
50 Fryntabbin og skýggini

Ovari endin á reipinum lyfti seg uppfrá. Flóvin peikaði upp ímóti Blábjørgum
og segði ramsuna eina ferð aftrat. Reipið fór skjótari og skjótari. Tað súsaði
avstað, og við einum øgiligum torubresti brast tað í eitt skýggj.

„eio – tvum – trovo – for – fluv – sali – sruf – álmi – no – triri.“

So dró reipið skýggið yvir ímóti Fryntavík. Flóvin veipaði við arminum, sum
hann hevði sæð Fryntabban gera, og so var skýggið beint uppi yvir bønum.
Flóvin tók ramsuna upp aftur, og so fór tað at regna.

Jørðin drakk tyst regnið í seg so hvørt. Á dett vælsignaða vatn – feskt. Flóvin
fekk karm, men tað gjørdi einki.

Nú gjørdust hyljar á vøllinum. So var tíð at steðga regninum.

„eio – tvum – trovo – for – fluv – sali – sruf – álmi – no – triri.“

Tað sleit ikki í, men tað regnaði heldur verri. Hann mundi hava sagt okkurt
skeivt.

„eio – tvum – trovo – for – fluv – sali – sruf – álmi – no – triri.“

Og nú oysti niður. Nú tordi hann ikki at siga ramsuna eina ferð aftrat. Hann
var nú rennvátur, og hann visti ikki síni livandi ráð.

Hyljarnir gjørdust størri og størri á bønum og eisini í urtagarðinum hjá Flóv-
ini.

Tað einasta góða við tí nógva regninum var, at teir stóru fryntarnir fóru at
halda seg innandura – og komu tí ikki út í bøin og sóu hann standa við reip-
inum, sum ringdi seg heilt upp í skýggið.

Tað regnaði og regnaði. Flóvin stóð nú sjálvur í einum stórum hyli. Hvat
skuldi hann gera?

*

Langt burturi hoyrdi Flóvin eitt øgiligt ýl. Var tað regnið? Nei. Hetta øgiliga
ýlið nærkaðist. So bar Flóvin eyga við eitt skepilsi, sum kom grøvandi í
gjøgnum bøin, so vatnið spruttaði í allar ættir. Tað var Fryntabbin.

Og Fryntabbin ýldi av øði. Langt burturi hevði hann sæð regnskýggið verða
flutt, og hann hevði eisini sæð reipið. Tá visti hann, at onkur hevði lúrt seg
av. Nú var hann í øðini. Hann grunaði, hvør tann seki mundi vera.

Enn hoyrdi Flóvin ikki, hvat Fryntabbin ýldi. Og tað var hann bara glaður
um. Hann var vísur í, at tað hevði ikki verið stuttligt at hoyrt.

Fryntabbin kom yvir til hansara og sendi honum eitt drepandi eygnakast. So
vendi hann sær ímóti reipinum, sum ringdi seg upp ímóti skýnum. Hann
lyfti stavin og  rópti hart: „eio – tvum – trovo – for – fluv – sali – sruf – álmi –
no – triri.“

Fryntabbin veipaði við arminum, og tað sleit beinanvegin í. Í somu løtu fór
skýggið at reka yvir ímóti Blábjørgum. Men aftur veipaði Fryntabbin við
arminum, og skýggið rak ikki longur. Tað hekk stilt yvir bønum, men tað reg-
naði ikki.

Tað fjaraði spakuliga í hyljunum. Nakað rann burtur, og nakað seyraði niður í
moldina. Flóvin var glaður, at eingin av teimum stóru fryntunum – eingin
uttan Fryntabbin – sá skilið, sum tað nú var.

„eio – tvum – trovo – for – fluv – sali – sruf – álmi – no – triri.“

Reipið kom súsandi niður og legði seg í kveyla við føturnar á Flóvini. Frynt-
abbin peikaði á reipið, og Flóvin tók tað upp, men segði einki. Hann hugdi
upp á Fryntabban.

„Tú skyldar mær eina frágreiðing, Flóvin – men ikki fyrr enn eg havi skift. Nú
fara vit.“ So tóku teir leiðina heim. Fryntabbin gekk undan – hann var illur
enn.
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Løtu seinni fekk Flóvin mótið aftur. „Hví læt tú skýggið vera hangandi yvir
bønum? Var tað ikki betri, um sólin slapp at turka vætuna?“

„Tápuligi fryntungi,“ mutlaði Fryntabbin ilskur, „sleppur sólin at skína á
dýggjvátu jørðina, sprotnar hon og vøksturin verður sviðin av!“ Hann mutl-
aði okkurt meira í skeggið, men Flóvin hoyrdi ikki, hvat tað var – og tað var
kanska eisini tað besta. 

Tá ið teir komu heim í bygdina, vóru teir flestu fryntarnir úti. Allir vóru teir
glaðir um regnið – men teir vistu jú ikki, hvussu nógv tað hevði regnað úti á
bønum. Og Flóvin segði einki. Og Fryntabbin segði heldur einki, men fór inn
til sín sjálvs. Flóvin fór við honum og legði reipið har, hann hevði tikið tað.

So skundaði Flóvin sær yvir til teirra og læt seg í turr klæði. Honum dámdi
tað lítið, men hann fór kortini yvir til Fryntabban. Hann kundi eins væl fáa
revsingina frá hondini beinanvegin.

Hann bankaði á hurðina hjá Fryntabbanum. „Kom inn, Flóvin!“ ýldi
Fryntabbin.

Flóvin fór inn. Fryntabbin sat í stóra hvíldarstóli sínum. Hann peikaði á ein
annan stól og glepsaði: „Fortel so!“

*

Tá ið Flóvin fór yvir til teirra aftur, var hann púrasta í ørviti. Fryntabbin
hevði tosað bæði hart og leingi.

Hann hevði skeldað, sum Flóvin ongantíð fyrr hevði hoyrt hann skelda. Ferð
eftir ferð hevði Fryntabbin tikið uppaftur, at tú skalt ikki byrja nakað, sum tú
ikki dugir at gera liðugt. Og líka ofta hevði hann sagt, at Flóvin var tápuligur.

Men sum frá leið, bleiv Fryntabbin meira og meira, sum hann plagdi at vera.
„Tú ert veruliga ein tápulingur. Men tá ið samanum kemur, ert tú ein klókur
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tápulingur. Eg má heldur læra teg nakað meira, so tú ikki so ofta bert teg
tápuliga at!“

Tá krógvaði Fryntabbin eitt smíl í skegginum. Flóvin gjørdist glaður, tí
Fryntabbin var sanniliga ein góður vinur.

Tá ið Flóvin kom til hús, mintist hann til, at hann hevði gloymt at spyrja
Fryntabban, um skýggini úti við fjarðarmunnan mundu regna við søltum
vatni. 
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Urtagarðurin hjá Flóvini

Í fjør, tá ið Flósi, Fríða og Flóvin vóru norðan fyri Happadal og leitaðu eftir
skattinum, tók Flóvin nakað av berjalyngi heim við sær. Hann setti hann
niður uppi í Berjabrekku, og nú sá hann, hvussu væl berjalyngurin vaks.

Hann var ofta har uppi, og hann sá, hvussu berjalyngurin kom fyri seg. Hann
hugsaði nógv um hetta, hann eygleiddi eisini annað, sum vaks í haganum, og
hann fekk tað hugskot, at mangt kundi verða gjørt, so allir fryntarnir í
Fryntavík fingu gleði av tí.

Flóvin hevði ein lítlan urtagarð. Hann var heilt har úti, har teir stóru Frynt-
arnir høvdu sínar veltur. Men Flóvin helt, at urtagarðurin var í minna lagi, so
hann kundi hugsað sær at gjørt hann væl størri. Tey fáu eplini, hann hevði
sett niður, og tær gularøturnar, hann hevði sáað, gjørdu alt ov lítlan mun.

*

„Pápi, kann eg ikki fáa ein størri urtagarð?“

Pápi Flóvin hugdi bilsin upp á hann. „Hvat í allari víðu verð mundi fryntung-
in ætla sær?“

„Jú, tað mátti kunnað borið til.“ Pápin risti við høvdinum. „Men hví? Er urta-
garðurin hjá tær ikki nóg stórur?“

„Jú, pápi, men eg kundi hugsað mær at sáað nógv meiri grønmeti. Øllum
dámar jú grønmeti.“

Pápin smíltist upp á hann. „Tað, haldi eg, er eitt frálíkt hugskot. Tað kundi
komið nógvum til góðar.“

Flóvin greiddi grammur pápanum frá sínum hugsanum. Pápin lurtaði fegin
eftir honum, men hann royndi at krógva, hvussu errin hann var av soninum.
Flóvin var ein knassi, hugsaði hann.

„So mást tú gera hann dupult so stóran. Men tú mást sjálvur velta, tað skalt
tú vita, og tú skalt sjálvur girða hann inni!“

„Sjálvandi skal eg tað,“ hugsaði Flóvin. Hann visti eisini, at tann gamla girð-
ingin trongdi til ábøtur. Hann takkaði pápanum og fór skundisliga á dyr.

Hann mundi fírt Flósa, tá ið hann kom brestandi út. Flósi hugdi bilsin upp á
hann. Okkurt mátti vera galið, tá ið tú skuldi skunda tær so nógv. Flósi plagdi
ikki sjálvur at vera so fortur.

Flóvin rann niður gjøgnum trappurnar og skundaði sær út í urtagarðin.

Flósi fór inn til pápa Flóvin.

*

Flóvin stóð uttan fyri urtagarðin. Vanliga tók tað honum ein hálvan dag at
saksa urtagarðin. Og nú hevði pápin sagt, at hann mátti gera urtagarðin dup-
ult so stóran. So fór tað at taka honum ein heilan dag at saksa hann. Ella
tveir hálvar dagar. Jú, tað var í lagi.

Tað vóru 5 stikur á longru síðunum á girðingini. Tað vóru 3 stikur á styttru
síðunum, men hornastikurnar vóru jú á báðum síðunum. Hvussu nógvar stik-
ur vóru tað tilsamans? Flóvin taldi á fingrunum. Har vóru ov fáir fingrar, men
tíbetur hevði hann eisini tærnar. Hann bukkaði seg niður og helt fram við at
telja: „Ellivu, tólv.“ 

Ovast á stikunum vóru bretti bundin frá stiku til stiku, og frá brettunum
niður á vøllin vóru rimar.

Tað vóru eisini 12 bretti tilsamans. Nú mátti Flóvin bara fáa skil á, hvussu
nógv tvær ferðir 12 mundi vera. Hann taldi á fingrunum og tónum, men tað
var ikki nóg mikið.
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Hann visti, at hann hevði dugað at teknað tað, men so fekk hann eitt annað
hugskot: hann kundi bara fara eftir 12 brettum og 12 stikum. Hann fór heim
í bygdina og oman gjøgnum trappurnar, tí hann visti, at tey høvdu nakað av
viði liggjandi har niðri.

Men hann sá beinanvegin, at bæði bretti og stikur vóru ov long. Nú var hann
eitt sindur í døpurhuga, so hann fór niðan aftur. Í trappunum møtti hann
Flósa, og so visti hann, hvat hann skuldi gera.

*

Tá ið Flóvin fór út aftur í urtagarðin, kom Flósi við honum. Flóvin dugdi ikki
so væl við sagini, so Flósi hevði boðið sær til at hjálpa honum. Flóvin bar eitt
bretti og eina stiku, og Flósi bar sagina. Flósi fór undir at saga brettið og stik-
una í rætta longd, meðan Flóvin fór eftir fleiri brettum og stikum. Flósi sag-
aði, og Flóvin bar, til hann hevði borið 12 bretti og 12 stikur.

„Ert tú ikki móður nú, Flósi?“ spurdi Flóvin. Flósi sá ikki petti móður út, men
hann nikkaði. „Eg má heldur sleppa mær heim til Fíu.“

Flóvin hugdi aftan á Flósa, tá ið hann fór eftir gøtuni. Mestur mundi hann
fara heim at slanga sær eina løtu.

Nú fór Flóvin til verka. Fyrst legði hann tvey bretti aftrat aðrari stuttu síðuni
og so fýra bretti aftrat aðrari longu síðuni. So tók hann brettini niður á tveim-
um síðum á girðingini og legði tey har, tey skuldu liggja.

Tað fór at vera ein passaliga stórur urtagarður, sá hann, og nú sá hann eisini,
hvar stikurnar skuldu standa.

So hoyrdi hann Fryntabban ringja við klokkunum. Hann hugdi upp. Jú, hann
hevði strevast so leingi. Hann iðraði seg um, at hann ikki hevði havt tíð at
seta stikurnar. Men hann mátti fara heim – og hann hevði jú heldur ongan
spaka við sær.

Flóvin fór eftir gøtuni heim. Hann hugdi aftur um seg at urtagarðinum. Hann
gleddi seg til dagin eftir.

*

Flóvin var tíðliga úti við urtagarðin morgunin eftir. Hann hevði ein spaka og
eina rullu av tveini við sær. Við sveittabrot gróv hann holini og setti stikurnar
niður.

„Ert tú tystur?“

Hann vendi sær við – eitt sindur kløkkur. Tað var Fríða.

Hon rætti eina fløsku ímóti honum – tað var vatn.

Um hann var tystur? Nústani varnaðist Flóvin, at hann var ógvuliga tystur.
Hann tók fløskuna.

„Jú, tað eri eg. Takk Fríða.“ Hann tók tundurproppin úr fløskuni, og so kulk-
aði hann í seg. „Aaa, hetta var gott. Hvussu visti tú, at eg var her úti?“

„Eg tosaði við Flósa. Hann segði, at tú strevaðist her úti.“ Hon hugdi uttan
um seg. „Tú ert komin langt. Skal eg ikki hjálpa tær?“

„Jú, takk.“ Flóvin fór eftir tveinrulluni. „Nú skal eg vísa tær.“

„Tað havi eg roynt fyrr!“ Fríða var bara eitt sindur firtin. „Men vís mær bara
kortini, so fáa vit at síggja, hvør okkara dugir betur at knýta knútar.“

Meðan Fríða helt brettinum, bant Flóvin tað fast í stikuna.

„Lat meg nú royna,“ segði Fríða og tók tveinið.

Flóvin helt hin endan á brettinum inn ímóti hinari stikuni, og skjótt hevði
Fríða bundið tað fast. Flóvin rykti í brettið, og í somu løtu losnaði tann
endin, sum hann hevði bundið.
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Í fyrstuni argaðist Flóvin inn á Fríðu. Men so sá hann, hvønn hann átti at
argast inn á.

„Hatta dugir tú betur enn eg,“ mutlaði hann. Og so fór hann at flenna.

Fríða flenti eisini, og so fóru tey aftur at binda bretti føst í stikurnar. Flóvin
helt brettunum, og Fríða bant.

*

Seinnapartin settu tey rimar í. Tey høvdu ikki nóg nógvar, so Flóvin mátti
heim í bygdina eftir fleiri. Men beint áðrenn Fryntabbin ringdi við klokkun-
um, vóru tey liðug.

Tey vóru móð, tá ið tey fóru heim. Flóvin bar tveinrulluna og spakan.

Hann hevði bestan hugin at lata spakan standa úti í urtagarðinum, men
hann óttaðist fyri, hvat pápin fór at siga. Tí tók hann spakan heim við. Fríða
bar fløskuna.

„Í morgin fari eg at saksa í urtagarðinum,“ segði Flóvin, „og eg verði eisini
liðugur í morgin.“

„Hvussu veitst tú tað?“

„Jú, tí eg plagdi at brúka ein hálvan dag, men nú er urtagarðurin dupult so
stórur. Tað vil siga: ein dag og einki meira.“

Fríða hugdi ivandi upp á hann, men hon segði einki.

„Tað mást tú skilja,“ helt Flóvin fram, „dupult so nógvar stikur og dupult so
nógv bretti. Tað vil siga: dupult so nógv arbeiði, skilir tú?“

Fríða helt framvegis munn.

Tá ið tey komu heim, møttu tey pápa Flóvin. Hann spurdi, hvussu tað hevði
gingist, og Flóvin segði honum frá øllum. Men hann segði einki um knútin,
sum hann hevði bundið. Og hann segði, at hann fór at saksa í urtagarðinum
í morgin.

„Eg komi út at hyggja at honum í annaðkvøld,“ segði pápin. „Eg gleði meg at
síggja ta nýggju girðingina. Kom, eg haldi, at mamma er liðug við døgurðan.“

Flóvin segði Fríðu farvæl og fór aftan á pápanum.

*

Tá ið klokkurnar ringdu á middegi dagin eftir, hugdi Flóvin upp, so hann sá,
hvussu langt hann var komin. Hann gjørdist bilsin – hann var als ikki komin
so langt, sum hann hevði væntað. Ná, hann mátti skunda sær seinnapartin,
tí hann ætlaði at vera liðugur, áðrenn pápin kom. 

Hann rann heim og át so skjótt, at mamman bleiv firtin. Men hann leyp á
dyr og skundaði sær út í urtagarðin.

Flóvin saksaði allan seinnapartin, so moldrokið stóð um hann.

Men hvørja ferð, hann hugdi upp, helt hann ikki, at hann var komin so
langt. So saksaði hann upp aftur skjótari.

Út ímóti kvøldi mátti Flóvin gevast. Hann orkaði illa at lyfta armarnar, so
móður var hann. Hann setti seg niður og hugdi at urtagarðinum.

Tað var løgið – hann hevði ikki saksað meira enn helvtina av urtagarðinum!

Hetta skilti Flóvin ikki.

Hann hugsaði, um hann hevði gjørt okkurt skeivt. Nei – dupult so nógvar
stikur og dupult so nógv bretti.

Hann skilti ikki petti av hesum.

Í somu løtu hoyrdi hann prát aftan fyri seg. Tað vóru pápin og Fríða.
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„Nú, fryntur?“ Pápin ljóðaði nøgdur á málinum, tá ið hann fekk eyga á Flóv-
in.

„Einki nú,“ læt í Flóvini.

Pápin fór yvir og hugdi at girðingini. „Hetta er frálíkt, Flóvin. Eg visti ikki, at
tú dugdi so væl at binda knútar.“

„Eg havi ikki bundið teir,“ mutlaði Flóvin, „Fríða hevur.“

Og so greiddi Flóvin frá, at hann hevði gjørt urtagarðin dupult so stóran,
men at hann ikki megnaði at saksa meira enn helvtina í ein dag. Og at hann
hevði saksað allan dagin. Hann hevði bara steðgað eina ferð, og tað var með-
an hann var við hús og át.

Tað vardi eina løtu, áðrenn pápin skilti tað, Flóvin segði, tí hann tosaði so
títt. Men umsíðir skilti hann, hvat Flóvin meinti.

Fríða lurtaði, men segði einki. Hon smíltist bara.
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So fór pápin at flenna. Hann flenti hart, alt ov hart, helt Flóvin.
Pápin mátti halda um búkin, sum hann flenti.

Í fyrstuni varð Flóvin bilsin, men so bleiv hann illur. Pápin kundi
ikki loyva sær at flenna at honum!

Flóvin leyp á føtur og rann eftir gøtuni. Burtur frá flenninum hjá
pápanum.

Løtu seinni mátti hann bara ganga – beinini orkaðu ikki meira.

Nú sissaðist hann nakað.

Og nú helt hann seg vita, hvat var hent! Tað var sjálvandi Frynt
abbin, sum vildi arga hann og hevði gandað.

Jú, tað mundi vera tí.

Nú var Flóvin glaður aftur. Og hann var ikki illur inn á Fryntabban.

Flóvin hevði jú sjálvur verið uppi í at arga Fryntabban.

Hann helt fram eftir gøtuni. So kundi pápin bera spakan, tí hann
hevði flent.

*

Tá ið pápin og Fríða komu heim, fóru tey beina leið yvir til Flóvin,
sum sat á trappuni. Tey sóu beinanvegin, at nú var lagið betri.

„Ná, hvat nú fryntungi?“ spurdi pápin. Hann var keddur av, at hann
hevði flent at Flóvini.

„Einki hvat nú,“ segði Flóvin, „men nú veit eg, hvat ið hendi. Tað er
Fryntabbin, sum hevur gandað. Bara fyri at arga meg.“

Pápin hugdi upp á hann, og har sást ein krepping í kinnklovunum.
So vendi hann sær við og fór inn. Langt burturi hoyrdi Fríða hann –
hann flenti aftur.

Hon royndi at bara sær, so hon ikki eisini fór at flenna.

„Eg haldi, at tú skalt fara yvir til Fryntabban og tosa við hann um
tað,“ segði hon. „Tað man vera best, at hann sigur tær alt.“

So fór Fríða vestur til teirra.

Flóvin hugdi aftan á henni. Hví skuldi hann fara yvir til Fryntabban
at fáa eina frágreiðing?

So reistist hann og fór yvir til Fryntabban. Um ikki annað, so kundi
hann kanska fáa Fryntabban at ganda, so allur urtagarðurin var saks-
aður í morgin ári. Flóvin smíltist, tá ið hann hugsaði hetta.

Hann hugsaði eisini, at tá ið tú ert uppi í at arga Fryntabban, so mást
tú eisini sjálvur tola at verða argaður.
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Flóvin í Framvík

Ein høna pikkaði Flóvin í stórutá. Hon vildi hava eitt korn, sum lá ímillum
tærnar á honum. Hann flutti fótin eitt sindur, og hønan fekk fatur á kornin-
um.

Hønan vaggaði fegin av stað.

Flóvin keddi seg. Tætt við høsnagarðin stóð ein posi við rótum. Hann hevði
verið úti í rótakálinum og tikið tær upp, og nú hevði hann hug til at smakka
eina. Ja, hann føldi angan av rótum. Men honum hevði dámt best at etið rót
saman við onkrum. Men hvar vóru øll?

Fryntabbin sat á bonkinum undir húsunum. Hann vildi hava onnur at halda,
at hann var vakin. Hann helt báðar hendur niður á stavin, og høkan hekk
niður á handabakini. Hann steinsvav! Flóvin hoyrdi regluliga snorkið frá
honum heilt yvir í høsnagarðin.

Flóvin hugdi aftur at posanum við rótum. Áh, tær røtur. Sum tað var keðiligt,
ikki at hava onkran at eta tær saman við.

Veðrið var gráligt. Skýggini hingu niður yvir fjøllini, og vindurin reiv í hús og
runnar. Tey følnaðu bløðini og annað feyk í vindinum, tað savnaðist í dung-
ar, og har lá mangt uttan um føturnar á svøvntunga Fryntabba. 

Jú, hetta var veður at vera í ringum lag. Og eingin annar var at síggja – bara
Fryntabbin, men hann svav!

Tað var leingi til middags. Tá komu allir fryntarnir heim til døgurða, og tá
komu onkrir, sum hann kundi spæla við.

„Hví ert tú so múlatrútin?“

Flóvin vendi sær á. Tað var systkinabarnið, Finnbjørn. Tað var langt síðan,
hann hevði sæð Finnbjørn. 

„Hvat bagir tær Flóvin? Tú plagdi altíð at vera í góðum lag!“

Flóvin visti ikki rættiliga, hvat hann skuldi svara. Men nú var hann ikki so
keddur longur.

„Hvar hevur tú verið, Finnbjørn? Hvussu leingi verður tú her? Ert tú á veg
higar ella hagar? Fert tú ...?“

Finnbjørn flenti hart. „Nú, nú, Flóvin. Spyr ikki so nógvar spurningar í senn!“
Finnbjørn setti seg niður.

Hann setti taskuna niður við steinin. Ein pappírsrulla stakk upp úr taskuni.
Flóvin hugdi forvitin at henni.

„Eg havi verið runt alla víkina, tí eg skuldi tekna eitt kort til pápa. Minnist tú
ikki, at eg var úti við ósan?“

Flóvin nikkaði spentur.

„Nú hevur pápi sett í seg at senda eitt handilsskip um allan fjørðin, og tí tør-
vaði honum eitt kort. Hygg her!“ Finnbjørn tók pappírsrulluna upp úr tasku-
ni.

Flóvin hugdi at kortinum. Hann peikaði. „Er hatta okkara vík?“

„Ja,“ svaraði Finnbjørn, „har er Fryntavík, og har er Framvík.“

Flóvin var hugtikin. „Hevur tú verið har allastaðni? Eisini uppi á fjøllunum?“

„Nei, nei, men eg havi tosað við fleiri, sum hava verið har.“

Í somu løtu hoyrdu teir eitt murr tætt við. Finnbjørn leyp kløkkur á føtur,
men tað var bara Fryntabbin, sum var vaknaður. Teir hugdu at honum,
meðan hann murraði og blunkaði við eygunum. Hann fór seigliga á føtur og
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rembdi sær. Hann leit seg um og festi eyguni á Flóvin og Finnbjørn. Hann
mutlaði okkurt, sum óivað skuldi merkja „Vælkomin“ til Finnbjørn.

Teir fóru yvir til hansara. Finnbjørn hevði kortið í hondini enn. Fryntabbin
rætti hondina út eftir kortinum, og Finnbjørn gav honum tað. Fryntabbin
hugdi at kortinum eina løtu, og so nikkaði hann. „Hesum ert tú komin bara
væl frá, Finnbjørn. Vart tú hjá olisunum?“

Finnbjørn risti við høvdinum. „Nei, eg var ikki hinumegin. Men eg havi tos-
að við tveir olisar, sum hava verið úti hjá fiskifólkinum við ósan.“

„Fitt fólk,“ mutlaði Fryntabbin.

Finnbjørn hugdi bilsin upp á hann. Hann visti ikki, at Fryntabbin hevði verið
handan Blábjørg. 

„Jú,“ segði Finnbjørn, „og teir eru eisini frálíkir keypmenn. Men pápi dugir
eisini, og skjótt sendir hann eitt handilsskip hagar.“

„Hvat ger ein keypmaður?“ spurdi Flóvin.

„Hann keypir og selur ymsar vørur.“

Flóvin skilti hetta ikki rættiliga. Hann helt, at tað var nakað tað sama sum at
skifta um.

„Tú átti at komið við mær til Framvíkar, Flóvin. So hevði tú sæð veruligar
keypmenn.“

Flóvin hugdi alspentur upp á Finnbjørn. „Sleppi eg tað?“ Hann skalv av
spenningi. „Skulu vit fara beinanvegin?“

Fryntabbin flenti. „Nú, nú, róligur Flóvin. Tú mást fyrst tosa við mammu og
pápa tín. Og fyrst og fremst skalt tú ringja við klokkunum.“

Flóvin hugdi upp á sólina. Jú, nú mátti hann ringja. Hann kvikaði sær yvir til
klokkutræið.

*

Finnbjørn og Flóvin kvikaðu sær eftir gøtuni. Vinstrumegin lá víkin, og
høgrumegin vóru klettarnir og varðarnir. Fryntavík var nú langt aftan fyri
teir. Finnbjørn hevði etið hjá mammu og pápa Flóvin, og hann hevði lovað
teimum at ansa væl eftir honum.

Mammuni dámdi hetta lítið, men hon hevði umsíðir lovað honum. Veðrið
var av tí fagrasta, og sólin skein bæði oman og niðan.

Teir høvdu hvør sín posa á bakinum. Finnbjørn bar posan við rótum, og
Flóvin bar ein minni posa við berum. Røturnar og berini hevði Flóvin fingið
loyvi at handla við í Framvík. Fryntabbin hevði sagt, at tað jú var hann, sum
hevði fingið berjalyng aftur til Fryntavíkar.

Flóvin gekk og droymdi um tann knívin, sum hann vónaði at handla seg til.
Finnbjørn gekk og murraði umaftur og umaftur sama lagið. Viðhvørt sang
hann nøkur orð, men Flóvin lurtaði ikki eftir.

*

Seint seinnapartin var Flóvin eymur í fótunum, men Finnbjørn gekk framveg-
is hugagóður, meðan hann murraði sangin hjá sær. Nú dugdi Flóvin næstan
lagið. Langt burturi sá hann nú havnarlagið í Framvík

Flóvin var fegin um, at hann ikki skuldi ganga aftur til Fryntavíkar. Teir
høvdu lovað honum, at hann skuldi sleppa heim aftur við skipinum hjá pápa
Finnbjørn. Hann ætlaði at vísa beiggja sínum, pápa Flóvin, skipið, so fyrsta
ferðin skuldi vera á Fryntavík.

„Hvør er hasin sangurin, tú murrar alla tíðina?“

„Tað er ein nýggjur sangur,“ segði Finnbjørn glaður, „eg havi sjálvur yrkt
hann.“ Og so fór hann at syngja sangin hart:
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Tann lítli Flóvin fryntur
er frekur, men tó fittur
hann argar ofta Fryntabba
og hønurnar tær skrukka ja

Hans klokkuringing altíð ger
at sólin upp og niður fer
tá klokkan sigur Ding og Dong
tá ætlar Flóvin sær í song

Høsnaregg nú Flóvin selur
Fríða gongur har og melur
tey saman ofta henta ber
tí Fríða besti vinur er

At gera regn ein summardag
tað saktans, saktans fæst í lag
tað kent er um alt Fryntaland
at Fryntabbin hann dugir gand

Flóvin var hugtikin. Hugsa sær, at Finnbjørn lættliga dugdi at yrkja ein sang
og gera lag til hann. Hann bað Finnbjørn syngja sangin nakrar ferðir aftrat,
og ímeðan royndi hann at læra seg orðini.

Flóvin hevði heilt gloymt teir eymu føturnar. Meðan teir gingu oman til
Framvíkar, sang Flóvin sangin, og hann helt, at hann var góður at ganga eftir.

*

Sum her var nógv grót! Flóvin hugdi ørkymlaður at øllum teimum stóru
húsunum. Nøkur høvdu enntá vindeygu í tveimum hæddum. Og gøtan, teir
gingu eftir, var steinsett.

Finnbjørn mátti rópa fleiri ferðir á hann, tá ið hann var steðgaður og bara
stóð og hugdi.

„Kom nú, Flóvin, tú sleppur at hyggja at øllum seinni.“ Hann togaði í tann
ørkymlaða Flóvin. „Vit skulu bara heim fyrst at heilsa upp á foreldur míni.“

Flóvin fór við honum, og skjótt komu teir til eini stór hús. Teir fóru inn
ígjøgnum eitt portur. Í somu løtu kom ein stórur, glaður fryntur út og kroysti
Finnbjørn inn at sær.

„Hetta er Tea-mamma,“ segði Finnbjørn, og Flóvin heilsaði upp á hana. Hann
fekk eisini eitt ordans kroyst. Aftan fyri Teu-mammu stóð ein fryntur, og
Flóvin sá beinanvegin, at tað var pápabeiggi sín, Sjúrður. Teir heilsaðust, men
Sjúrður fekk ikki eyguni av kortinum, sum Finnbjørn hevði teknað. Tea-
mamma hugdi at posunum. „Hvat hava tit við tykkum?“

„Røtur og ber,“ greiddi Finnbjørn frá. „Flóvin skal handla á torginum í morg-
in.“

Flóvin gjørdist vónsvikin. Hann hevði vónað, at teir skuldu oman á torgið
beinanvegin. 

„Komið nú inn, tit mugu vera móðir eftir longu ferðina.“ Tea-mamma koyrdi
undir teir inn í húsini. Teir komu inn í ein stóran, hugnaligan køk. Tað var
skjótt, at teir fingu hvør sín bolla við heitari súpan, sum fløvaði í búkinum,
og Flóvin kendi seg væl. Og nú føldi hann, hvussu móður hann var. Tað var
kanska gott kortini, at teir ikki skuldu oman á torgið nú.

Finnbjørn og pápin tosaðu hugagóðir um kortið og um tað nýggja skipið.
Flóvin lurtaði bara við øðrum oyranum – og so sovnaði hann.

*
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Tá ið Flóvin vaknaði morgunin eftir, var hann gorhungraður. Undir liðini á
honum lá Finnbjørn og snorkaði. Flóvin fór friðarliga úr koyggjuni og niður í
køkin. Har stóð Tea-mamma og rørdi í einari stórari grýtu.

„Góðan morgun, Flóvin, set teg við borðið. Tú mást vera svangur, tí tú sovn-
aði, áðrenn nátturðin kom á borðið. Kom.“

Flóvin setti seg, og løtu seinni stóð ein bolli við súpan framman fyri honum.
Hann fekk eisini nakrar flísar av myrkum breyði. Tað mundi vera nýbakað, tí
tað var heitt enn. Og tað smakkaði frálíkt.

Løtu seinni komu Finnbjørn og Sjúrður-pápi. Jú, Flóvin kallaði hann bara
Sjúrður-pápi eins og Finnbjørn gjørdi – men hann var í veruleikanum pápa-
beiggi hansara.

Tá ið teir høvdu etið morgunmat, tóku Finnbjørn og Flóvin hvør sín posa og
fóru oman á torgið. Tað var mitt í Framvík, og tað var eitt stórt, opið pláss, og
har stóðu nógv borð. Á borðini høvdu fryntarnir lagt tað, teir høvdu við sær.
Aðrir fryntar gingu ímillum borðini og hugdu at vørunum. Har vóru borð við
øllum møguligum: kjøt, fiskur, knívar, korn, sukur, teppi, grønmeti, talerkar
og krúss, smáir krakkar – men tíbetur vóru hvørki røtur ella ber.

Flóvin fór beina leið yvir til eitt borð, har hann hevði sæð nógvar ymiskar
knívar.

Aftan fyri borðið stóð ein stórur, skallutur fryntur í einum tjúkkum leðurfyri-
klæði. Tað mundi vera smiðurin – hann, sum hevði gjørt knívarnar.

Har vóru nógvir knívar, men Flóvin varð beinanvegin hugtikin av einum av
teimum størstu. Hann lá har, hvassur og skínandi. Við síðuna av honum lógu
einir slíðrar úr leðri.

Flóvin setti posan á borðið. So tók hann posan frá Finnbjørn og setti eisini
hann á borðið. Finnbjørn hugdi bilsin at honum.

„Skulu vit skifta um?“ spurdi Flóvin. „Eg vil fegin hava handan knívin.“

Smiðurin hugdi niður í posarnar, so flenti hann í kíki. Hann flenti so hart, at
stóri búkurin undir fyriklæðnum hoppaði upp og niður. Flóvin skilti einki,
men Finnbjørn flenti eisini.

Smiðurin gavst at flenna. Smílandi segði hann vinarliga við Flóvin: „Hatta er
eitt frálíkt tilboð, vinur mín. Men eg fái sanniliga ikki brúkt so nógvar røtur
og so nógv ber.“

Smiðurin hugdi seg um. So peikaði hann á eitt tómt pláss. „Men tit kunnu
fara yvir hagar og selja røturnar og berini. So skal eg goyma knívin til tykkara
og ikki selja hann, fyrr enn tit koma aftur.“

Teir tóku posarnar og fóru yvir hagar, smiðurin hevði peikað teimum. Flóvin
var enn nakað ørkymlaður, men hann dugdi væl at síggja, at neyvan hevði
smiðurin brúk fyri so nógvum berum og rótum. Men, hvat nú? Tað var jú
ikki víst, at nakar annar hevði brúk fyri so nógvum.

Teir settu seg niður og lótu posarnar upp, so fólk sóu, hvat var í teimum.

Tað vardi ikki leingi, so kom ein stór fryntamamma og hugdi niður í posar-
nar. Hon risti við høvdinum, og so fór hon víðari. Flóvin hugdi aftan á henni
– hví risti hon við høvdinum?

„Eru hatta veruliga ber?“ Ein djúp rødd kom frá einum gomlum frynti, sum
stóð og hugdi niður í posarnar. Flóvin nikkaði. „Jú, tað er tað.“

„So, so, lítli fryntur, men tað eru nógv ár, síðan eg smakkaði ber.“ Tann gamli
frynturin suffaði. „Hvussu nógv kosta berini?“

„Tveir skillingar upp í lógvan,“ skundaði Finnbjørn sær at svara. Flóvin skilti
als ikki, hvat Finnbjørn hevði svarað. Skillingar?
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„Tað er dýrt,“ segði gamli frynturin.

„Jú, men tey eru eisini hentað hinumegin víkina – heilt uppi undir
Blábjørgum,“ var Finnbjørn skjótur at svara.

Flóvin mundi sagt, at tey komu úr Fryntavík, men hann tagdi.

„Tað er dýrt,“ segði gamli frynturin, „men eg vil smakka tey aftur. Gev mær
upp í tríggjar lógvar.“

Finnbjørn máldi upp úr posanum, og gamli frynturin legði fleiri smáar metal-
skivur í lógvan á Finnbjørn. Flóvin hugdi – hvat var hatta? Hvat skuldi hann
brúka hasar metalskivurnar til? Har stóð okkurt á teimum, men Flóvin sá ikki
hvat.

Finnbjørn sá út til at vera væl nøgdur.

Løtu seinni kom ein annar og spurdi um røturnar. Finnbjørn kravdi 1 skilling
fyri hvørja rót. Frynturin mutlaði og keypti átta.

Nú gekk skjótt. Alla tíðina komu fryntar, og teir flestu fóru við rótum ella
berum ella kanska við báðum. Og hvørja ferð løgdu teir nakrar av teimum
smáu skivunum. Flóvin royndi at telja tær, men skjótt misti hann talið. Og
hvat í allari víðastu verð skuldi hann brúka hasar skivurnar til?

Og hvat var ein skillingur?

Tá ið posarnir vóru um at vera tómir, fór Finnbjørn at taka 3 skillingar fyri
berini og 2 skillingar fyri hvørja rót.

Fryntarnir gramdu seg, men teir vildu kortini hava úr posunum. Og teir
løgdu enn fleiri av teimum løgnu skivunum.

Og nú vóru posarnir tómir. „Nú fara vit heim,“ segði Finnbjørn, „tak skilling-
arnar við tær, Flóvin.“

Flóvin fylti skillingarnar í buksulumman, og tá vóru buksurnar um at detta
niður um hann. Tá ið teir fóru eftir torginum, bar Finnbjørn teir tómu posar-
nar, tí Flóvin hevði úr at gera við at halda buksunum uppi. Tað vóru allir
hasir lúsa skillingarnir.

„Hvat skal eg brúka hesar skillingarnar til, Finnbjørn?“

Finnbjørn hugdi bilsin upp á hann. „At keypa fyri, sjálvandi.“

Flóvin lurtaði ikki rættiliga eftir honum. Og haraftrat visti hann ikki, hvat tað
at keypa var. „Missi eg buksurnar, so blaki eg hasar skillingarnar burtur.“

Finnbjørn hugdi at honum og buksunum. „Ná, ja, so fara vit at finna ein
vekslara!“

„Ein vekslara?“ Nú var Flóvin meiri ørkymlaður enn nakrantíð.

Finnbjørn fylgdi honum yvir til ein frynt, sum sat við eitt borð. Á borðinum
lógu nógvir skillingar og nakrar størri skivur í sama liti. Har lógu eisini nakrar
skivur, sum vóru heilt blankar.

„Selur hann skillingar?“ spurdi Flóvin.

„Tað ber væl til at siga,“ svaraði Finnbjørn. „Hann vekslar pengar. Hann kann
skifta nakrar av tínum skillingum um við markar, sum hava størri virði – men
tú kanst framvegis keypa tað sama fyri pengarnar. Kom nú.“

Teir fóru yvir til vekslaran.

Finnbjørn segði, at Flóvin skuldi leggja allar skillingarnar á borðið.

So taldi vekslarin kvikliga allar skillingarnar hjá Flóvini. Hann legði teir í
stáplar við 16 skillingum í hvørjum. Tá ið hann var liðugur, vóru 12 stáplar.

Framman fyri hvønn stápil legði vekslarin eina av teimum størru skivunum í
sama liti.
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Harumframt lupu 6 skillingar av. Finnbjørn nikkaði, og vekslarin tók teir 12
stáplarnar, og so skumpaði hann tær 12 skivurnar yvir til Flóvin.

Flóvin tók skivurnar upp í hondina og visti ikki, hvat hann skuldi gera við
tær. Okkurt stóð á teimum, men ikki tað sama, sum á teimum smáu.

1 MARKUR stóð á.

„Allar skivurnar eita myntir,“ segði Finnbjørn. Vekslarin sá út til at stuttleika
sær.

Hann skumpaði myntirnar yvir til Flóvin.

Flóvin legði myntirnar í buksulumman. Nú vóru buksurnar ikki um at detta
niður um hann. So fylgdi Finnbjørn honum yvir til smiðin.

Flóvin hugdi aftur at knívinum, sum hann nú helt vera sín knív. Smiðurin
hevði ikki selt hann.

Finnbjørn peikaði á knívin og spurdi: „Hvussu nógv kostar hann?“

„10 markar og 8 skillingar,“ svaraði smiðurin.

„Tak pengarnar upp úr lummanum, Flóvin,“ segði Finnbjørn „Tað eru 10 av
teimum stóru og 8 av teimum smáu.“

Flóvin taldi 10 markar niður á borðið, men hann hevði bara 6 av teimum
smáu skillingunum.

„Tað ger einki,“ segði Finnbjørn, „gev honum bara ein mark aftrat. So fært tú
8 skillingar aftur.“

Flóvin legði ein mark aftrat niður á borðið. Smiðurin tók allar teir stóru
myntirnar og gav Flóvini átta skillingar aftur. Hann skumpaði tann stóra
knívin yvir til Flóvin. Við frøi tók Flóvin knívin upp í hondina. Hann lá væl í
hondini.

„Kom,“ segði Finnbjørn. Og so fóru teir.

„Íðan, hvat skal eg nú brúka hinar myntirnar til?“ spurdi Flóvin. „Eg kann jú
ikki brúka teir í Fryntavík.“

„Lat okkum ganga runt og hyggja – kanska kanst tú keypa okkurt til mammu
tína og pápa tín.“

Meðan teir gingu, hugsaði Flóvin nógv um hatta við skillingum, markum og
myntum. At enda segði hann við Finnbjørn:

„Hasir myntirnir eru altso bara ein millumliður, tá ið vit skifta um vørur?“

„Ja.“

„Men hava myntirnir sjálvir einki virði?“

„Nei – bara um vit keypa okkurt annað fyri teir. Altso okkurt annað enn tað,
vit hava selt!“

Nú helt Flóvin, at hann hevði skilt hatta við myntum.

Skillingar og markar. Løgin nøvn.

Flóvin fann einki, sum hann tímdi at keypa foreldrunum. So fór hann yvir
aftur til Smiðin og legði allar myntirnar, hann hevði eftir, á borðið.

„Hvussu nógvar húkar kann eg fáa fyri hesar myntirnar?“

Smiðurin skumpaði 8 húkar yvir til hansara. Hetta dámdi Flóvini væl, so
hann tók húkarnar, segði takk fyri og skundaði sær yvir aftur til Finnbjørn.

Tað hevði verið ein góður dagur á torginum í Framvík.

*

Dagin eftir kom nýggja skipið hjá Sjúrði. Flóvin helt, at tað var ógvuliga stórt,
men Finnbjørn helt ikki, at tað var so stórt.
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Flóvin hugsaði um lítla bátin hjá sær í Fryntavík og helt framvegis, at skipið
hjá Sjúrði var ógvuliga stórt. Sjúrður hevði tveir mans at sigla skipið, men
hann ætlaði sær sjálvur við hesa fyrstu ferðina.

Flóvin setti seg frammi í gron – nú skuldu teir sigla heim til Fryntavíkar. Í
reimini hevði hann tann nýggja knívin, og í lummanum hevði hann húkar-
nar. Teimum kundu øll har heima fáa gleði av – teir vóru ikki bara til
mammu og pápa. Nei, øll kundu eta fiskarnar, tey kundu fáa við teimum.

Teir settu segl. Hetta var frálíkt, helt Flóvin. Sjúrður spurdi, um hann kundi
hugsað sær at komið við, tá ið teir rættiliga skuldu út at handla í bygdunum
fram við víkini. Flóvin nikkaði íðin – tað vildi hann ógvuliga fegin.

Løtu seinni vóru teir komnir út um molan, og tað fór at rulla. Flóvin fekk
eina løgna kenslu í búkin. Tað kendist, sum skvaggaði tað í búkinum. Hann
helt fyri munnin og leyp út til lúnningina.

Løtu seinni fleyt frálíka breyðið og góða súpanin hjá Teu á sjónum, og Flóvin
føldi seg ússaligan.

Hann hugdi upp á Sjúrð, men Sjúrður bara flenti. Flóvin hugsaði, at kanska
var tað býtt av sær at siga, at hann fegin vildi við næstu ferð.
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Flóvin og Fryntabbin stóðu framman fyri tí stóra vindeyganum á loftinum
hjá Fryntabba. Flóvin var sloppin at kika við tí langa kikaranum. Tað var eitt
sindur løgið, tí alt var bæði størri og stóð á høvdinum!

Hann kikaði út í havsbrúnna og fekk knappliga eyga á tað ovasta á einum
skipi. Hann sá bara mastrina og eitt sindur av seglinum. Tað vendi bara
niðureftir, og sjógvurin var í erva!

Fryntabbin hugdi í kikaran. „Flóvin, eg haldi, at pápabeiggi tín, Sjúrður, kem-
ur at vitja okkum.“

Flóvin skalv av spenningi. Hann hevði næstan gloymt, hvussu ússaligur hann
hevði verið, tá ið hann sigldi heim aftur av Framvík við nýggja skipinum hjá
pápabeiggjanum. Men hann mintist væl, at hann skuldi út at sigla við
handilsskipinum. 

Flóvin helt, at tað vardi ógvuliga leingi, áðrenn skipið kom á Fryntavík.

Teir stóru fryntarnir høvdu leingi glett seg til, at handilsskipið hjá Sjúrði fór
at koma, tí so sluppu teir frá tí drúgvu ferðini til Framvíkar at handla. Teir
høvdu tí bygt eina brúgv út í sjógv, so skipið kundi leggja at.

Flóvin var tann fyrsti, sum leyp um borð. Skipið rullaði eitt lítið sindur, og
Flóvin fekk aftur hesa undarligu kensluna í búkin. Hann stóð pinnastillur, og
so var tað burtur. Tástani bar hann eyga við Finnbjørn, sum hevði úr at gera
við at fáa vøru upp úr lastini.

Teir løgdu vørurnar á dekkið. Ein stórur lutur við tveimum skálum minti
Flóvin um ta ferðina, tá ið hann og Fríða skuldu vita, hvør høna var størst.

„Vekt,“ læt í honum. Nú mintist hann tað. Luturin æt ein vekt.

Finnbjørn kom yvir til hansara, og í somu løtu sá hann, at Fríða stóð aftan
fyri seg.

„Hevur tú hug til at viga sukur, Flóvin?“

„Ja,“ segði Fríða, sum um tað var hon, ið varð spurd. Flóvin hugdi upp á
hana, og so segði hann eisini ja.

Finnbjørn vísti honum á ein posa við sukri og á nakrar metallutir, sum hann
skuldi brúka, tá ið hann vigaði.

„Hesir smáu eita eitt lodd. Fyri hvørt loddið av sukri skulu vit hava 5 skilling-
ar.

Hasir eitt sindur størri eita ein unsur. Ein unsur vigar líka nógv sum 2 lodd.
Tey størstu eita ein mørk, og ein mørk vigar líka nógv sum 8 unsar.“

Onkur rópti á Finnbjørn, so hann fór frá teimum. „Skilti tú alt tað, hann
segði?“ spurdi Flóvin.

„Eg veit ikki reiðiliga,“ segði Fríða, „men hasi smáu eru eitt lodd, hasi eita
unsar, og tey stóru eita mørk. Og hvørt lodd av sukri kostar 5 skillingar – hvat
er ein skillingur, Flóvin?“

Flóvin fortaldi henni um myntirnar, hann hevði havt í Framvík. Hann segði
eisini, at hann kundi taka sær av øllum hasum við skillingum.

Fía kom yvir til teirra at keypa sukur. Flóvin tók eina skeið við sukri og stoytti
tað á aðra skálina. Hon vippaði niður. „Skalt tú hava meir, Fía?“

„Nei, nei, hatta er nóg mikið.“

Fríða legði eitt lodd á hina skálina. Einki hendi. So legði hon ein uns á, og
vektin vippaði hin vegin. Vektin fór eins og at danda aftur og fram, upp og
niður. Fríða stardi at henni, og tað fór at bilgjast í búkinum á henni. Hon
kvikaði sær inn á brúnna.
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Aftan fyri seg hoyrdi hon Flóvin siga, at tað kostaði 15 skillingar.

„Hvat bagir, Fríða?“ Tað var Fryntabbin. Hann sá, at Fríða var bleik, og at hon
var illa til passar.

„Einki – tað kennist bara so løgið, tá ið eg eri um borð á skipinum.“

Fryntabbin neggjaði eitt sindur.

„So, so, tú fært sjóverk. Tað kunnu vit tíbetur gera nakað við.“

Tað átti Fríða at vitað. Sjálvandi kundi Fryntabbin hjálpa henni. Hon fór
aftan á Fryntabbanum niðan gjøgnum trappurnar.

Fryntabbin tók eina reyða frukt niður av einari hill. Hon var til støddar sum
ein knýttur nevi.

„Her sært tú, Fríða. Hendan fruktin veksur úti á teimum stóru høvunum. Etur
tú bara eitt sindur av henni, fært tú ikki sjóverk!“

Fríða gloymdi at spyrja Fryntabban, hvussu ein frukt kundi vaksa úti á havin-
um.

Fryntabbin tók ein knív og skar í ta reyðu fruktina. Skalið var tjúkt, og inni í
fruktini vóru nøkur smá korn. Fryntabbin tók varin kornini úr fruktini.

„Tak tey í munnin og tygg tey væl.“

Fríða legði tey á tunguna. Í somu løtu brann tað í tunguni, so hon tugdi og
royndi at svølgja sum skjótast. Tað sveið í vælindinum.

„Tá ið tað svíður so illa, so má tað hjálpa,“ hugsaði Fríða.

„Tað linkar um eina løtu,“ segði Fryntabbin. „Tú mást bara ikki skola tað úr
munninum!“

Fríða segði stóra takk fyri og skundaði sær oman aftur til skipið. Hon var púr-
asta viss í, at fruktin hjá Fryntabbanum fór at hjálpa.

Hon fór yvir til Flóvin, sum stóð og prátaði við mammu Jákup. Hon skeldaði,
tí einki salt var eftir.

Finnbjørn kom yvir til teirra og
royndi at sissa hana. Hann

segði, at teir skjótt komu
aftur. Men tað sást á
henni, at hon framvegis
var í øðini.

Fríða hevði ikki sjóverk
longur.

*

Handilsskipið var á veg
út eftir fjørðinum. Flóv-
in hevði sagt foreldrum
og vinum sínum farvæl.
Fríða var ógvuliga kedd,
at hon ikki slapp við,
men Finnbjørn hevði
lovað henni, at hon
skuldi sleppa við næstu
ferð. Hann hevði jú
sæð, at hon dugdi líka
væl at viga sum Flóvin.
So um foreldrini góvu

sítt samtykki, skuldi hon
vera vælkomin við.
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Tá ið teir komu út í stóru víkina, gjørdust aldurnar størri og størri – og meiri
ágangandi, helt Flóvin. Men hann føldi einki til sjóverkin, tí hann hevði eis-
ini fingið hesi smáu kornini frá Fryntabbanum. Tað var ein undurviðgerð,
sum Fryntabbin hevði givið teimum.

„Skulu vit venda til høgru ella vinstru?“ spurdi Flóvin sjómannin, sum stóð
til róðurs.

„Høgru ella vinstru?“ rópti hann. „Umborð á skipi eitur tað stýriborð ella
bakborð.“

„Ja, ja“ segði Flóvin. „Skulu vit venda til vinstru ella til stýriborð?“

Sjómaðurin suffaði og risti á høvdinum. „Bakborð!“ segði hann.

Tað gjørdi Flóvini tað sama. Hann visti, at teir skuldu út til ósan at handla
við fiskifólkið. Finnbjørn hevði sagt honum, at teir kundu keypa saltfisk frá
teimum, og at hann kundu teir so selja í øllum hinum bygdunum fram við
víkini. Og teir kundu keypa salt. Tað ætlaði Finnbjørn at flyta yvir Blábjørg 
– yvir til olisarnar.

Tað øraði í høvdinum á Flóvini, tá ið Finnbjørn greiddi frá øllum sínum ætl-
anum. Og tað snúði seg altíð um at keypa og selja allar møguligar vørur.

Knappliga stendur Finnbjørn undir liðini á honum. Flóvin hevði ikki hoyrt
hann koma, tí hann hevði staðið og hugt upp á land.

„Vit kasta skjótt akker,“ segði Finnbjørn. „Vit sigla ikki í myrkri.“ 

„Hví ikki tað?“ spurdi Flóvin.

„Vit plaga jú ikki at vera um hesar leiðir, og tí er tað ov vandamikið at sigla í
myrkri.“

Jú, tað skilti Flóvin væl. Sjálvur hevði hann ikki roynt at sigla um náttina, og
hann helt, at tað mátti vera torført at sigla, tá tú bara sást mánan og stjørnur-
nar.

„Hvussu gera fiskifólkið salt?“ spurdi hann.

Finnbjørn ætlaði at svara honum, men so risti hann við høvdinum. „Tá ið vit
koma hagar og hava handlað, skal eg vísa tær tað. Eg kenni ein av saltmonn-
unum. Hann kann vísa okkum saltbrunnin hjá sær.“

Ein saltbrunn? Hetta ljóðaði løgið í Flóvinsa oyrum. Hann visti, hvussu sjógv-
ur smakkaði. Og hann hevði smakkað tað hvíta saltið, sum mamman brúkti.
Hon var altíð sparin við tí, tí saltið er so dýrt, plagdi hon at siga. Men, um tú
ansaði eftir ikki at taka ov nógv, so smakkaði tað væl. Flóvin gleddi seg til at
síggja ein saltbrunn.

*

Dagin eftir kastaðu teir akker úti fyri bygdini hjá fiskifólkinum. Smábátar
komu rógvandi út til teirra, og tað sást á nógvum, at tey vórðu glað at hitta
Finnbjørn aftur.

So fóru tey at keypa og selja, men tað gekk seint í fyrstuni, tí fiskifólkini vildu
býta um vørur beinleiðis. Tað vóru bara fá teirra, sum høvdu myntir.

Flóvin vigaði og vigaði. Fiskifólkini komu við brúnum sekkjum við salti í. Og
Flóvin keypti alt, sum var. Flestu vørurnar blivu goldnar við sukri, sum Flóvin
eisini vigaði. 

Seint seinnapartin vóru teir lidnir. Teir høvdu handlað alt tað, fiskifólkið
vildi, og nú høvdu teir næstan einki sukur eftir. Finnbjørn spurdi saltmannin,
um teir ikki kundu sleppa at síggja saltbrunnin. „Jú, men ikki í dag, nú er
vorðið ov seint at fara út hagar.“

Finnbjørn ætlaði sær heldur ikki at sigla í myrkri, so teir avtalaðu at fara út til
saltbrunnin morgunin eftir.
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Teir ótu nátturða umborð, og um kvøldið fóru nakrir teirra í land. Fiskifólkið
var nakað lægri á vøkstri, men tey vóru bæði blíð og týð.

Ein teirra fortaldi um ta ferðina, tá ið happarnir høvdu verið úti hjá teimum
at stjala saltfisk. Fiskararnir høvdu tikið teir og høvdu flutt teir út á eina oyggj
í ósanum. Har kundu teir so vera, til teir høvdu funnið onkran máta at koma
í land aftur. Happarnir brúktu fleiri dagar at finna rekavið, so teir kundu gera
ein flaka at sleppa í land við. Síðan ta ferðina høvdu happarnir ikki víst seg
har úti aftur.

„Um eg onkuntíð taki nakrar happar, kann eg so koma út til tykkara við
teimum?“ spurdi Flóvin.

Fiskararnir flentu og søgdu, at har var nóg mikið av oyggjum. So hann kundi
koma við so nógvum happum, sum hann vildi.

Tá ið teir komu aftur til skipið, var myrkt. Bara ein lítil lanterna úti á skipin-
um vísti, hvønn veg teir skuldu rógva.

Sjómenninir fóru í koyggjurnar, men Flóvin tók lanternuna og fór at hygga
eftir, hvussu nógva vøru, teir høvdu eftir. Finnbjørn kom við honum.

„Vit kunnu líka so væl sigla beina leið aftur til Framvíkar,“ segði Finnbjørn,
„vit hava ikki so nógva vøru eftir.“

Fjáltur kom á Flóvin. „Íðan, tú segði jú, at tú skuldi sigla meg heim.“

Finnbjørn hugsaði seg um eina løtu. „Jú, tað segði eg.“ Hann tagdi eina løtu.
„Jú, vit seta teg í land í Fryntavík, men vit steðga ikki, tí vit skulu skunda
okkum til Framvíkar.“

*

Morgunin eftir róðu Finnbjørn og Flóvin í land, inn til bygdina hjá fiskifólk-
inum. Saltmaðurin bíðaði eftir teimum inni á strondini, og skjótt vóru teir á
veg út til saltbrunnin. Tað var ikki tí, at tað var so langt at ganga, men Flóvin
fekk sveittan fram í tí frálíka sólskininum.

Tað síðsta strekkið máttu teir rógva út á eina oyggj í ósanum. Flóvin helt, at
hon var so lág, at um aldurnar bara vóru eitt sindur høgar, áttu tær at skola
yvir oynna.

Saltmaðurin vísti teimum ein stóran brunn, sum hann hevði grivið. Í brunn-
inum var hvítt salt.

„Tað er her, eg vinni út salt,“ greiddi hann frá. „Eg skal bara hava sjógv í
brunnin hvønn dag.“

Saltmaðurin fór yvir í tann endan á brunninum, sum vendi út ímóti havin-
um. Har var ein lág byrging, sum var mark ímillum havið og brunnin. Hann
gróv eitt lítið op í byrgingina, og sjógvurin streymaði inn í brunnin.

Tá ið brunnurin var fullur, tipti hann opið aftur. „Nú skal sólin bara skína, so
vatnið guvar burtur – so liggur saltið eftir í brunninum.“ Hann hugdi nøgdur
at saltbrunni sínum.

So vísti hann teimum yvir til ein annan brunn. „Har er nóg mikið í. Nú
kunnu vit fara at skumpa saltið saman.“ Hann fór eftir einum spaka og
nøkrum sekkjum. Finnbjørn og Flóvin hjálptu honum at skumpa, og skjótt
høvdu teir fylt fýra sekkir.

Flóvin hugsaði, um hann ikki kundi gera tað sama heima í Fryntavík – hann
hevði jú hoyrt, at mamma Jákup argaðist, tí hon einki salt fekk. Kanska kundi
hann gera tað sjálvur. Hann fór, ið hvussu er, at royna tað – men tað segði
hann ikki við Finnbjørn.

Teir fylgdust við saltmanninum aftur til bátin. Sekkirnir vóru so tungir, at
báturin fleyt um stokkarnar. Saltmaðurin flenti bara: „Søkka vit, so er her so
grunt, at vit grynna. Tað er verri við saltinum – so má tað turkast aftur.“
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Flóvin lurtaði næstan ikki eftir. Hann sat og hugsaði um, hvar hann kundi
gera ein saltbrunn í Fryntavík.

*

Meðan teir sigldu til Fryntavíkar, hugsaði Flóvin um ferðina. Hann hevði als
ikki havt sjóverk – heilivágurin hjá Fryntabbanum hevði hjálpt. Og Finnbjørn
hevði sagt, at hann skuldi hava hýru – altso pengar – fyri at hava verið við á
ferðini. Tað segði seg sjálvt, at tað fóru at vera nakrar av hasum myntunum,
sum hann kundi brúka inni í Framvík. Men hann hevði eitt annað hugskot,
sum mól í høvdinum á honum.

Hann sá fyri sær, hvussu ørg mamma Jákup hevði verið, at einki salt var at
fáa. Og óivað vóru tað eisini onnur, sum heldur einki salt høvdu fingið. Og
Finnbjørn skuldi skunda sær aftur til Framvíkar.

Flóvin fór yvir til Finnbjørn. „Hoyr, Finnbjørn, handan hýran, sum eg skal
hava – nýtist tað at vera pengar?“

„Nei, tað nýtist tað ikki. Hvat hugsar tú um?“

„Jú,“ segði Flóvin seigliga. Hann sá, at teir nú vóru á veg inn á fjørðin, so tað
var nú ella ikki. „Eg hugsaði, um eg ikki kundi fingið eitt sindur av salti í
staðin fyri?“

Finnbjørn flenti. „Jú, tað kanst tú saktans. Men hvat skalt tú brúka tað til?“

„Selja tað í Fryntavík.“ Finnbjørn flenti enn meira. „Frálíkt, Flóvin, tú verður
óivað ein dugnaligur handilsmaður. Kom.“

Finnbjørn fór undan niður í lastina, har saltsekkirnir lógu.

„Hvussu nógvar hevði tú hugsað tær, Flóvin?“

Flóvin hugsaði seg um. Tað hevði hann ikki gjørt sær greitt. Varisliga segði
hann: „Ein sekk?“ Mundi tað vera ov mikið at biðja um?

Finnbjørn tók tveir sekkir og gav Flóvini. „Tak hesar báðar, teir hevur tú
uppiborið. Men tú mást fortelja mær, hvussu tað fer at ganga.“

Glaður tók Flóvin sekkirnar og fór upp á dekkið. Inni á landi sá hann húsini
hjá Fryntabbanum. Nú vóru teir skjótt inni. Flóvin fór og segði manningini
farvæl. Tá ið hann segði Finnbjørn farvæl, minti hann hann á lyftið til Fríðu.
„Tú segði, at hon skuldi sleppa við næstu ferð.“

„Tað skal hon sanniliga sleppa. Men so kann tað jú vera, at tú fært kapping í
salthandlinum.“

„Tað kundi jú eisini verið, at eg fekk ein at samstarva við,“ segði Flóvin rólig-
ur. Tað var ein stuttligur tanki.

Nú lá skipið stilt úti fyri Fryntavík. Sjómenninir settu eina jollu á sjógv, og
Flóvin leyp niður til teirra. Finnbjørn rætti honum báðar saltsekkirnar, og
løtu seinni róðu teir inn móti brúnni.

Finnbjørn hugdi, meðan jollan varð tikin inn aftur, og í somu løtu vórðu
seglini sett. Skipið vendi spakuliga og stevndi so út eftir fjørðinum.

Flóvin vinkaði. Fríða var komin oman á brúnna, og hon vinkaði eisini.

Á veg niðan av brúnni fortaldi Flóvin, at Fríða slapp við næsta túr.

So flenti hann og fortaldi, hvat Finnbjørn hevði sagt um ein kappingarneyta.

„Hvat meinti hann við tað?“ Fríða skilti ikki eitt orð av øllum.

So kom Flóvin at hugsa um, at hann ikki enn hevði fortalt Fríðu, at hýran var
tveir sekkir við salti, sum hann ætlaði at selja.

Fríða helt, at tað var eitt frálíkt hugskot. „Men tú fært ein trupulleika, Flóvin,
tú hevur onga vekt.“
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