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Sólrun Michelsen 

Mamman 
Kvinnutíðindi, serblað túsundáraskiftið.  
 
Hon stóð í viðarlundini ímillum hini, sum vóru komin at heiðra studentarnar 
henda vakra sumardagin. 
Tað vil siga, tey stóðu niðanfyri viðarlundina við ánna og uttan um brúnna. 
Síðan ódnina, sum hevði javnað alt við jørðina, kundi hátíðarhaldið ikki haldast 
við minnisvarðan og sjómannin. Hann, sum fyrr var goymdur av trøum og 
runnum, stóð nú so einsamallur og sá kaldur út við tí ævigu likkuni á høvdinum. 
Í sínum kalda einsemi hóskaði hann onkursvegna betur til endamálið nú.  
Hon hugdi at teimum glaðu, ungu andlitunum.  
Lívsins vár. Henni rann til hugs sangin hjá Janusi:  
-Tey fara framvið á sumri í sól, so vónrík so flúgvandi glað...  
Dóttir hennara var teirra millum. Glað sum hini í føroyskum búna, við tí síða, 
ljósa hárinum niður eftir rygginum og tí vøkru hvítu húgvuni á høvdinum. Sólin 
stóð í vestri og breiddi sítt ljós yvir mannamúgvuna. Fuglarnir lótu enn, áin 
tutlaði, og angin frá tí hitaðu jørðini var uttan um tey.  
Okkurt bylgdist inni í henni. Hetta sama, sum fekk mammur um allan heim at 
rørast við brúdleyp og aðrar hátíðarløtur. Tey vóru so ósek. Vónirnar til lívið 
lýstu úr eygum teirra. Tú kendi tær aftur, tí einaferð vóru tað tíni eygu, sum lýstu 
full av vónum.  
Tey kendu einki til lívið. Gott tað sama. Tað var ætlað soleiðis: at koma í 
smáum. Hetta var hennara seinasta barn, sum nú var búgvið til ferðar. Tvey vóru 
farin undan. Tey vóru farin burtur at lesa víðari. Tað ætlaði henda lítla eisini.  
Hon hevði altíð havt eitt gott samband við børnini, og nú tey vóru vaksin, vóru 
tey mestsum vinir hennara. Hon hevði ógvuliga ilt við at sleppa teimum, men tað 
merktu tey ikki. Hon helt teimum til at leita burtur at vinna sær tann kunnleika, 
ið skuldi til, fyri at standa á egnum beinum.  
Nú sungu tey - Nú hitar sólin bjarta land og hav -, hennara yndissang, og tað 
fekk hana at minnast nógv ár aftur í tíðina. Hon var komin framvið ein slíkan 
summardag og hoyrdi júst henda sangin ljóma úr viðarlundini, ið tá var full av 
tættum viðarbulum. Hon steðgaði á og lýddi á sangin. Hon var nítjan ár og hevði 
lítlu dóttur sína í vogni. Tárini runnu henni niður eftir kjálkunum. Har inni vóru 
floksfelagar hennara. Tey høvdu hvítar húgvur á høvdinum. Hon orkaði ikki at 
fara inn.  
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So var henni hyggjandi niður í vognin, haðani hon fekk eitt tannleyst smíl, og 
hon gjørdist heit um hjartað. Sum hon tó elskaði hetta lítla. Hon fekk ringa 
samvitsku. Stóð hon ikki her og angraði?  
Nei... og jú. Tað var bert so undarligt, at vart tú fyrst mamma, so broyttist lívið 
og varð ongantíð tað sama. Tað vendist ikki aftur. Hon kundi ikki angra, tí hetta 
lítla var tað besta, sum nakrantíð var hent henni. Hon hevði ongantíð kent fyri 
nøkrum, sum hon kendi fyri barninum. Hon mintist, at tá ið hon lá og átti, og tað 
var uppá tað ringasta, glapp úr henni Mamma. Hon hevði kent seg so einsamalla. 
Ljósmóðirin, ið var av tí gamla stranga slagnum, var ikki sein at svara: -Nei tú! 
Nú nyttar ikki at rópa eftir mammu. Tað skuldi tú havt hugsað um fyrr. Tá beit 
hon tenninar saman.  
Knappliga fór ljósið, og alt var myrkt. Hon var so ung, at hon ikki hevði hugsað 
stórvegis um, hvat ið kundi standast av hesum. Helt tað bert vera ein lætta, at 
handa heita lampan slóknaði.  
Men ljósmóðirin var bangin og rópti eftir sjúkrasystrunum. Neyðljósið, sum átti 
at tendra av sær sjálvum, sveik eisini. Tær fingu so fatur í einum kertustubba, 
sum tær tendraðu, og í hesi glæmuni kom barnið í heimin. Tann fyrsti gráturin 
frá tí lítlu sendi eina aldu av kenslum ígjøgnum hana. Tá visti hon, at tað 
ongantíð fór at vera tað sama aftur. Hon hevði tikið realprógv og hevði eisini 
tikið latín aftaná skúlatíð, tí hetta skuldi til fyri at koma í studentaskúlan. Men 
tað var so smátt við peningi, og hon hugsaði, at um hon nú arbeiddi eitt ár, so 
kundi hon bæði keypa sær klæði og leggja nakað tilsíðis. Hetta var jú bara eitt ár. 
Síðan kundi hon halda áfram. Men soleiðis skuldi ikki vera, og vart tú fyrst gift 
og átti børn, ja so var als ikki tosað um at lesa víðari. Tá vart tú heima og passaði 
mann og børn.  

Vinkonurnar komu at vitja viðhvørt, men tær bara tosaðu um sjeikar og dans og 
søgdu, at tær øvundaðu henni hús, mann og barn. Tað var so romantiskt, hildu 
tær. Eisini tosaðu tær um skúlan, um hvussu stuttligt har var, men tær gramdu 
seg eisini um, at tær høvdu alt ov nógv at lesa. Hon tordi ikki at siga, hvussu 
nógv hon øvundaði teimum. Tá ið tær læandi fóru undir arm oman eftir vegnum, 
stóð hon í vindeyganum og eygleiddi tær.  

Onkur skumpaði undir hana, og hon var aftur í viðarlundini. Hon royndi at lurta, 
men tankarnir fóru sína egnu leið. Hon hevði altíð verið heimagangandi. Var 
ikki komin longur, men um hon hugdi afturum, var ikki so galið komið burturúr 
kortini. Hvat annað hon so ikki hevði dugað, so hevði hon verið ein góð mamma. 
Hevði hon fingið eina útbúgving, so var ikki vist, at hon hevði havt tíð ella hug 
at gjørt so nógv burturúr.  
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Nú fór at vera tómligt. Ongum nýttist hana meira.  
Hon hevði staðið leingi framman fyri speglinum, áðrenn tey fóru niðan her í 
viðarlundina. Bleik, litleys og keðilig. - Tey fara framvið, sum tað følnaða leyv, 
ið miðleyst á heiðunum fleyg... Hon kom aftur til sín sjálvs. Nú sungu tey 
tjóðsangin, og hon hevði ikki fingið eitt orð við av tí, røðararnir høvdu flutt 
fram.  

Børnini høvdu helst grein í sínum máli, tá ið tey flentu at henni. - Mamma, 
mamma. Hon gongur og droymir.  

Dóttirin kom brosandi yvir til hennara og kysti hana á kjálkan. -Kom mamma, 
nú fara vit heim.  

Nú fer hon. Stígur tey tvey trinini upp í bussin, eitt seinasta brosið, so fer hon 
innar og setir seg.  
Setir seg við vindeygað, so at hon kann hyggja út hagar, eg standi. Eg síggi, at 
hon turkar sær um eyguni. Tað er ikki so lætt at fara burtur heiman fyri fyrstu 
ferð. Eg haldi mær. -Ikki gráta, ikki gráta, letur inni í mær uppaftur og uppaftur.  
Eg brosi og veittri. Hevði hasin bussurin bara farið. Tað er so ringt at siga 
farvæl. Eg kenni tað, sum um tveir partar berjast inni í mær. Annar rópar: -Ikki 
fara!! og hin teskar: -Góða eydnu elskaða barnið. Hon gleðir seg at fara, men tað 
er ringt kortini. Hetta, at fara út um portrið og teir lívgandi garðarnar. Eg havi 
vissað hana um, at portrið altíð vil standa á gloppi, so at hon kann sleppa 
innaftur. Tað lættir eitt sindur um hjá okkum báðum. So kunnu vit lúgva fyri 
okkum sjálvum og hvørji aðrari og siga, at hetta er bara fyribils.  

Sjálvandi er tað fyribils, men hon sleppir hondini nú. Bandið verður verandi til 
allar tíðir, men hondini sleppir hon nú. Tá ið hon kemur aftur, verður tað sum 
vaksin, sum ein vitjandi, sum ein javnlíki. Hon verður altíð mítt lítla barn, men 
nú fer hon út at skapa sær sítt egna lív, sína framtíð, sum líka lítið hon sum eg 
veit nakað um.  

-Viðvind og lukku allar dagar, teski eg spakuliga.  
Vit hava hálsfevnst, flent og tárað. Eg kundi hugsað mær at sagt takk. Takk fyri 
øll tey dýrabaru minni, sum tú gavst mær. Øll so stuttlig og góð. Tey kann eg 
taka fram eitt og eitt og njóta, tá tú ert farin. Hon kundi óivað eisini hugsað sær 
at sagt eitthvørt líknandi, men sjálvandi siga vit einki av hesum. Ístaðin fjáka vit. 
Eg sigi: -Tú, eg haldi, eg komi við. Og hon svarar: -Ja, fínt. Eg stappi teg í 
kuffertið. So gera vit, sum so mangan, eina søgu burtur úr hesum.  
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Oftast var tað, tá ið vit øll sótu um døgurðaborðið. Ein kom at siga okkurt skeivt, 
og onkur annar loftaði tí og bygdi víðari. Fleiri tóku undir, og tað endaði altíð 
við, at øll sótu í skellilátri.  

Var nakar inni, sum ikki hoyrdi til húsfólkið, sat hesin púra býttur og skilti einki. 
Døgurðaborðið.  
Ja, einaferð rúmtust vit næstan ikki uttan um tað, og nú standa tey stóru húsini 
nærum tóm. Nógv ruddilig kømur og nógv minnir. Tvær ferðir á hvørjum ári 
fyllist húsið aftur: Á jólum og á sumri.  
Tá koma tey øll heim at ferðast, øll eitt sindur broytt síðan seinast, og hurðin 
stendur ikki still.  
Allir vinirnir, sum nú eisini eru heima, koma at vitja. Látur, larmur og lív. Tað er 
eitt sindur løgið teir fyrstu dagarnar, tí tá hevur tú næstan vant teg til friðin og 
hevur fingið aðrar vanar, men gott kennist tað, og har var jú altíð onkur eftir, tá 
ið hini fóru.  

Nú fer bussurin. Hon veittrar, og eg veittri aftur.  
Hyggi aftan á bussinum, til eg ikki síggi hann longur. So spáki eg mær 
heimaftur.  

Komin inn um, standi eg still á mottuni og hoyri kvirruna. - Hon larmar. - Er tað 
veruliga liðugt?  
Tankarnir flagsa runt sum bangnir fuglar. Skal eg veruliga ongantíð aftur hoyra 
hurðina verða bresta upp, og eina skúlatasku verða blakaða inn  og so rópið -
Mamma? Og eg svaraði: -Ja góða, og tað var nóg mikið. -Eg fari út, og hurðin 
var klamsað aftur. Ikki fáa hesa góðu, heitu kensluna aftur av at geva nakað bert 
við at siga -Ja góða. Hetta undarliga, at barnið bað um nakað, og tú gavst tað, 
uttan at hvørki tykkara gav tykkum far um, hvat ið fyrifórst?  
Eg sleppi tárunum leysum, sum hava kroyst á í allan morgun. Eg hyggi inn í 
kamar hennara, sum ikki er so ruddiligt enn. Hyggi at bamsuni og trølltoppuni, 
sum hon ikki tók við, og har er hillin við luktilsi og slíkum. Eg nemi við nøkur 
ting, taki koddan og haldi hann aftrat andliti mínum. Seti meg á song hennara og 
gráti eina løtu niður í hetta bleyta. Hann angar av henni. Eg turki tárini við 
honum og fari so út og lati hurðina aftur eftir mær. So leggi eg eina góða fløgu á 
og koyri hart frá. Lati meg balla inn í tónarnar, meðan eg fari at gera reint. Eg 
vaski og skrubbi, men eg taki ikki hennara kamar í dag. Hetta fer at laga seg. Eg 
havi roynt tað áður, so eg veit, at tað lagar seg. Nú kann eg byrja at gleða meg til 
brøv og telefonsamrøður, og so ikki at gloyma, at nú fer skjótt at vára, og so 
sleppi eg út aftur í urtagarðin. Haðani komi eg altíð glaðari inn aftur, enn eg fór 
út, og áðrenn eg veit av, kann eg byrja at telja vikurnar til summarfrítíðin byrjar. 
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