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Eirikur Lindenskov

Í Oyndarfirði búgva hjúnini 
Eydna, 47 ár, og Rúni, 45 ár, 
saman við yngsta soninum 
Hanusi, sum er 12 ára gamal. 
Seinastu jól búðu eisini tey 
bæði systkin hansara, Rani, 
20 ár og Barbara, 22 ár, heima. 
Millum jólanna gjørdist 
eftir navn teirra, í Billustovu, 
kent fyri hvørt mansbarn í 
Før oyum, tá tað varð partur 
av hvørj ari tíðinda sending 
og tíð inda portali fram til 4. 
januar, tá Rani í Billustovu 
varð funnin. Her siga Eydna 
og Rúni frá, tá tey mistu 
Rana.

Virkisfúsur og 
kærleiksfullur
Rani var ein glaður drongur. 
Hann var málsøkin og vilja
sterkur. Honum dámdi væl 
at hagreiða mat, tvøst og 
spik, at fletta seyð, at fiska, 
skera flak og at síggja eitt 
væl búgvið borð. Eydna 
greiðir frá:

– Hann var ógvuliga 

ker ligur, og himprað ist 
ikki at geva mammuni og 
pápa num bæði mussar og 
klemm. Hann var góður við 
síni systkin, og lítlibeiggin 
sá upp til hann, sum skuldi 
vera elek trikari og maskin
mestari. Sum yngri spældi 
hann horn við Nes Sóknar 
Horn orkestri, fót bólt við 
Skála, og eisini spældi hann 

hond bólt við StÍF til tað 
sein asta. Vinir hevði hann 
nógvar, og Jens Pauli var 
ein, ið stóð honum nær. Líka 
frá barns beini av og nú teir 
liggja lið um lið í kirkju garð
inum. 

Óunniligur morgun
Morgunin eftur veitsluna, 
sum Rani skuldi í, vaknaðu 

Eydna og Rúni umleið klokk
an 07.30. Eydna fór inn í 
kamar ið hjá Rana at vita, um 
hann var heimkomin. 

– Har var eingin drongur. 
Eg ringdi til hansara, men 
einki samband var við tele
fon ina hjá honum. Vit vænt
aðu, at hann var privat
sjaufførur, tí engin bilur var 
í túninum, og teir vóru vanir 

at skiftast at koyra hvør ann
an, um vertskapur var uppií, 
greiðir Eydna frá.

– Annars sótu vit henda 
leygarmorgunin og fingu 
okk um morgundrekka, tá vit 
varnaðust óvanligt virksemi 
í bygdini. Bilar koyrdu eitt 
sindur øðrvísi enn vanligt 
ein stillan leygarmorgun. 
Sólbjørn, beiggi Eydnu, 
kom inn á gólvið, og vit sóu 
beinan vegin á honum, at 
okk urt var áfatt. Og tá hann 
so spurdi, um Rani var uppi 
á loft inum og svav, vistu vit, 
at okk urt álvarsligt var hent. 
Ein bilur var farin í Rættar
gjógv, men teir vistu ikki, 
hvør bilur tað var, minnist 
Rúni. 

Rúni fór inn at hyggja við 
Rættargjógv og sá beinan
vegin, at tað var bilurin hjá 
Rana, sum var farin útav. 
Tad einasta, sum Rúni sá var 
ein kúfangari á tromini til 
gjónna, sum bil urin var farin 
í. Hann kendi kú fangaran 
aftur.

Hvør manglar?
– Tá Rúni kom heim og segði 
mær, hvat hann hevði sæð, 
var tað, sum alt steðgaði 
upp hjá okkum. Tað er ringt 
at ímynda sær og siga frá, 
hvussu ræðuligt tað var. 
Ongin visti, hvør ella hvussu 
nógv vóru í bilinum. Fyrst 
varð tosað um, at tað vóru 
fimm ungfólk, sum vóru 
sakn að, so bankað varð á 
allar dyr, til funnið varð fram 
til teirra, sum ongantíð vóru 
komin heim. Tað vóru Rani 
og besti vinmaður hansara, 
Jens Pauli, greiðir Eydna frá. 

Bilurin varð funnin 
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– 3. jóladagur var, og vit nutu jólafriðin. Rani kom tíðliga heim úr arbeiði. Vit sótu og 
prátaðu eitt sindur um nýggjárshaldið, sum hann altíð gleddi seg til. Hetta kvøldið skuldi 
Rani til eitt framskundað nýggjárshald saman við vinmonnunum, tí ein teirra skuldi til 
Noregs at arbeiða beint fyri ársskiftið. Vit tosaðu um, hvussu spennandi tað kundi verið 
hjá honum, um hann einaferð slapp á ein boripall at arbeiða sum elektrikari. Ikki hugsaði 
nakar, at hetta skuldi vera hansara seinasta nýggjárshald og okkara seinasta løta við Rana
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nokkso skjótt og tað sama 
líkið av Jens Paula – men 
hvar var Rani? Leitað varð 
eis ini á landi við hundum fyri 
at úti hýsa møgu leikanum, 
at hann var stungin til fjals. 
Eydna:

– Tað var ómetaliga dátt 
at fáa deyðsboðini um Jens 
Paula, sum vit hava kent 
heilt frá barnaárum. Øll 

bygd in syrgdi teir báðar. Vit 
vónaðu sjálvandi, at Rani 
kanska kundi sita undir 
ein um steini, ella at hann 
var farin í eitt úthús at seta 
seg, men tann vónin var 
nokk meira ynskitankar enn 
nakað annað. Vit bíðaðu og 
bíðaðu; tað fór at skýma, 
og vónin um at finna Rana 
svann. Myrkt varð og eingin 

Rani var funnin hendan 
fyrsta leit ingar dagin. 

Endaleys leitan
Eydna minnist dagarnar eftir 
vanlukkuna ræðuliga tungar. 
Tann størsti óttin var, at Rani 
var farin við streyminum til 
havs:

– Telefonin hjá Rana 
slókn aði klokkan 06.36, og 

ikki fyrr enn umleið klokkan 
10.30 vóru teir fyrstu kav
arar nir komnir norður. 
Oyndar fjørður er djúpur, 
og streymur er eisini inni á 
fjørð inum, og heilt nógv rák 
er úti á Djúpinum. Tann óttin 
bara vaks, tá Ågot dró gørn
ini, ið teir høvdu sett tvørtur 
um fjørðin, tey høvdu staðið 
eitt samdøgur á fjørðinum, 

og tað sum var í gørnunum 
var á innsíðuni, tvs at tað 
rekur úteftur botninum. At 
bíða eftir boðunum um at 
fáa eitt lík aftur, og so tann 
óttin, at leitingin skuldi 
steðga, var ringt, minnist 
Eydna. 

– Og leitingin steðgaði, 
utt an at vit fingu boð um 
tað frá politinum. Tað var 
ein greið avtala um, at vit 
skuldu halda okkum við hús 
ímeðan leitingin gekk fyri 
seg, fyri ikki at for stýra, og 
at vit skuldu fáa upp lýs ingar 
um, hvussu gekst frá politi
num. Men longu aftan á tveir 

dagar gavst poiltiið við leit
ingini, og bjargingar skipini 
fóru av fjørð inum, uttan at 
vit fingu boð um tað. Tað 
var ræðu liga tungt at síggja, 
at bjargingar skip lá við kaj á 
Skála, sam stundis sum sjálv
boðin leit aðu døgnið á tamb. 
Hví skuldi bjargingar skip 
liggja svína bundið á Skála? 
Kundu teir ikki tað sama ligið 
uppankraðir á Oyndarfirði 
og leita við MOBbátinum, 
sam an við hinum? spyr Rúni.

Rúni sigur frá, at dagin 
eftir varð aftur leitað við 
full ari styrki: 

– Vit vónaðu sjálvandi 
inni liga, at Rani skuldi verða 
funn in. Øll verju skipini 
vóru á fjørð inum, tyrlur, 
bjargingar bátar, nógvir 
kavarar og ein ør grynna 
av sjálv bodnum fólki. Men 
aftur hendan dagin fór at 
skýma, og tað varð myrkt, 
uttan at Rani varð funnin, 
og enn ein nátt í vón loysi 
bíð aði okk um. Eitt fugla net 
frá ali brúk inum varð spent 
fyri gjónna, so at hann ikki 
skuldi reka út haðani, um so 
var, at hann var har. Ymiskt 
varð funnið inni í holuni, so 
sum pengar og undirbuksur 
hjá Rana, og ikki bar til hjá 
frosk monnun um at leita so 
gjølla orsakað av súginum, 
ið var har, so tað var kanska 
eitt tekin um, at hann var har 
onku staðni. Ali brúkið var ein 
stór hjálp í leitingini, og tað 
var eisini har, kommando
sentralurin var. Sigast kann, 
at Marine Harvest eigur ein 
stóran lut í, at tað eydnaðist 
at finna Rana aftur, heldur 
Rúni.

Gleði í sorgini
– Dagarnir gingu, og eingin 
Rani varð funnin. Vit vóru til 
jarðarferð hjá Jens Paula, og 
tað var næstan sum at vera 
til jarðarferðina hjá Rana, 
tí møguleikin fyri at Rani 
skuldi verða funnin bara 
mink aði, men so leingi sum 
leit að var, livdu vit í vón
ini. Tað er ein ring støða. At 
missa eitt barn er ófatiliga 
ringt, men ikki at fáa jarðað 
barn ið er upp aftur verri, so 
vit høvdu nógvar tankar tí 
við víkjandi, greiðir Eydna 
frá.

Leygardagin 4. januar 2014 
varð Rani funnin í Rættar
gjógv, bert fáar metrar frá 
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Eydna og Rúni í Billustovu 
við Rættargjógv, har 
Rani og Jens Pauli doyðu. 
Eydna starvast sum lærari 
á Hárfríðkanardeildini í 
Tekniska skúla í Havn og 
sum hárfríðkanarkvinna 
á Skála, meðan Rúni siglur 
úti sum maskinmeistari 
hjá Solstad
Mynd: Álvur Haraldsen

Ongantíð hevur verið neyðugt 
at skeldað ella hótt við nøkrum, og 
vit kendu okk um veru liga sannførd 
um, at Rani hevði skilt álvar an í at 
koyra ávirkaður og koyra ov skjótt
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har, sum bilurin fór á sjógv. 
Tann dagin høvdu sjálv boð
in tikið stig til eina lands
um fevnandi leiting, sum var 
á sjógvi, á landi og í luftini. 
Hann hevur eftur øllum at 
døma ligið í teirri 65 metra 
longu holuni, sum er í gjónni, 
har sum froskmennirnir ikki 
fingu leitað, sigur Rúni. 

– Vit vóru øll so ómetaliga 
glað fyri, at Rani varð aftur
funn in, men hann var jú 
deyð ur. Hvat er tá at gleðast 
um? Men akkurát tá vóru vit 
veru liga glað, tí nú sluppu vit 
undan óvissuni, og kundu 
fáa loyvi til at jarða hann og 
harvið hava eitt stað at fara 
til, sigur Eydna.

Droymdi um sjógvin 
At missa ein son í besta 
blóma er meiningsleyst. 
Rani ætlaði sær út í verðina 
at sigla sum maskinmeistari. 

– Hann var ikki stórt 
meiri enn 12 ára gamal, tá 
hann bað um lærupláss til 
elek trikara. Hann hevði verið 
í læru í gott eitt ár hjá JT

Electric, og áðrenn tað verið í 
eitt ár á SIT. Harafturat hevði 
hann verið við línuskipinum, 
Jákupi B, um framt eitt togt 
við skúla skip inum, Georg 
Stage. Hann treivst væl á 
sjónum, og verðin lá opin fyri 
hon um, sigur Eydna.

Kundi ikki verið forðað
Eydna og Rúni hava tosað 
við síni børn um vandan, ið 
stendst av at koyra ávirk
aður og at koyra ov skjótt:

– Ongantíð hevur verið 
neyðugt at skeldað ella hótt 
við nøkrum, og vit kendu 
okk um veru liga sannførd 
um, at Rani hevði skilt álvar
an við hesum. Men hesum 
koma vit ikki nærri. Hvat 
ið veru liga hendi, verður 
mill um Jens Paula og Rana, 
tí tað er ikki staðfest, hvør 
teirra koyrdi bilin, tí sam
bært líkskoð an ini bar ikki 
til at siga, hvør ið koyrdi, tí 
hvørgin teirra hevði sitið í 
trygdar belti. Eingin hevði 
sæð teir. Men upplýsing er 
tað einasta, ið kann fyri
byrgja, halda tey bæði.

Svárur saknur
Tað hevur verið ein strævin 
og tung tíð hjá Eydnu, Rúna 
og børnunum síðani van
lukk una. Ein ómetaligur 
svárur saknur hevur tað 
verið, eins og tað er enn. Ein 
lívs glaður drongur, stórur 
og væl vaksin, og hann fylti 

nógv í gerandis degnum í 
húsk inum. 

– Gud viti, hvussu leingi 
tað fer at vera so ringt, sum 
tað hevur verið higartil, tað 
er næstan, sum ein enda leys
ur saknur, men einaferð fara 
vit helst at kunna minnast 
og tosa um Rana við gleði. 
Tí tær góðu løturnar hava 
verið nógvar. Helst fara vit 

tá eisini at fella gleðistár, tí 
vit hava havt hann hjá okk
um í 20 ár. Um vit ongan 
drong høvdu havt, høvdu vit 
held ur ikki verið kedd nú, 
men var tað nú betur? Nei, 
vit eru glað um at hava havt 
Rana hjá okkum í 20 ár, og vit 
royna av øllum alvi at fóta 
okkum aftur sum familja, 
siga Eydna og Rúni. 

Tey halda tað vera ringt 
at siga, hvat kundi byrgt 
fyri eini vanlukku sum hes
ari. Meiri sjónligt politi á 
veg unum hevði munað væl, 
halda tey. 

Tað fer at henda aftur
Hetta er fyrsta árið, at 
blómu tyssi verða løgd fyri 
Jens Paula og Rana í sam
bandi við Minningardag 
teirra deyðu í ferðsluni.

– Tað er altíð onkran 
ann an, tað gongur út yvir, 
tá van lukkur henda. Men 
nú hava vit roynt tað. Tað 
gekk ikki meira enn ein vika 
aftaná at Rani var jarð aður, 
tá var longu enn eitt ungt lív 
mist orsakað av meinings
leysari koyring. Og tað fer 
at henda aftur. Tað er gott, 

at fokus verður sett á, at tað 
eru fólk, ið doyggja í fersluni. 
Vit halda, at tað átti at verið 
settar minnisplátur upp 
fram við vegnum, har fólk 
hava latið lív í ferðsluni, so at 
til ber at síggja hvønn talan 
er um, um tað eru fremm
anda fólk, ið koma framvið, 
siga Eydna og Rúni at enda.

Rani varð føddur 20. 
desemb er og Eydna kom 
heim við honum frá føði
deildini jólaaftan, og hann 
varð doyptur nýggjársdag í 
Vágs kirkju. Hann andaðist 
28. desember, varð funnin 4. 
januar, kom úr kapellinum 
7. januar og bleiv jarðaður 8. 
januar. So hesi næstu jólini 
fara uttan iva at verða sera 
tung at koma ígjøgnum.

eirikur@sosialurin.fo
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Barbara, Rani og Hanus. Barbara fór til Danmarkar 
undir hægri lesnað stutt eftir vanlukkuna
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Akkurát tá vóru 
vit veru  liga glað, tí 
nú sluppu vit undan 
óvissuni, og kundu fáa 
loyvi til at jarða hann
og harvið hava eitt
stað at fara til
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Meira mann elskar,
meira syrgir mann, tí sorg
og gleði eru fylgisveinar,
hvør hjá øðrum.

Sorg er heimleysur kærleiki, 
men sorgin hevur sítt pláss
og tað er í hjartanum,
tí kærleikin vinnur á sorgini.

Eydna og Rúni í
Billu stovu saman við 

yngsta soninum, Hanus
Mynd: Álvur Haraldsen
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