af skandinavernes ekspansion
Færøernes bosættelse er et resultat
ca. år 700 til 1050. Det er klart
mod vest og op i Nordatlanten fra
Men der er også et irsk
reflekteret i sproget og stednavne.
. Seniorforsker og mag. art. i
element i landnámet på Færøerne
mman Hansen udforsker her
forhistorisk arkæologi Steffen Stu
den irske forbindelse på Færøerne
, SANSIR
TEKST Steffen Stumman Hansen FOTO Føroya Fornminnissavn
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M

unkene i den tidlige kristendom i Irland sogte denne
isolation pa ekstreme steder. Det kunne vaere pa
toppen af svaert tilgaengelige klippeskaer langs med den irske
kyst, men det kunne ogsa vaere ude i det store hav.

Nova Terra
(New Foundland)

Vikingetidig dragtnål af bronze i irsk-skandinavisk
design fundet på Toftanes i Leirvík. Foto: Steffen
Stummann Hansen/Føroya Fornminnissavn.

Fragmenter af kristne trækors fra
Vikingetid fundet på Toftanes i
Leirvík. Foto: Føroya Fornminnissavn/Skalk.
Færøernes første landsantikvar Sverri Dahl fotograferet ved
indgangen til den tidlige kirketomt Bønhústoftin i Leirvík i 1982.
Dahl var hele sin karriere stærkt optaget af spørgsmålet om den
irske indflydelse i Færøernes tidlige historie. Foto: Páll Mikkelsen.

Hvem kom først til Færøerne? Dette
spørgsmål har været meget omdiskuteret blandt forskere og bliver det
stadig. Sprogforskere pegede tidligt
på, at det færøske sprog rummer en
række stednavne og låneord, som må
stamme fra irsk. F.eks. det færøske
ord for sæter, det vil sige sommergård i fjeldet, ærgi eller argi, stammer fra oldirsk áirge. Det skandinaviske ord sæter optræder slet ikke på
Færøerne. Ligeledes stammer det
færøske ord for tyr, tarvur, fra oldirsk
tarb. Og der er flere eksempler.
Arkæologisk er der også vidnesbyrd om forbindelse med de keltiske
områder mod syd. På bopladser og i
grave fra Vikingetiden på Færøerne
er der fundet dragtnåle af bronze i
irsk-skandinavisk design. To kristne

trækors fra vikingetidsgården på Toftanes i Leirvík har paralleller i det
irske område. Også de tidlige kristne
kapeller, bønhús, på Færøerne har
ligheder med klostrene i det tidlige
kristne samfund i Irland.
Genetiske undersøgelser viser, at
hele 87% af Vikingetidens mandlige
bosættere havde skandinavisk oprindelse, mens 13% havde britisk og/
eller irsk. For kvinderne er billedet
omvendt, idet 83% er af britisk og/
eller irsk oprindelse, mens 17% er af
skandinavisk. Denne forskel på den
mandlige og kvindelige del af befolkningen i forhold til britisk/irsk-skandinavisk ophav er større på Færøerne
end på de skotske øer eller Island.
Alt taler således for, at der var et
ikke ubetydeligt irsk eller skandina-

visk-irsk element i Færøernes Vikingetid, og at den tidlige kristendom på
Færøernes havde sine rødder i det
irske område.
Irske munke i oceanet
Hertil kommer traditionen om, at
irske eneboer-munke – papar – opholdt sig på øerne i århundrederne
forud for Vikingetiden og altså var
Færøernes første indbyggere. Kristendommen kom til Irland fra det østlige
Middelhav i det 4. århundrede, og
med den fulgte traditionen om at
søge til øde steder for at kunne hellige sig tilbedelsen af Gud i dyb ensomhed. Munkene i den tidlige kristendom i Irland søgte denne isolation på ekstreme steder. Det kunne
være på toppen af svært tilgængelige

Færøerne – både irere og skandinaver var tydeligvis
imponerede over de færøske får Foto: John Sheehan.
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D

icuil beskriver en gruppe, som man nar til fra De Britiske
er efter to dages og én nats sejlads mod nord.
besøgte en ø, fuld af store, hvide får,
der gik ude hele året, måske Streymoy, samt en anden ø omtalt som
Fuglenes Paradis, måske Mykines.
Sprogforskeren Ulf Zachariassen
mente ligefrem, at navnet Mykines
stammer fra oldirsk Muc(c)inis, som
betyder Svineøen. På Mykines findes
tillige stednavet Korkadalur, hvor
den første del af ordet stammer fra
det oldirske ord for hvede.
Severin og Dicuil
Det er stadig uklart, om St. Brendans
beretning omhandler historiske begivenheder, eller blot en hyldest til den
tidlige irske klostertradition. Det kan
dog ikke anfægtes, at beskrivelserne

i beretningen har mange lighedspunkter med de nordatlantiske øer. I
1976-77 fulgte den engelske eventyrer og forfatter Tim Severin i St.
Brendans kølvand i en kopi af en
middelalderlig irsk sejlbåd, curragh.
Det lykkedes ham sammen med sit
mandskab at sejle fra den irske vestkyst til Hebriderne, Færøerne, Island
og Newfoundland; han demonstrerede således, at sådanne rejser har
kunnet finde sted.
Mere overbevisende er måske den
irske munk Dicuils De mensura orbis
terrae, der omhandler jordklodens
udstrækning og er nedskrevet ved
det frankiske hof omkring år 825.
Dicuil beskriver en øgruppe, som

s a n s i r.f o

klippeskær langs med den irske kyst,
men det kunne også være ude i det
store hav. Man sejlede bogstaveligt
ud for at finde en ørken i oceanet.
Selvom munkene i de tidlige kristne
klostre i Irland levede i ensomhed,
var de altid omgivet af et verdsligt
samfund, der bistod dem på forskellige måder.
Et gammelt middelalderligt irsk
skrift, Navigatio Sancti Brendani Abbatis, der formentlig er nedskrevet i
det 7. eller 8. århundrede, er sikkert
vidnesbyrd om, at irske munke foretog én eller flere rejser i Nordatlanten
i det 6. århundrede og nåede helt til
Nordamerika. I beretningen beskrives, hvordan St. Brendan flere gange

Heildarloysnir
frá Articon

Eitt trygt grundarlag
Articon hevur serligan førleika innan jørð-, kloakk-, betongarbeiði, byggibúgving, vegaog havnagerð, fjarhita, timbur- og snikkaraarbeiði eins og ymisk apteringsarbeiði, tá
skip verða bygd ella umvæld. Men vit kunnu standa fyri ella vera partur av so at siga
øllum verkætlanum ella byggiarbeiði so sum skrivstovubygningar, verksmiðjubygningar,
goymsluhallir, umvæling og umbygging.
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Villur vakurleiki
Brandan Creek i det sydvestlige Irland.
Ifølge traditionen var det her, at St.
Brendan satte ud på sin rejse op i
Nordatlanten. Foto: John Sheehan.

Den færøske kunstner Tróndur
Patursson fra Kirkjubøur fulgte
med Tim Severin på hans tur
over Nordatlanten i kølvandet
på St. Brendans rejse 1400 år
tidligere. Foto: Efter Tim Severin
1981.

Volvo XC60 er á veg. Sterkur, smidligur og sum skaptur til upplivingar saman.
Trygt og vakurt luksus-snið til familju- og einstaklingaferðir. Volvo XC60 er
praktiskur, rúmligur og væl sniðaður til føroyska náttúru.
Prísir úr 498.000 kr.
Brandansvík ved Kirkjubøur. Var det her,
at St. Brendan i givet fald satte fod på
Færøerne? Foto: Regin Debess.
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man når til fra De Britiske Øer efter
to dages og én nats sejlads mod
nord. Dicuil fortæller herefter om en
anden lille gruppe øer, der tidligere
var ubeboede, men som i ét århundrede havde været beboet af irske
eneboer-munke, indtil disse valgte
at forlade øerne på grund af skandinaviske sørøvere. Ifølge Dicuil husede øerne på tidspunktet for hans
beretning utallige får og mange
slags søfugle, præcis som Færøerne.
Fund med irsk islæt
Diskussionen om en mulig irsk tilstedeværelse på Færøerne siden det
6. århundrede har hidtil hovedsagelig haft sin baggrund i de to historiske kilder og stednavnene. Fra arkæologisk side har der været peget
på en række gravsten fundet primært på de gamle kirkegårde Ólans-

garður på Skúvoy og Kirkjubøur på
Streymoy. På stenene er indhugget
kors af latinsk og irsk type, der har
paralleller i de keltiske områder. Et
andet arkæologisk fund, der kan
bringes ind i diskussionen, er en
lille sten af rød færøsk tuf med et
indskåret latinsk kor, der blev fundet ved en gammel kirkegård i bygden Kirkja på Fugloy for nogle få år
siden. Kan det have været en lille
bedesten, der har tilhørt en tidlig
kristen gæst på Færøerne? Dateringen af de tilgængelige arkæologiske
kilder er imidlertid stadig genstand
for diskussion, og de må foreløbig
ses som indikatorer snarere end
egentlige beviser for en irsk tilstedeværelse i århundrederne forud for
Vikingetiden. Dette har ført til, at
mange arkæologer har været tilbøjelige til helt at afvise eller ignorere

spørgsmålet om en tidlig irsk tilstedeværelse.
Diskussionen om en bosættelse på
Færøerne før Vikingetiden blev aktualiseret i 1970erne, da den færøske
botaniker Jóhannes Johansen publicerede en række pollendiagrammer,
hvori optrådte kornpollen, der med
kulstof 14 dateringer kunne dateres
til omkring år 600 e.Kr.f. Jóhansens
resultater syntes at bekræfte de
skriftlige kilder, og historikerne hilste
da også hans resultater velkommen,
mens arkæologerne opretholdt deres
skepsis og fremførte en række indvendinger mod de metoder, som Johansen havde benyttet. Nye pollenbotaniske undersøgelser siden
1990erne har forsøgt at tage højde
for indvendingerne, men kommer til
samme resultat som Johansen.
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FIG. 7. Gravsten med indhugget irsk
ringkors fundet i gammel kirkegård
på Kirkjubøur. Foto: John Sheehan.

FIG. 8. Lille sten af rød tuf med indhugget latinsk kors
fundet i bygden Kirkja på Fugloy. Er der tale om en
lille bedesten, som har tilhørt en tidlig kristen gæst på
Færøerne? Foto: Anna Katrin Matras/Steffen
Stummann Hansen/Føroya Fornminnissavn.
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