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1808 
Færöes Revolution 
Forerindring 

 
Los Vesenet har tilhört solda- 
ter standen fra det förste den 
blev oprettet, og Commedantens  
pligt, at indkreve Ankerpenge 
da nu Hollenderne besögte Landet 
hver Foraar saa maatte Kommedanten 
afsted med Losbaad og ti mand  
og en Korperal Stÿrede Baaden, 
anker pengene bestod gierne 
i skibs provisioener kort  alt 
hvad Kommedante havde lÿst til 
det fik han og det oversteg 
pengenes verdi og soldaterne 
blev tillige got Traktert baade 
med mad og drikke. man har en 
anekdote fra Löÿtnant Höÿvig 
da han kom og skulde ombord var 
folk om bord, Nu vilde Hollenderne 
ikke at nogen af :::::::::::: 
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komme i fortred, saa lader de en 
Musqvedonner med Kugle og 
skÿder den tet forbi ved bagstavn 
at Löÿtenanten tenkte, at hans Corp 
ral Gutte fik, og han Raabt Gutte 
fik du, Gutte soer at han fik saa 
holt frra sagde Löÿtenanten saa gik 
de i land til böÿden nogen tid da 
de som havde veret ombor ware 
borte, saa gik Hr: Höÿvig ombord 
og da var alting glemt og alle 
mand var Traterede paa det 
beste. 
 
         1807. 
Rejste Capt. Poul Noelsöe med 
To - tre andere Bönder til 
Kiöbenhavn med sin lille  
Skaannert at söge hans Mai- 
stet, om lettelse paa Korn- 
vare. men da de kommer 
til Kiöbenhavn er han Reist 
til …….. saa Reiste de alle 
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fire og treffe ham der og  
faa Audiense, Nu Reise de  
tilbag og ved ikke et ord förend 
Engels mande er paa Land 
  Poul Skib laa i Nÿhavn de 
som ikke havde set noget  
vidste ikke ud eller ind men 
Poul havde set noget, var 
alle vegne, da de nu havde 
taget Floden, faar Poul en 
Engels officer at skaffe ham 
et Fri pas over til Feröe og  
kommer lÿkkelig hiem ubehin- 
dret samme höst. 
1808. d förste Maj var det som 
man kunde fornemme at 
Skib var kommen under Feröe 
da Skip: Poul Nolsöe gik som 
Bonde og spurte om nÿt, men  
han gav sig ud for en Fransk- 
mand , og havde til hensigt 
at  Krÿdse efter Engels manden 
og spurte ham om garnisonens 
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stÿrke etc., P: Nolsöe sendte 
strax Brev til Hr. Commendant 
Löbner, hvori han ÿtrede at samme 
var en Engels Kutterbrig, som 
havde noget i sinde. den 2.dn 
Maj var en i sigte, jagten gik 
med 10. mand og en Under- 
officer, de kom ombord, de 
Talede Tÿdsk, gav sig atter 
for  Franskmand Trakterte  
dem med mad og Drikke 
Spurte om Castellets styrke og  
manskab. Den Tredje kom  
Skibet her igiennem Fior- 
den Jagten Roede til Glivers- 
næs, og de  Kiente at det var 
den samme, Skibet Stavnede 
lige mod Kastelspÿnten 
og Betragtede alting, og  
derpaa holt af slap Kuling 
Vinden S. Vest Skibet Förte 
Fransk Flag paa Bomstaget, 
og et lidet paa Toppen blaat 
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hvit Rödt 3/3 dele / Den 15. Maj klok:  
5. Eftermiddag saaes skib 
Jagten Roede til Gliversnes 
Skibet kom ind i Fiorden 
og seÿlte lige i mod Kastellet 
Laa der Bii, og derpaa vente 
fra igin, derpaa kom Jagten  
fra Nesset Roede til skibet 
Comedanten have samlet de 18. 
mand som han havde tilbage 
i Skansen, og de han  lentes 
for at faa at vide hvad han  
vilde, sender han sin Comd: 
Sergeant  at faa  en Baad end- 
nu til skibet, han fik 8. 
mænd afsted han skÿnd paa 
os at vi skulde Roe dÿgtig 
saa vi kunde være ligsaa 
snar som Jagten og vi var 
det nu vi havde faaet  
Tov. Svendsen kom paa 
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paa Dek, saa var Jagten og  
Baaden fuld somme med 
Blotte sabler og somme med 
handspager at vi skulde 
Entre op paa Dek, da vi kom 
over Spente en Side gevert 
fra Svendsen og han sagde 
det skulde han have paa i 
morgen. Der tog de  en i 
nakken og jog alle sammen 
under Dek. og der blev sat  
vagt omkring os og Serge: 
mit i blant, noget derefter 
kom den Corpelal Som var 
Los op og hvad i midler tid skede 
ved ieg eÿ, noget der efter 
forlangte ieg at komme op 
for ieg skulde forud og saa 
fulgt en af skelvagten ¤¤ 
med mig, der havde 
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han Kastet Anker saa kom i::: 
ned til de andre igen, Lenge 
derefter blev ieg hentet op og 
der var Captainen  i sin mondur 
hans förste tiltale var at ieg  
skulde henge eller sige sanhed 
ieg svarte at ieg var kommen om 
bord som en fredelig og ieg var  
nu i hans vold det kom an  
paa ham selv, men ieg skulde 
sige sanhed, og det skulde han siden 
faa at see, han spurt om Commedant. 
vilde opgive Festningen, ieg  
svarte at Commd: vidste ikke om 
var Fred eller Krig imellem 
Danmark og England og at Brende 
bÿen af var ham til ingen nÿtte 
For den bestod af  Fiskere, og det  
var en Gammel skik at Krigeren 
sendte bud forud, saa spurte han  
hvor mange Kanoner der var 
paa det underste Batteri ieg sagde 
12., han spurte hvor mange 
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der var paa det överste ieg sagde 
at det kunde ieg eÿ til visse 
sige for ingen havde Lov  
at komme der ind, saa spurte han 
hvor mange mand her var 
ieg svarte omtrent 100 mand 
han svarte igen 80. saa spurte  
han om den var Kommedant 
som sad under Dekket, ieg sagde 
neÿ det var Commd: Sergeanten 
derpa spurte han om ieg vil 
de  gaa med en af hans ofi 
cerer i Land og lade ham vide 
vad han vilde, og ieg sagde at  
ieg vilde det giöre,  Om  
Morgenen den 16 kl: 2. gik  
vi i land ieg Officeren med  
fire mand, og der paa var Tre 
andre bemandede Baade sente 
strax efter, Vi kom i Land i Tröen 
kaldet lige under skansen, ieg  
og Officeren gik derpaa op imod 
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Kastellet, og da vi kom et Bösseskud  
ner, kom Commedanten ud af Löngan- 
gen, og Landfogeden med, da de kom 
Temmelig ner spurte han mig hvem 
der var Commedant den höÿ  mand 
den gamle var Landfoged med stok  
og de var da alt kommen saa ner 
at den Engelske bad god morgen 
og Commedant vinkede til sine 
soldater, at de skulde holde stille 
og derpaa Tallte de Engelske at 
han skulde opgive og Commdt svar- 
te at for sin person vilde han stride 
men havde kun 18 mand 11 var 
ombord hos ham de andre vare sÿge 
og da den som biede ved  sine tropper 
ved stranden sÿntes at Tiden var for 
lang kom med sin hele Batalie 
og tiltalede Commd: at enten lade 
dem gaa eller at de nu strax 
skulde kleppe an, og saa blev 
porten oplukket, og de  m c erte 
ind, og det Engelske Flag 
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hidset, strax kom den Engel 
Captain i Land og ating 
var stille soldarne havde 
stragt Gever, da de kom op 
kom en dinglende en 
anden Veÿ Somme havde 
vekter gever somme hellebar… 
¤t par sablerer, der sad de 
Soldaterne og de andre 
sad de og gabte paa hin- 
anden, strax kom den Engelske 
Captain i land og alting var da stille 
til kl. 8. Begg Captainere Landfogeden 
Thomas Kielnes Jacob Nolsöe var i Capt: 
qvarter for at Capitolere udfaldet 
var fölgende soldaterne gik forude 
Gever fri ud, de fangne kom i Land 
og den under oficer der var Los fik 
sit sidegev..., og Sergeanten sit 
derpaa slebte de med Kruttet og  
alt andet  Krigsgevere ombord 
og andre matrialer, soldaterne 
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var eÿer til en göge  klokke og de bad 
om at faa den og de fik den fri ud, 
der paa sprengte de  Tagene af alle 
husene brente Rapertarne for nagle 
lede Kanonerne, og slog apler og 
Druer af dem. ds 17 Continuered med 
brending og Levningere og Levnin 
af Tre gav han til Bÿens indvaanere 
i samme öÿeblik Kom en lille skib 
fra Fanöe med 300 Tönder Korn 
den gav han fri for han saa at der 
var nod og elendig(h)ed, der  
graserte Forrodnelses Feberer 
Docteren havde Lov at besöge 
de sÿge ingen anden, om af- 
tenen afsejlte skibet og bort 
tog den nÿe Jagt. ds 22 seÿlte 
et Fregat skib, 2 gange inden  
for Boren vinden O  ¤¤¤  gik 
bort ¤¤igien NB: da begge baade 
Lod hon Lade de 18 Pd med halv 
Ladning, og soldaterne var 
forsÿnet med 2 skud skrp 
til videre… 
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    1808. ds Juni. 
Ankrede nu Brig paa Öster 
Vaag; han stod udenfor möl 
paa Eide Sender nogle i Land 
der er forsÿnet med Lidt blade 
Nogle kegs og sebe, at bÿtte 
for  æg og melk, og Eides 
mend forteller skandsen 
var indtaget, dog alt andet 
uberord saa Reiste han sin  
Veÿ Vester om landet , Tog tvende 
Mend fra en fisker baad at de  
skulde Lose ham til Thorshavn 
og kom den forste Junii Captain 
Hanssen var ikke at gaa da de 
som skulde hente ham mens 
han skulde pakke ind gik 
til og fra Tilsidst sprang han 
ud af Vinduet og hans liden 
Hund, tilsidts savnerde 
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de ham nu maa de  melde at 
han har forstukket sig saa 
blev han Vred og Truede at 
sette byen i Brand om Hanssen eÿ 
skaffedes til bage. skiöd 
3 skarpe skud over Bÿen med 
12 pd Kugler nogen fantas igien 
saa gik det beste mandskab 
i marken at lede efter ham 
endelig fantes han i Gundeal 
I midlertid dette skede Römte 
baade Gammel og Ung saa langt 
de kun Forvalderen med og  
de som vare med ham i Land 
Brekkede Krambode tog alle  
penge uddaf disken og tobak 
Amt Provt Hensen fik da 
en mand at bere skrinet 
Da de Kom til Samdegierd 
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var Opsidderen Gaaen 
til Velestad og de sad og 
gabte pa hinanden og 
ieg berettede at Hanssen var 
kommen saa komm hand med 
mig in igien 
 
(slut, uden sign.) 
 

RG/11. februar 2004. Korrektur 14.02.2004 og 8.11.2009 
 

 
 
 
 


