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Hans Andrias Sølvará

Eg takki Eivindi Weyhe fyri 
eina áhugaverda við merking 
til greinina hjá mær í 

Dimma lætting 17. apríl um seinasta 
poku sjúklingin í Før oy um.

Í viðmerking skrivar Eivind 
Weihe 15. mai, at Hundabrævið frá 
13501400 er ólesiligt akkurát har, 
sum búseting í núverandi Klaks vík 
kundi verið nevnd, og at tað tí ikki 
ber til at siga, at eingin bú seting var 
har eftir Svarta Deyða í 1349. 
Hetta eri eg púra samdur í. Tað var 
fyri at gera eina longri søgu stutta, 
at eg skrivaði, at eingin búseting er 
at ”síggja” har og at nógv “bendir á, 
at Svarti Deyði helst hevur verið 
ein stór van lukka í Føroyum”. 
Spurn  ing ur in er nærri umrøddur í 
Klaks  víkar søgu 1 frá 2008, síðu 22
24, har tað eisini við støði í øðrum 
heimildum verður settur fram tann 
møgu leiki, at Svarti Deyði rakti bú
setingina í økinum hart. Her skal 
eg seta fram nakrar av millum rokn
ing unum í tí longru søguni, sum eg 
nevndi.

Bygdir og býlingar í 
núverandi Klaksvík í 
1584
Tá elstu varðeittu jarðarbøkurnar 
taka við í 1584 eru fýra býlingar 
nevndir í økinum, har núverandi 
Klaks  vík er – Uppsalir, í Vági, 
Gerð ar og Myrkjanoyri. Hesir bý
lingar vóru av teimum gomlu norð
an  fyri undir einum vanliga nevnd ir 
í Bø og av øðrum aðra staðni í 
Føroyum í Vági ella norðuri í Vági. 
Harumframt er Oyri – Norðoyri  
longri úti á eystara arminum við 
Borðoyavík nevnd í jarðarbókini.

Tað eru við øðrum orðum fimm 
bý lingar/bygdir nevndar í hesum 
økinum í 1584, men okkurt bendir 
á, at bú seting ar mynstrið í øllum 
hesum økinum hevur verið nógv 
øðr vísi, áðrenn jarðarbøkurnar taka 
við í 1584.

Bústaðarleivdir í 
økinum í víkingatíð og 
miðøld
Í Hópinum, uttanfyri Oyri, eru 
forn ar toftir, sum Daniel Bruun 
gróv út í 1890unum. Tær eru ikki 
nevndar í jarðarbókunum í 1584. 
Eingin veit, um talan hevur verið 
um fasta búseting, ein garð, ið átti 
at verið nevndur í jarðarbókunum, 
ella nær hann í so fall eru frágingin, 
men Svabo sipaði í 1782 til toftir/
bú staðarleivdir í Norðoyggjum, 
sum tá høvdu ligið óbygdar í rætti
liga langa tíð.

Úti í Grøv, við gomlu gøtuna út 
á Oyrar, har eingin búseting er 
nevnd í 1584, hómast leivdir av tí, 
sum sær út til at vera ein víkingatoft. 
Hesi húsini er í so fall helst frá
gingin longu í víkingatíðini (800
1050), men Niðri í Toftum við 
Borðoyarvík hevur grevstur í 1969
1989 avdúkað eina aðra búseting 
frá víkingatíðini, umframt yngri 
bú stað arleivdir, harav yngsta 
leivdin er tíðarfest til “ikki fyrr enn 
hámið øld” (11501300), t.e. møgu
liga yngri enn hámiðøld. Heldur 
ikki Niðri í Toftum, sum vit mugu 
ganga út frá hevur verið ein garður 
í mið øldini, er nøkur búseting 
nevnd í 1584, tá ið jarðarbøkurnar 
taka við.

Búsetingin Niðri í Toftum er við 
øðrum orðum frágingin einaferð í 
mið øldini, og tað er nærliggjandi at 
hugsa sær, at hetta kann hava sam

band við Svarta Deyða, sum 
íslendskar samtíðarkeldur upplýsa 
kom við skipi úr Bergen til Føroyar 
í 1349. Og at nýggjar búsetingar 
síðan eru komnar á øðrum støðum 
í økinum eftir sóttina, helst nakað 
áðrenn varðveittu jarðarbøkurnar 
taka við í 1584, tá bú set ingar
mynstr ið tykist vera heilt øðrvísi.

Vártingbókin fyri Norðuroyggjar 
sigur eisini frá herviligari sjúku, 
sum í fyrndini skuldi havt gjørt av 
við alt fólkið í Gerðum, og norsk 
jarðar bók frá 1463 prógvar, at tá 
hevði Munkalív Kleystur við 
Bergen ognað sær nógva jørð í øki
num. Tá eru bert Oyri og í Vági 
nevnd, men í Vági kann sipa til alla 
bú setingina við vágna.

Hetta bendir á, at nýggj norsk 
búseting kann vera komin í økinum 
eftir Svarta Deyða í 1349, og at tað 
er trupult at føra vitan, sum vit hava 
um búsetingar í 1584, aftur í mið
øldina og til Hundabrævið í 1350
1400.

Hundabrævið frá 1350-
1400
Tað er rætt, at einir 15 stavir eru 
ólesi ligir í Hundabævinum akkurát 
har, sum ein búseting í økinum 
kundi verið nevnd í 13501400. 
Tað er líka so greitt, at rúm ikki 
tykist vera fyri umrøðu av fýra bý
ling um á ólesiliga staðnum. Eivind 
setur fram tað uppskot, at har kann 
hava staðið “Í Bø”, tí rúm tykist ikki 
vera fyri meira – eitt uppskot, sum 
eg eisini havi sett fram í 2008 í 
Klaksvíkar søgu 1 (s. 24). Spurn ing
urin er hinvegin, um rúm yvirhøvur 
er fyri Í Bø, sum er gamla heitið 
fyri teir fýra nevndu býlingarnar. 
Teir ólesiligu 15 bókstavirnir á hes
um stað í Hundabrævinum byrja 

aftaná “Í Kunoy 3, ein á Sundi, og 
tveir heima ..... ” og enda áðrenn “Í 
Árnafirði”. Her sæst, at einir 5 
stavir helst hoyra til eina tilsiping 
til eitt stað í Kunoynni, aftaná 
“heima .....”. Siga vit 6 stavir, so eru 
bert 9 stavir eftir. Síðan hevur óivað  
“Í Borð oy” og samlaða talið á 
hund um í oynni staðið, t.e. 8 stavir. 
Hunda brævið byrjar við at nevna 
navnið á oynni og samlaða hunda
talið í oynni. So er bert 1 bókstavur 
eftir av teimum 15. “Í Bø” og 
hunda tal telur 4 stavir og so hava 
vit longu brúkt 18 stavir.

Tað er sjálvandi møguligt, at 
nakrir fleiri enn 15 stavir eru á tí 
ólesiliga staðnum, men Jón Helga
son, sum í 1951 hevur roynt at lisið 
Hundabævið, hevur talt 15. Taka 
vit støði í talinum 15, so hava vit í 
veruleikanum færri enn 15 stavir til 
bygdir og tøl, tí tøl í Hunda brævi
num, t.d. 3, eru ikki sum nú skrivað 
sum eitt tekin, men iiJ, t.e. sum 
tríggir stavir. Harumframt eru tøl í 
fleiri førum beinleiðis stavaði, sum 
t.d. í Kunoy, “ein” og “tveir”. Telja 
vit tøl sum fleiri stavir, so er 
ógvuliga trupult at finna nakað rúm 
fyri “Í Bø” í Hundabrævinum. Í 
ein um tingsskjali, skrivað sunnan
fyri, hevði longra navnið “Í Vági” 
(Vaage) helst eisini verið meira 
sann líkt.

Harafturat kemur, at vóru fýra 
býlingar í Bø, soleiðis sum fyrsta 
varðveitta jarðarbókin upplýsir í 
1584, so kundu vit havt roknað við, 
at sipað varð til býlingarnar um
framt talið á loyvdum hundum í 
hvørjum býlingi, sum lógu langt frá 
hvørjum øðrum. T.d. upplýsir 
Hunda brævið um Hvalba: “Í Hval
ba 4, skulu 2 fyri norðan á  og 2 fyri 
sunnan”. Nakað tílíkt er ikki rúm 
fyri aftaná eina tilsiping til “Í Bø”, 
sum eisini er sera ivasom. 

Afturat hesum kemur, at “Á 
Oyri”, sum er nevnd fyri seg í jarð
arbókini hjá Munkalív Kleystur í 

1463, og av teimum gomlu heldur 
ikki bleiv roknað sum partur av “Í 
Bø”, eisini átti at verið nevnd við 
hundatalið millum teir umleið 15 
stavirnar, helst beint áðrenn “Í 
Árna firði” – t.e. einir 6 stavir aftur
at. Uttan at nøkur tilsiping er gjørd 
til nakran av teimum fýra bý ling
un um í Bø ella hundatøl hava vit 
so statt brúkt nakað fleiri 24 stavir. 

Her ganga vit út frá, at í 
Hópinum í 13501400 ikki var føst 
bú seting, sum hevði tørv á áseting 
um hundar.

Gita vit, hvat kann hava staðið 
har, sum teir 15 stavirnir eru mill
um “ ... tveir heima ... ” og “ ... Í 
Árna firði”, so kundi hetta verið eitt 
upp skot: “Í Kunoy iij, ein í Sundi 
og tveir heima í Kunoy; Í Borðoy 
iij; Í Árnafirði ... ”.

Tá er heldur ikki rúm fyri “Á 
Oyri”.

Endaorð
Samanumtikið, so tykist tað greitt, 
at stórar broytingar eru hendar við 
búsetingini í økinum í miðøldini, tá 
Svarti Deyði sambært íslendskum 
sam tíðarkeldum herjaði í Føroyum 
– t.e. beint áðrenn Hundabrævið, 
har rúm ikki tykist vera fyri øllum 
kend um býlingum/bygdum í øki
num í 1584, varð skrivað. Tað var 
fyri at gera hesa søguna stutta, at eg 
í greinini um pokurnar nevndi, at 
eingin búseting er at “síggja” í 
Hunda brævinum, har Klaksvík er í 
dag, kanska orsakað av Svarti 
Deyða, og eg finni ikki rúm fyri bý
ling un um í Hundabrævinum.

Í sjálvum sær merkir tað ikki 
endi liga, at eingin í 13501400 búði 
har, sum Klaksvík er í dag, bert at 
óneyðugt hevur verið við áseting 
um hundar, men tað er torført at 
ímynda sær, at fýra býlingar hava 
verið í økinum.

Viðmerkingar til Sølvará í Dimmalætting 

7. mai 2020

Sølvará hevði eina langa og 
upp lýs andi grein í Dimmu 
tann 18. apríl um epidemiir 

og aðrar umfarsjúkur, fyrr og nú. 
Ser liga um tíðina tá koppingarevni 
móti pokum kom til Føroya fyrst í 
1800talinum. Har var bara eitt 
punkt eg fýltist á, og tað var, at 
hann í greinini slett ikki nevndi ella 
viðgjørdi kirkjubøkurnar sum 
keldu. Hetta nevndi eg í eini við
merk ing, og Sølvará hevur svarað 
aftur tann 7. mai

Kirkjubøkurnar siga fra, at kon
fir mantar – sum tað var kravt tá – 
vóru vaccineraðir í ávikavist 1802, 
03, 04 og fyrst í 1805. (Nevnt í 
bókini um Nólsoyar Páll, deild 
6.2.3)

Sølvará sigur í viðmerkingum 
sínum frá 7. mai, at man ikki kann 
líta á kirkjubøkurnar. Nú skrivar 
hann, ”… at onkur prestur nógv ár 
seinni er komin at skriva skeivt ár – 
í hesum føri 1802 – í kirkju bókina”. 
Fakta er, at bæði Norð streym oyar 
og Eysturoyar kirkju bók siga frá 
vaccinatiónum í nevnda tíðarskeiði, 
at tríggir ymisk ir persónar hava 
vaccinerað, og at fimm ymist børn 
verða nevnd. So – hetta er ikki bara 
ein prest ur, sum hevur skrivað 
skeivt. Men, feilir ella manglar 
kunnu vera í kirkjubókunum. Men 
mest eru tað notat, sum eru 
gloymd, og ikki sum her, 
feilskriving 5 ferðir.

Munur á inoculatión og 
vaccinatión
Sølvará skrivar um royndir at 
fyri byrgja sjúkuna longu í 

1700talinum, og nevnir hetta 
tann “kinesiska koppingarháttin”. 
Hetta gongur út uppá, at læknin 
tekur koppavág av sjúklingi, sum 
hevur eitt milt sjúkuálop, og potar 
tað inn í skeinu í arminum á mót
takaranum. Persónurin fær so eitt 
sjúkuálop, sum vónandi verður 
milt, men so var ikki altíð. Hetta 
kallast inoculation ella variulatión 
(’variula’ er navnið á virusslag
num). Hitt er vaccinatión, sum er 
innpoting við neytapokum 
(’vacca’ er latíni: neyt), sum eru 
minni vandamiklar. (Umrøtt á s. 
167 í bókini um NólsoyarPáll). 
Tað, sum eg nú skrivi er ikki 
nakað prógv, men meira ein 
møgu leiki at forklára tingini – ein 
hypo tesa, sum eigur at kannast 
nærri. 

Tað eru 2 møguleikar.
A: Jomfru Hammershaimb, kom 

sjúk av pokum til Havnar 4. okto
ber við skipinum ”Anne Marie”, 
skipari var Thygesen. Passager ur 
var eisini tann nýggi kom
mandanturin Löbner, sum 
umframt sína militeru útbúgving, 
eisini hevði lisið læknafrøði. Møgu
leikin er nú, at Löbner kom
mandantur og Schnell land
chirurgus sóu møguleikan at fara 
umdir inoculatión við koppa vági 
frá Jomfru Hammershaimb. Og 
tað sum kirkjubøkurnar skriva, er 
framhald av hesum – at nøk ur børn 
eru inoculeraði, og ikki vaccineraði, 
sum prestar  skriva.

B: Nólsoyar Páll kemur tann 2. 
september 1805 úr Keyp manna
havn til Havnar við ”Royndini 
Fríðu”, og onkur av manningini 
ber í kroppinum fríska neyta koppa
vaccinu. (Meira um hetta í bókini, 
deild 6.2.3). Hetta verður so 

upprunin til tær vaccinatiónir sum 
fara fram ta komandi tíðina.  

Fyri at siga hetta heilt klárt, so 
verður inoculatiónin eitt spor í 
søguni frá 1801, meðan vacci na
tión in frá 1805 verður eitt annað 
Hetta kemur at merkjast aftur í tí, 
sum myndugleikarnir skriva. 

Eg sigi takk fyri svarið, Hans 
Andrias. Tað er greitt, at enn eru 
nakrir knútar, sum skula loysast. 
Lat um okkum royna. Og so meti 
eg hetta orðaskifti at vera liðugt.

Rolf Guttesen, 17. mai 2020 

Nota: Bókin um NólsoyarPáll: 
R. Guttesen: Poul P. Nolsøe – 
Skúmisleiv og Tjóðarhetja. 
Forlagið Glyvursnes, Tórshavn 
2019
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