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Den 5. maj 2013 er der 200 år siden at den ver-

skabning. Den voksende europæiske individua-

densberømte danske teolog og filosof Søren Aabye

lisering talte sit tydelige sprog.Nogle år senere

Kierkegaard blev født. Da Kierkegaard også har

kunne danskerne læse den unge forfatter Frederik

haft stor betydning for det færøske trosliv fejrer vi

Dreiers socialistiske tanker og opgør med kirkelig

dette 200 års jubilæum med en fællesudgivelse

konservatisme, hvor præsterne blev hudflettet

sammen med Post Danmark.

med en hvas, bidende pen, der ikke stod tilbage
for Kierkegaards sarkasme, da Kierkegaard kort tid

Søren Kierkegaard kendte fra sin opvækst både

efter gennempryglede Folkekirken og det stats-

kirken og den herrnhutiske brødremenighed. På

autoriserede præstevælde.

trods af at Kierkegaard på et senere tidspunkt i
livet blev modstander af kirke- og menighedsdan-

En gennemgang af Kierkegaards værker er en

nelser kom han til at påvirke færøsk menigheds-

rejse gennem europæisk åndshistorie, en rejse,

historie i Victor Danielsens opgør med kirken

som også spinder tråde til fremtidens moderne

på Færøerne. Søren Kierkegaard stod i heftig

eksistentialisme. En af Kierkegaards grundtanker

opposition til mange af samtidens gængse tanker,

er, at mennesket er en ener, et individ, der må

men samtidig bar hans samtid præg af et grund-

bryde med den dumme, anonyme hob. Han havde

læggende opgør med nedarvede opfattelser på så

kun foragt til overs for epigoner, borgere, der

mange områder, både politisk, religiøst, videnska-

efteraber andre menneskers ord og gerninger.

beligt og filosofisk.
Da Kierkegaard døde i november 1855, 42 år
En revolutionerende politisk ånd bredte sig over

gammel, nedslidt af polemik og krævende mentalt

Europa og Danmark blev i 1849 et konstitutio-

arbejde, havde han råbt op så det hørtes tværs

nelt monarki. Grundloven kom ikke faldende ned

over landegrænser, at det er forgæves at gemme

fra himlen, men var et resultat af tankerne fra

sig bag en maske eller bag en bibelsk eller en

1700-tallet, at enhver er født lige og fri. På den

statsautoriseret tro og fine titler og bispekåber,

religiøse scene blev kanonarne vendt imod kirke,

fordi forholdet til Gud er en sag mellem den

tro, Gud og bibel og med Ludwig Feuarbachs ´

enkelte og Vorherre. Kierkegaard, den før så ivrige

proklamation (1841) om at Gud var et produkt af

kirkegænger, var efterhånden blevet hård mod-

menneskets forestillinger blev nye baner kridtet

stander af al slags menighedsdannelser.

op blandt den intellektuelle tyske ungdom, George
Elliot var hurtig med at oversætte Feuerbach til

I sidste halvdel af 1800-tallet skete der store

engelsk.

samfundsændringer på Færøerne. Frihandel
og fiskeindustri erstattede monopolhandel og
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Arthur Schopenhauer skrev i 1844, at verden er

bonde- og klassesamfundet, men folkekirken var

drevet af en til stadighed umættelig vilje hvilket

fremdeles så godt som enerådende. Lidt røre var

medfører, at mennesket er en ulykkelig og lidende

der dog. William Sloan blev af plymouthbrødrene

Statue af S. A. Kierkegaard
Foto: Scanpix

på Shetlandsøerne i 1865 sendt til Færøerne

Årene 1914 - 1916 skriver Victor Danielsen mange

for at missionere. Sloans forkyndelse var enkel

læserbreve i de færøske aviser, hvor han brutalt

og ligetil: Ingen frelse uden en personlig tro på

angriber kirken og kulturen, som efter hans opfat-

Jesus Kristus. Nogle år før århundredeskiftet

telse er fortabt og fører til fortabelse på grund af

kom den danske indre mission til Færøerne. Indre

kirkens forrådnelse i en misforstået opfattelse af,

missionen havde som formål at genkristne det

at der er tale om Kristen kultur.

moderne, sekulære samfund. Indre missions
opgave var således at reformere kirken. Og såle-

Victor Danielsen har en hvas og rammende pen.

des var vejen til dels beredt for en færøsk kultur-

Kierkegaards “Kirkestorm” træder tydelig frem i

kritik og en dybere kritik af kirken på Færøerne.

Victor Danielsens læserbreve og ofte er der tale
om en næsten direkte afskrift både i form og

Der skulle gå lang tid fra Kierkegaards død, inden

indehold

han vakte opsigt på Færøerne. Og da det endelig
skete var det ikke som filosofisk tænker men som

Victor Danielsen tog også konsekvenserne af

kritiker af kirken. Kritikken indtraf via Victor Dani-

sine konklusioner og nægtede at virke som lærer

elsen, der i årene 1911-1914 gik på lærersemina-

fordi han ikke ville undervise i henhold til kirkens

riet i Thorshavn, og som efteråret 1913 kom i dyb

lutherske lære. Victor Danielsen kunne ikke god-

sjælelig krise i søgningen efter Gud.

tage barnedåben, som han betragtede som ubibelsk og derfor ikke gældende, og i 1916 lod han

Victor Danielsen søgte sjælelig hjælp hos indre

sig døbe og blev aktiv som åndelig leder for Ply-

missionen, men hurtigt stod det ham klart, at

mouth brødremenigheden på Færøerne, foruden

kirken umuligt kunne reformeres, men måtte

at han var meget virksom som bibeloversætter,

vrages fordi kirken og præsterne ikke kun levede i

sang- og salmedigter og forfatter.

livsløgnen, men også af den, fordi de ikke levede
af ånden, men af offentlig løn fra staten.

Ólavur Rasmussen
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En trofast japaner i Postens tjeneste
Det mærkeligste er, at den som skriver
disse ord, er jævnaldrende med en japaner,
som trofast tjente det færøske postvæsen i
mange år. Japaneren, der her bliver omtalt,
er en “Suzuki”.
Alle og en hver, med bare en lille smule
kendskab til køretøjer, ved at Suzuki er en
japansk bilproducent. Suzuki producerede
biler allerede i 1937, men det var i mit fødselsår 1968, at Suzuki påbegyndte produktionen af det køretøj, sum udover at få stor
betydning for mange bilejere rundt omkring i
verden, også kom til at få stor betydning for
det færøske postvæsen. I 1968 producerede
Suzuki nemlig deres første jeep. Suzukis første jeep hed “Suzuki Jimny”. Jimny-modellen
blev produceret til engang i halvfjerdsene. I
1982 kom den næste generation af Suzukijeeper SJ 410 og i 1983 kom modellen som
kaldtes SJ 413. Det blev dog den model,
som Suzuki begyndte at producere i 1985,
der blev meget synlig i det færøske landskab.
På den tid var der specielt landpostbude,
som af de samme givne årsager som i dag
havde biler til deres transport. De ydre og
mere fjerntliggende postruter i Tórshavn og i
Hoyvík var disse såkaldte ”bilruter”.
Knallertruterne brugte Puch Maxi, som
dengang blev produceret i Østrig. Produktionen af Puch Maxi standsede desværre i
4

1990’erne. Puch Maxo var en meget pålidelig knallert. Det var ikke muligt at køre
racerkørsel med en Puch Maxi. Men den
kunne, det den skulle, og de manuelle gear
gjorde det meget lettere at klare sig på de
glatte veje end de automatisk gear, som de
italienske Scarabeo scooterne, som kom
senere i halvfemserne, havde. De italienske
scootere kørte stærkere, men de var ikke så
gode, når vejene var glatte om vinteren.
Nogle gangruter var der også rundt omkring
på Færøerne. I Klaksvík var de fleste ruter
gangruter. I Tórshavn var det de ruter, der lå
tættest på posthuset i Tórshavns centrum,
som var gangruter. Enkelte gangruter var på
bygd. Den bedst kendt må være den mellem Bøur og Gásadalur, hvor postbuddet tre
gange om ugen gik over fjeldet med posten.
De voldsomme orkaner som hærgede vinteren 1988-89 var årsag til at flere knallertruter blev til bilruter. Marknagils-ruten i
Tórshavn var oprindelig en knallertrute, men
efter at postvæsenet havde mistet to knallerter i orkanen blev denne rute gjort til en
bilrute. Det var lige akkurat denne rute, som
blev min første bilrute. Suzuki-bilerne have
en god bilradio, og en dame fra Klaksvík,
som stadigvæk bor ved Marknagilsvegin,
sagde til mig, første gang jeg standsede
foran hendes hus med post-jeepen: ”Det
er som at høre is-bilen om sommeren i

Heri Simonsen og Suzuki-jeepen
Foto: Per á Hædd

Danmark, den spiller også altid høj musik”
sagde hun med et lille smil. Det var nok en
lille hentydning til ikke at vække den lille,
som sov i barnevognen udenfor.
På dette link: http://www.youtube.com/
all_comments?v=IqM8iyj8bZI på youtube
kan man se et lille videoklip med et nu
forhenværende landpostbud, der kommer
ud fra et hus i Oyndarfjørður efter en god
kop kaffe og opdager at postbilen er blevet
stjålet. Et kort øjeblik senere kommer en
lokal mand fra Oyndarfjørður kørende med
postbilen. Videoklippet ligger på youtube
som en tak til landpostbuddet for tro tjeneste gennem 30 år. Samme landpostbud fik
en gang en påtale for at bruge tjenestebilen
for at komme i kirke i god tid. Han forsvarede sig med, at den også burde kunne bruges til gudstjenester, men den undskyldning
blev ikke accepteret.
Et andet landpostbud i Suðurstreymoy
oplevede en gang at blive bidt af en hund,

da han steg ud af postbilen. Den ældre
dame, som ejede hunden, var meget ked af
det og sagde til postbuddet: ”Den er otte år
gammel og har aldrig tidligere bidt nogen”
Hvortil postbuddet, efter at have tænkt sig
om, svarede: ”Hvad så? Jeg er 46 år, og jeg
har heller aldrig bidt nogen!”
Senere er Suzuki kommet med andre
modeller, men minderne om den lille
”Suzuki Samurai” modellen, produceret i
1985, er specielt dyrebare for os, som tidligere arbejdede hos Postverk Føroya.
Heri Simonsen
Da temaet for årets Europa-udgivelse er
aktuelle postbiler, så er de to biler, der
bliver vist på frimærkerne to nyere biler,
som bruges af posten i dag. Det drejer
sig om henholdsvis en FIAT DUBLÓ MAX
fra 2012 (FO 765) og en Scania R420
fra 2007 (FO 766).
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Den brune rotte og husmusen
Brun rotte

regel et fast tilholdssted, og hvis der findes rigeligt

Rattus norvegicus

med føde, samler den sig forråd til trangere tider.

Den brune rotte er større end den sorte rotte og
hannen er større end hunnen. En voksen brun

Rotten er et nattedyr. Den er god til at klatre og

rotte vejer omkring 200-400 gr. Kroppen har en

færdes blandt bebyggelser, den kan også finde

længde på ca. 21 – 29 cm og halens længde er ca.

vej til fuglebjergene, ikke mindst til lundehulerne.

17-23 cm. Pelsen er jævnt mørkebrun og den er

Skråpernes og stormsvalernes tilholdssteder kan

lysere på maven. Hovedet er spidst og øjnene er

den ødelægge fuldstændigt. Den opholder sig på

små. Ørerne korte og behårede.

bestemte territorier med en han og flere hunner
med unger.

Den brune rotte bliver også kaldt vandrerotten.
Den stammer oprindelig fra Asien og Kina og kom

Hunrotten er drægtig i 22 dage, og den lægger

til det meste af Europa i 1727, da den i stort antal

3-4 gange om året og hvert kuld har ca. 6-12

svømmede over floden Volga. Til Danmark kom

unger. Nylagte unger er nøgne og blinde, og tre

den allerede i 1716, da kejseren, Peter den Store,

måneder gamle er de kønsmodne. Ofte er flere

besøgte Danmark med sit skib. Fra Danmark var

kuld i samme rotterede, dvs. at der er flere rotter

det nemt for rotten at sprede sig længere nordpå

om den samme hule. Gennemsnitslevealderen for

til Norge, Færøerne, Island og Grønland. Rotten

en rotte er ca. 1,5 år.

kom til Færøerne med det norske skib, Kongen af
Preussen. Skibet var på vej til Dublin, da det led

Alle steder har man forsøgt at udrydde rotten,

skibbrud ved øen Lewis i Skotland. Vraget drev

fordi den ses som kilde til sygdom blandt både

nordpå til Hvalba på Suðuroy i maj 1768. Med

folk og fæ. Den færdes alle vegne og volder stor

dette vrag kom de første rotter til Færøerne og

skade. På Færøerne har den nærmest udryddet

allerede i 1769 var den kommet til Tórshavn. Den

nogle fugle i fuglefjeldene. På de øer hvor rotter

brune rotte findes kun på de større øer.

findes, er f.eks. lunden og skråpen næsten fuldstændig forsvundet.

Rotten er alle vegne, blandt huse og længere væk,
så længe den finder føde nok. Den er altædende

Hvad angår bekæmpelsen af rotter, så findes der

og holder sig ikke tilbage fra at spise mus, æg og

lovgivning, som de færøske kommuner skal følge.

fugleunger, hareunger og ådsler. Rotten har som
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Sorte rotter
Tegning: Edward Fuglø

Husmusen

øer, hvor der ikke findes rotter, kan den om som-

Mus domesticus

meren finde vej til fuglebjergene.

Husmusen er grå – gråbrun og lidt lysere på
maven. Kroppen er 7,5 – 10,3 cm lang, halen er

Musen er ikke kræsen, men spiser det, som den

7,2-10,2 cm lang. Musen vejer ca. 12-28 gr. og

kan finde af frø, insekter og madrester. Men den

har en ret mærkbar lugt. Denne lugt kan gøre én

foretrækker korn og kornprodukter. Den kan over-

opmærksom på at en mus er til stede. Lugten

leve uden vand, og trives derfor fint i kornkamre. I

kommer af at den afmærker sit territorium med

huse kan den gøre stor skade på mad og møbler,

urin.

da den er en god gnaver.

Husmusen stammer oprindelig fra Asien og den

Mus klatrer over hele huset. Har den nok af mad

er kommet vestpå med mennesker. Den færøske

og materialer at bygge rede med, klarer den sig i

mus hører til arten Vest mus (Mus domesticus),

frostvejr. Den gemmer føde til trangere tider, når

der også findes i Irland, Scotland, England,

der ikke er meget mad. Musen er et par dyr, hun-

Frankrig, Italien, Spanien og Grækenland. Man

musen bygger rede og hanmusen besøger reden

går derfor ud fra at den færøske mus er kom-

i parringstiden.

met til Færøerne med de irske munke, der var de
første, som bosatte sig på øerne. Musen bliver

Musen lægger unger hele året og teoretisk kan

først omtalt i skrifter i 1592, men den har efter

den få ti kuld om året, der er 3-6 museunger i

al sandsynlighed allerede været på Færøerne, da

hvert kuld. Museungerne bliver kønsmodne når

landnamsmændene kom til Færøerne på deres

de er en måned gamle. Alle steder hvor den fin-

vej til Island og Grønland.

des, forsøger man at fordrive den med musefælder og musegift.

I Nordatlanten er musen tydeligt knyttet til menneskene. Om sommeren er den udenfor, men

Uddrag af bogen ”Villini súgdjór í Útnorðri” (Vilde pattedyr

kommer indenfor om efteråret. På Færøerne

i Vest norden) af Dorete Bloch og Edward Fuglø (1999).

findes den kun på enkelte øer, og på nogle af de
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