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præstegæld og lærte at elske det lille fjællands natur som dets beboere, og tanken om en Færøbeskrivelse
dukkede frem på ny, denne gang dog mest af lyst til at vise mine landsmænd, også dem, der ikke skulle rejse
til Færø som embedsmænd, at der er en del af Danmark, oven i købet et amt i kongeriget, som er overset og
næsten ukendt, skønt det fortjener at være kendt af enhver dansk mand og kvinde. Det har glædet mig at sysle
med de gamle minder deroppe fra og i erindringen leve livet mellem mine kære færinge om igen. Måtte nu
disse blade bidrage til, at mine landsmænd hernede ikke alene fik noget at vide om Færø og færinger, men at

de også kom til at holde af dem, som de fortjener! Ja, da var min hensigt nået. Jørgen Falk Rønne Hee
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