Anna Juul Thomsen í Nólsoy
heiðrað
Heðin Mortensen segði m.a., at tá vit hyggja úr Havnini út á
Nólsoynna er ikki smávegis av fornum søgum, ið renna okkum til
hugs. Oyggin angar av mentan og søgu. Staðarnøvn sum
Prinsessutoftir og Korndalur greiða bæði frá søgum og sagnum, og
um arbeiði og innløgu í gomlum døgum.
Hyggja vit at Brunnhúsunum sæst, at her er ikki smávegis søga í
hvørjum spreki, um so talan er um rekavið, pommerskan furustokk
úr Saksunarskipinum ella um søguliga komfýrin.
Útlendingar, sum vitja, hoyra søgur um Nólsoyar Páll, Tornið við
heimsins enda hjá Williami Heinesen - vitan á Borðuni - tey hoyra
um Ova Joensen og tey hoyra um drunnhvítan.
- Vit halda kanska, at tað er nátúrligt, at so er. Men var ongin, sum
varðveitti søgurnar og fornminnini, so høvdu vit onki at fortelja
fólki. Og tað er tí, vit savnast her í dag, at heiðra Annu Juul
Thomsen fyri hennara ágrýtni sum ungangongufólk á mentanarliga
økinum.
- Anna, sum nú skjótt fer at tátta í tey 80, yvirtók posthúsið eftir
pápa sín. Í mai mánaði í 1984 innkallaði hon saman við Petru
Joensen til fundar at stovna Nólsoyar Fornminnisfelag, har 35 fólk
møttu og felagið gjørdist veruleiki.
- Stórarbeiðið at varðveita Brunnhúsini hevur verið tógvið og eisini
trupult, men við eldhuga og ótroyttandi ágrýtni hevur eydnast at
varðveita bæði hesi húsini og onnur fornminni í Nólsoy, segði Heðin
Mortensen, sum síðan vendi sær beinleiðis til Annu og segði:
- Fyri at tú skalt vita, at vit bæði viðurkenna og seta prís uppá tað
arbeiðið, tú hevur gjørt, fer Tórshavnar kommuna í dag at handa
tær eitt heiðursskjal.

Á heiðursskjalinum stendur soleiðis:

HEIÐURSSKJAL

Fyri eldhuga og ótroyttandi ágrýtni til tess at varðveita
Hùsini við Brunn og onnur fornminni í Nólsoy.
Saman við øðrum tók Anna Juul Thomsen í 1984 stig til at
stovna Nólsoyar Fornminnisfelag, og hon hevur alt síðan
verið sera virkin í felagnum.
Anna hevur lagt serliga nógva orku í arbeiðið fyri at
varðveita elstu húsini í bygdini, Húsini við Brunn, sum nú
eru eitt satt prýði fyri bygdina - eitt savn, sum nógv fólk
vitja.
Eisini hevur Anna fullhugað virkað fyri fleiri øðrum týðandi
málum, eitt nú at fáa staðanavnaskelti í bæði bygd og haga,
og at skipa fyri útgávuni av bókini "På vandring í Nólsoys
fortid".
Nú Nólsoyar Fornminnisfelag verður 30 ár 6. mai 2014, vil
Tórshavnar býráð við hesum heiðra Onnu Juul Thomsen sum
viðurkenning fyri hennara virkna lut í arbeiðnum við at
varðveita gomul virði og mentan í Nólsoy.

Heiðursskjalið er undirskrivað av Heðini Mortensen, borgarstjóra, og
Ingibjørg Berg, kommunustjóra.

