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EIN ÆTTARBANDS
SKRÁ Í HEIMSFLOKKI
Longur aftur tú kemur í
ættarbandsskránni, størri
verður óvissan. Men fyri tey
seinastu 300 árini er skráin heilt
góð og álítandi, sigur Sámal
Tróndur F. Johansen, stjóri á
Tjóðskjasavninum, sum hevur
sett saman ættarbandsskránna
STEINAR PATURSSON

T

að liggur eitt ovur
stórt arbeiði aftan fyri
at gera ættar
bands
skránna, og arbeiðið at
tøppa inn upplýsingar í skránna
byrjaði heilt afturi í 2007.
Sámal Tróndur F. Johansen
er stjóri á Tjóðskjalasavninum,
sum stendur aftan fyri arbeiðið
við ættarbandsskránni, og sum
verkætlanarleiðari hevur hann
tí verið partur av arbeiðinum frá
byrjan.
Tað er ilt at siga, júst hvussu
nógv orka er farin í arbeiðið, tí
ymiskt hevur verið við fígging
og arbeiðsmegi millum árini.
Men tá flest fólk arbeiddu í senn,
vóru 12 ella 13 fólk, sigur Sámal
Tróndur F. Johansen, sum legg
ur aftrat, at tey vóru kortini ikki
øll fulltíðarsett.

Keldutilfarið er ymiskt
Summi, ið hava sitið og leitað í
ættarbandsskránni, hava skrull
að seg aftur til forfedrar heilt
afturi í 12. øld. Tað er tí eisini
áhugavert at vita, hvørjar keldur
kunnu vísa á føroyingar so langt
afturi.
Ættarbandsskráin er sett
saman av ymsum keldum,
og yvirhøvur sanngildið hjá
keldunum ymiskt frá tíðar
skeiði til tíðarskeið, sigur Sámal
Tróndur F. Johansen. Kirkju
bøkur, fólkateljingar, og lands
fólkayvirlit eru brúkt, men eisini
ættarbandsskráir, ið koma frá
øðrum granskarum. Teir fýra
bólkarnir í felag geva eina nokk
so trygga ættarbandsskrá, sigur
Sámal Tróndur F. Johansen.
Heilt aftur til miðøld verða eisini
sagnir og annað nýtt.

Í dag eru okkara
rættindi ikki knýtt
at jørð, men tað
vóru tey fyrr
Elsta kirkjubókin er tann
í Eysturoy, og hon er frá 1687.
Fólkateljingarnar byrja ikki fyrr
enn í 1801, og tí kemur okkurt av
tilfarinum í farnu øldunum frá
skifti- og festiprotokollum.
– So hava vit eisini aðrar
keldubólkar, sum vit brúka, tá
tað ikki finst í hinum tølunum.
Tað heilt trygga tilfarið, sum vit
hava, fer aftur til 18. øld. Fara vit
longur aftur, brúka vit óbein
leiðs keldutilfar. Til dømis hava
vit jarðarbøkur aftur til 1584,
sigur Sámal Tróndur F. Johan
sen.
Jarðarbøkurnar greiða frá,
hvør átti ella umsat hvørja
jørð, og út frá teirri vitanini
ber ofta til at rokna seg fram
til, hvør arvaði hvønn. Ofta er
talan um kongsjørð, ið er skrá
sett í jarðarbókunum, og tí
eru kongsbóndur eisini betri
skrásettir enn onnur.

Óvissan størri tess
longur aftur tú kemur
Su m
tu m m i l f i n g u r r e g l a
verður sagt, at jú longur tú
fert aftur í tíð, tess størri
verður óvissan. Harumframt
endurspegla skrásetingarnar

Skráseting av ætt á Tjóðskjalasavninum gongur nógv ár aftur. Her síggjast
nøkur av starvsfólkunum á Ættarbandsskránni í 2008

eisini tað samfelagið og teir
samfelagshugburðir, sum vóru
í samtíðini.
Ítøkiliga merkir hetta, at
tað eru serliga mannfólk, ið
eru skrásett, og tað eru serliga
mannfólk, ið eiga jørð, ið eru
skrásett.
– Sum heild eru mannfólkini
nógv betri skrásett enn kvinnur.
Góðskan í mannfólkaskráseting,
serliga mannfólkum við jørð, er
betri enn hjá øðrum, serliga tá tú
fert longur aftur í tíðina, sigur
Sámal Tróndur F. Johansen
og vísir á, at tað er ikki fyrr
enn kirkjubøkurnar koma, at
skrásetingin verður meira jøvn.
– Í einari kirkjubók ella
fólkateljing stendur, hvør tú ert,
hvussu tú eitur, hvussu gamal tú
ert og so framvegis. Tað sært tú,
óansæð hvør tú ert - fátækur ella
ríkur, maður ella kvinna, sigur
Sámal Tróndur F. Johansen,
sum av tí sama ger greitt, at
góðskan á ættarbandsskránni
er góð tey seinastu 250-300 árini,
men verður farið longur aftur, er
skrásetingin meira selektiv.

Rættindi knýtt at jørðini
Orsøkin til at tað er jarðar
ognarar - yvirhøvur menn - sum
eru skrásettir í størri mun enn
onnur, er einføld.
– Jørð og privilegii hingu
saman. Í dag eru okkara rættindi
ikki knýtt at jørð, men tað vóru

tey fyrr. Átti tú jørð ella leigaði
jørð, hevði tú rætt til at fara í
fjøllini, rætt til at fáa tær familju
og so framvegis. Í dag eru vit leys
frá, at jørð og rættindi eru knýtt
saman, sigur Sámal Tróndur F.
Johansen.
– Tá tú vart skrásettur, so
vart tú skrásettur, tí kongur, ella
hann, sum hevði Føroyar í len,
var áhugaður at vita, hvør hevði
jørðina, og hvar hann kundi fáa
inntøkurnar frá.
Sámal Tróndur F. Johansen
leggur eisini aftrat, um umframt
jarðeigarar vórðu eisini
týdningarmiklir persónar skrá
settir ymsastaðni, og tey, sum
høvdu gjørt okkurt, ið tey ikki
skuldu.

Augmundur Jorsalafar
og Fornjotur í Finlandi
Nógv teirra, ið hava skrullað seg
aftur til miðøld í ættarbands
skránni, hava funnið seg fram
til, at Augmund Jorsalafar var
ættarfaðir teirra.
Augmund Jorsalafar er ein
av elstu persónunum í ættar
bandsskránni, men hann var
ivaleyst norðmaður, sigur Sámal
Tróndur S. Johansen.
Tað stendur ikki, hvar
Augmund Jorsalafar varð
føddur ella hvar hann doyði,
men sonur hansara, Peter Aug
mundsson, varð føddur í Sand
vin í Norra í 1190, og ivaleyst

hevur Augmund Jorsalafar
sjálvur verið norðmaður.
Elsti persónur, sum er skrá
settur í skipanini, er Fornjotur,
kongur í Finlandi, sum var
føddur ár 160 og doyði ár 250.
Hóast Fornjotur er ættfaðir at
Gormi gamla, danakongi, er sera
ivingarsamt, hvat samband er
millum Fornjot og núlivandi
føroyingar, hóast summi kunnu
finna Gorm gamla sum ættfaðir
í ættarbandsskránni.
Tað er eisini torført at
siga, hvør elsti føroyingur í
ættarbandsskránni er, tí nógv
eru skrásett í skránni, uttan at
staðfest er, hvar tey búgva.
Tað er kortini greitt, at
elsta ella fyrsta fólkið, sum í
ættar
bandsskránni er stað
fest at búgva í Føroyum - og
sum eisini er eftirkomari
eftir Augmund Jorsalafar - er
Arnbjørn Guttormsson. Arn
bjørn Guttormsson varð føddur
í Bergen í 1488, og hann doyði í
Húsavík. Sonur hansara, Gutt
orm Arnbjørnsson, varð føddur
í Húsavík í 1520, og hann er
tí elsta ella fyrsta fólk, sum í
ættarbandsskránni er staðfest
at verða føtt í Føroyum.

Ættarbandsskráin
er føroysk
Aftanfyri ættarbandsskránna
liggur eitt ovurstórt arbeiðið, og
um spurningin, hvørt føroyingar

9

SOSIALURIN 80
FRÍGGJADAGUR 13. NOVEMBER 2020

Hanna S. Christiansen og Sámal
Tróndur F. Johansen. Inntøpping
í Legacy á Tjóðskjalasavninum er
grundarlagi undir Ættarbandsskránni

Tað heilt trygga
tilfarið, sum vit
hava, fer aftur til
18. øld

AUGMUND JORSALAFAR
nú sita á einari av heimsins
bestu ættarbandsskráum, sigur
Sámal Tróndur F. Johansen, at
tað vildi hann mett, hóast hann
ikki hevur kunnleika til allar
ættarbandsskráir í heiminum.
Undir øllum umstøðum er
talan um eina heilt góða ættar
bandsskrá, sum nú bert verður
betri, tá almenningurin hevur
fingið lætta atgongd til hennara,
tí nú koma fleiri rættingar til
skránna.
Og tað er gott, at tað eru
almennu Føroyar, ið eiga og
varða av skránni og til
fari
num, ið er grundarlagið undir
skránni, ger Sámal Trónd
ur F. Johansen greitt. Ís
lendska ættarbandsskráin,
Is
l endingabók, varð g jørd
av privatum aktørum, og tá
kreppan rakti í 2008-09, fór
tann verkætlanin rabundus,
og úrslitið varð, at amerikan
arar keyptu skránna. Við
øðrum orðum er íslendska
ættarbandsskráin í dag ogn hjá
amerikanskum íleggjarum.
Tað ber framvegis til hjá
íslendingum at síggja sína egnu
skrá, sigur Sámal Tróndur F.
Johansen.
– Men granskarar skulu
síggja meira, og tað sleppa teir
ikki, tí amerikanarar eiga hana.
– Vit g jørdu av, at tað
s ku l d u
v e ra
f ø r oy s k i r
myndugleikar, og ikki ein

Augmund Jorsalafar var føddur í Sandvin í
hordalandi í Norra í 1170, og har doyði hann eisini í
1217.
Tað er annars ikki nógv, ið vit vita um Augmund
Jorsalafar, men hugsast kann, at hann hevur verið
krossfari ella hevur havt tilknýti til krossferðirnar
ella heilaga landið á onkran hátt.
Jorsalafar var heitið ella navn, ið varð ofta brúkt
um teir, ið høvdu verið á krossferð. Til dømis kann
nevnast Sigurð Magnusson, kongur Noregs, sum var
á krossfer 1107 til 1110, og sum haðani fekk navnið
Sigurð Jorsalafari.
Ivaleyst hevur Augmund itið okkurt annað enn
Jorsalafari, men hevur fingið heitið Jorsalafari
orsakað av onkrum sambandi við krossferðirnar.

FORNJÓTUR

Sum heild eru
mannfólkini nógv
betri skrásett enn
kvinnur

privatur aktørur, sum skuldu
gera ættarbandsskránna. Vit
gjørdu eisini nakrar grund
skráir fyrst og fluttu tær yvir
í ættarbandsskránna. Tað
hevur gjørt, at tað er betri
góðska í okkara. Haraftrat er
tað tað almenna, sum eigur
ættarbandsskránna. Tað er
ikki ein privatur aktørur, sum
kann selja hana víðari.

Fornjótur verður millum annað umrøddur í
Orkneyingasaga og Hversu Noregr byggðist sum
kongur í Finlandi og Kvenlandi.
Fornjótur var ættfaðir at Snær, sum átti Þorra, sum
aftur var faðir at Nór og Gór. Sambært sagnunum
høvdu Nór og Gór eina systur, Gói, ið brádliga hvarv
og sum ikki kom aftur í aftur. Nór og Gór fóru hvør
í sínum lag at leita eftir horvnu systrini; Nór við
skíum eftir landi og Gór við skipi. Báðir komu til
Noregs, har teir løgdu land undir seg og gjørdust
fyrstu kongar Noregs.
Eisini sigst Gormur gamli, kongur Danmarkar, at
vera eftirkomari Fornjóts.

