Christopher skrivar, 
at teir høvdu lænt nótina frá fuglfirðingum. Tað er eisini týðiligt, at kirkjan og 
Leonard Christian Fischer, sum varð sóknarprestur í Norðuroyggjum frá 1840 til 
1852 og helt til í Ónagerði á Viðareiði, hava havt stóran týdning fyri lívið hjá 
Christopher Olsen. Kirkjan í Klaksvík stóð tá í Gamla Kirkjugarði í Vági. Ofta 
nevnir Christopher, at hann hevur verið í kirkju, og hann hevur beinleiðis talt 
upp, hvussu ofta Fischer hevur verið í Klaksvík og prædika. Í 1842 var hann 5 
ferðir og í 1843 var hann 8 ferðir í kirkjuni í Vági og hevði gudstænastu v.m. 
 
Leonard Christian Fischer var sálarhirðin hjá norðingum. Tað var hann, sum 
skuldi troysta, tá vanlukkur hendu og deyðin vitjaði; tað var hann, sum jarðaði 
tey deyðu. Leonard Christian Fischer er javnan nevndur í dagbókini hjá 
Christopher Olsen. Dópur og brúdleyp vóru fleiri, men deyðin vitjaði eisini ofta. 
 
Nøkur deyðsføll og eitt sjálvmorð 



Tann 12. september 1843 skrivar Christopher: “Imorges kom Sorenskriver Thillisch 

til Kunøe, for at tage Forhør angaaende Skolelærer Simon Steffensen ibidm, der først skal 

have besovet en Pige, og siden fordrevet Fosteret, han har i nogen Tid siddet i Arrest i 

Thorshavn; men kom med Sorenskriveren til Forhøret, og da Ingen videre var at passe 

paa ham; rendte han fra dem, og druknede sig (det var før sagens Optagelse), der er 3 

Gange lyst til Ægteskab for ham, med en anden Pige.“ Í fólkateljingini frá 1840 sæst, 
at Simon Steffensen tá var 29 ár og giftur við Elisabeth Sophie Joensdatter, sum 
var 22 ár og jarðarmóður. Tey áttu ein son, Vilhelm Steffensen, sum var 1 ár. Árið 
eftir, í 1841, doyði Elisabeth Suffía á barsilssong saman við barninum. Ein 
tænastugenta, Anne Marie Jacobsdatter, 23 ár, sum eisini var í húsinum, var 
verandi í húsinum hjá Simon Steffensen eftir at konan doyði. Í Norðoya 
kirkjubók verða upplýsingarnar hjá Christopher váttaðar. Har sæst, at Simon 
Steffensen 12. september 1843 “druknede sig. Liget drev i land paa Sumbøe”, har 
hann eisini varð jarðaður. Tá var hann 32 ára gamal. Eftir sat 4 ára gamli sonurin 
Vilhelm, foreldraleysur. Sjálvmorðið hjá Simon kann setast í samband við, at 
sambært tí náðileysu Norsku Lóg Kristians V, sum varð sett í gildi í Føroyum í 
1688, varð deyðarevsing í gildi fyri m.a. “kvinnur, sum beina fyri sínum fostri”. Tað 
sæst tó einki beinleiðis til, at hendan revsingin eisini var galdandi fyri mannin. 
 
At kvinnur doyðu á barsilssong saman við barninum eins og Elisabeth Suffía 
hevur ikki verið óvanligt í Klaksvík í 1840-árunum. Tann 19. apríl 1844 skrivar 
Christopher Michael Olsen, at “Igaaraftes døde Daniel Jacob Michelsens Kone paa 

Upsalon i Barselsseng, doktoren betjente hende med en Dødfødt dreng”. Tann 23 apríl 
høvdu Daniel Jacob Michelsen og Johanne Frederiksdatter havt verið gift í 1 ár. 
Fischer hevði lýst fyri teimum 7. apríl 1843 og Christopher var til brúdleypið. 
 
Óivað hevur Fischer verið á Uppsølum og troystað Daniel í hansara sváru neyð. 
 
Eingin er fullkomin 

Christopher fór sum nevnt úr Klaksvík í 1845. Presturin, Leonard Christian 
Fischer, sum var nógv avhildin, fór úr Norðuroyggjum nøkur ár seinni. Í 1852 
gjørdist hann prestur í Torslev. Har var hann til 1862, tá hann noyddist at siga 
prestastarvið frá sær. Fyrra konan hjá Fischer, Laura Vilhelmine, doyði í 1856. Í 
byrjanini av 1858 var ein 22 ára gomul tænastugenta á prestagarðinum hjá 
Fischer, Anne Marie Christensen, men longu sama árið fór hon úr starvinum, og 
føddi hjá foreldrunum 26. november 1858 eina dóttir, sum varð uppkallað eftir 
fyrru konu Fischer, Laura Vilhelmine. Eftir øllum at døma var Fischer faðir at 
barninum, og var tað helst grundin til, at eisini hann noyddist at fara av 
prestagarðinum í Torslev. Tann 10. juni í 1862 gifti Fischer seg við Anne Marie. 
 



Tá tað kemur til stykkis eru øll ófullkomin menniskju, sum hava tørv á umsorgan 
og troyst í neyðini. Hetta er sjálvandi bæði galdandi fyri tann, sum hevur til 
uppgávu at troysta og fyri tann, sum av einhvørjari grund hevur tørv á troyst. 
Tað eru bara ikki øll, sum hava styrki til at lata seg troysta. Tað er møguligt, at 
Leonard Fischer hevur roynt at troysta Simon Steffensen, tá hann misti konuna 
og síðan kom fyri barn við eini gentu, sum onkursvegna misti fostrið, men teir 
náðileysu dómarnir í lógini, sum helst í ávísan mun hava endurspeglað hugburð 
samfelagsins, hava óivað gjørt tað ov torført hjá honum at liva við skommini. 
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