
Settorva 
Tað eru 7 fleygasessir í Settorvu. Settorva man verða besta lundaland í Føroyum og 
hevur verið tað líka til aldarskiftið – ár 2000. 

Holið í Settorvu Menn norðan úr Eysturoynni kalla hetta fyri Mottagronina, tá Holið og Settorva koma 
undan. Tað hevur ongantíð verið siglandi í gjøgnum Holið í Settorvu. Sjóvarurðin hevur 
verið merkiliga óbroytt alla tíðina – í sjálvum holinum. 

Skorturin í Holinum Her er ringt at koma upp og verri at sita og fleyga, men Olevinus og Markus Sørensen 
hava verið har uppi og fleyga og tikið egg. 

Inni á Setrinum Hetta var lendingin, tá brim var. 

Salsærin Hellifuglapláss. 

Settorvstangin Flesin dygst við, hoyrir uppí staðarnavnið: Settorvstangan. 

Í Slokuni Hetta er tann vanliga lendingin tá kyrt er. 

Boðin fyri Reyvini Var kyrt, kundi man liggja yvir boðanum og heinta kastaðan lunda úr Reyvini. 

Flesin í Settorvu Eisini kallað Flesin fyri Settorvu og Settorvsflesin. Norðasta punkt í Føroyum. 

Lesningurin Tá Urðin undir Ennibergi leyp, skolaði uppum Lesningin, segði Roykstovu-Jákup. Teir 
vóru á Viðareiðis Grynnuni henda góðveðursdagin í 1882. Lesningurin er einasta 
gongda leið upp í Settorvu.  

Á Lesninginum 
(Fleygasessur) 

Hetta er lunda- og lomvigasessur – mest lundasessur, men ger eitt sindur fortreð fyri 
sessinum í Reyvini. Olevinus Sørensen fleygaði gott 900 lundar ein dag á Lesninginum – 
tað er met í hesum sessinum. Sessurin liggur á einum træbjálka. 

Rókin á Lesninginum Ella Niðri í Rókini. Her løgdu teir stengur og vatndunkar. 

Vestur á Rókini Hetta staðarnavn er við í upprunalistanum hjá Chr. Matras í 1920, men er burturdottið 
av mannatungu. 

Vestur á Høddinum Hetta hevur fingið somu lagnu sum Vestur í Rókini. Tað er tó ongin ivi um hvar hetta er. 

Húgvan Tíverri blíva Húgvan í Settorvu og Hettan í Drangi blanda saman í dag.  

Skarðið í Húgvuni Her er Tvísig. 

Rókin í Húgvuni  

Tvísig Hetta er í Skarðinum í Húgvuni. Sigið verður – í tveimum – niður vestanfyri. 

Álkusteinur  

Í Skarðinum Eisini verður sagt Skarðið í Settorvu. 

Steinarnir í Settorvu  

Uppi á Høddinum 
(Fleygasessur) 

Alt økið 

Fyri niðan Høddi Alt økið oman í móti Eysturi í Bakkanum. 

Í Reyvini (Fleygasessur) Nú er hetta besti lundasessur á Viðoynni. Her hava menn ofta 1000 lundar um dagin, 
metið er tó 1200 lundar.  

Eysturi í Bakkanum 
(Fleygasessur) 

Tað vil siga alt økið her eysturi. 

Eysturi í Rókini 
(Fleygasessur) 

Ella Uppi í Rókini. Jógvan í Innistovu gjørdi hendan sessin í 1960-árunum. 

Lomvigarókin í 
Ennibergi 

Vit taka hesu við undir Settorvu. Hetta var bert ein vanlig lomvigarók, men ógemeint 
sum fuglurin plagdi at halda nógvan “gang” her uppi, tá man ein góðan dag lá í 
Settorvu. Rókin er ikki søkt av góðum grundum, tú skal síga úr Nakkinum/Moldini fyri at 
koma niður har. 

Eysturi á Hálsinum Ella Inni á Hálsinum. Tað bleiv eisini bert sagt: Inn móti Berginum, uttan at nevna 
Enniberg. 

Lundaryggurin 
(Fleygasessur) 

 

Eysturi á Skortinum 
(Fleygasessur) 

Her loystu teir sær buksurnar. Skarn-dungin var ikki so lítil um ólavsøkuna og tá 
vindurin lá eystaneftir luktaði samsvarandi í Reyvini (Fleygasessinum). 

Vestur í Lánni  



Eystur í Lánni.  

Urðin í Settorvu Urðin Eystanfyri Settorvu. 

Rókin undir 
Skarðinum 

Hetta er rókin vestanfyri. Fyrr var gangandi inn í hesa rókina frá Høddinum. 

Niðara torva úr 
Skarðinum 

Hendan er eisini vestanfyri. 

Lomvigarókin fyri 
eystan Settorvu 

 

Álkuholan fyri 
eystan Settorvu 

 

Húsið Húsið sum nú stendur í Settorvu er 4. húsið har úti. Tað fyrsta húsið var bygt so seint 
sum í 1937. Teir vóru so óalmindiliga bangnir fyri at liggja veðurfastir við tað at var 
mestsum ógjørligt at síga mat og vatn niður. Tað bleiv illveður tað náttina teir settu 
húsið upp, so teir máttu liggja uttanfyri og halda húsinum. Annars lógu teir ongantíð í 
fyrsta húsinum, orsøkin var tann sama – bangnir fyri at liggja veðurfastir – er frásagt. 
Pole, Mikka og Kallræs settu húsið upp. Hetta húsið fór av vindi 2 ár seinni. 
Í 1940-1942 var húsaleyst aftur. 
Í 1943 bleiv næsta húsið bygt av Albert, Mikka, Pola og Kallræs. Hetta húsið var lítið og 
lágt, men stóð í mong ár. 
Tað triðja húsið bleiv sett upp onkuntíð fyrst í 1970-unum – kanska 1972. Tað var eitt 
sindur hægri enn tað gamla, men grundin var mestsum tann sama. Teir sum settu húsið 
upp vóru Jóhannus Jacobsen (á Grømma), Jákup Martin Jacobsen (sáli), Jóan Jakki 
Heinesen og Anfinn Kallsberg, sum um hettar mundi var komin til Viðareiðis at búgva. 
Fjórða húsið bleiv sett upp í juli 1983. Har var nógv fólk í hjálpti til. Bjarti, Jákup 
Jóhannis og Anfinn úr Uppistovu vóru fyrstu ferð í Settorvu hendan dagin. Gamla húsið 
bleiv tikið niður dagin fyri. Jógvan Absalon (sonur Fríðrik á Løkjuni) gjørdi húsið heima á 
Viðareiði og skipaði fyri uppsetingini úti í Settorvu. 
 
Tað var hendan dagin, at Jógvan Joensen (bóndi í Innistovu) fekk meslingar. Hann 
legðist tá hann kom til hús. Hetta stendur skrivað í húsinum har úti. 

Viðmerking til 
sessirnar 

Tá menn – ofta ungir dreingir – fóru upp “fyri seg sjálvan”, sum tað bleiv rópt, blivu 
hesir aloftast vístir á sessirnar Eysturi í Bakkanum, Uppi í Rókini og Uppi á Høddinum. 
Aller nádigst sluppu hesir at sita eina løtu Eysturi á Skortinum og kanska á Lesninginum. 
Hetta seinasta kom av, at Skorturin og Lesningurin gjørdu ovmikið fortreð fyri Reyvina, 
har bóndin ofta sjávur sat, men ikki altíð. 
Tað var tó ikki strangari enn so, at visti illa til við ættini og behagiligheitini, so slapp 
hesin einarin at sita eina løtu í teim góðu sessunum, ja sjálvt eina løtu í Reyvini, fyri at 
hava í minsta lagi einar 100 lundar, ella knapt tað, við sær til hús. Alt tað eg minnist, 
hava bóndurnir verið sera lagaligir at fingist við og eisini fyristøðumennirnir fyri ferðini. 
Tað var ikki altíð bóndin sum skipaði fyri, tað kundi verða ein annar sum hann hevði 
peika út til hettar. 

 


