I korsets tegn

Kristendommen i Leirvíks
ældste historie



En bygd bliver grundlagt

P

å den nordøstvendte kyst på halvøen Gøtunes på Eysturoy ligger to brede amfiteaterlignende områder dækket af frodigt græsland.
De to områder ligger mellem tre høje tinder –
Ritufjall, Sigatindur og Gøtunestindur – hvor
af Ritufjall med sine 640 meter er den højeste.
I det nordligste af de to områder blev bygden
Leirvík grundlagt for mere end tusind år
siden.
Bygden er i dag en sammenhængende be
byggelse, hvor den oprindelige bebyggelses
struktur med koncentrationer omkring de tre
gamle bopladsområder – um Á, við Garð og á
Toftanesi (Toftanes) – næsten ikke er synlig
længere. De sirligt udlagte marker og dyrk
ningsterrasser, der omgiver bygden, er et fint
vidnesbyrd om det potentiale, som stedet kan


tilbyde et landbrugssamfund. Den lave kyst
linie tilbyder gode landingsforhold for skibe.
Det var sådanne kvaliteter, at Vikingetidens
emigranter var på udkig efter, da de i det 9. år
hundrede forlod deres hjemlande for at skabe
sig en ny tilværelse i Nordatlanten.
Omfattende arkæologiske undersøgelser
blev gennemført på bebyggelsen Toftanes (á
Toftanesi) i 1980rne. Bebyggelsen er placeret på
begge sider af en mindre å – Matará – der
strømmer ned fra terrasserne på Ritufjall. Det
oprindelige bopladsområde ligger syd for åen,
men i hvert tilfælde i 1700-tallet har bebyggel
sen bredt sig til også at omfatte områder nord
for åen. Ved udgravningerne afdækkedes en
mængde materielle levn fra Vikingetiden. Kulstof-14 (14C) dateringer giver samstemmende

2. Flyfoto fra 1986 af udgravningerne på Toftanes.
Foto: Føroya Fornminnissavn/Steffen Stummann Hansen.



en datering til 9.-10. århundrede med en gennemsnitsdatering til 860-970 e.Kr. Vikingetids
gården på Toftanes kan således ikke være anlagt senere end dette tidspunkt (Fig. 2)1.
Midtpunktet i den tidligste fase i Vikinge
tidens Toftanes har været to parallelt liggende
bygninger. Den største af dem, med en længde
af ca. 22 meter, har haft buede, ca. 1 meter
tykke, langvægge, der har været bygget som en
skalmur – en stensat yder- og indervæg, hvor
imellem der har været fyldt muld og tørv. I den
vestlige halvdel af bygningen udgravedes et
næsten 5 meter langt ildsted. Fem par tagstøttende stolper har stået ned gennem denne del
af huset. De har været rejst i stenforede huller.
Denne del af huset har udgjort boligen, mens
den østlige ende formentlig har tjent som
stald. Taget har været en trækonstruktion,
hvorpå der har været lagt græstørv ovenpå et
lag af birkebark, hvoraf der er fundet adskillige større stykker på lokaliteten. Græstørven


har været holdt fast af sten, der har hængt i
reb lavet af tynde enebærgrene, som har været
lagt over tagryggen.
Det mindre hus har været ca. 13 meter
langt og har antagelig, ligesom udhuse på
Færøerne i dag, blandt andet været brugt til at
vindtørre fåre- og hvalkød samt fisk. Yderlig
ere tilbygninger og udhuse blev opført i løbet
af Vikingetiden. Det drejer sig blandt andet
om et ildhus, d.v.s. en lille bygning hvori
blandt andet det grovere køkkenarbejde er
foregået. I nærheden af gården har der ligget
en lille indmark, der må formodes at have
været indhegnet for at beskytte den mod de
græssende husdyr. De naturvidenskabelige
undersøgelser viser, at der på indmarken har
været dyrket seksradet byg (hordeum vulgare).
Områderne omkring indmarken og op
langs fjeldsiderne har været dækket af en hedeog kratbevoksning. På de lyng- og græsklædte
skråninger har der været spredt bevoksning af

enebær (juniperus communis), birk (betula) og pil
(salix). Der er fundet skaller af hasselnødder på
vikingetidsgården, og det kan ikke udelukkes,
at der også har groet hassel (corylus avellana) i
kratvegetationen. Man må formode, at pile- og
birkekrattet hurtigt er forsvundet efter landná
met, da svin og får har ødelagt væksterne og for
hindret vegetationen af buske i at reproducere
sig.
Neden for gården har der givetvis ligget
bådehuse, men på grund af kysterosion er disse
for længst forsvundet. Havet har været alt afgørende for kommunikationen med andre vikingetidsgårde på Færøerne. Fiskeri har bidraget til den daglige kost, hvad fund af adskillige line- eller netsynk vidner om. Det er
sandsynligt, at man har fanget mindre hvaler.
Langs kysten har der antagelig været kolonier af
søpapegøjer. Æg og fugle har suppleret hushold
ningen. Drivtømmer ført til Leirvík med hav
strømme hele vejen fra de nordrussiske floder,

har været en vigtig ressource for beboerne i et
landskab, der i stigende grad blev træløst.
Der er gjort adskillige tusinde arkæologiske
fund i og omkring tomterne på Toftanes. De
mange genstande er både af organiske- og uorga
niske materialer, og de giver os et billede af livet
i Leirvík for mere end tusind år siden. Mange
af genstandene er lavet af råmaterialer, der ikke
forekommer naturligt på Færøerne, og de må
formodes at stamme fra Skandinavien.
Fundene vidner imidlertid også om en anden
kulturel indflydelse. Blandt de få metalgenstan
de, der er fundet på Toftanes, kan nævnes to
bronzenåle af irsk-skandinavisk type. Denne
type nåle, der har været brugt som en slags sik
kerhedsnål på mandsdragten, har sine rødder i
Vikingetidens byer i Irland og har en entydig
vestlig udbredelse indenfor Vikingernes verden.
Denne kulturelle indflydelse kommer også til
udtryk i to andre, helt unikke, fund fra Tofta
nes.


Et kristent samfund
i vikingetidens Leirvík?

B

landt de mest overraskende fund fra Toftanes er fragmenterne af hvad, der næppe
kan være andet end to kristne kors lavet i træ2.
Det ene kors er bevaret i en længde af 38,5 cm,
medens armene har en bredde af 19,0 cm. (Fig.
3). De to dele af korset er fæstnet til hinanden
med en centralt placeret trænagle. Dekorative
indhak findes på alle korsets fire arme i en radius af ca. 9 cm. fra den centrale nagle, hvorved de
danner et såkaldt “irsk ringkors”.
Et andet fragment af et kors, der er fundet
på Toftanes, er bevaret i en længde af 35,0 cm.
(Fig. 4). Det er afbrækket i den nedre ende, som
antagelig også har været tilspidset. Også dette
stykke har et hul efter en trænagle, der har


3. Trækors fra
Toftanes. Foto:
Føroya Fornminnis
savn/Haldane
Joensen).

4. Trækors fra Toftanes.
Foto: Føroya Fornminnis
savn/Haldane Joensen).

holdt de to stykker sammen, men her er
træstykket, der udgør armene, ikke fundet. Stykket har hulninger i hjørnerne,
hvor de fire korsarme mødes. Dette kors
er også af irsk type. Begge korsene er
lavet af lærk (larix), der må formodes at
være drivtømmer. De to kors er fundet i
de nederste aflejringer på Toftanes, det
vil sige, at de stammer fra den allertidligste fase af vikingetidsgården.
Tilsvarende kors blev i 1921 fundet på
nordbokirkegården Herjolfsnes (Ikigaat) i
det sydlige Grønland. Her fandtes de
enten lagt oven på låget af trækisterne eller på den dødes bryst. På denne baggrund blev de tolket som ligkors – d.v.s.
kors, der var lavet med henblik på at blive lagt i
grave. I efterfølgende udgravninger er sådanne
kors imidlertid også blevet fundet på selve nordbogårdene i Grønland samt i middelalderbyer
som Bergen. Da de ofte har tilspidset ende, er

5. Andagtskors, som det kan have været brugt på
vikingetidsgården på Toftanes. Tegning: Regin Debess.

det nærliggende at antage, at de har stået i en
holder eller stage. Man er derfor i dag mere
tilbøjelig til at omfatte disse kors som såkaldte
andagtskors. Sådanne kors har antagelig stået
inde i boligen og har tjent til at beskytte bebo

erne på gården og holde “det onde” væk
(Fig. 5). Dette udelukker dog ikke, at de efter
følgende har fulgt afdøde beboere i graven.
De hidtil fundne trækors i Grønland og
Norge er alle middelalderlige. Trækorsene fra
Toftanes er derfor bemærkelsesværdige – ikke
alene i en færøsk sammenhæng; de er nemlig
antageligt også de hidtil ældste kendte kristne
trækors fra den nordiske Vikingetid.
Ifølge Færinge-sagaen, der primært omhandler årtierne omkring årtusindskiftet, blev kristendommen formelt indført på Færøerne omkring år 1000. Med identifikationen af de to
trækors i fundene fra udgravningen af
vikingetidsgården på Toftanes er der imidlertid
nu materielle vidnesbyrd om et kristent samfund på Færøerne, der ligger forud for dette tidspunkt. Dette er der dog ikke noget overras
kende i, idet det må formodes, at overgangen fra
hedenskab til kristendom har været en gradvis
proces, der fandt sted over en længere periode.


De første kirker

D

er kendes ikke meget til Færøernes ældste
kirketopografi. Der findes så at sige ingen
skriftlige kilder til at belyse den tidlige kirke på
Færøerne, og man er derfor henvist til de ar
kæologiske levn, når spørgsmålet om den tidlige
kristendom skal belyses. Hvis samfundet på
Toftanes – og i vidt omfang på Færøerne generelt – var kristent før år 1000, kan det være
med til at forklare, hvorfor der endnu ikke er
fundet klassiske hedenske vikingetidsgrave på
Færøerne, således som de kendes fra det samtidige Skandinavien, Irland, Skotland, Orkney,
Shetland og Island. Men hvor ligger Vikinge
tidens kristne færinger så begravede?
Svaret på ovenstående spørgsmål kan ligge i
de såkaldte bønhuse, hvoraf der kan ses ruiner
flere steder på øerne. Disse små kirkebygninger

har ligget centralt placeret i kirkegårde, der er
karakteriseret af omgivende cirkulære gærder
eller diger.
Bønhusene har store ligheder med klostrene
i den tidlige irske kristendom, der går tilbage til
5.-6. århundrede efter Kristus. De tidlige irske
kirker var bygget inden for en cirkulær vold af
sten eller jord med en omløbende grøft. Den
vigtigste bygning inden for volden var selve
kirken eller bønhuset. Der var tale om en rektangulær bygning, enten lavet af tømmer eller
med lerklinede risvægge.
Også tørvebyggede kirker har været brugt.
Kirkerne har været af særdeles beskeden størrel
se. Inden for den cirkulære vold havde munkene
også deres hytter, der typisk var lavet af lerkli
nede risvægge. Andre bygninger kunne blandt
andet være gæstehuse. Ved større klostre kunne
der tillige være en bygning, der tjente som skole.
De munke, der levede her, blev begravet inden
for volden.

Den første omtale af bønhuse på Færøerne
synes at være i et brev som Vencelaus Ulricus
Hammershaimb (1819-1909) efter et besøg på
Mykines i sommeren 1847 skrev til sekretæren
for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab,
Carl Christian Rafn (1795-1864). Det hedder
heri: »En tomt ser man her ruiner af, som kaldes „á bønhúsi” og har i gammel tid været deres
kirke«. Hammershaimb skriver videre, at »slige
bönhuse finder man spor af flere steder på øer
ne«. Desværre oplyser Hammershaimb ikke
noget om hvor, eller i hvilke bygder3.
Den danske antikvar Daniel Bruun (18461931), som besøgte Færøerne adskillige gange,
skrev i sin klassiske bog Fra de Færøerske Bygder,
at »Foruden Kirker var der paa mange Steder
i den katolske Tid saakaldte „Bønnehuse“, af
hvilke der endnu nogle Steder ses Spor (f. eks.
i Lervig paa Østerø, i Husevig paa Sandø o. s.
v.)«4.



6. Bønhústoftin i Leirvík set fra vest.
Foto: Steffen Stummann Hansen.
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Bønhústoftin – Leirvíks
ældste kirke?

B

ønhústoftin i Leirvík er stadig temmelig
upåagtet, men er ikke desto mindre den
bedst bevarede ruin af et bønhus på Færøerne.
Den første omtale af stedet er tilsyneladende
den i Bruuns bog fra 1929. En egentlig opmåling og beskrivelse af fortidsmindet fandt
først sted i sommeren 20026. Fortidsmindet
består af en lille jorddækket tomt, der er centralt placeret indenfor en næsten cirkulær indhegning (Fig. 6-7). I marken omkring tomten
ses en række drængrøfter (veitir).
Gærdet omkring anlægget måler indvendig
19,5 m i nord-syd retning og 19,2 m i øst-vest
retning. Det har form af en jordvold med en 0,5
m bred indgang fra vest. Jordvolden ses ikke lige

7. Plantegning af Bønhústoftin i Leirvík.
Efter Stummann Hansen & Sheehan 2006.
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tydeligt hele vejen rundt, men er meget velbeva
ret fra indgangen af og videre mod syd. På dette
stykke er volden bevaret i en højde på ca. 0,45 m
udvendig og 0,2 m indvendig og har for neden
en bredde på 0,75 m. Mod nordvest er volden
ikke bevaret, men dens oprindelige forløb har
antagelig fulgt det kurvede forløb af en drængrøft (veitir). Selve bønhustomten har en rektan
gulær form, orienteret i øst-vest, og har en indgang fra vest. Indvendig måler den 3,6 m i østvest og 2,7 m i nord-syd retning, medens de udvendige mål er 11,4 m i øst-vest og 7,6 m i nordsyd retning. Væggene, der består af jord med en
indvendig stensat mur, måler op til 0,65 m i
indvendig højde. Mod vest er bygningens langsider forlænget med yderligere 4,6 m, der former
et ca. 1 m bredt indgangsparti til bygningen.
Omkring 1 m sydøst for hjørnet af bønhuset
ses en stor basaltblok. Den måler ca. 1,6 x 1,0 m
og har to huller boret ind i overfladen. Disse hul
ler er begge af nyere dato.
12

Hvem tilhørte
bønhuset?

S

verri Dahl (1910-1987) skrev i 1968, at der
gennem hele middelalderen synes at have
været kirke eller bønhus ved de oprindelige
gårde i alle de ældste bygder. Han mente, at de
alle var nedlagt ved Reformationen i 1538, og
tilbage er kun nogle tomter, der ligger i græsgroede kirkegårde omgivet af afrundede diger.
Af inventar er bevaret nogle døbefonte af klæ
bersten (steatit).
Dahl, som i 1962 havde foretaget en mindre
udgravning på bønhuset på Mykines, skrev
herom: »Undersøgelsen viste, at huset har haft
rektangulær grundplan, var 5 m langt og 3,5 m
bredt indvendig og opført af marksten el. heller,
lagt med smalsiderne udefter, smukt og omhyg

8. Rekonstruktion af Erik den Rødes kone Tjodhildes
kirke på Brattahlid (Qassiarsuk) i Sydgrønland.
Foto: Steffen Stummann Hansen.
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9. En begravelse ved bønhuset i Leirvík for
1000 år siden. Tegning: Regin Debess.
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geligt; gulvet og indgangen var brolagt med
flade heller. Under denne brolægning var et
ældre gulv dækket med askelag, der viste sig at
være brandlag. Her har derfor først stået en bygning, som er brændt ned og genopbygget til dels
af rødbrændte sten. Der er ingen tvivl om, at i
hvert fald det første af disse bønhús har haft
indvendig panelbeklædning, muligvis også det
genopførte. Alter fandtes ikke, det kan have
stået inde i den svære østlige Væg«7.
Udgravningen på Mykines var meget begræn
set, og der foreligger ikke nogen egentlige opmå
lingsplaner af ruinen. En vigtig iagttagelse er
imidlertid, at der er ældre faser under den bygning, der i dag ses på stedet, samt at disse synes at
gå tilbage i tidlig Middelalder eller Vikingetid.
På samme måde som tilfældet er på Mykines,
må det også antages, at den ruin, der i dag fremtræder som Bønhustoftin i Leirvík, er bygget
ovenpå ældre bønhuse. Det ældste på stedet kan
meget vel have været en lille tørve- eller træbyg

get kirke af meget beskedent omfang. I Irland er
de mindste kirker blot ca. 2 x 3 meter store, og
de har kun kunnet rumme ganske få personer
(Fig. 8-9).
De tidlige kirker har, som nævnt af Dahl, fra
Vikingetiden været knyttet til enkelte gårde, og
der er således nærmere tale om gårdskirker end
landsbykirker. Dette udelukker ikke, at alle beboere i en bygd har kunnet benytte kirken.
I Leirvík må det antages, at der siden Vikinge
tiden har været tre gårde – á Toftanesi, um Á og við
Garð. Placeringen tæt ved við Garð tyder på, at
bønhuset har tilhørt denne gård, men der kan
intet siges med sikkerhed herom. Om bebyggel
sen við Garð altid har haft sin nuværende placering, er usikkert, idet der ca. 100 meter øst herfor
på lokaliteten í Uppistovubeiti er fundet arkæologiske levn, der i hvert tilfælde synes at gå tilbage
til 1100-tallet og muligvis til Vikingetiden. Her
finder vi måske de ældste faser af bebyggelsen
ved við Garð (Fig. 10)8.
15

Leirvík 1958

10. Flyfoto af Leirvík fra 1958 med angivelse af lokaliteter
omtalt i teksten. Kort: Matrikulstovan (1:10.000).

16

En korssten fra Bønhústoftin

S

elvom der aldrig er foretaget udgravninger
ved Bønhústoftin, har vi alligevel oplysninger om et fund, der har tilknytning hertil. Selma
Kristiansen, Leirvík, har for nylig fortalt forfatteren, at hun som barn omkring 1930 i en af
drængrøfterne mellem Bønhústoftin og åen
nord for denne – Brusá – fandt en lille flad sten
af rød tuf. Den groft tilhuggede og tilnærmelses
vis cirkulære sten målte ca. 5,5 x 5,0 cm og var
ca. 2,0 cm tyk. Den var delvis poleret på de to
flade sider. På den ene side var der skåret et så
kaldt irsk ringkors, mens der på bagsiden var
indridset en række streger, der ikke umiddelbart
gav nogen mening.
Stenen er desværre for længst gået tabt.
Selma Kristiansen har tegnet stenen efter erindringen (Fig. 11). Ringkors, som det på stenen

11. Tegning af korsstenen fra Bønhústoftin
(Selma Kristiansen, efter erindringen, 2006).
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12. Gravsten med irsk ringkors fundet
på Líkhús i Kirkjubøur. Foto: John Sheehan.
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fra Leirvík, optræder også på nogle af grav
stenene fra den gamle kirkegård Ólansgarður på
Skúvoy samt på en gravsten fra den gamle kir
kegård omkring Líkhús i Kirkjubøur (Fig. 12)
Stenen har en parallel i en tilsvarende lille
sten af rød tuf, der i 2002 blev fundet i den cen
trale del af Kirkja på Fugloy. Denne sten har et
latinsk kors indskåret på den ene side og – som
tilfældet er med stenen fra Leirvík – en række
ustrukturerede streger på den anden side (Fig.
13). Det latinske kors på stenen fra Fugloy har
gode paralleller på nogle af de berømte gravsten
fra Skúvoy9.
Stenen på Fugloy kan antagelig – på grundlag af korsets form – og ligesom nogle af grav
stenene fra Skúvoy dateres til århundrederne
forud for Vikingetiden. Stenen kan derfor være
et vidnesbyrd om irske munkes tilstedeværelse
på Færøerne i århundrederne forud for Vikinge
tiden. Ringkorset på stenen fra Leirvík har en
noget bredere datering, da det optræder i Irland

i hele perioden fra det 6.-7. til muligvis helt op
i det 12. århundrede.
Hvorfor optræder sådanne små tidlige kors
symboler på tufsten på Færøerne? Da der i
begge tilfælde er tale om “løsfund” – d.v.s. genstande, der er fundet uden sammenhæng med
bygninger eller lignende – er de vanskelige at
tolke. Fra flere tidlige klostre i Irland og Skotland kendes såkaldte bedesten (prayerstones) – d.v.s. små sten med indskårne
kristne symboler, som munke har holdt
i hænderne under bøn. Er det en sådan
bedesten, der er fundet ved Bønhús
toftin i Leirvík?
Der er også en anden mulig
forklaring. Det blev tid
ligere nævnt, at trækors
blev fundet oven på
13. Korssten fundet i Kirkja på
Fugloy 2002. Foto: Anna Katrin Matras.

kistelåget eller på den dødes bryst i middelal
derlige nordbograve i Grønland. Kunne det
tænkes, at sådanne små sten med indskårne
kors har tjent samme formål? Vi har måske et
vidnesbyrd herom i en beretning fra Oyndarfjørður. I forbindelse med en omlægning af
kirkegårdsgærdet i 1929 stødte man på kister,
hvor der blev fundet korssten oven på låget10.
Man har på Færøerne den gamle talemåde
»at fara undir stein« – d.v.s. at gå i sin
grav. Måske kan dette udsagn refe
rere til en ældgammel tradition
med at lægge korssten på
kistelåget eller den dødes
bryst.
Fundet af korsstenen fra
Bønhústoftin tyder på, at
denne kirke i hvert tilfælde var i
brug i det 11. århundrede. Hvor langt
dens historie går tilbage, kan imidlertid
kun afgøres ved en arkæologisk udgravning.
19

Har Færøernes tidligste
kristendom irske rødder?

D

en cirkulære form på gærderne omkring
selve kirkegården uden for disse bønhuse
anses af mange for at være et træk, der har sine
rødder i det irske område og altså dermed den
tidlige irske kristendom. Gærdenes cirkulære
form genfindes hele vejen fra Irland over Hebriderne, Skotland, Shetland, Færøerne, Island og
op til nordbobygderne i Grønland.
Der er flere andre fænomener, der peger på
en irsk kulturel påvirkning af Færøerne i Vikin
getiden. De færøske sprogforskere Jakob Jakobsen (1864-1918) og Christian Matras (19001988) pegede således tidligt på en række irske
låneord i det færøske sprog. Således er det karakteristisk, at flere ord, der er knyttet til det gam20

le færøske landbrugssamfund, har en oprindelse
i irsk. Det færøske ord for en tyr er f.eks. tarvur,
der stammer fra det irske ord tarbh. Ligeledes er
det færøske ord for de tørveskjul, hvoraf man
ser fundamenter overalt i det færøske landskab,
krógv, der stammer fra det irske ord cró.
Det er i denne sammenhæng endvidere interessant at bemærke, at de sætere fra Vikingetiden, som er lokaliseret adskillige steder i de fær
øske fjelde, ikke har stednavne tilknyttet til sig,
der indeholder det oldnordiske ord sætr, men
derimod det oldirske ord for sæter – áirge. Det
indgår som blandt andet ergi og argi i en række
færøske stednavne (f.eks. Ergisdalur og Argisbrek
ka)11.

14. Fransargravene på skråningen syd for Leirvík.
Foto: Steffen Stummann Hansen.
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Traditionelle vidnesbyrd om Bønhústoftin

H

vor lang tid bønhuset i Leirvík var i funktion, kan der ikke siges noget sikkert om,
men det må formodes, at det under ingen omstændigheder har overlevet Reformationen i
1538. Bønhusets eksistens og betydning er overleveret på mange måder i de traditioner, der stadig knytter sig til det.
Endnu den dag i dag kaldes den indmarksjord, der strækker sig fra Uppistovubeiti og ned
mod landingspladsen ved niðri á Bakka umiddelbart syd for den gamle havn, Krossteig. Fra landingspladsen førte en sti op gennem dette indmarksområde mod Bønhústoftin. Ifølge én
mundtlig tradition skyldes navnet, at man herfra skulle have kunnet se korset ved bønhuset.
Ifølge en anden mundtlig overlevering skulle
der i den nederste del af Krossteig have været et
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trækors, hvor man slog korsets tegn for sig, inden man bevægede sig op mod bønhuset12.
En velkendt mundtlig overlevering beretter
om, at ofrene for Den Sorte Død (ca. 1350) blev
begravet heroppe. Hvis dette er rigtigt, må det
betyde, at bønhuset allerede var nedlagt på det
tidspunkt. Mere sandsynligt er det, at der er tale
om en sammenblanding af to hændelser, idet
overleveringen i virkeligheden refererer til ofre
ne for den koppeepidemi, der i 1725 ramte Leirvík og det år kostede 41 indbyggere livet13.
En lokal begivenhed beretter om en anden
brug af kirkegården. Den 21. april 1877 druk
nede den 32 årige Jógvan Fredrik Joensen fra
Jógvanstova, da den båd han sammen med to
andre var på vej hjem i fra Klaksvík, forliste lige
ud for Leirvík. To mand reddede livet, men

Jógvan Joensen omkom. Der skulle gå næsten
to måneder før hans lig drev i land, og han blev
først begravet i Fuglafjørður den 26. juni det år.
Liget manglede imidlertid en arm, som først noget senere drev i land. Jógvan Joensens arm blev
begravet i Bønhústoftin14.
Mindre kendt er det nok, at der i bygden er
kendskab til, at kirkegården omkring bønhuset
helt op i det 20. århundrede er blevet brugt til
begravelser af dødfødte børn og børn, der ikke
nåede at blive døbt, før de døde15. Endvidere fin
des der en beskrivelse af, hvordan børn i årene
op til 2. Verdenskrig “legede kirke” i Bønhús
toftin. Her agerede en af drengene med salme
bogen i hånd degn eller præst, mens andre børn
udgjorde menigheden. Børn i Leirvík er helt op
til i dag opdraget til at have stor respekt for Bøn
hústoftin, og endnu den dag i dag er der tradi
tion for, at man ikke slår hø på Bønhústoftin.
Et lidt kuriøst udtryk for Bønhústoftins lo
kale betydning er måske reflekteret i de såkaldte

Fransargrave. Godt en kilometer syd for Leirvík –
umiddelbart vest for vejen til útí Vík – ses tre aflange forhøjninger i marken. Ifølge traditionen
skulle tre omkomne franske søfolk være begra
vet her. Der kan ikke sættes årstal på denne begivenhed, men den skal antagelig henføres til
det 17. eller 18. århundrede. Her er altså et eksempel på tre personer, der ikke fandt deres sidste hvilested i indviet jord, men blev forvist til et
øde sted ude af syne, langt fra bygden. De tre
grave er ikke placeret i den traditionelle kristne
øst-vest orientering, men ligger i nord-syd retning. Betegnelsen Fransargrave har ikke nødven
digvis et etnisk indhold. Betegnelsen “fransar”
blev brugt summarisk om fremmede personer,
hvis etniske identitet, man ikke kendte. Man
har derfor antagelig været usikker på ikke alene
hvor, de tre strandede kom fra, men også på de
res religiøse tilhørsforhold. Det kan meget vel
være dette forhold, der er afspejlet i den ukrist
ne måde, Leirvíks indbyggere begravede dem på.
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Færøernes ældste historie
– irsk og skandinavisk

D

e arkæologiske fund fra Leirvík tyder på, at
Færøerne fra begyndelsen har været under
irsk og dermed kristen påvirkning – eller for at
gå et skridt videre: En stor del af de folk, der
bosatte sig her i Vikingetiden, havde deres
umiddelbare rødder i et kristent irsk samfund.
Etnisk set havde de en blandet skandinaviskirsk baggrund. De stammede antageligt fra
skandinaver, der allerede tidligt i 800-tallet
havde bosat sig i områderne omkring det Irske
Hav, ikke mindst på Hebriderne, hvor de hurtigt blev integreret i de kristne, irske samfund.
Disse antagelser er på det seneste blevet underbygget ved genetiske undersøgelser af den
færøske befolkning. DNA-analyser viser, at der
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er en tendens til, at især kvinderne synes at have
genetiske rødder på de Britiske Øer, mens mæn
dene overvejende har deres rødder i Skandina
vien16.
Spørgsmålet om eksistensen af et kristent
irsk samfund på Færøerne i århundrederne før
Vikingetiden udgør stadig en stor udfordring
for forskningen. Men uanset svaret på dette
spørgsmål, står det klart: At Færøerne senere –
i Middelalderen – kom under den norske kirkeog kongemagt og dermed ind i en ren skandina
visk verden. Meget tyder på, at Færingerne var
kristne, da Færøerne blev befolket, og at den
tidlige kristendom på Færøerne har sin oprindelse i Irland snarere end i Skandinavien.
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