
Húsfrúvin í Húsavík 

Historien Húsfrúgvin í Húsavík (Fruen i Husevig) er baseret på sagnet 

af samme navn foruden historiske dokumenter som bl.a. 

Husevigsbrevene, der er seks bekræftede breve skrevet mellem 1403 og 

1405. Historien foregår i 1300-tallet og handler om den unge norske 

Guðrun Sjúrðardóttir, datter af en meget rig handelsmand, Sjúrður Hjalt, 

bosat i Bergen. Hun bliver gift med en færøsk storbonde Arnbjørn 

Guðleiksson og kommer således til den lille færøske bygd Húsavík at 

bo. 

Guðrun føler sig som en fremmed fugl i dette lille færøske samfund, som 

er så helt anderledes, end hvor hun kommer fra. Arbejdsfolkene samt 

svigermoderen på gården modtager hende heller ikke med åbne arme. Hun taler et andet sprog, 

er en fremmed og er anderledes. Guðrun kæmper for at finde sin plads på disse fjerntliggende 

fremmede øer. Hun har temperament, som til tider styrer mere end fornuften. Det falder derfor 

ikke i god jord, når hun for at markere bl.a. sin status som frue på gården, bl.a. pisker nogle 

gårdkarle, fordi de ikke adlyder hendes ordrer.  

En spændende bog, der omhandler bl.a. at være en fremmed fugl, overlevelse, kærlighed, sorg, 

ensomhed, overnaturlige kræfter og kristendom.  

Forfatter: Ingun Christensen. 
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Hun er datterpå tre sagn: Løgansdóttirin í Vágum (Lagmandsdatterein i Vágum, Seyðamaðurin 

á Sondum (Fårehyrden på Sondum)og Trøllkonurnar við Fjallavatn (Troldkvinderne ved 

Fjeldvandet) foruden historiske dokumenter. Historien foregår midt 1700-tallet og handler om 

den unge lagmandsdatter Ellen Katrine, der bor på lagmandssædet i bygden Sandavágur. Hun 

er forlovet med den meget ældre præst på Nordøerne Jens Clement Follerup. Men da et fransk 

piratskib en tidlig morgen letter anker ude i fjorden, pirater kommer i land, er freden ude.  

Den franske kaptajn bliver forelsket i den unge smukke lagmandsdatter. Men lagmanden, 

hendes far, har andre planer for sin datter. Ellen Katrine bliver iklædt mandetøj, og så flygter 

man med hende til bygden Sørvágur, der ligger tæt ved. Men på vejen bliver de overrasket av 

piraterne, og så går en vild jagt i gang, hvor Ellen Katrine forsøger at skule sig for den franske 

kaptajn.  

En historie med bl.a. spænding, kærlighed, overnaturlige kræfter og kristendom.  

Høvundur: Ingun Christensen. 
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