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1. Maðurin og hundurin

• Greina og tulka stuttsøguna ”Maðurin og hundurin”

Yvirskrift: Maðurin og hundurin

Hann var miðskeiðis í sjeytiárunum, og fyri hvørt árið fór hann munandi aftur, 
men enn hevði hann verið við til alt felags arbeiði, tó tað var ikki tað sama sum 
fyrr.
Nú stóð hann úti í túninum og skimaðist eftir veðrinum, meðan hundurin mól 
rundan um hann. Men veðrið var gott. Av besta summarveðri. Beint áðrenn nakar 
hevði sett á at sláa.
Hann var prúður maður, hevði havt góð kropsevni, og enn var hann einki bogin, 
fór helst ongantíð at vera tað. Hin stóra bringan var líka brøtt sum altíð, men 
eyguni bilaðu. Sjálvur var hann vanur at siga viðhvørt, tá ið tað góða lagið var 
á honum, at hann kendi seg sum ein unglingi, og kundi sum einki vera í øllum 
arbeiði. Bara eyguni ikki vóru farin at bila. 
Men fyri aldurdóminum máttu vit øll lúta, menniskjan var sum grasið. Vit bló-
maðu eina tíð. Arbeiddu, sum skuldu vit liva ævigt, var hann eisini vanur at siga. 
Og viðhvørt sang hann reystliga: “Al kød det er kun hø.” Deyðan skuldu vit ikki 
óttast. Øll vóru vit deyðanum skyldug. Einferð hvurvu vit øll og máttu lata alt 
hetta vera eftir, har tað var. Viðhvørt longdist honum eftir at sleppa burtur hiðani.
Hann hevði arbeitt nógv bæði á sjógvi og landi.
Vanligt var kanska, at fólk í bygdini hildu, at hann hevði verið grammur eftir 
verðini. Ein jarðormur. Men eingin visti tó um at siga, at hann hevði tikið nakað, 
sum hann ikki átti.
Sjálvur segði hann, at hann bara hevði roynt at klára seg sjálvan og ikki skylda 
nøkrum nakað, og alt skuldi ganga rætt fyri seg.
Tað, sum var rætt, tað var rætt, og her hevði hann aldri slakað.
Og tað var hetta, sum ikki altíð líkaði øllum, men tað legði hann einki í. Móti 
honum, sum minni formáddi sær, og børnum, var hann góður. At hann hevði verið 
nakar raskur maður, vóru øll samd um, tó tað ikki vóru øll, ið tosaðu um tað.
Við Guds hjálp hevði hann klárað seg sjálvan.
Altíð hevði tað verið honum ógvuliga frammarlaga í huganum at royna at klára 
seg sjálvan, og at ein máttur var uttan fyri hann, ið var størri og sterkari enn hann 
sjálvur.
Ja, stakkalin, okkara fjørður er rógvin. Vit báðir koma ikki í hagan aftur. Hundurin 
hugdi sum eitt fólk upp á hann. Hann hevði havt nógvar hundar, og allir vóru teir 
líka góðir.
Ofta var hann vanur at tosa um at venja hundar. Tað skal hegni til at venja teir. Tú 
mást vera eisini góður við teir, segði hann.
Hann hugdi upp í luftina. Ein sjáldsamur morgun, og dagurin mundi fara at halda 
sær.
Hann hugdi niður á hundin. Ja, stakkalin, tú hevur verið mær trúgvur, og mangt 
fótasporið hevur tú spart mær. Men nú er okkara fjørður rógvin.
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Hundurin læt við halanum og legði seg aftur at beinunum á honum, hevði tað 
verið sum fyrr, hevði hann lopið upp á hann. Men nú var hann gamal og so 
upptjúknaður. Tað var synd at lata hann liva so. Men hann hevði ikki fingið seg 
til at skjóta hann, og biðja onnur um tað, vildi hann ikki. Hann hevði altíð skotið 
sínar hundar sjálvur. Kanska hann sjálvur fór burtur hiðani fyrst, hevði hann 
forsvarað seg viðhvørt. Men kanska hann gjørdist blindur skjótt, og so fekk hann 
ikki hjálpt hasum ólukkudýrinum. Hóast eingin sá tað á honum, hevði hetta pínt 
hann, hetta við hundinum. Hann hevði ongantíð gingið frá nøkrum, hóast tað var 
tvørligt. Men hann fekk seg so illa at fara at skjóta hundin.
Tá ið hann vaknaði í morgun, við at morgunroðin stóð um alt kamarið, var ein 
sovorðin friður komin á hann. Hann hevði hugsað um hundin og aftan á faðirvár, 
bað hann um styrk til at gera tað.
Tað var best, áðrenn bygdin vaknaði. Syngjandi eitt sálmaørindi fór hann inn eftir 
byrsuni. Hundurin var í hølunum á honum alla tíðina. Byrsan hekk har, sum hon 
var von. Hann tók hana og turkaði smyrslið av henni. Amboðini hevði hann altíð 
røktað væl. Har hekk eisini ein salónrifla kalibur 9. Henni kom hann ikki at skjóta 
við aftur. Síðst hann skeyt við henni, mundi ein ólukka hent. Tað var einaferð í 
vetur; ein kálvur skuldi drepast; honum dámdi einki at gera tað longur, men eingin 
góði var.
Ein óviti hevði verið hjá honum. Kálvurin lá á einum leypi. Hann gav sær góðar 
stundir, siktaði og skeyt. Men ólukka í tað, kúlan fór ígjøgnum høvdið, knústi eina 
rim í leypinum og í beinið á honum sjálvum, og har sat hon enn.
Men kálvurin var deyður, óivað hevði kálvurin gjørt eitt lítið kast við høvdinum, 
nett sum hann skeyt. Best mundi vera at geva honum eina skál við mjólk at leppa, 
so stóð hann stillur.
Við byrsuni í hondini og tveimum patrónum í lummanum fór hann inn, 
smásyngjandi og mutlandi fyri seg sjálvan: “Al kød det er kun hø”. Deyðanum eru 
vit øll skyldug. At kunna sloppið burtur hiðani. Hundurin elti hann trúliga.
Hann tók tann fyrsta bollan við mjólk, sum hann kom framá, og fór so oman í 
garðin.
Tað var gott, at bygdin svav. Hetta kom ikki teimum við. Hann hevði onkuntíð 
hugsað um at fara út við bakkanum og kasta hann oman har, men honum dámdi 
tað ikki. Tað hevði hann aldri gjørt við nakran hund. Hann setti bollan frá sær. 
Ája, stakkalin, men tað verður ikki leingi, til eisini mín harri loysir upp fyri mær.
Sum eitt lamb læt sjálvur frelsarin seg føra og tað upp á krossin at hanga, so 
menniskjurnar kundu pína hann.
Men hundurin vildi einki til at fara at leppa. Hann hevði nú koyrt báðar 
patrónirnar í. Tí skuldi tað hent, at skotið miseydnaðist...
Hann fór yvir til bollan. Lepp, stakkalin. Eingin av okkum sleppur undan 
deyðanum. Men hundurin kendi á sær, at alt var ikki, sum tað plagdi at vera.
Hann mól rundan um beinini á honum, fór so til bollan og hugdi spyrjandi upp á 
mannin, sum var tað ein menniskja.
Hundurin skilti, at maðurin vildi hava hann at vera har, sum bollin var, men hann 
skilti ikki hví.
Lepp, stakkalin. Hundurin snoddaði niður í skálina aftur og skuldi leppa, tá small 
skotið. Men hundurin fall ikki. Hann gjørdi eitt ýl og sprakk avstað.
Maðurin sá, at høgra oyra hekk leyst og lavaði, og hann bløddi um høgra bógv.
Kom higar, gamli, rópti maðurin bønandi og biðjandi, men hundurin helt inn eftir 
vegnum, burtur frá bygdini. Og maðurin aftaná, meðan hann so bønliga rópti og 
bað hundin koma aftur.
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Onkuntíð støðgaði hundurin og hugdi aftur um seg, men so helt hann avstað aftur. 
Fyrst rann hann á vegnum, men tá ið teir vóru komnir væl út um bygdina, fór hann 
oman í mølina, og har misti hin gamli maðurin hundin burtur.
Einki gjørdist uttan at fara til hús aftur. Hann tók patrónina úr byrsuni og gekk 
sorgtungur at húsum. Hann mátti biðja fólk um hjálp.
Seinni, tá ið hann segði frá – og tað gjørdi hann ofta – segði hann altíð, at tað vóru 
næstan tyngstu spor, hann hevði gingið aftur at húsum.
Tá ið hann kom út í bygdina, sá hann, at sonarkonan var uppi. Tað reyk longu hjá 
henni.
Fyrst fór hann inn til sín sjálvs, leitaði allastaðni, men har var hann ikki komin.
Kanska var hann úti hjá sonarkonuni. Har var hann so ofta. Børnunum har dámdi 
hann so væl, og honum dámdi eisini tey.
Jú, har var hann. Hann lá inni undir borðinum, stakkalin. Tey høvdu roynt at 
hjúklað fyri honum, men einki var um hann.
Tíbetur var bara ein tólv ára gamal drongur uppi. Hann hevði gitt, hvussu vorðið 
var. Sonarkonan helt, at hann hevði bitist við onkran hund ella kettu.
Hin gamli maðurin fór til hundin og pliaði fyri honum, men hundurin vildi ikki 
koma til hansara. Hann smáhvein og tók seg longri inn undir beinkin.
Her gjørdist einki. Hann mátti taka hann, men tað var ógvuliga tungt, og tað skar 
hann í hjartað. 
Haldandi í hálsbandið fór hann við hundinum og slepti honum ikki aftur, fyrr enn 
teir vóru komnir inn í hoyggjhúsið. 
Har slepti hann honum, og so fór hann aftur eftir byrsuni.
Tá ið hann kom aftur, lá hundurin og smárein í einum sindri av hoyggi, sum lá og 
rakst á gólvinum.
Hann var standandi í durunum og siktaði at hundinum. Hundurin lyfti høvdið og 
hugdi at honum, meðan hann siktaði. Nú gav hann sær betri stundir, men hann var 
ikki stillhentur.
Ein løta gekk, men hundurin lá stillur. Hesa ferð rakti hann. Høvdið á hundinum 
datt niður. Tað kom ikki eitt ljóð ella ein rørsla frá honum. 
Hann gróv hundin niður í garðin. Ofta segði hann frá tí seinni og vísti á, hvar 
hundurin lá grivin.
Fyri óvitum plagdi hann at siga, at hann skuldi í hagan eftir einum sjáldsama 
vøkrum steini at seta á grøvina. Men hetta segði hann bara fyri óvitum. 

Steinbjørn B. Jacobsen, Varðin 41. bind, 1973



5

2. Eg sigla man yvir lívsins hav

• Greina og tulka sálmin ”Eg sigla man yvir lívsins hav”

Yvirskrift: Eg sigla man yvir lívsins hav

1. Eg sigla man yvir lívsins hav,
meg ber hin skiftandi bylgja;
mín Harri Jesus, hann kós mær gav,
og hesi kós vil eg fylgja.
Eg stevni fram at teim ljósu londum,
við lívsins træi á føgrum strondum,
har altíð sól og summar er.
 
2. Meg stundum byrurin góður ber,
og nógvum skipum eg fylgi,
sum halda fram hesa somu ferð
á lívsins ótryggu bylgju;
og frítt er havið, og byrur blíður,
og eftir skipinum skjótt tað líður,
og hvørt eitt segl man standa fult.
 
3. Men sigla eina eg ofta má
á nátt í storminum kalda,
tá ei er stjørna, ei land at sjá,
eg onga leið veit at halda.
Tá grøv eg síggi í bárum køldum,
tá kemur Jesus á havsins øldum,
í síðstu, myrku náttarvakt.
 

4. Mítt lívsfar veikt bygt og lítið er,
sum yvir hav meg man bera;
tó Harrin sjálvur er hjá mær her,
hann fulltrygg verja skal vera,
hann enn er máttugur eins og forðum,
alt lúta má for hans guddómsorðum,
brátt tagnar stormur, bylgjan legst.
 
5. Tá síðsti stormur er riðin av,
á ljósu strondum eg lendi,
tá skal eg skoða, hvat Harrin gav
til tey, sum aftur ei vendu;
ei nakar hugi tað skilja kundi,
ei nakað eyga tað síggja mundi,
hvat har hann hevur teimum goymt.
 
6. Lat akker falla! Eg náddi havn,
farvæl, tú ótrygga bylgja!
Eg leggi meg í hans kærleiksfavn,
sum trúgvur mær vildi fylgja.
Hoyr, kendar røddir meg blíðar kalla,
nú stilt mítt akker man niður falla
í tryggu, sælu hvíldarhavn!
 
H.A. Tandberg 1910. 
Maurentius S. Viðstein týddi.
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3. Klaksvíkingurin í Kina

• Greið í stuttum frá, hvat greinin er um
• Greina blaðgreinina
• Hvørjir fyrimunir og vansar, heldur tú, eru við at lesa í einum 

fjarskotnum landi? Grundgev

Yvirskrift: Klaksvíkingurin í Kina
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4. Intellektuelt sprund

• Greina og tulka myndina ”Intellektuelt sprund”

Yvirskrift: Intellektuelt sprund

Maria Mørkøre: Intellektuelt sprund, 2017
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5. 

• Vel eitt ella fleiri heimsmál 
• Greið frá, hvat vit kunnu gera

Yvirskrift: Vel sjálv/sjálvur yvirskrift


