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Føroya Fiskimannafelag

Tann 24. mai vóru 20 ár liðin
síðan felagið Sinnisbati varð sett
á stovn. Hetta er, sum navnið sigur, felagið, sum skal arbeiða fyri
at bøta um viðurskiftini hjá
teimum sinnisbrekaðu. Dagurin
varð hildin við "maner" leygardagin tann 25. mai.

Karin Margretha Joensen Næs var eldsálin
aftanfyri stovnanina av Sinnisbata, men hon
doyði alt ov ung.

Seinnapartin var ein samkoma í Norðurlandahúsinum, har tveir íslendskir
gestir greiddu frá royndum í Íslandi við sálarrøkt.
Annar var Heðinn Unnsteinsson, sálarfrøðingur,
sum er leiðari fyri "verkætlanini til sálarliga heilsu". Heðinn er fyrrverandi tunglyndissjúklingur, sum sjálvur kennir til
trupulleikarnar við at
hava sálarligt brek.
Hin var Ebba Ásmundsdóttir, sum hugleiddi um
sálarliga heilsu. Bæði

sluppu sera væl burtur úr
teirra framløgum. Annars
skipaði Maria Andersen
saman við dótrini Lenu
og manni hennara Niclas
fyri undirhaldinum, og
setti hetta sín serliga dám
á.
Um kvøldið var samkoma á Hotel Hafnia, hagar tey, sum á einhvønn
hátt høvdu dugnað felagnum hesi farni 20 árini,
vórðu boðin.
Her greiddi Katrin
Dahl, sum var ein av teimum, sum vóru við til at

Maria Andersen, sum er við í nevndini fyri
Sinnisbata, rættiliga í hopla á samkomuni á
Hafnia.Aftanfyri hana sæst Svenning av Lofti,
sum er formaður í felagnum.

stovna Sinnisbata, frá,
hvussu hetta tiltakið kom
í lag. Her legði hon serligan dent á tann týdning,
sum Karin Margretha Joen-

sen Næs hevði havt fyri
Sinnisbata, og greiddi hon
m.a. soleiðis frá:
Karin Margretha
Í samband við at vit halda
stovningardag fyri Sinnisbata, er tað nattúrligt, at
vit minnast Karin Margretu Joensen Næs.
Tað var hon, sum tók
stig til at stovna felagið.
Eitt kvøldið, eg var á
vakt á Deild 2, ringdi
Karin Margreta. Hon
spurdi um eg vildi vera
við til at stovna felag við
tí endamáli at bøta um
viðurskiftini hjá teimum
sinnissjúku.
Eftir umhugsan játtaði
eg, av tí at eg helt, at
hevði hon orku til slíkt arbeiði, kundi eg ikki annað
enn stuðla tí. Kanska var
tað eitt gott útgangspunkt. Karin Margreta
kendi sostatt til hesa her-
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Síða 3
sinnalag og humor av
Guds náði.
Tá trupulleikarnir vóru
størst, plagdi hon at siga gloym hettar eina løtu og so fann hon uppá okkurt heilt annað at taka sær
til.
Mangar stuttligar løtur
minnast vit hana fyri.

Fitt av fólki var til tiltakið í Norðurlandahúsinum.

viligu sjúku út frá egnum
royndum, og eg hevði ta
fakligu expertisuna frá
mínum arbeiði.
Vit tosaðu við Berlinu
Hentze, og var hon til
dystin fús at vera við.
Karin Margreta gjørdi
endamálsorðing, lógaruppskot, og vit kallaðu
saman til stovnandi aðalfund.
Nógv fólk møttu til
fundar, nógv fleiri enn vit
høvdu væntað.
Tað gleðiliga var, at
fleiri frá statshospitalinum eisini møttu upp.
Millum onnur var Árni Olsen sáli.
Nevnd bleiv vald, felagið fekk navn, og tað var
Hans Birgir Hansen
(Bigge), sum hevði uppskot um at felagið skuldi

eita Sinnisbati.
Næsta tak var at skaffa
pening, fyri at hava nakað
at arbeiða við.
Vit gjørdu bingo, sjálvt
um eingin av okkum
kendi nakað til hettar,
sum var rættiliga nýtt tá,
og væl bar til.Vit fingu fitt
av peningi, og ógvuliga
góðan stuðul frá fólki.
Felagið fekk ikki so lítið
á skafti. Tað fekk gjøgnumbrot á fleiri økjum, so
sum at keypa hús á Sólteigi til vardan bústað til
fólk, sum høvdu verið
innløgd í longri tíð, og
sum sostatt kundu royndarútskrivast.
Felagið fekk gjørt eina
byrjan til distriktpsykiatri, sum slett ikki var í
Føroyum tá.
Skipað bleiv fyri pall-

Katrin Dahl var ein av teimum, sum
var við til at stovna Sinnisbata fyri 20
árum síðani. Her er hon saman við
manninum Petur. Katrin hevur eisini
verið býráðslimur og nú um dagarnar
legði hon frá sær sum leiðari á
hvíldarheiminum Naina.

Her eru báðir
íslendsku
luttakararnir.

borðsfundi, sum bleiv
sjón- og útvarpaður, og
mangt annað.
Alt hettar eigur Karin
Margreta størstu tøkkina
uppiborna fyri.
Hon fekk tað mest
ómøguliga til at gerast
møguligt.
Tað, sum hon fór í holt
við, fekk hon gjøgnumført.
Hon hevði eina eldsál,
sum brendi fyri, at bøta
um umstøðurnar hjá øllum brekaðum í Føroyum.
MBF, meginfelag teirra
brekaðu, hevur ómetaliga
nógv at takka Karin Margretu fyri.
Hóast trupulleikar í
egnari familju, so hevði
hon altíð yvirskot til at
hjálpa øðrum eisini.
Og so hevði hon eitt

Sinnisbati hevur
havt stóran týdning
Tað vóru eisini fleiri
onnur, sum høvdu orðið
og víst varð á, hvussu
stóran týdning Sinnisbati
hevði havt. Felagið kann
sigast at hava tvinnar
høvuðsuppgávur. Onnur
er at fáa játtan og orku til
at bøta um viðurskiftini
hjá teimum sinnisveiku.
Hin er at virka fyri, at tað
skal verða roknað fyri at
vera eins náttúrligt at
vera sjúkur í sinninum,
sum at hava eina vanliga
likamliga sjúku.
Tað er sjálvsagt rættiliga ringt at máta, hvussu
tað gongur við hesi seinni
uppgávuni, men tað gongur í hvussu er rætta vegin.
Viðvíkjandi teirri fyrru,
so er rættiliga nógv hent,
ikki minst seinastu tíðina.
Eitt, sum hevur stóran
týdning, er, at tað er komið eitt álit um heildarpsykoatri, so nú hava
politikkararnir fingið eina
nágreiniliga kós at sigla
eftir, og er uppgávan hjá
Sinnisbata at halda teimum til.
Eitt stórmál er eisini, at
tað júst nú er settur ein
psykoatriskur samskipari,
so tey sálarliga sjúku nú
vita hvagar tey kunnu
venda sær um tað er eitthvørt áfatt.
Tað er eisini nakað við
at henda í royndunum at
loysa íbúðartørvin hjá
teimum sinnisveiku og
verður eitt sambýli nú
bygt.Tað skal tó sigast, at
her er langt á mál, og tað
er rættiliga avgerandi eisini at fáa slík sambýli úti
um landið.

Til allar skiparar
Møguleiki at taka skipsføraraprógv í 11/2 ár
Nøkur pláss eru í skipsføraraflokkinum, sum byrjar 5.
august.
Upptøkutreytirnar eru, at tú hevur skiparaprógv frá
1993 ella yngri. Eisini er møguleiki fyri at verða upptikin við øðrum líkastillað um prógvi.
Umsóknirnar, sum skulu sendast til Føroya Sjómansskúla, Postboks 104, 110 Tórshavn, skulu vera inni
áðrenn 15. juni 2002.
Nærri fæst at vita á tlf. 357500
ella t-post: farnav@farnav.fo

Føroya Sjómansskúli
Postboks 104 • FO-110 Tórshavn
Tlf. (+298) 357500 • Fax (+298) 357502
t-post: farnav@farnav.fo
Føroya Sjómansskúli er av IMO (International Maritime Organization), Søfartsstyrelsen og Føroya Landsstýrið góðkendur sum útbúgvingarstovnur til sjóvinnuna.
Útbúgvingarnar, sum stovnurin hevur at bjóða, eru: Heimaskipari,
skipari, skipsførari umframt eina røð av altjóða góðkendum skeiðum.
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Eg vil fegin ynskja Sosialinum tillukku við
teimum 75 árunum.Tað er eingin ivi um, at
blaðið hevur havt eina stóra uppgávu gjøgnum
árini sum verji hjá teimum veiku, og sum tann
ið stríddist móti órættvísi.
Sosialurin hevur havt ein
serstakan leiklut í mun til
Føroya Fiskimannafelag.
Tá upprunaliga FF-blaðið
gavst at koma út í 1927,
varð avrátt, at felagið
framyvir skuldi hava ein
fastan teig í Føroya Social
Demokrati. So stóran týdning legði felagið í, at
fiskimenn kundu hava
eitt málgagn so ella so.
Vinur er hann
ið vomm sær
Inntil fyri fáum árum síðani varð tað eitt eyðkenni
fyri Sosialin, at hann
hevði ein "holdning" mótvegis órættvísi. Hetta
kundi geva brotasjógvar,
sum rættiliga kravdi sín
mann at standa ímóti.
Men afturfyri kundi ein
kenna seg væl við at hava
vart eina rættvísa søk.
Men seinastu árini hevur tað verið greitt, at
hetta er fullkomiliga
broytt. Hetta varð rættiliga váttað í samrøðuni,
sum útvarpið hevði við
Jan Muller føðingardagin
hjá blaðnum. Spurningurin var, hvussu Jan uppfat-

aði sín leiklut á Sosialinum sum fjórða statsmaktin. T.v.s. sum varðhundur mótvegis almennum myndugleikum, sum
verður roknað fyri at vera
høvuðsuppgávan hjá eini
frælsari pressu.
Jan svaraði nakað soleiðis aftur, at nú var
Sosialurin ein forrætning,
sum skuldu svara hvørjum sítt. Tí ráddi fyrst og
fremst um at borðreiða
við tí, sum lesarin vildi
hava. Her nevndi hann
fyrst ítrótt, síðan (vanlig)
tíðindini, og tí mátti
fjórða statsmaktin koma í
aðru røð.
Víst hevur ein havt varhugan av, at hetta var so.
Men hóast hetta varð tað
skakandi, at hann, sum
verður mettur sum tann
mest seriøsi fjølmiðlaleiðari í landinum, skuldi
leggja kortini so erliga á
borðið.
Eingin skal
traðkast á tærnar
Men hetta er fullkomiliga
rætt. Tað tykist, sum at
høvuðsuppgávan
hjá

Tað er alment viðurkent, hvussu
avgerandi týdning tað hevur fyri
eitt fólkaræði, at eitt land hevur
eina pressu, sum veruliga er fræls,
og sum torir at seta seg upp ímóti
makthavarunum. Í Italia er
rættiligur vandi á ferð. Tí her eigur
forsætismálaráðharrin sjálvur
stóran part av fjølmiðlunum, og
tíðindatænastan lagar seg eftir
hesum. Spurningurin er, um hetta
er so nógv øðrvísi í Føroyum.

Sosialinum er ongan at
traðka á tærnar. Tað, sum
umræður, er at borðreiða
við hugnalestri sum "Ude
og Hjemme" ger eins væl.
At hetta er støðið á øllum
teimum fýra høvuðsmiðlunum, ger ikki støðuna betri, heldur er tað
hinvegin.
Her skal bert verða
nevnt eitt dømi um,
hvussu Sosialurin røkir
sín uppgávuleiklut fyri
"makthavararnar".Tað er í
sambandi við tíðindini
um arbeiðið, sum Thorvald Stoltenberg skuldi
gera fyri NA-bólkin á
fólkatingi. Fyrst slúkar
blaðið, eins og hinir
miðlarnir, kritikkleyst tey
ósannlíku tíðindini, sum
komu frá bólkinum.
Men tá blaðið so fær
eitt "tip" um, at hesi tíðindini vórðu skeiv, varð
ein blaðmaður settur at
finna sannleikan í málinum. Alt gott um tað.
Hetta hevur tó verið
rættiliga hálvhjartað, tí
samstundis helt ein annar
blaðmaður á blaðnum á
við at endurgeva "polit-

iskt korrigeraðu" tíðindini frá "makthavarunum",
sum høvdu til endamáls
at grugga málið, soleiðis
at eingin skal vita, hvatið
er rætt ella skeivt í hesum
máli.Tískil hevur Sosialurin klárað at gera øllum til
pass og ongan at traðka á
tærnar!
Hvat er hetta
fyri eitt samfelag?
Hetta reisir tann áhugaverda spurningin, hvat
tað er fyri eitt samfelag,
har tað ikki skal loysa seg
at virka fyri tí týdningarmesta fyri eina pressu í
einum fríum landi, nevniliga at avdúka makthavararnar tá teir nærkast
støðinum, har "makt korrumperar".
Tí hetta ber jú til aðra
staðni. Vit kunnu bert
taka eitt dømi sum BT,
sum var tað blaðið, sum
reelt feldi býarkongin í
Farum. Her vóru eisini
brøl at hoyra frá honum,
sum varð traðkaður á
tærnar. Men BT gavst ikki,
fyrr enn málið fekk eina
fulla uppkláring við teim-

um avleiðingum, sum
hetta førdi við sær.
Tað kundi eisini verið
nevnt Watergate -gølan,
har ein vakin pressa saman við einum vaknun
fólki feldi maktmiklasta
mann í heiminum, nevniliga Nixon. Fyri ikki at
tala um allar teir fjølmiðlamenn, sum seta lívið í vága og enntá
doyggja, fyri at kunna lýsa
sannleikan uttan mun til,
um teir gerast populerir
hjá makthavarunum. Í
Føroyum skal bert eitt
brøl av Christiansborg til
fyri at fáa sjálvt Sosialin at
halda kjaft!
Legg saman við
Dimmalætting
Tað er eingin ivi um, at
Sosialurin hevur mist sítt
"eksistensberættigilsi"
sum sjálvstøðugt blað.
"Konseptið" hjá blaðnum
er tað sama sum hjá
Dimmalætting, tí kunnu
bløðini fyri tað eins væl
leggja saman. Her eru
ótrúligar sparingar at
heinta, tá hugsað verður
um alt dupultarbeiðið,

sum framyvir kann gerast
av einum.
Tá politisk tíðindini
verða endurgivin eins,
um tey so eru sonn ella
ósonn, má tað vera nóg
mikið, at ein blaðmaður
situr og redigerar í innsendum tíðindabrøvum,
so tað skal síggja út sum,
at eitt arbeiði liggur aftanfyri.
Tá tíðindi frá tíðindafundum kortini eru tey
somu og við somu spurningum og somu svarum,
má tað vera nóg mikið at
senda ein persón.
Tað er púra meiningsleyst, at seta tveir menn at
skriva um ein meir ella
minni keðiligan fótbóltsdyst.
At hugsa sær alt tað
pappírið, sum kann sparast, um lesarabrøv og innsendar greinir framyvir
bert skulu prentast í einum blaði í staðin fyri
tveimum.
Tað kundi blivið ein
rimmar forrætning!
Óli
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Síða 5

Frásøgn frá fundi í sjóvinnuráðnum hjá
Nordisk Transportarbejderfederation í
Reykjavík.

Sjómannafelag Reykavíkur gevur saman við øðrum feløgum út blaðið "Sjómaðurin", sum kemur út annan hvønn mánaða. Her verður greitt frá felagsviðurskiftum av ymiskum slag.
Tann 7. mai skipaði sjóvinnudeildin hjá Norrøna
Flutningsarbeiðarafalagsskapinum (NTF) fyri
fundi í Reykjavík. Fundurin varð hildin í hølunum
hjá Sjómannafelagnum í
Reykjavík (SR), og tað
vóru eisini teir, sum vóru
vertir fyri fundinum.
Fundurin umrøddi aktuel evni innan sjóvinnu,
eins og greitt varð frá
støðuni hjá limalondunum. Føroyar eru sjálvstøðugir limir í NTF. Hetta
er ikki nøkur sjálvfylgja, tí
tað er Áland ikki. Umboð
frá Álandi var við á fundinum, men tað var sum
umboð fyri finska sjómannafelagið. Men tað er
eydnast FF at fáa viðurkent sjálvstøðuna hjá Føroyum, eins og tað alla tíðina hevur verið galdandi
fyri ITF.
Vilja varðveita
íslendsk arbeiðspláss
á íslendskum skipum
Sjómannafelag Reykjavíkur (SR), sum er stovnað í
1915, er størsta limafelagið í Sjómannasamband Íslands, sum FF altíð hevur
havt nógv samband við,
og sum vit rokna sum
okkara systirfelag í Íslandi. Sjómanannasambandið umboðar stórt
sæð "meiniga" fólkið á sovæl fiski- sum farmaflotanum. Men SR er einasta
felag, sum umboðar

manning við farmaskipum, og tí eru tað teir, sum
innan Sjómannasamband
Íslands virka fyri hesar.
Samlaða limatalið er umleið 5-600, og av hesum
eru uml. 150 farmamenn.
Her skal verða greitt eitt
sindur frá umstøðunum
hjá íslendska farmaflotanum.
Talið av handilsskipum
undir íslendskum flaggi
minkar støðugt, og hevur
hetta verið gongdin seinastu 30 árini. Íslendsk
reiðarí skráseta síni skip
uttanlands, har ymisk
gjøld, sum skrásetingargjøld, eru lægri.
Higartil hevur tað tó
eydnast SR at varðveita íslendsk lønar- og setunarkor umborð á skipunum
hjá Eimskip og Samskip,
hóast tey flestu av teirra
skipum eru skrásett
uttanlands, sum t.d. á
kyrrahavsoynni Antigua, á
Barbados og Cypern fyri
at nevna nøkur dømi.
Men bardagin fyri hesum harðnar dag um dag.
Íslendsk arbeiðspláss umborð á handilsflotanum
fækkast alla tíðina. Stórur
partur av vøruflutninginum fer til útlendsk reiðarí, og eru hetta fyritøkur,
sum ongan annan áhuga
hava enn vinning.
SR minnir á, at fyri 100
árum síðani var allur
vøruflutningur til og úr
Íslandi á útlendskum

hondum. Tá varð mett, at
tað hevði alstóran týdning at stovna eina íslendska fyritøku, sum
kundi taka yvir her. Hetta
skuldi kunna skapa tann
neyðuga tryggleikan fyri
íslendskan handil og
vinnu. Hesi sjónarmið eru
eins aktuel í dag. Tey útlendska
áhugamálini
kunnu skjótt søkja til
onnur øki, har vinningurin kann gerast størri, og tá
kunnu íslendingar standa
eftir við ongum.
Bardagin móti
hentleikafløggum
Hetta er orsøkin til, at SR
er sera virkið í royndunum hjá ITF at fáa steðgað skipum undir heintleikafløggum. Tann, sum
stendur á odda fyri hesum virksemi, er Borgtór
Kjærnested, sum er settur
sum ITF eftirlitsmaður, og
sum arbeiðir á skrivstovuni hjá SR. Tað eru kanska
tey, sum minnast, at hann
saman við FF fyri uml.
tveimum árum síðan
royndi at steðga einum
hentleikaskipi, sum var
rýmt undan Íslandi, tí
reiðarin vildi ikki gera ein
ITF sáttmála fyri manningina. Hetta eydnaðist
seinni.
Her kann verða nevnt,
at í Íslandi eru rættiliga
strangar lógir fyri fakligum virksemi. Upprunaliga var ein lóggáva frá

Frá útferðini til Gullfoss. T.v. er Borgtór Kjærnested. Teir báðir Óli Jacobsen og
hann hava kenst í 30 ár. Fyrstu ferð teir hittust var til ting hjá
Altýðusamband Íslands í 1972, tá Borgtór var við sum ferðaleiðari. Seinni
var hann skrivari hjá Nordisk Transportarbejderfederation, og nú er hann
ITF eftirlitsmaður, sum skal ansa eftir at skip undir hentleikaflaggi, sum
koma til Íslands, eisini eru undir ITF sáttmála. Borgtór kann tosa við flestu
norðulendingar á teirra egna máli, ti hann dugur eisini finskt.
Høgrumegin er Jónas Garðarson, sum er formaður fyri sjómannafelagnum
í Reykjavík.
fyrst í øldini, sum setti
bann fyri at bróta eitt
verkfall. Men í 1996 varð
gjørd lóggáva, sum setti
ymiskar treytir fyri, at eitt
verkfall yvirhøvur kann
lýsast. M.a. er kravt, at atkvøðugreiðsla er millum
limirnar, áðrenn eitt verkfall verður lýst.
Í fjør summar var ein
hending, har feløgini
rættiliga fingu roynt seg.
Tá kom eitt stórt amerikanskt ferðamannaskip
"Clipper Adventurer" á
Reykjavík.
Manningin
umborð hevði als ongan
sáttmála.Tískil setti SR tiltøk í verk, so ferðafólkið
ikki skuldi sleppa í land
at fara á ætlaðar útferðir.
Hetta spældi ikki heilt
friðarliga av. Formaðurin í
SR Jónas Garðarson var
saman við tveimum øðrum tiknir av løgregluni,
og sótu teir einar tveir
tímar í geglinum, áðrenn
teir sluppu út aftur. Seinni
fingu teir so eina bót
uppá kr.10.000 íkr, sum
teir noktaðu at gjalda.
Men nakrar fáar dagar
seinni slepti løgreglan tó

Luttakarar á
fundinum.

øllum ákærum, og varð
hetta roknað sum ein
sigur fyri felagið, og verður tikið sum ein váttan
um, at lóggávan ikki verður handhevað so strangt,
sum bókstavurin kundi
givið grudnarlag fyri.
SR hevur eisini áhuga
fyri fiskimonnum, sum
rímiligt er. Felagið hevur
sum so ikki nakra beinleiðis støðu til kvotaskipanina, men teir eru avgjørt ímóti teirri spekulatión, sum hon førir við
sær.
Tað, sum nervar íslendskar fiskimenn, er, at teir
eru ikki komnir stórt
nærri málinum at fáa
marknaðarprís fyri fiskin.
Hesum hava teir verið í
fleiri verkføllum fyri at
náa. Men hvørja ferð hevur altingið lagt uppí við
lóg, og hetta hevur rætti-

liga sett fiskimenn í Íslandi í døpurhuga. Hetta
mál hevur eisini sett
rættiligt split millum íslendsku manningarfeløgini. Aftaná tveir mánaða
verkfall gjørdi maskinmeistarafelagið einsamalt
sáttmála við reiðararnar.
Hetta gav altinginum páskot fyri at gera semjuna
hjá maskinmeistarum til
lóg fyri hini feløgini.
Hetta hava hini feløgini
ikki gloymt meistarafelagnum.
Sum vanligt eru ísendingar altíð sera blíðir. So
teir skipaðu dagin eftir
fundin fyri útferð til Tingvallir, Geysir og Gullfoss,
og er ein slík útferð eins
spennandi hvørja ferð.
Onkur góður biti var
eisini!

Inni á skrivstovuni hjá Sjómannafelag Reykajvíkur stendur hetta modellið av trolaranum "Skúli
Magnusson", sum var ein av teimum trolarunum,
sum hópur av føroyskum fiskimonnum sigldu við
í 50-unum. Trolarin forlisti mitt í 50-unum á
Suðurlandinum, og manningin varð stjórað í land
ein og ein. Ein av hesum var Eli Petersen, úr
Kvívík. Tá fiskimannafelagið var í Íslandi í 1999 í
samband við minningarhaldið fyri teir á sluppini
"Anna", var Eli við, og hann handaði bjargingarfelagnum í Grindavík ein borðbát, sum hann
sjálvur hevði gjørt, til minnis um hesa vanlukku,
sum m.a. takkað verið bjrgaingarfelagnum spældi
so væl av.
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Vit loyva okkum at endurgeva hesa myndina úr íslendska blaðnum Fiskifrettir. Her er talan um
saltfiskavirking umborð á
einum íslendskum skipi í
1968.
Men hendan myndin
kundi eins væl havt verið
umborð á einum føroyskum skipi. Men hetta er nú
søga hjá okkum eins og
hjá íslendingum. Hetta
sigur eisini nakað um tær
stóru broytingarnar í
okkara fiskivinnu. Frá
byrjan av og heilt fram til
okkara tíð hevur saltfiskur verið grundarlagið fyri
okkara samfelag. Vit eru
byrjaðir at salta umborð
longu í 1872, tá vit fingu
fyrstu sluppirnar, og hetta
hevur avgjørt verið tann
vøra, sum hevur myndað
okkara útflutning tey
fylgjandi meira enn 100
árini. Men í dag verður
ikki ein fiskur saltaður
umborð.Tað, sum verður
virkað, verður fryst, og
tað sum verður saltað,

verur saltað á landi. Eisini
av hesi orsøk er henda
myndin søgulig.
Men myndin vísir sera
væl arbeiðsgongdina við
fleking umborð.Tað allarfyrsta sum hendi við fiskinum var, at hann varð
bløðgaður og kruvdur.
Men tað, sum hendir á
dekkinum, er, sum tað
sæst á myndini, at fyrst
verður fiskurin avhøvdaður. Ofta var so uppgávan hjá einum av teimum
ungu, at leggja fiskin
uppá flekiborðið, og tað
er helst uppgávan hjá
dreinginum við hettuni.
Síðani eru tveir um at
flekja. Annar sprettir
oman, meðan hin tekur
ryggin úr. Síðani verður
flakti fiskurin koyrdur í
ein vaskipavn, har alt
blóð verður skolað av
fiskinum. Hann verður
síðan máldur niður í lastina, har tað er uppgávan
hjá lastamanninum at
salta fiskin. Tá fiskurin so
hevur "ligið í" í nakrar

dagar, verður hann umrivin og saltaður av nýggjum.
Tað sigur nakað um,
hvussu
konservativir
fiskimenn vóru, at upprunaliga flaktu teir niðri á
dekkinum, sum má hava
verið oyðileggjandi fyri
ryggin. Tí skuldi flekiborðið, har menn kundu
standa upprættir, verið
roknað sum eitt stórt
framstig. Men tað vóru
ikki allir fiskimenn, sum
hildu tað. Mótstøðan var
so stór, at summir blakaðu flekiborðini fyri
borð!
Seinastu árini varð
minni og minni flakt við
hond, tí trolararnir fingu
flekimaskinu, sum jú
hevdi eina sera stóra
orku. Tann seinasta flekingin við hond mundu
vera við snellubátunum,
sum fóru til Svalbard í
kreppuárumum í 90unum.

Tað er eingin ivi um, at hendan myndin man vekja mong minni hjá eldri
fiskimonnum.

Gerið eina góða
lýsingaravtalu
við FF-blaðið.

Lýsið í hvørjum
blaði og gjaldið
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Tað er eingin ivi um, at
Vágsbotnur er líka við at
gerast miðdepilin í Føroyum. Her kemur fyri tað
fyrsta ein hópur av fólki.
Afturat hesum koma
nógvir bátar úr ymiskum
londum. Í seinastu viku lá
ein seglbátur "Hannah
Brown" í Vágsbotni við
amerikanskum flaggi. Á
reyvini sást, at hann var
úr statinum New Mexico
í USA. Hyggjandi í eitt
kort kundi síggjast, at hesin statur er mitt í USA
langt frá øllum sjógvi.
Tí var farið at práta við
skiparan umborð at vita,
hvussu hetta kundi hanga
saman. Hetta er tann 60
ára gamli George Maccleod, sum er einsamallur
umborð. Inntil fyri uml.
10 árum síðani var hann
ein forrætningsmaður,
sum vann nógvan pening. Men so fekk hann eitt
gott boð uppá fyritøkuna, og kundi hetta boðið
gera hann føran fyri at
liva sorgleyst restina av
lívinum.

hann legði leiðina til Hetlands hósmorgunin. Hagani ætlar hann sær til
Noregs og síðan til
Amsterdam. Síðani ætlar
hann sær heim til New
Mexico at halda jól saman við børnunum.

Fyrst at súkla,
síðan at sigla
Tað fyrsta hann gjørdi var
at fara at súkla um heimin. Hetta førdi hann víða
um í Afrika. Hetta gjørdi
hann í 5 ár. Men so ein
dagin hann var í havnini í
New York og sá seglbátarnar har, fekk hann hug at
fara at sigla.Tá var hann
55 ára gamal og hevði
neyvan sæð sjógv fyrr.
Hann keypti sær ein bát
og hevur nú ferðast einsamallur um verðsins høv í
fýra ár.
Í hesum umfarinum fór
hann úr New York 1. mai
2001. Tá fór hann til Íslands, har hann hevur verið í eitt heilt ár, har hann
hevur siglt kring Ísland.
Hann kom fyrst til Vestmannaoyggjar, og í vetur
hevur hann ligið á Ísafirði.
Hagani fór hann miðjan
mai til Føroya, og her hevur hann ferðast runt til
ymsar havnir, áðrenn

Kann verða á
sjónum í 3 mánaðir
Báturin hjá George hevur
ein 40 hk. motor, og báturin kann sigla einar 6
míl bert við motorinum,
men seglini eru álitið.
Hann kann hava útgerð
fyri 3 mánaðir umborð á
bátinum, sum hann roknar sum sítt heim. Spurdur
um hetta ikki er eitt sera
einsamt lív sigur George,
at honum dámar tað. Tað
er spennandi at sigla og
at síggja alt tað lív, sum er
í sjónum. Ikki minst er
nógv av hvali at síggja.
Serstakliga sá hann nógvan hval á Grand Bank út
fyri New Foundlandi. Og
tað er eisini spennandi at
vitja øll hesi ymisku støðini hagar hann kemur og
at hitta fólk. Súkluna hevur hann ikki gloymt og
hana hevur hann eisini
við, so hann lættari kann
koma runt, tá hann er í
havn. Og so dámar honum at vera sín egin. Hann

New Mexico
og Santa Fé
Annars sigur George, at
New Mexico er ein stórur
statur, umleið 7 ferðir so
stórur sum Danmark og
200 ferðir so stórur sum
Føroyar, men har búgva
bert 1 millión fólk. Har er
so lítið av vatni, at tað
snøgt sagt ikki kunnu
búgva fleiri fólk har.
Høvuðsstaðurin
eitur
Santa Fe og minnir hetta
heitið um indianarar.Tá
hann sum skrivar hesar
reglur fór til skips fyri
meira enn 40 árum síðani, var lesnaður umborð
eisini tekniseriuheftir um
villa lívið á preriuni og
um bardagar millum hvítar og indianarar. Og vígvøllurin var Santa Fé.

Her síggja vit lítla atlantsfararan í Vágsbotni beint
undir fiskimannafelagnum. Hann hevur eitt fitt
lugar, men stóran part av tíðini er hann í
stýrhúsinum. Um náttina situr hann í stólinum og
svevur. Og tá hevur hann eina vekjaraklokku, sum
purrar út 20. hvønn minutt.

Síða 7

ræður fullkomiliga sær
sjálvum. Týdningarmesti
persónur í hansara verð
er hann sjálvur. Tað eru
eingir myndugleikar, sum
ansa eftir honum.
So sigast kann, at hann
hevur eitt nærum fullkomiligt frælsi! Vit ynskja
George alt tað besta á
hansara ferð víðari. Vit
hava fingið hansara teldupostadressu, so kanska
fara vit at frætta frá honum.

Her síggja vit George í sínum heimi. Hann metir, at hann er helvtina av tíðini
í sjónum og hina helvtina í havn, har hann fær høvi til á súkklu at síggja
mangt og hvat. Og hann er frælsur sum nakar.

Síða 8
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Mia er ikki fyri “nothing” hóast 97 ára gomul.
Føðingardagin, tá henda myndun varð tikin, helt
hon á til kl. 3 um náttina!

Tann 31. mai, fríggjadagin í seinastu viku,
fylti Maria Mikkelsen,
Mia á Støðini í Syðrugøtu, 97 ár.Tá Mia fylti
95 ár, høvdu vit her í
blaðnum alla hennara
lívssøgu, so hana fara
vit ikki at endurtaka
fyrrenn hon verður
100 ár, sum mamma
hennara náddi.
Tí verður hetta meira
at kalla ein stutt heilsan. Mia er í veruleikanum ættað av Nesi.
Men pápin doyði, tá
Mia var lítil, og tá flutti
mamman,
Johanna,
norð aftur til Húsar,
hvaðani hon var ættað.
Seinni giftist Johanna
til
Syðrugøtu
við
Tummas í Bartalstovu,
og tá kom Mia til Gøtu.
Mia giftist fyrst við
Sofusi Solmunde úr
Søldarfirði. Men hann
var ein av teimum, sum
gingu burtur við "Immanuel" fyri júst 70 árum síðani í 1932. Mia
er tann seinasta av
teimum einkjunum,
sum livir eftir. Seinni
giftist Mia við Jákup
Andreas Mikkelsen úr
Syðrugøtu, men hann
doyði eisini ungur, so
Mia var lítið meira enn
60 ár, tá hon gjørdist
einkja aðru ferð.
Í 1948 fekk Mia
telefonstøðina, at byrja
við bert í Syðrugøtu og
síðan fyri alla Gøtu.Tá
gjørdist hon rættiliga
ein almennur persónur
í sóknini, tí telefonstøð-

in var jú miðdepil í
bygdini.Tey, sum ikki
høvdu telefon, komu
hagar at ringja, ella tey
vórðu boðsend, tá telefon var til teirra. Hetta
var sum skilst áðrenn
ta tíðina, tá hvørt barn
fór at ganga við telefon
í reyvalummanum!
Her vórðu øll telegramm ringd inn og
skrivað, og tey vóru
mong, tá brúðleyp var.
Grindaboðini komu
eisini hagar. Tá djóralæknin kom á umreisu,
skuldu boð leggjast á
telefonstøðina, o.s.fr.
Tey á telefonstøðini
vistu tískil stórt sæð alt,
sum var vert at vita. So
tað er ikki so løgið, at
Mia saknaði telefonina,
tá hon varð automatiserað í 1973. Vit onnur
saknaðu ta persónligu
tænastuna, sum tá fekst.
Undirritaði havi kent
Miu nærum alt lívið, og
tað hevur verið stuttligt at kent hana. Hennara fremsta eyðkenni
er trúfesti, og tað hevur
verið fast hjá henni at
ringja, tá okkurt serligt
hevur verið, sum t.d. tá
eg havi verið afturvaldur til formann í FF.
Hetta trúfesti hevur
hon eisini víst yvirfyri
allari familjuni. Men
Mia kann eisini vera
bersøgin, og hon bakkar ikki fyri at tala at, um
hon ikki er samd við
formannin í fiskimannafelagnum!

Hóast aldurin so er
Mia sera byrg. Og framvegis fylgir hon væl við
í tí, sum gongur fyri
seg. Eisini innan fyri útróður. Frá telefontíðini
er hon von at vera seint
uppi, og føðingardagin
helt hon á heilt til kl. 3
um náttina, so seig er
gamla.
Mia fekk seks børn,
trý í hvørjum hjúnarlagi. Tey trý elstu eru
farin undir grønu
torvu, so Mia hevur
rættiliga havt sínar
royndir. Men hennara
bjarta lívsýni og gudstrúgv hava hildið henni
uppi. Tí er tað stuttligt
at vitja hana, og komið
verður neyvan til Gøtu,
uttan at heilsað verður
uppá Miu.
Góða Mia, hjartaliga
til lukku við teimum 97
árunum.
Óli
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Nógvur fiskur á Sandoynni
"Columbus" og "Nornagestur" avreiddu 300.000 pund síðst í hini vikunu.Teir hava avreitt aftur nú.
"Hoyvíkingur" hevði 600 kassar í hini vikuni. Báran avreiddi 30.000 pund og Antares út ímóti 50.000
pund.
So tað hevur verið rættuliga nógv at gera hjá flakavirkjunum í oynni.

HVØR og HVAR?
Fróðskaparsetur Føroya hevur
frá og við 2002 fingið limaskap í
tvørmentanarliga netverkinum
NORDLYS, sum hoyrir undir
Nordplus-studentaskipanina.
NORDLYS-netverkið er opið
fyri øll fak á meira enn 20 norðurlendskum universitetum og
hevur sum endamál at fremja
studentaumbýtið og betra samskiftið millum tey norðurlendsku
universitetini.
Á heimasíðuni:
www.ku.dk/sa/inter/pen./html
finnur tú tey universitet, ið eru
við í netverkinum.

Herfyri var Atlantic Enterprice á
Havnini. Hetta er nýggjur kanadiskur/danskur rækjutrolari, sum er
bygdur í Noregi, og prísurin er ikki
minni enn 175 mill. nkr. Afturfyri
verður hann eisini roknaður at vera
ein av teimum mest nútímans
rækjutrolarum í heiminum.
Skipið er 71m langt, 16m breitt
og lastar 770 t. av rækjum. Motororkan er 8.500 hk, og verksmiðjan,

NORDLYS vendir sær fyrst og
fremst til "free movers", sum ikki
hava møguleika at søkja annan
Nordplus-stuðul, og til teirra,
sum vilja lesa annað enn tað, tey
eru innskrivað til, t.v.s. at møguleiki er fyri tvørfakligum lestri.
Hvussu leingi?:
Vanliga í 5 mánaðir, men møguleiki er eisini frá 3 upp í 24 mánaðir.
Treytir:
· Ríkisborgararætt í einum norðurlendskum landi
· Lisið hægri lestur í minst eitt ár
· Talan skal vera um fulltíðarlestur

sum eisini er gjørd til at virka svartkalva, kann framleiða 70 tons um
samdøgrið. Skipið kann sigla 19
míl.
Skipari á aðrari vaktini er William
Hansen av Toftum, sum er giftur við
Anniku, sum er systir Jógvan Ingvard Olsen.
William er royndur rækjumaður.
Skipari á hinari vaktini er Bo Basse,
sonur kenda fiskivinnumannin Ole

· Lesturin skal kunna góðskrivast (meriterast).
Tað vil siga, at tað ber til at fáa
NORDLYS-stuðul, áðrenn tú er
liðug/ur við grund- ella støðisútbúgvingina.
Stuðul:
7.-8.000 kr. pr. lestrarhálvu +
ferðaískoyti. Og tú fær framvegis
ÚS, um lesturin er góðkendur
frammanundan.
Umsóknarblað og fleiri upplýsingar fær tú á Altjóða Skrivstovuni ella á heimasíðuni:
www.ntnu.no/intersek/
nordlys/partnere.html

Basse Mortensen á Bornholm.
Manningin er donsk/kanadisk.
Hjá einum slíkum skipi eru eisini
aðrir veiðimøguleikar enn føroysku skipini kenna til. Fyrstu vikuna
veiddu teir 240 t.Veitt verður fyrst
og fremst í kanadiskum sjóøki, men
væntandi verður trolarin eisini at
síggja á Flemish Cap, har føroysku
skipini royna.
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Júst í hesum døgum er skrivað eitt nýtt blað í søguni
um brúðarvígslu í Føroyum í samband við, at
samkomuleiðarar kunnu víga.
Vit fara í hesi grein at greiða frá einum øðrum vegamóti
í samband við hjúnarvígslu. Nevniliga stríðnum fyri
sleppa at verða vígdur borgarliga á føroyskum. Hann,

Fekk boðið tulking,
um parið ikki skilti
danskt!
Petur fór so í gongd,
skrivaði fyrst til politimeistaran Vesterby tann
5. mars 1940, um vit ikki
kundu fáa loyvi til at giftast á føroyskum. Svarið

kom aftur 11. mars, har
m.a. stóð:
"I anledning af Deres
Henvendelse om at faa
borgerlig Vielse foretaget
paa Færøsk, skal jeg meddele, at Vielsen skal foregaa paa Dansk, dog at
vedkommende Øvrigheds-

person, hvis Parterne
ikke er det danske Sprog
mægtige, er berettiget til,
hvis han er villig dertil, at
oversætte sine Henvendelser til Brudefolkene i
vedkommende Sprog.
Hertil er jeg villig, hvis
det oplyses, at De eller

sum gekk undan her, var Petur Háberg, sum var sera
tjóðskaparsinnaður, og tí vildi verða vígdur á føroyskum.Tey bæði Hjørdis vóru limir í brøðrasamkomuni, og
tí skuldi tey vígast borgarliga. Um hetta hevur Hjørdis
hesa frásøgnina:

Bruden ikke er det danske Sprog mægtig".
Svarið sendi Petur honum longu 11. mars og tað
ljóðaði so:
"Jeg takker Politimesteren for Deres Svarskrivelse af 5. mars, hvor det
afslaas at lade borgerlig

Vielse foretage på Færøsk. Hvad angår den passus om at "Parterne ikke
det danske Sprog mægtige", saa kan det ikke
være Politimesteren ubekendt, at to normale
Mennesker, der har
gennemgaaet Skoleud-

dannelsen under den hidtil værende "færøske"
Undervisningsplan, ikke
kan tænkes ikke at være
det danske Sprog mægtige, og forøvrigt vil det
være uværdigt paa den
maade at forsøge at
smutte uden om en Lov i

Í hesum brævi bjóðar fútin Petur, at danska
brúðarritualið kann verða tulkað til føroyskt,
um Petur ella “Bruden ikke er det danske sprog
mægtige”!

Petur var treiskur. So hann skrivaði til sjálvan Stauning.
Men hann hevði so ongan møguleika at svara, tí 4
vikur eftir at brævið var dagfest varð alt samband slitið
millum Føroyar og Danmark, og Stauning fekk annað
at hugsað um.
Her síggja vit byrjanina til brævið, og Petur endar soleiðis:“...og jeg tillader mig endnu en Gang at anføre, og jeg som hørende til den sjette - og mindste nordiske Nation lige saa naturligt som en Dansker ønsker at blive viet paa Dansk er fast besluttet paa under en eller anden form at blive viet paa Færøsk.
Jeg haaber paa Herr Statsministerens Forstaaelse i denne Sag.”
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Tað finst eingin brúðarmynd av Petur
og Hjørdis. Hendan myndin er frá
seinast í 40-unum saman við
børnunum Beintu, Ernu og Jógvan
Páll. Men tey bæði eru so ílatin, sum
tá tey stóðu brúður og brúðgómur.

det frie demokratiske
Danmark, der forhindrer
to Folkefæller i et nationalt mindretal inden for
Statens Rammer i at blive
ægteviet
på
deres
Modersmål. Selvom Politimesterens Svarskrivelse
velsagtens næppe blive
afsluttende Dokument i
Sagen, vil jeg opbevare
det som et interessant
Dokument i den færøske
Nations Lidelseshistorie."
Skrivar til løgtingið
Sama dag skrivar Petur
eisini eitt langt bræv til
statsministaran Stauning
um tað sama, men næstan
einki samband var tá millum londini og longu 9.
apríl bleiv Danmark hertikið, so har kom einki
svar. Nú er einki samband
við Danmark, so 8. mai
skrivar hann til løgtingið
um tað sama. Hann vísir
á tað órímiliga í tí, at tá
tað nú ber til at giftast á
føroyskum í kirkjum, at
hetta ikki kann lata seg
gera, tá talan er um borgarliga vígslu. Í september

fær hann bræv frá amtmann Hilbert, at her skal
einki broytast, hann sigur
tað sama sum politimeistarin.
Álit á donskum um
føroyska brúðarvígslu
Men so endiliga fer tingið
í gongd, og her kann vera
áhugavert at endurgeva
okkurt burturúr nevndarálitinum í hesum løgtingsmáli.Tað stuttliga er,
at størsti parturin av álitinum er skrivað á donskum. Sjálvt nevndin, sum
viðgjørdi málið hevði eitt
danskt heiti "Udvalget for
forskelligartede Sager"!
"Udvalgsbetænkning i
Lagtingssag nr. XIV-81940: (Borgarlig brúðarvígsla
á
føroyskum
máli).", dagfest 8/11
1940, byrjar soleiðis:
"Fra kontorist Peter W.
Háberg, Thorshavn, foreligger Skrivelse af 8. mai
d.A. om, at der maa blive
foretaget en Ændring i de
gældende Bestemmelser
om borgerlig Vielse med
hensyn til Benyttelsen af

det danske og færøske
Sprog."
Nevndin býtti seg í ein
meiriluta og ein minniluta. Minnilutin helt, at
"under krigssituationin er
vi afskaaret fra Forhandling med det øvrige
Kongerige, og saa vidt
muligt vil man indtil
videre bibeholde gældende Love og Anordninger. Saa snart Forbindelsen
med det øvrige Kongerige paany opnaas, vil ogsaa Mindretallet medvirke til en tilfredsstillende Ordning paa omhandlede Omraade.
Meirilutin
segði:
"Kirkjulig brúðarvígsla
kann nú lógliga fara fram
á móðurmálinum (samb.
anordning nr. 157 af
13.mars 1939). Tað er tí
bæði náttúrligt og rímiligt, at tey menniskju,
sum antin vegna teirra
religiøsu hugsan mega
ella ynskja at verða borgarliga vígd, kunnu njóta
somu nátúrligu rættindi at verða vígd á móðurmálinum."

Petur skrivar til løgtingið 8. mai, og tann
16. november 1940 fær hann hetta brævið
frá Føroya Løgting, undirskrivað av Edvard
Mitens, um at løgtingið hevur samtykt, at
nú kann borgarlig brúðarvígsla fara fram
á føroyskum. Hetta náddi tó ikki at koma í
gildi til 25. januar, so Petur og Hjørdis
vórðu sum tey seinastu vígd á donskum!

16. november 1940 fær
Petur bræv frá Føroya
Løgtingi, at teir hava samtykt við 14 atkvøðum at
borgarlig brúðarvígsla
kann vera á føroyskum.

Tá høvdu vit uppgivið
tað og høvdu sett brúdleypsdagin til 25.januar
árið eftir. Nú var bæði føroyskt ritual og annað at
orðna, so tað var hopleyst
at fáa alt gjørt. Hjá tí almenna gongur alt líka
seint, so vit blivu omaná
alt stríðið sum seinasta
parið gift á donskum.Tey
pør, sum vórðu gift borgarliga eftir hetta vórðu øll
gift á føroyskum.
25. januar 1941 blivu
vit so vígd á fútaskrivstovuni. Tað var fínasta
veður.Vit gingu niðan við
stórum fylgi, øll í føroyskum búna.Tað var ein vøkur sjón. Jens av Reyni og
Jóannes Patursson vóru
vitni.
Brúðleypið varð hildið
við røstum kjøti og
súpan. Dekkað varð gjøgnum báðar stovurnar
niðri undir, og vit sótu
uppi á í okkara hugnaligu

leigligheit. Hóast kríggj
og myrkalegging var tað
eitt virkuliga deiligt kvøld
at minnast aftur á.
Tillukku!
Tað var hugaligt í Degi og
Viku at síggja unga parið,
sum skuldi vera fyrstu
hjún, sum vórðu vígd eftir
hesi nýggju skipanini. Vit
ynskja teimum hjartaliga
til lukku. Kanska kundi
hendan frásøgnin havt
áhuga hjá sovæl teimum
sum okkara lesarum
annars.
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Tíðindi úr Grønlandi
frá Kára við Stein
21. mai:
”Gaia III”kom til Sisimiut at landa, og ”Salleq”fór út
nýggjan túr fyri middag.
24. mai:
”Vinlander” kom inn í nátt.Teir høvdu maskinbrek.
Maskinan gekk bara við 3 av 6 cylindarum. Teir
høvdu siglt í 16 tímar teir 50 fjórðingarnar til lands.
Teir hava 28 tons av lidnari vøru. Skiparin, Kai
Eyvindson, segði, at teir hava sorterað so gott sum
teir kundu fyri at fáa so gott slag sum gjørligt.
Annars hevur fiskiaríið verið brúkbart.
25. mai:
GR 6 – 516 ”Chr. Høj”, sum er innhandlingsskip hjá
Royal Greenland, liggur her. Teir eru á veg norður
til Umanaak at taka ímóti svartkalva frá jollum og
smábátum. Skipið er gamli ”Suðurvarði”, sum royndi eftir rækjum her yviri. Eg minnist jólaaftan fyri
mongum árum síðani, tá teir ringdu til mín um áttatíðina og søgdu, at teir vóru inni um ein tíma.Tá fór
eg oman fyri at fáa teir niðan til okkum, og tað
komu 7 mans niðan við. Og tað má eg siga, at so
hugnaliga og stuttliga jólaaftan havi eg ikki upplivað síðani. Eg hopi, at teir lesa hetta, og teir skulu
hava takk fyri. Børnini fingu so nógv góðgæti, at tað
beyð teimum ímóti til síðst – ja tað var den tid.

Hendan teknngingin, sum hevur staðið í danska
blaðnum Jydske/Vestkysten, hevur eitt sindur av
sambandi við nakað, sum FF-blaðið fyrr hevur
skrivað um.
Nevniliga at granskarar nú hava funnið útav, at
land er gott til at reinsa motorar við. Hetta heldur
teknarin sjálvur vera eina góða søgu.
Men hetta er nú eitt gamalt uppdagilsi, sum
varð gjørt í Leirvík undir fyrra heimsbardaga. Tá
máttu útróðrarbátarnir fara at nýta lýsi vegna
oljutrot, sum var orsakað av bardaganum. Men
lýsið dálkaði so illa. Tá var tað, at tann 17 ára
gamla Lisa kom við hugskotinum at nýta land.
Hugskotið mundi koma av, at land varð roknað
sum tann besta sápan tá í tíðini. Hetta varð so
roynt av motorpassaranum Andreas á
Oyrarbakka, og riggaði hetta stak væl.
Og nú nærum 100 ár seinni eru "heimsins vísu"
komnir til somu niðurstøðu!

Vaktar- &
Bjargingartænastan

Dekkarar
Søkt verður eftir ófulltiknum dekkarum.
Løn og setanartreytir eru sambært sáttmála
millum Fíggjarmálastýrið og Starvsmannafelagið.
Fyri størvini er galdandi, at fyrstu 3 mánaðirnir eru royndartíð.
Umsókn við prógvum og viðmælum skulu
sendast til:

Fiskiveiðieftirlitið
Postboks 347
110 Tórshavn

í seinasta lagi 14. juni 2002.

28 mai:
Skeljabáturin ”Louisa L” lá við bryggju í morgun;
teir løgdu 11,2 tons upp.Teir høvdu bara dreggjað
við einum dreggi, tí tað var galið við øðrum spælinum. Túrurin hevði verið betri, um bæði spølini
høvdu riggað; teir skulu liggja einar 2-3 dagar og
umvæla skaðan.
Annars fekk eg hesi tíðindini um fyrrverandi ”Ilimasak”, sum Royal Greenland átti á sinni. Ólavur
Djurhuus úr Porkeri førdi hann eina tíð, síðan var
hann í Føroyum undir navninum ”Ran”, og nú er
hann aftur undir grønlendskum flaggi GR 12-366,
Ilulissat, Jakobshavn sum krabbaskip.
”Arctic Wolf” var í Sisimiut 24. mai og legði 102
tons av krabbaklóm upp, sum fiskað var í 28 dagar.
178 tons brutto gav 102 tons netto, og gav tað eitt
samlað virði uppá 5,5 mill. kr. Ein avbera góður túrur. Teir byrjaðu nýggjan túr tann 25. mai. Um
krabbaveiðina kann sigast, at trýstið er øgiligt;
hvussu nógv skipini eru, veit eg ikki, men fleiri enn
100 bátar fiska inni á firðunum til innhandlingsskip
og eisini til virkini á landi. Úti á landgrunninum eru
eini 15 skip íalt. Fiskaríið er minkað nógv síðan
”Arctic Wolf”byrjaði á vári 1999. Krabbin, teir fiska,
eitur snow crab ella opilio á látíni.
Føroyingarnir við hendan túrin eru: Skipari er
Holgar Johansen, Vestmanna, stýrimaður Helgi
Davidsen, Æðuvík, Anfinn Joensen, Klaksvík er
maskinstjóri og Jan Erik Hansen,Tórshavn er meistari.
”Gaia III”, landaði her, tað vág 49 tons fyri túrin.
31. mai:
GR 1-190 ”Aqisseq” (Rýpan) dróg fyrstu ferð tann
21. mai; 24. mai komu teir inn til Sisimiut eftir agni
og at bunkra. Teir fóru út aftur seinnapartin sama
dag. 27. mai drógu teir 834 teinar, og tað gav gott
17 tons. Sama dag um kvøldið komu teir til innhandlingsskipið ”Ikamiut”, sum liggur nær bygdini
Kangamiut, sum liggur nakað sunnanfyri Streymfjørðin.Teir landaðu 45 tons av krabba.Teir skuldu
annars landa til virkið í Nanortalik, men teir sluppu
ikki inn fyri stórísi, sum hevur lukkað alt til har
suðurin.
3. juni:
”Ingimundur” gjørdi skjótt av. Teir fóru út 30. mai
um kvøldið; fiskaðu í 22 tímar og fingu 33 tons og
so inn aftur. Tað var tí at tað 2. juni var sjómannadagur í Íslandi, og tá hava allir sjómenn frí, men teir
fóru út aftur í dag 3. juni. Sjómannadagur í Íslandi
er fyrsta sunnudag í juni.
”Nanok Trawl” lá við bryggju í morgun.Teir skulu
leggja 300 tons upp hesaferð.Teir skulu gera túrin
lidnan tann 27. juni; teir byrjaður túr 16. mai.
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Vit hava frá John Lassen í Klaksvík fingið hesa forvitnisligu frásøgnina um ein sorgartilburð, sum hendi fyri júst
120 árum síðandi, tá tvey skip gingu burtur. Sum tað sæst,
liggur eitt stórt granskingararbeiði aftanfyri hesa frásøgn,
sum er eitt virðismikið íkast til søguna hjá okkara
fiskimonnum.
Vit geva John orðið:

Hesin málningur av Løvenørn er gjørdur av Jóannes Lassen í 2000. Jóannes
er sonur John. John sjálvur er heldur ikki sørur listarmaður.

Teir sum sjólótust við Løvenørn vóru:
Johan David Heinesen úr Leirvík, 24 ár, ógiftur
Joen Hendrik Heinesen úr Leirvík, 18 ár, ógiftur
Niels Peter Johannesen úr Leirvík, 29 ár, ógiftur
Ole Jacob Isaksen úr Leirvík, 17 ár, ógiftur
Hans J. J.W. Joensen, Strendur, 18 ár, ógiftur
Thomas Johan Larsen, Kunoy, 28 ár, giftur, 1 barn
Hans Johannesen, í Vági, Klaksvík, 18 ár, ógiftur
Lars Larsen, í Vági, Klaksvík, 30 ár, giftur, 4 børn
Johannes Johannesen, Klaksvík, 21 ár, einkjumaður, 1 barn
Niels L. Johannesen, bestimaður, Uppsalar, Klaksvík, 30 ár, giftur, 4 børn
P. C.W. L. Petersen, Fanø, Danmark, 25 ár, ógiftur
(úr Havið og vit I eftir J. Símun Hansen )

Teir sum sjólótust við Bellu vóru:
Samuel Michael Thomassen,Viðareiði, 23 ár, ógiftur
Michael Frederik Hansen,Viðareiði, 18 ár, ógiftur
Joen Niclasen, Kunoy, 22 ár, ógiftur
Dánjal Petur Petersen,Trongisvági, 48 ár, giftur
Petur Jensen,Trongisvági, 54 ár, giftur
Petur Albert Jensen,Trongisvági, 22 ár, ógiftur
Jens Jákup Petersen,Trongisvági, 23 ár, ógiftur
Jákup Andrias Petersen,Trongisvági, 20 ár, ógiftur
Augustinus Luid, Hovi, 21 ár, ógiftur
Hans Joensen, Øravík, ógiftur
Haraftrat skiparin Mads Madsen úr Danmark saman við øðrum útlendingum.
(úr Føroya Siglingarsøgu II, eftir Páll J. Nolsøe)

Síðst í mai vóru liðin
stórthundrað ár síðani ein
stórur sorgarleikur fór
fram og rakti meint.
Tað var tá Løvenørn úr
Klaksvík fór á land í
Breiðuvík í Íslandi og allir
sjólótust, – 11 mans. Samstundis sum Bella av
Trongisvági fór á land
nakað norðari, undir
Hænuvíkarlíð, og kanska
20 mans sjólótust, harav
10 føroyingar.
Bæði skipini fóru orsakað av herviligum ódnarveðri, ið herjaði út fyri
Vestfirðum tá.
Tá ið sýslumaðurin í
Norðoyggjum 21. sept.
1882 sendir deyðsboðini
til sorin-skrivaran, hevur
hann ikki tilskilað, hvørjum skipi menninir úr
Norðoyggjum vóru við,
men bert sagt, at teir eru
deyðir 25. mai 1882.
Hetta hevur verið orsøk til eina misskiljing hjá
teim, sum einans hava
hildið seg til ta frágreiðing, sum fæst úr deyðakunngerðini hjá skiftirættinum í Havn, við tað
at teir hava hildið, at 14
mans hava verið við
Løvenørn, ístaðin fyri 11.
Niels Lassen Johannesen, ið fórst við Løvenørn, var abbi mín. Hann
hevði verið við Løvenørn
fleiri túrar frammanundan hendan, og var
fastur bestimaður við.
Hann var slektaður av
Todnesi í Kollafirði, sonur
Jóannes Bærentsen, bónda
har. Abbi samdist við
prestin um at doypa
dreingirnar Lassen til
eftirnavn, tí tað vóru so
nógv sum itu Johannesen. Sostatt eru øll sum
eita og hava itið Lassen í
Føroyum ættað frá honum.

Bech & Sønner í Klaksvík
átti, fóru báðar av Klaksvík hósdagin 4. mai til
fiskiskap undir Íslandi
hetta várið.
Í handilsbókunum hjá
Jørgen Bech & Sønner, ið
Norðoya Fornminnasavn
hevur á goymslu, sæst
hvørja útgerð manningarnar keypa sær til túrin
Fleiri menn keypa sær
oljutroyggjur, oljubuksur,
sydvest og ravndúksbuksur. Onkur keypir sær tó
stout saman við tráði og
nál til gerð av oljuklæðum. Onnur klæði sum
troyggjur, húgvur, skjúrtur, turriklæði, pulshosur,
vøttir, tuflur og styvlar
verða eisini keypt. So eru
tað útgerð til persónliga
reingerð, matskaffan og
annað, sum eisini verður
keypt, t.d. handklæði,
sápa, kambur, knívur,
krúss, skál, spann, nál og
tráð, pípur, kardús, svávuldósir og skrá. Eitt er, sum
fleiri keypa sær, sundmagasekk.Teir er ivaleyst
ætlaðir at savna sundmagar í og avreiða, tá ið túrurin er at enda.
Tað er ymist hvussu
nógvir pengar verða brúktir til útgerðina. Abbi var
ivaleyst væl útgjørdur frá
túrum frammanundan, so
hann brúkti ikki meira
enn knappar 11 kr. til
hendan túrin, meðan aðrir brúktu millum 20 og 30
kr. í útgerð, áðrenn teir
fóru avstað. Dýrasta útgerðin vóru einir sokallaðir vandstøvler, sum
Johannes
Johannesen
keypti sær. Teir kostaðu
17,- kr.
Hvussu sjálvt skipið
Løvenørn varð útgjørt til
hendan seinasta túrin, er
innført í handilsbókunum:

Brúkti 11 kr.
at gera seg út við
Løvenørn og Bikuben,
sum handilsvirkið Jørgen

Fiskireiðskapur:
48 stk. fiskeliner 3p., 4
stk. fiskeliner 1¼p., 100
stk. fiskekroge nr. 1, 200

stk. fiskekroge nr. 2, 200
stk. fiskekroge nr. 3, 20
stk. fiskekroge nr. 7, ½ p.
seilgarn, fint, ½ p. seilgarn, mellem og 52 p. bly.
Samanlagt kostaði reiðskapsútgerðin 202,95 kr.
Proviantering í 1882
Proviantering:
671 p. skonrug, 300 p.
cakes, 100 p. farin, 50 p.
caffe, 10 p. the, ¼ td.
erter, 2 td. kjød, 50 p.
bankebyg, 12 p. hvedemel, 8 p. rosiner, 8 p. svedsker, 12 p. ris, 10 p. bønner, 7 p. exp. kaffe, 12 p.
melis, 80 p. smør, ½ p.
canel, ¼ p. peber, 1 p.
stearinlys, 2 p. tællelys, 16
p. petroleum, 1920 p.
ovnkul, 44 p. sirup, 3 ptr.
eddike, 4 ptr. tran, 60 æsk.
tændstikker, 6 stk tallerkner, 3 stk. krus, 18 fl. bayersk øl, 3 fl. aquavit, 12 fl.
brændevin, 1½ pt. rom,
70 stk. æg, ½ fl. bitter, 30
p. råfisk, 30 p. rådskjær, 2
stk. (amerik., korte ?).
Samanlagt
kostaði
provianturin 553,35 kr.,
har skonrugurin og keksurnar kostaðu mest,
206,91 kr.
Tunnugóðs:
4 stk. fade, 1 kjødtønde, 2
petr. fousts., 5 stk. sække.
(Samanlagt 21,40 kr.)
Til skottir:
39 fót 5/4 x 8’’ borð við
arbeiðsløn. ( Samanlagt
10,51 kr. )
Ymist til skipið:
7 p. trosser, 4 p.trosser,
manilla, 15½ p. skibsmandsgarn, 25 stk. 5’’
søm, 50 stk. 4’’ søm, 250
stk. 3’’ søm, norske, 2 stk.
vestervigsbord 8’’, 1 stk.
vestervigsbord 10’’, 6 stk.
bræddebord.
Samanlagt kostaði hetta
ymiska 27,08 kr.
Haraftrat var kostnaður
fyri timbur- og smíðiarbeiði 9,66 kr.
Alt í alt kostaði tað
824,95 kr. at gera skipið
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Í kirkjubókini stendur: (deyðadagur síðst í mai)
3. juni, 5 druknaðir menn, sjómenn, skip Løvenørn.
4. juni, 1 druknaður maður, sjómaður, skip Bella av Trongisvági.
Juli, 1 druknaður sjómaður, skip Løvenørn.
7. august, 1 druknaður sjómaður, skip Løvenørn.
19. august, 1 druknaður sjómaður, skip Løvenørn.
September, 1 druknaður sjómaður, Petersen skipari, skip Løvenørn.
24. september, 1 druknaður sjómaður, skip Løvenørn.
19. februar 1883, 1 druknaður sjómaður, kokkur, skip Løvenørn.

Á hesum korti sæst, hvar Løvenørn (L) og Bella (B) fóru á land.

út til hendan túrin.
Uppií proviantinum er
væl av sterkum drykkivørum.Tað var roknað til
neyðstøður, og hevði
skiparin hesar undir
hond á túrinum. Hetta var
vanligt umborð á fiskiskipunum í londunum
rundanum okkum tá, og

varð henda siðvenja eisini
sum mangt annað innført
á okkara fiskiskip, tá
skipsfiskiskapurin tók
seg upp her hjá okkum.
Løvenørn kom
ikki aftur
Sum sagt, kom Løvenørn
ikki aftur av hesum túri-

num, men Bikuben, ið
saman við hinum skipunum kom í hetta ódnarveðrið út fyri Vestfirðum,
bjargaði sær inn á
Skutulsfjørðin og gjørdi
túrin undir Íslandi lidnan.
Teir komu aftur til Føroya í seinnu helvt av juli
mánaði og løgdu fiskin

upp á Strondum.
Í bókini Havið og vit I
er ivi um tveir menn,
Hans Johannesen, um
hann var við Løvenørn
ella Bellu, og Albert Matras, um hann var við
Løvenørn ella Bikuben.
Eftir at hava kannað
handilsbøkurnar nærri, er
greitt, at Hans Johannesen var við Løvenørn
henda lagnutúrin. Í ársuppgerðini hjá handlinum fyri 1882 er hann
ikki nevndur saman við
hinum 10. Tað er tí, at tá
ið hann tann 3. og 4. mai
keypir útgerð til túrin,
verða vørurnar goldnar
kontant.Tí finst hann ikki
sum skuldari til handilin,
tá ið alt verður uppgjørt.
Eisini er greitt, at Albert
Matras var við Bikuben,

frá tí teir fóru til Íslands,
til teir komu aftur til Føroya. Hann var vegna
sjúku settur í land í Havn
eina viku áðrenn túrurin
endaði.Tí fekk hann heldur ikki fulla hýru fyri túrin, sum greitt er frá í Havið og vit I.
Ferðin til Breiðuvík
Eg havi altíð kunna hugsað mær at komið til
Breiðuvík, har Løvenørn
fórst, og kanna hetta
nærri. Eg havi ofta siglt
har framvið, tá vit fiskaðu
á Vesturlandinum og fóru
inn á Patreksfjørðin hvørt
vikuskifti. Men staðið er
ringt at koma til frá
Patreksfirði.
Í 1998, tá eg var vorðin
80 ára gamal, hevði eg
sligið ferðina úr tonk-

unum, men abbasonurin,
Auðunn, stuðlaði mær til
at fara, og hann skuldi
koma við. Hann er
uppvaksin í Íslandi, dugir
væl at málbera seg á
islendskum,
og
er
áhugaður í søgu. Hann
ringdi til skjalasavnið í
Reykjavík og fekk ljósprent av kirkjubókini fyri
Breiðuvík frá 1882 og
1883.
Vit fóru við Norrønu 3.
juni og høvdu bil við. Tá
vit vóru komnir yvir, koyrdu vit eftir Suðurlandinum til Reykjavíkar. Síðani vestur til botnin av
Patreksfirði, út eftir sunnara armi, tvørtur um
Látraheiðar til Breiðuvíkar, har vit komu tann 11.
juni kl 8 á kvøldi.Vit fingu
okkum innivist har fyri
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Kirkjugarðurin í Breiðuvík. Á
myndini er Auðunn, abbasonur
John, sum var við á ferðini.
Auðunn er annars formaður í
Meginfelag Útróðrarmanna.

Her sæst John á
kirkjugarðinum, har
føroysku fiskimenninir fingu
sín seinasta hvíldarstað.

tvær nætur.
Síðani fóru vit at hyggja
okkum um í Breiðuvík.
Nýggj kirkja var bygd á
øðrum stað. Vit funnu
gamla kirkjugarðin, og
var hann væl hildin.
Í Breiðuvík er bert ein
garður, sum nú er niðurlagdur. Húsini hava verið
brúkt til dreingjaskúla
um veturin.
Fólkini, sum búgva har
um summarið, hava gisting og matstovu, og halda
tey húsini, kirkju og
kirkjugarð viðlíka.
Tey vóru fróðarfólk og
høvdu hoyrt um Løvenørn. Tey høvdu hoyrt, at
teir vórðu ballaðir inn í
seglið av skipinum og
grivnir í eina grøv, sum
enn kundi ávísast.
Vit høvdu bókina Havið
og vit I við, og hana lósu
tey við áhuga.
Eftir kirkjubókini at
døma, hildu tey, at tað
kundi ikki vera heilt rætt,
at allir fóru í eina grøv.
Tað mátti bara vera fimm

teir fyrstu og maðurin av
Bellu, men tey skuldu
kanna málið.
Á staðnum har
abbin umkomst
Morgunin eftir fóru vit
ein túr oman á sandin.
Tað mundi vera o.u. ein
hálvfjórðing oman til sjóvarmálan, og longdin var
ikki minni. Slættur sandur
og eingin høgur bakki.
Vit komu aftur av sandinum kl. 12. Síðani fóru vit
ein túr til Hnjót í Ørlingshøfn.Vit høvdu koyrt har
framvið kvøldið fyri og
vistu, at har var eitt savn,
men tá ið vit komu hartil,
var tað stongt. Uttanfyri
stóð eitt víkingaskip í fullari stødd, eitt gamalt flogfar og ein 20 tons útróðrarbátur.
Vit hittu ein ungan
mann og spurdu hann,
nær savnið var opið.
Hann segði kl. 5 og rópti
á ein mann, sum gekk
uppi á vegnum. Tað var
sjálvur Egil Ólavsson,

eigarin av savninum.
Hann var bæði blíður og
tíður, serliga tá hann
hoyrdi, at vit vóru úr Føroyum, og hvat vit vildu.
Hann kom við okkum á
savnið beinan vegin, og
segði hann, at har var
okkurt av Løvenørn.
Hann vísti okkum eina
montru, har nøkur pløgg
vóru. Eitt var eitt silkiturriklæði, sum var av
Løvenørn.
Tá vit høvdu sæð savnið, segði hann, at nú skuldu vit koma heim og fáa
kaffi. Tá vit komu, stóð
borðreitt fyri okkum.
Hann hevði gingið á
búnaðarskúla saman við
Ásmundi Thomsen úr
Norðragøtu og Dánjal
Paula Danielsen av Velbastað. Teir kendi eg báðar.
Hann skilti meg væl, um
enn eg tosaði føroyskt.
Hann hevði eisini føroyskar bøkur. Hann vísti
okkum nakað, sum hann
hevði skrivað upp eftir
gomlum manni.Tað fingu

vit loyvi at skriva av:
”Løvenørn,
(fæyreysk kutter)
Strandaði í endanum av
mai, á Breiðavíkarrivi, í
ringum verðri og ringum sýni, óðn í brimi,
óðnarveður við frosti.
Manningin var 13, allir
úr Føroyum. Teir sjólótust allir, og róku helst á
næstu fjøru. Teir vórðu
grivnir í Breiðuvíkar
kirkjugarði.
Skipið brotnaði sundur á sama døgni, sum
tað strandaði. Tað hevur
helst verið á veg inn á
Patreksfjørð at byrja
vertíð.
Skrivað upp: Egil Ólavsson í 1947 eftir Øssur
Guðbjarson úr Kollsvík,
føddur
31.10.1866,
deyður 10.04.1950.”
Um Bellu
Sami maður hevði sagt
fyri honum um Bellu.
”Bella úr Føroyum.
Hon fór á land leygardagin fyri hvítusunnu
1882 (27. mai), uttantil
á Hænuvíkarlíð, innanfyri Sølmundargjógv.
Veðrið var norðan, kavaóðn og ringur sjógvur.
Skipið lá norðuri á Aðal-

Hetta eru hjúnini Egill Ólafsson og frú. Tað er Egill, ið eigur savnið, sum er
umrøtt í greinini, og Egill hevur givið sítt íkast til, at hendan greinin er
skrivað.

Her sæst
silkiturriklæðið
úr skríninum av
Løvenørn, sum er
umrøtt í greinini.

víkini, sleit har og fekk
ein sjógv. Tað rak fyri
vág og vind út fyri Vestfirðum og strandaði á
fyrrnevnda staði. Eitt lík
var bundið til rigningin
á skipinum, og tað varð
flutt til Breiðuvíkar og
grivið har.
Skipið var omaná.
Hildið verður at manningin er farin í bátin, og
at allir uttan tann eini
eru burturgingnir har
út fyri Vestfirðum.
Hvussu nógvir vóru
við skipinum, veit eingin, tá eingin var at siga
frá.
Bella var okkurt um
40 tons stórt. Skipið varð
selt til Sigurð Backman,
keypmann á Patreksfirði. Hann lat skipið
høgga upp.
Egil Ólavsson, Hnjóti.”
Egil Ólavsson visti annað
um Løvenørn, sum hann
hevði hoyrt; millum
annað hvussu maðurin,
sum kom livandi á land,
var klæddur. Hann var útgjørdur uppá at svimja.
Hann segði okkum frá
einum fróðarmanni, sum
hann helt, at vit skuldu
vitja. Hann búði í Kollsvík.Tað er á leið, har sum
Bella fór á land. Maðurin

eitur Øssur Guðbjartarson.
Vit koyrdu so til Kollsvíkar. Har hittu vit konu,
sum segði okkum hvar
Øssur búði. Garðurin eitur Laginúpur. Vit koyrdu
so til Laganúp. Har fór
Auðunn inn at hitta
Øssur, sum var lamin í
aðrari liðini. Hann var tá
seingjarliggjandi. Hann
var so glaður fyri
vitjanina. Hann hevði so
nógv at tosa um, at
Auðunn mundi ikki
komið útaftur.
Hann segði, at Bella var
farin á land við stevninum fyri og skorað føst
millum tveir klettar.Teir í
Kollsvík kalla staðið
Bellubásur, og er hann
skamt frá Sølmundargjógv. Hann segði, at skipið var ikki illa farið. Ein
maður var funnin deyður,
frystur í rigninginum.
Hann segði, at menninir
av Løvenørn vóru grivnir
í útnyrðingshorninum á
kirkjugarðinum í Breiðuvík. Teir vórðu grivnir í
seglinum av Løvenørn.
Og, legði hann aftrat, at
hevði hann kunnað, so
skuldi hann komið og víst
okkum grøvina.
Hann bað okkum fara
inn í Hænuvík. Tann
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maðurin dámdi væl at
taka myndir. Hann kundi
kanska átt onkra mynd av
staðnum, har Bella fór á
land.
So segði hesin fróðarmaður.Vit fóru haðani við
nógvum blessum og
tøkk.
Vit stukku inn á gólvið í
Hænuvík og tosaðu við
bóndahjúnini. Tey áttu
onga mynd, men bjóðaðu
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okkum inn til kaffi.
Skrínið við turriklæðnum frá Løvenørn
Tað varð tosað um tað, vit
høvdu hoyrt og sæð. Tá
segði konan, at omma sín
átti eitt skrín, sum eingin
slapp niður í. Hon var 100
ára gomul, tá hon doyði,
og mamma konuna gav
skrínið til savnið í Hnjóti.
Harí var turriklæði av

Løvenørn.
Síðani koyrdu vit aftur
til Breiðuvíkar. Vit fóru
ein túr í kirkjugarðin, og
funnu grøvina, sum Øssur
hevði tosað um. Tað vísti
seg at passa væl, har var
ein stór grøv og seks vanligar gravir á rað.
Vit høvdu nú fingið
tríggjar munnligar frásagnir. Sjálvt um tær ikki
eru heilt eins, so eru tær

líkar. Úr bókini Havið og
vit I hava vit eisini tríggjar munnligar frásagnir.
Tær tvær líkjast teimum,
vit fingu, burtursæð frá at
Guðbjartur Torgrimsson
av Látrum sigur, at 11
menn vórðu funnir. Harafturímóti er frásøgnin
hjá Óla J. Larsen, sum
hann hevur frá manni,
sum var við Bikuben
sama árið, minni álítandi.

Skipini eru ikki farin á
land í sama stað. Bella er
farin undir Hænuvíkarlíð,
har høgur bakki er, og
Løvenørn er farin í
Breiðuvík, har stórur
slættur sandur er.
Ein teirra varð funnin
nakað væl frá sjóvarmálanum, og hildu menn, at
hann ikki hevur verið
deyður, tá hann kom á
land. Han var í øllum

klæðunum og oljuklæðum. Vøttirnir vóru bundnir um skøvningarnar, og
bundið var saman um
ermarnar. Hetta visti Egil
Ólavsson at siga eisini.
Hetta skal hava verið
abbi mín, Niels L.
Johannesen.
Kollfirðingar gjørdu
vart við seg í svimjing
Tað hevur víst seg, at fyr-
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Skonnartin “Bella” (Málningur. Eigari D. J. Holm)

stu menn, sum hava gjørt
vart við seg í svimjing,
hava verið úr Kollafirði.
Søgumenn her norðuri
hava hildið, at norðoyingar tá ikki hava dugað at
svomið. Teir vísa á í fleiri
førðum, at fólk eru druknað, sum kundu havt
bjargað sær, um tey
høvdu dugað at svomið.
Einaferð spurdi eg pápa
mín, um abbi dugdi at
svimja. Hann segði ja.
Hann segði, at hann hevði
svomið á land, tá Løvenørn fórst í Breiðuvík.
Hann hevði sjálvur verið í
Breiðuvík eini 20-30 ár
eftir vanlukkuna. Har
hevði hann fingið ábending um, at tað var abbi,
sum var komin fullklæddur í land, og hevði roynt
at bjarga sær við at svimja
í land.
Árið eftir at vanlukkan
hendi í Íslandi, í 1883, fórst Stangabáturin úr Klaksvík í Leirvíksfirði, 7 menn
druknaðu og ein bjargaði
sær á land.Tað var Jógvan
Samuelsen, KollfjarðarJógvan.
Seinni í 1900 fórst Kollfjarðar-Jógvan
sjálvur
undir Leitinum, meðan
bróðir hansara Sámal
Jákup bjargarði sær við at
svimja í land á sama staði,
sum Jógvan fyrru ferð
hevði bjargað sær. Ikki tí,
Sámal Jákup segði, at
bróðurin Jógvan var betri
svimjari enn hann.
Í várróðrinum komu
ofta menn aðrastaðni frá
til Norðoyggjarnar at
rógva út, eisini kollfirðingar.
Ein var Johannes Elias
Joensen, Elias í Homrum,
sum var við Partabátinum
úr Kunoy, tá ið hesin hálvdist í 1905, og 3 mans
druknaðu. Partabáturin
og Samognin úr Klaksvík
vórðu tiknar uppá sleip
av trolara.
Eg hoyrdi mann, sum
var við Samognini og sá
tilgongdina, siga, at Elias,
ið væl dugdi at svimja,

bað teir taka hinar fyrst, tí
hann kláraði seg við at
svimja. Elias var ein av
teimum, ið bjargaðust.
Frásagnirnar um hesar
hendingar eru í bókini
Havið og vit II.
Aftrat tí kann eg nevna,
at á gamalsaldri bjargaði
Jóan Pauli í Horni, abbabeiggi, abbasyni sínum
Niels, her á vánni, men
doyði sjálvur av svimjingini.
Tí vil eg meina, at svimjingin er komin úr Kollafirði.
John tekur saman um
Tá ið nú túrurin er av, og
takast skal saman um, og
gerast skal ein meting,
kann eg gera eina niðurstøðu yvir vanlukkuna.
Nú er tað so, at eg havi
siglt við skipum, hvar ið
seglini vóru álitið, sjálvt
um skipini høvdu ein
lítlan hjálpimotor.
Eg kenni nakað til havøkið út fyri Vestfirðum í
ymiskum umstøðum, bæði
at lensa og liggja bakk.
Tá ið vannlukkan hendi,
hava tey føroysku skipini
ivaleyst ligið inni í Aðalvíkini, sum er vestasta vík
í Íslandi, beint ímóti ísinum.
Vindur er komin á landið, og skipini hava hiva
inn og siglt suður við
landinum. Til havs slapst
ikki fyri ísi.
Bikuben er farin inn á
Skutulsfjørðin, meðan
hini hava hildið fram
suðureftir. Ísurin hevur
verið so nógvur, at tey
hava ikki sloppið frá
landi. Løvenørn hevur ligið upp fyri Blakknesi og
ætla sær suður um Fuglabergstanga.Tá skipið hevur verið komið út fyri
Breiðuvík, er tað ikki
sloppið longri suður. At
venda við berum seglum
í ringum veðri krevur
nógv rúm, og teir hava
sæð, at teir máttu enda á
landi.Tað kann hugsast, at
teir hava tikið hana

undan og siglt hana á
land á hesa breiðu sandstrondina.
Tíð hava teir havt, tí
maðurin, sum kom livandi í land, hevur havt tíð
at brynja seg út at svimja.
Onkur hevur eisini hjálpt
honum við at bundið um
ermar og vøttir.
Tað, sum eg visti um
Løvenørn, var tað sum
stendur í bókini Havið og
vit I. Har stendur: ”4. mai
1874 kom langbummarin
”Løvenørn” úr Keypmannahavn við vøru.
Longu vikudagin eftir er
hann liðugur at fara og
fiskar undir Føroyum og
Íslandi til langt út á heystið; hann var eini 30 tons
og átti Bech & Sønner
skipið.”
Seinni, í 2000, var eg í
Danmark.Vit vóru á Kronborg Søfartsmuseum á
vitjan. Har var nógv at
síggja av ymiskum skipum, tey mest nýmótans
og aftureftir.
Tað síðsta rúmið vit
komu til var fyri tað
mesta um seglskip. Har
var eitt modell av einum
skipi, sum æt Løvenørn.
Tað var í einum glasskápi
við einum korti.
Upplýsingin um skipið
var hendan:
”Vagerkutter Løvenørn.
Bygget af E. P. Bonnesen i
1848 i København til Fyrog Vagervæsenet, 51’3’’
langt, 34 Tons.
Brugt til udlægning og
tilsyn med Vager (Sømærker) i Danske farvande. 1866 overtaget af
Marinen til opmåling og
Mineudlægning.
1873
solgt til Jørgen Bech &
Sønner. Brugt til fiskeri
ved Island. Totalt forlist i
Breiðuvík.”
Seinni vóru vit aftur á
Kronborg. Tá høvdu vit
myndatólið við. Tað bar
illa til at fáa eina góða
mynd. Tí tóku vit fleiri
myndir frá ymsum síðum,
og fingu eina meining
um, hvussu skipið sá út á

sjónum.
Ein hegnismaður, sum
var við, gjørdi ein málning burtur úr myndunum.
Hví skipið æt Løvenørn, havi eg ofta hugsað
um.
Eg var í Eysturgrønlandi við Ekliptiku í 1935.
Har var eitt staðarnavn,
um æt Løvenørn.
Einaferð aftaná kríggið
var eitt skip her frá danska vitaverkinum og
kannaði vitarnar í Føroyum. Tað æt eisini Løvenørn.
Vit spurdu okkum fyri,
og fingu at vita, at danska
vitaverkið hevði eitt skip
Løvenørn, sum æt eftir
Poul De Løvenørn, admirali, f. 1751, d. 1826.
Hesin gjørdi nógvar kanningar fyri danska statin
um ár 1800 og bøtti munandi um vitarnar í Danmark. Tí hevur skipið
fingið navn eftir honum.
Nakrar ættir hjá
teimum við Løvenørn
Tað vóru tríggir giftir
menn og ein einkjumaður, ið gingu burtur
við Løvenørn. Eftir hesar
sótu einkjur og børn.
Johannes Johannesen
hevði verið giftur við
Cathrinu Joensen úr
Stovugarðinum av Uppsølum.
Hon var deyð árið
frammanundan.
Eftir tey sat dótturin Johanna, f. 1881, ið giftist
við Peter Petersen, skósmiði, úr Fuglafirði. Tey
fluttu til Amerika.Tey áttu
trý børn, Florens, Johannes og Alexandra.

Tummas Johan Larsen
var giftur við Onnu Malenu Joensen úr Umboðsstovuni á Norðoyri.
Tey attú bert tað eina
barnið, Óla Jákup Larsen,
f. 1880. Hann búði í Kunoy, ógiftur.
Læars Larsen var giftur
við Cathrinu Michelsen
uttan av Toftum. Tey
høvdu nøkur ár frammanundan bygt á Selheyggi í
Vági.
Tey áttu fimm børn, har
tað eina var deytt, áðrenn
Læars gekk burtur:
I. Johanna, f. 1873, giftist í 1914 við Óla Jákup
Hansen úr Fuglafirði.
Tey áttu sonin Petur
Christian, f. 1914, d. 1915.
Óla Jákup gekk burtur
við Ernestinu í 1930.
Johanna hevði í 1892
átt sonin Sophus Larsen.
Sofus var bakari og giftist
við Johonnu Joensen av
Gørðum í Klaksvík. Tey
búsettust á Fornagørðum
II.Hans Michael, f.1875,
búsettist úti á Toftum.
Hann giftist við Henriettu
Weihe úr Søldarfirði. Tey
fingu 13 børn:
1. Maria, g.v. Meinar
Joensen, búsett suðuri í
Vági. 2. Christianna, g.v.
Andrias Nolsøe úr Kaldbak, búsett í Havn. 3.
Louisa, g.v. Frits Strøm,
búsett suðuri í Vági. 4.
Morentza, g.v. Ingvar
Johannesen, búsett á Argjum. 5. Henny, g.v. Mogens
Petersen, búsett í Fuglafirði. 6. Jákup, d. 16 ára gl.
7. Meinar, g.v. Súsonnu úr
Húsavík, búsett á Argjum.
8. Hans, g.v. Herborg av
Toftum, búsett á Glyvrum. 9. Hendrik, g.v. Gudrun av Økrum, búsett

suðuri í Vági. 10. Hanna,
g.v. Heina Dahl í Oyndarfirði. 11. Karl, g.v. Simonu,
búsett í Runavík. 12.
Martha, g.v. Aksel Vestergaard sunan úr Vági, búsett í Havn. 13. Kristian,
g.v. Gunvør úr Miðvági,
búsett á Glyvrum.
III. Juliana, f.1876, d.
1878.
IV.Angelica, f. 1878, giftist til Havnar við Johannes Henriksen og fingu
tey fýra børn.
1. Magdalena, gift og
búði í Horboøre í Danmark. 2. Laura, gift í Danmark. 3. Johan Pauli, giftur
og búsettur í Havn. 4.
Anker, giftur og búsettur
suðuri í Vági.
V. Juliana, f. 1881, giftist
í 1913 við Jóannes Niclasen av Skálatoftum og búsettust tey á Selheyggi.
Tey fingu fýra børn:
1. Mona, g.v. Willemoes
Olsen úr Funningi og búsett har. 2. Niclas, g.v.
Honnu av Morskranesi,
búsett á Selheyggi. 3. Kirstin, g.v. Arne Stave úr
Noregi, búsett í Skudenes. 4. Latara, ógift, búði á
Selheyggi.
Juliana átti í 1906 sonin
Eskild Juul Steensen.
Hann giftist við Honnu
Petersen úr Fuglafirði og
búsettust tey á Selheyggi.
Abbi, Niels Lassen
Johannesen, var giftur í
1870 við ommu, Luciu
Eriksen, av Strond.Tey búsettust undir Fossunum.
Aftaná at Løvenørn var
burturgingin hjálpti faktor Djurhuus ommu við
at fáa eini lítil hús upp í
Víkunum.
Tey fingu fýra dreingir:

Hetta er eitt modell av Løvenørn, sum stendur á Kronborg Søfartsmuseum.
Málningurin er gjørdur, eftir hesum modelli.
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John gongur huganarsamur á
sandinum, har abbin fyri 120 árum
síðan fann sín bana.

I. Johannes Lassen, f.
1873, g.v. Malenu Jacobsen av Viðareiði, búsett í
Víkunum.Tey fingu fimm
børn:
1. Jensa, g.v. Gunnar
Hjort úr Danmark og búsett í Gentofte. 2. Lucia,
g.v. Lars Nielsen í Danmark, búsett í Roskilde. 3.
Corinta, g.v. 1. Erik Jónsson úr Haraldsundi, 2.Anton Højgaard av Húsum.
4. Súsanna Malena, g.v. Edvard Ziska úr Klaksvík,
búsett á Hædd. 5. John,

g.v. Onnu Mariu Gøthe úr
Norðragøtu, búsett í Víkunum.
II. Mathias Lassen, f.
1875, giftur og búsettur
suðuri í Vági. Tey fingu
seks børn:
1. Nichlas, g.v. Ellen L.
Poulsen av Eiði, búsett
suðuri í Vági. 2. Niels,
ógiftur. Nichlas og Niels
gingu burtur við Lauru í
1932. 3. Luffa, g.v. Rasmus
Mikkelsen úr Fámjin, búsett suðuri í Vági. 4. Mathilda, gift og býr í Haders-

lev. 5. Eli, g.v. Rosu Joensen av Eiði, búsett suðuri
í Vági. 6 Tummas, giftur á
Nesi í Vági, flutti niður.
III. Gudmund Lassen, f.
1877, g.v. Hejninu Dahl úr
Oyndarfirði, búsett í Víkunum.Tey fingu 8 børn:
1. Helga, ógift, búsett í
Víkunum. 2. Erik, g.v. Jóhonnu Samuelsen úr Leirvík, búsett í Víkunum. 3.
Niels, g.v. Karin Hansen
úr Mikladali, búsett í Víkunum. 4. Apolonia, g.v.
Emil Gunnarstein sunnan

úr Vági, búsett á Brekku í
Klaksvík. 5. Poulina, g.v.
Kaj Dam úr Kunoy, búsett
í Víkunum. 6. Joen Martin,
ógiftur, búði í Víkunum. 7.
Gudmunda, g.v. Andor
Eirikstoft í Havn. 8. Heini,
g.v. Hildu Andreasen av
Vágsheygnum í Klaksvík,
búsett í Víkunum.
IV. Niels Lassen, f. 1880,
g.v. Onnu úr Danmark,
búsett í Keypmannahavn.
Tey áttu ein son, Frithjof.
Kona hansara æt Ester, og
búsettust tey eisini í

Keypmannahavn.
Nú, eg eri liðugur við
hesa frágreiðing, vil eg
veita tøkk til øll, sum hava
verði mær ein hjálp á vegnum, familjan og serliga
abbasonurin Auðunn, ið
kom við mær runt alt Ísland, øll tey fróðu og
blíðu fólkini, vit hittu har
yviri, og tey sum hava
hjálpt mær við greinini
her í Føroyum.
Tað hevur hjálpt ómetaliga væl at havt bøkurnar

hjá J. Símun Hansen at
styðja meg til, umframt
tað tilfarið, ið Norðoya
Fornminnasavn hevur í
varðveitslu frá handilsvirkinum hjá Jørgen Bech
& Sønner.
At enda vil eg takka FFblaðnum fyri, at tit vildu
taka greinina upp.
John Lassen
Klaksvík
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Vikuskiftið 24.-26. mai
var landsstevnan hjá Sjómanskvinnuringunum í
Føroyum í Leguhúsinum í
Nesvík.Tá samlaðust gott
200 konur úr øllum Føroyum - í ymiskum aldri,
støddum og litum. Landsstevnan er eitt afturvendandi árligt tiltak hjá Sjómansmissiónini. Nú hevur stevnan verið í Nesvík
síðani 1998, men áðrenn
tað skifti hon millum
Runavík og Tórshavn.
Jólapakkamammur
Konurnar, sum samlast til
stevnuna, og sum koma
úr nógvum bygdum og
býum, hava eitt til felags:
Sjófólkið hevur eitt stórt
pláss í hjørtum teirra. Sjófólkið fyllir so mikið nógv
hjá teimum, at tær brúka
bæði tíð, orku og pengar
uppá at samlast í Sjómanskvinnuringunum
ígjøgnum veturin. Nakrir
ringar samlast hvørja
viku, aðrir fjúrtans hvønn
dag, meðan uppaftur aðrar samlast eina ferð um
mánaðin. Har biðja tær
fyri sjófólkinum, gera jólapakkar og annað. Tær
stuðla eisini Sjómansmissiónina økonomiskt við
beinleiðis gávum og við
at selja lutaseðlar fyri arbeiðið. Alt hetta stóra og
fjølbroytta arbeiðið verður gjørt ókeypis, og uttan
at tær rópa upp um tað.
Hjartans tøkk skulu tær
hava fyri tað!!
Ársins vikuskifti
Landsstevnan er "ársins
vikuskifti" hjá Sjómanskvinnuringunum og hjá
øllum okkum, sum eru
virkin í Sjómansmissión-
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Tað var stílur yvir
tænarunum.

Tænararnir standa klárir at bera matin inn til tær gott 200 konurnar.

ini. Hetta er vikuskiftið,
sum tær/vit síggja fram til
hvørt ár. Tá samlast tær
um Guds orð, og um arbeiðið hjá Sjómansmissiónini.Tá verður sungið,
boðað, vitnað, biðið, etið,
samtalað, flent og mangt,
mangt annað.
Tá hitta tær konur, sum
tær bara síggja hesa einu
ferðina um árið.Tá fáa tær
loyvi at verða "bornar á
lógvum", tí tá skulu tær
hvørki gera mat, ella fáa
hann inn á borðið ella útaftur av borðinum. Tær
skulu heldur ikki vaska
upp. Alt hetta gera fólk
fyri tær. Í fleiri ár hava
menn verið tænarar. Tað
dámar konunum væl.
Mennirnir koma frá ymiskum bygdum, og nakrir
teirra eru sjómenn. Tað
eru ikki allir mennirnir,
sum eru so høgir í hattinum, tá teir fyrstu ferð,
við supputarinini í hondini, fara inn í salin, har
umleið 200 konur sita
spentar og bíða eftir matinum. Men tá teir hava
gingið nakrar ferðir aftur
og fram millum køkin og

Formenninir ella eitt
umboð fyri ringarnar
sungu:“Stýr míni skútu”.

borðini, so eru ringastu
nervarnir farnir, og brosið
kemur fram.
Ein ógiftur eldri maður,
sum var tænari í ár, tók
nakað soleiðis til: "Eg havi
lært so nógv av at vera
tænari her í dag, at nú er
ikki neyðugt hjá mær at
fáa mær eina konu í húsið!" Jú, jú, vit læra, so
leingi vit liva.
Gevandi
Landsstevnan er gevandi bæði andaliga og handaliga. Guds orð verður
boðað, samstundis sum
tosað verður um arbeiðið. "Gamlir" vinir hittast,
og nýggj vinarbond verða
knýtt. Føroyska Sjómansmissiónin hevur gott samstarv við ta donsku. Til
landsstevnuna hava vit
vitjan frá teimum, og til

teirra ársfund er onkur
frá okkum. Sum nakað
nýtt vóru hugleiðingar á
skránni í ár. Sólborg Dulavík tosaði yvir evni. "Er arbeiðið stríðið vert?" Tað
var áhugavert og gevandi
at lýða á. Medarbeiðarafundur er á skránni hvørt
ár. Tá greiðir sjómanstrúboðarin í stuttum frá arbeiðinum farna árið, og
aftaná er frítt orðaskifti
um arbeiðið. Nógvar konur høvdu orðið.Tær bóru
heilsanir, søgdu frá teirra
arbeiði og komu við hugskotum til arbeiðið.
Altargangsgudstænasta
er fastur táttur á skránni. Í
ár vóru vit í kirkju á Eiði,
har konurnar mestsum
fyltu kirkjuna.
Stevnan endaði við
skilnaðarsamkomu sunnudagin seinrapartin. Tá

drekkað ella nátturðin var
etin, alt eftir hvussu
svangar tær vóru, so varð
kósin sett, og hon var til
hús. Fleiri høvdu stuttan
veg og kláraðu tað við
bili, meðan aðrar skuldu
koyra og sigla tvær ferðir
fyri at koma til heim. Soleiðis er, tá við búgva í
einum oyggjalandi.

Vit takka Gudi og menniskjum fyri eitt gott og
gevandi vikuskifti.
Samstundis biðja vit Guds
ríku signing yvir Sjómanskvinnuringarnar, yvir sjófólkið og yvir Sjómansmissiónina sum heild.
"Gud signi mítt føðiland
Føroyar"!
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Her síggja vit Ørkina,
sum er ein rættilig ørk
hjá føroyingum.

Føroysk sjómansmissión í
Íslandi hevur nógv ár á
baki.Tað var í 1924, at Alfred Petersen á fyrsta
sinni fór til Reykjavíkar at
virka millum føroyskar
fiskimenn. Hann fekk
eina harða byrjan.Tað var
júst hetta árið, at “Anna”

fór á land við Grindavík,
nærindis Reykjavík, og 17
fiskimenn umkomust. Av
hesum komu 14 lík á land
og vórðu tey grivin í
Reykjavík. Umframt alt
annað í hesum viðfangi,
skuldi Alfred vera við til
at eyðmerkja deyðu fiski-

Leiðari seinastu árini hevur verið Eirný Ásgeirsdóttir. Hon er íslendsk, men hon gerst meira og
meira føroysk, sum tíðin gongur.

menninar, sum hann kanska hevði hitt stutt frammanundan.
Bert 4 ár seinni mátti
Alfred taka ímóti átta
deyðum og doyggjandi
fiskimonnum av “Acorn”.
Her vórðu menninir
brendir í hel, og hevur

Her síggja vit tvey av
teimum fryntligu
starvsfólkunum. Fremst
er Gertrud Johannesen,
ættað úr Havn og
Marianna Vang úr
Lorvík.

hetta ikki gjørt ræðuleikan minni.
Her skal verða nevnt, at
Kirkjuliga Missiónsfelagið
í nógv ár eisini rak missión fyri fiskimenn í Vestmannaoyggjunum. Fastur
maður har í fleiri ár var
Esmar Jacobsen. Teirra
sjómansstova hvarv undir
lavastreyminum
fyri
skjótt 30 árum síðani.
Í nýggjari tíð verður sjómansmissiónin í Reykjavík fyrst og fremst sett í
samband við Johan Olsen
úr Rituvík. Hann rak saman við konuni í fleiri ár
eina sjómansstovu niðri
við havnina í Reykjavík.
Hon var ótíðarhóskandi
og mátti eisini víkja fyri
øðrum ætlanum har á
leiðini. So Johan fór í holt
við at fáa bygt eitt nýtt
føroyskt sjómansheim.
Fyrsta takið var at fáa útvegað eitt grundstykki, og
síðan at fara undir at
byggja. Men hetta var ikki
bert sum at siga tað, tí
hetta kravdi nógvan pening, og hann hekk ikki á
trøunum. Mangan mundi
uppgávan tykjast at vera
hopleyst. Men Johan gav-

st ikki. Hann ferðaðist
hvørt ár víða um í Føroyum og Íslandi og seldi
lutaseðlar. Í Íslandi vóru
eisini góðar kreftir, sum
tóku um endan. Í 1991
kundi prýðiliga sjómansheimið Ørkin verða vígt.
Her er talan um rættiligan
hotelstandard. Bert minibarrin manglar! Men eina
slíka kunnu tey flestu
okkara liva uttan. Her skal
verða nevnt, at Ørkin er
meira familjuvinarlig enn
flestu hotel. Ovara hæddin er innrættað soleiðis, at
hvørt kamar hevur eitt
loft við trappu, har tvær
sengur eru.
Føroyskur miðdepil
Síðan tá hevur Ørkin verið ein føroyskur miðdepil. Her koma fyrst og
fremst sjó- og fiskimenn,
sum koma rættiliga nógv
til havnirnar í Reykjavíkarøkinum.
Her kann eisini verða
nevnt, at Ørkin var miðdepil fyri tey bæði minningarhaldini í 1999 og
2000, sum hava við forlisini hjá “Onnu” og “Ernestinu” at gera.

Her sæst Ninna saman við
soninum, Gunntór Ingason, sum
er prestur á Hafnafjørðinum.
Hann tosar føroyskt nærum
sum ein føroyingur, og hann
hevur fyri kortum eisini
prædikað í Vesturkikirkjuni.
Hann leggur dent á at varðveita
neyvt samband millum
føroyingar og íslendingar, eisini
á tí persónliga støðinum.

Hetta er ein blandingur av føroyingum og íslendingum. Konufólkini eru úr
føroyska sjómanskvinnuringinum í Reykjavík. Uttast t.v. er Ninna úr Kvívík,
sum hevur búð alt sítt vaksna lív í Íslandi. Undir liðini á henni er Maria,
sum er íslendsk, men hevur búð í Føroyum og tosar føroyskt sum ein føroyingur. Næstur henni er Jens Petursson, føddur Splidt, úr Vági. Hann hevur í
nógv ár verið stýrisformaður fyri sjómansheimið, og eigur hann sín part av
at heimið er til. Næstur honum er ein rættiligur fiskimaður. Hetta er Rúni
Hentze, úr Skopun. Hann er saman við einum abbabarni, sum er við í bólkinum á Argjum. Rúni førir “Ingibjørg”, sum er ein stórur útróðrarbátur. Næstur Rúna er Maja, sum er kona Jens, og næst henni er Myrtly, sum er systir
Jens.

Tað er so rúmligt
úti á gongini, at
tað ber væl til at
sita og hugna sær.
Her eru nøkur av
teimum vaksnu,
sum vóru við
skúlaflokkinum
av Argjum.

Her búgva lesandi føroyingar, sum í løtuni eru
tónleikalesandi. Her koma
eisini føroysk ferðafólk,
sovæl einstaklingar sum
bólkar. Hesar dagarnar, vit
vóru har, var ein bólkur
av skúlabørnum av Argjum saman við lærarum
og foreldrum, og tey
hugnaðu sær óført.
Føroyingar í Íslandi og
íslendskir
føroyavinir
koma eisini inn á gólvið.
Ikki minst sunnudagar, tá
møti verður hildið.
Her koma eisini útlendingar alla møguliga staðni
frá. Hesar dagarnar búði
ein dani her. Hann var serfrøðingur í insektum og
var í ferð við eina uppgávu at sammeta insektir
í Grønlandi, Íslandi og
Føroyum. Hann segði
annars, at teir vita um 1,5
millión sløg av insektum
og helst er talið dupult so
stórt. Fyri at kunna roknast sum insekt, skal viðkomandi skriðdjór hava 6
bein!
Vit fara at lýsa Sjómansheimið við nøkrum
myndum:
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Tá FF-blaðið herfyri var í Íslandi, var
vitjað á triðjistørstu fiskivinnufyritøkuni
í landinum,Thorbjørn Fiskanes, í
Grindavík á Suðurlandinum.Teir hava
alt gott at bera føroyingum.Vit vilja
geva eina mynd av fyritøkuni.
Á heysti 1990 var undirritaði á eini ráðstevnu um
trygd hjá fiskimonnum í
USA. Ein av luttakarunum
var Gunnar Tómasson frá
fyritøkuni Thorbjørn Fiskanes í Grindavík. Sovæl
Gunnar sum pápi hansara
eru sera virknir, tá tað
snýr seg um trygd hjá
fiskimonnum. Hetta man
ikki minst koma av, at teir
koma úr Grindavík, har
nógvir fiskimenn hava
verið í vanda og nógvir av

teimum hava heldur ikki
borið boð í bý. Eitt av hesum skipunum var "Anna",
sum forlisti við 17 monnum í 1924. Her kom eingin undan, og 14 teirra
eru grivnir í kirkjugarðinum í Reykjavík. Sum
kunnugt skipaði FF fyri
minningarhaldi í 1999 í
samband við, at 75 ár
vóru liðin síðan hesa
hending.Tá var eisini vitjað í Grindavík og vitjað
varð á staðnum, har hend-

an syrgiliga hending fór
fram.
Vit báðir Gunnar avráddu, at tá høvið beyðst,
skuldi eg koma og vitja
teir, og hetta lá fyri tann
10. mai.
Bygda- og
familjufyritøka
Fyritøkan Thorbjørn var
stovnað í 1953 av pápa
Gunnar,Tómas Thorvaldsson, saman við trimum
øðrum sjómonnum. Men

Hendan talvan vísir sera væl, hvussu íslendska skipanin virkar. Hetta er tann
fiskur, sum hendan fyritøkan hevur at ráða yvir í verandi fiskiári.
Teir ymsu teigarnir merkja:
Fiskaslag.
Partur í % av samlaðu kvotuni.
Tonsatal fyri hvørt fiskaslag.
Býtislutfall umroknað til toskavirði.
"Toskavirði" fyri hvørt fiskaslag.

Hetta er dagliga
leiðslan á Torbjørn
Fiskanes, brøðurnir
Gunnar og Eirikur
Tómasson.

í 1975 gjørdust Tómas og
hansara børn einaeigarar
av fyritøkuni. Í jul 99
varð fyritøkan løgd saman við Fiskanes í Grindavík og Valdimar í Vogar
norðantil á Reykjanesi,
har ein partur av virkseminum eisini er. Pápin
Tómas Thorvaldsson er
82 ára gamal og hann er
framvegis við í fyritøkuni.
Tað eru børnini hjá
Tómas, sum eru størstu
partaeigarar í samanløgdu fyritøkuni. Beiggi
Gunnars, Eirik, er forstjóri, og er Gunnar sjálvur næstur honum.
Fyritøkan er í dag triðistørsta í Íslandi eftir Samherja og UA á Akureyri.

minst gjørligt, sum annars
skuldi verið "tað rætta" í
Íslandi. Men kvoturnar
eru vorðnar so dýrar, at
tað als ikki loysir seg at
keypa. So heldur minka
um flotan, so tey skip
sum eftir eru kunnu nýtast fult út. Eitt annað er so
tað, at skipini verða so
seld til fiskimenn, sum
noyðast at lívbjarga sær
við bert keyptari kvotu.
Fíggjarliga úrslitið er eisini hareftir.

Hava skip og virki
Fyritøkan er ein "typisk"
fyritøka, sum umfatar sovæl skip sum fiskavirking
á landi.
Teir hava 11 skip, sum
eru í vinnu. Tey eru 3
frystitrolarar, 1 nótaskip,
4 línuskip, 2 feskfiskatrolarar og eitt garnaskip,
sum eisini ein part av árinum trolarar eftir hummara.
Men seinastu tíðina
hava teir selt 6 skip, og 4
liggja, sum teir royna at
selja. Teir keypa nevnliga
ikki kvotu, ella í hvussu er

Smærri fiskurin verður seldur á uppboði
Gunnar verður sjálvsagt
eisini spurdur um teir
brennandi spurningar,
sum vit hava hoyrt so
nógv um í Føroyum. Ein
er, at kvotaskipanin elvir
til útblaking av minni
verdum fiski. Ein annar
spurningurin er um prísáseting, har virki og skip
eru sama fyritøka, og tí
hevur reiðarin áhuga fyri
lágum prísum heldur enn
høgum, so minst gjørligt
verður goldið fiskimonnum.

Grindavík

Gunnar vísir á, at teir í
fyritøkuni hava í hvussu
er tikið eitt ítøkiligt stig
fyri at bøta um hesar
trupulleikar. Hetta verður
gjørt við at lata tann
smærra fiskin verða seldan á fiskamarknaði. Hetta
minkar í hvussu er fyri
áhuganum fyri at blaka
fiskin fyri borð aftur, tá
fiskimenn fáa tað meira
fyri fiskin. Hetta kann so
aftur føra til, at meira fæst
fyri tann smærra enn fyri
tann størra fiskin, men
tað er so ein annar spurningur.
Annars upplýsir Gunnar, at eftir langa fiskimannavekfallið seinasta
ár er ásett, at tá skip og
virki eru ein eind skal
prísurin til fiskimenn
vera 92,7% av prísunum á
fiskamarknaðinum.
Virkingin á landi
Síðan er tað virkingin á
landi. Fyritøkan tekur
ímóti 6.000 t. av ráfiski árliga.Av hesum eru 4.400 t.
toskur. Høvuðsframleiðslan er saltfiskur og -fløk,
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Gunnar hevur eitt stórt myndasavn í síni teldu,
eisini av nøkrum av “sínum” føroyingum. Her er tað
Niels Poulsen, sum helst er suðuroyingur. Men kanska
onkur kann siga frá hesum.

og er fyritøkan ein av
størstu framleiðarum av
saltfiski í Íslandi. Sum víst
verður á myndunum, er
framleiðslan sera framkomin, har vrakaraborðið, sum vit kenna so væl í
Føroyum, er avloyst av
elektronikki.
Men rættiliga fitt verður útflutt sum fesk fløk til
USA. Hóast tað er dýrt við
flogfrakt, so er hetta ein
sera lønandi framleiðsla.
Selt verður soleiðis, at
keyparin rindar fraktina.
Tann upsi, sum teir fáa,
fer antin til Portugals sum
saltfiskur, ella verður
hann útfluttur til Canada,
har hann verður virkaður
til klippfisk, sum verður
útfluttur til Latínamerika.
Innflyta toskarhøvd
So hava teir eisini eina
verksmiðju, sum turkar
toskarhøvd og ryggir.Tórbjørn Fiskanes er høvuðseigari í hesum virki, har
onnur virki í Grindavík
eisini eru partaeigarar.
Gunnar er nevndarfor-

maður. Henda verksmiðjan er tó løgd nakað langt
frá Grindavík, serliga vegna luktinum frá framleiðsluni. Men hetta tykist at
vera rættiliga lønandi.Teir
hava gjørt royndir við
innflyta toskarhøvd úr
Bretlandi til virkingar og
eru nú við at gera upp
um hetta er lønamt ella
ikki. Tað áhugaverda er
eisini, at frystitrolararnir
blaka ikki høvdini fyri
borð.Tey verða saman við
restini av veiðini avreidd
til turkingar.
Tórbjørn hevur eisini
trolverkstað og mekaniskan verkstað.
Tað sær út til at lønarlagið í Íslandi fer alt meira
og meira at minna um tað
føroyska. Tað er ikki so
langt síðani, at føroyskir
arbeiðsgevarar
kundu
vísa á, at lønir á flakavirkjum í Íslandi neyvan vóru
nógv størri enn helvtin av
teimum í Føroyum. Nú
siga teir, at lønin í Íslandi
á einum flakavirki liggur
um 900 íkr. um tíman, og

Her síggja vit t.v. pápa Gunnar, Tómas Thorvaldsson, í miðjuni er
føroyingur búsettur í Grindavík, Paulus Víkaberg, sum helst er úr
Víkarbirgi og triði maðurin er ein íslendingur Eyðálvur Eiriksson.
minnir hetta ikki sørt um
okkara egna lønarlag.

Grindavík til útlendingar,
sum arbeiða har.

Væl royndir av
føroyingum
Tað ber illa til at venda
sær í Íslandi, uttan at teir
kenna føroyingar. Og føroyingar verða als ikki
roknaðir sum útlendingar.Vit eru "frændir". Hetta
er eisini galdandi her í
Grindavík. Upp til helvtin
av teimum, sum vóru í
starvi í sínari tíð, vóru føroyingar, og tey á fyritøkuni hava alt gott at bera
teimum. Pápin greiddi
frá, tá hann plagdi at
heinta føroyingarnar, sum
komu til Íslands við
Drotningini, at teir ikki
skiltu, at hetta kundi vera
stjórin, tí hann var í vanligum arbeiðsklæðum!
Men meðan teir fyrr
høvdu føroyingar sum
fremmanda arbeiðsmegi,
so innflyta íslendingar í
dag arbeiðsfólk frá heilt
øðrum londum sum t.d.
Pollandi og Thailandi.Tað
er eitt heilt gistingarhús í

Grindavík
Grindavík er sum ein av
størru føroysku bygdunum við uml. 2.500
íbúgvum. Hon er størsta
bygdin á Suðurlandinum.
Eins og í Føroyum var
Grindavík í miðøldini
herjað av sjórænarum,
sum burturfluttu hóp av
fólki.
Bygdin hevur í dag allar
teir fasilitetir, sum hoyra
til eina slíka bygd. Men at
Reykjavík bert er hálvan
tíma burturi merkist eisini. Á veg aftur til Reykjavíkar koyrdi eg við eini
konu og pápa hennara.
Tey fóru til handils í
Reykjavík. Tað var nevniliga nógv bíligari at keypa
í Bónus í Reykjavík enn í

Nútímans vraking.“Vrakarin” hevur hvørt flak á hondunum. Heldur hann at
flakið eigur at fara til ein annan góðskubólk nertir hann við sínum
elektroniska stavi á eitt ávíst stað.

handlunum heima í
Grindavík.
Eitt tað mest kenda
ferðamannamálið í Íslandi - Bláa lón - liggur
her á leið.
Stóran týdning
fyri samfelagið
Tað er greitt, at ein fyritøka sum hendan hevur
ómetaligan týdning fyri
samfelagið. Tað eru 254
sokallaði ársverk í fyritøkuni, og talið av fólki til
arbeiðis var í 2001 350.
Samlaðu lønarútgjaldingarnar í fjør vóru 1,8
milliard íkr.
Fíggjarliga úrslitið hjá
fyritøkuni er sera gott og
er omanfyri miðal hjá
vinnuni í Íslandi. Umsetningurin var í 2001 4,4 mia
íkr, og avlopið var 413
mió íkr, meðan tað var

undirskot í 2000. Men
skuldin er eisini stór.
Langfreistaða skuldin var
við seinasta árslok uml. 5
mia. íkr, ella uml. 450
millónir føroyskar, so tað
skal rættiliga nógv til fyri
at rinda hesa skuld. Men
árið higartil hevur verið
gott, so teir síggja ljóst
uppá framtíðina.
Partapeningurin er ein
góð milliard ísl. kr. og talið á partaeigarum liggur
um 400, sum eiga frá
knøppum 6% og niðureftir.
Alt í alt var talan um
eina áhugaverda vitjan,
og vónandi halda lesarar
okkara tað sama.

Og so detta fløkini eftir stødd og góðsku júst í ta eskjuna, har tey hoyra
heima.
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Sum kunnugt hevur Føroya Fiskimannafelag gjørt avtalu
við Reiðarafelagið um eftirlønaruppsparing. Í fyrsta
umfari virkar skipanin soleiðis, at frá 1. juli í ár skulu
tilsaman inngjaldast kr. 25 pr. mynstringardag til eina
eftirlønarkonto hjá hvørjum persóni, av hesum skal
reiðarin gjalda tær kr. 15 og fiskimaðurin tær kr. 10.
Aftaná 1. juli 2003 og sáttmálaskeiðið út er gjaldið tils. kr.
47.Av hesum rindar reiðarin kr. 27 og fiskimaðurin kr. 20.
Hetta er sum skilst ikki ein samhaldsføst skipan. Fiskimaðurin fær sjálvur út aftur í mun til tað, sum hann og
reiðarin rinda inn. Eitt er, hvussu goldið verður inn, eitt
annað hvussu tað kann gjaldast út. Her eru tvinnir
møguleikar, nevniliga kapitalpensjón og lívrenta. Um
hesar møguleikar kann í stuttum sigast:
Kapitalpensjón
Peningastovnarnir og Lívstryggingin kunnu bjóða
kapitalpensjón. Hetta merkir, at goldið verður inn á eina
konto hjá hvørjum tryggingartakara. Inngjaldið er drigið
frá í skattauppgerðini, merkist í mesta lagi við eini helvt
í fyrsta umfari. Renta kemur so uppá, og tá viðkomandi
er 60 ár ella meira, er øll samansparda upphæddin tøk til
útgjaldingar við frádrátti av einum almennum avgjaldi,
sum er 35%. So ræður um at húsast við hesum peningi
best møguligt, so hann røkkur restina av lívinum.Tað ber
eisini til at gera eina skipan, soleiðis at kapitalpensjónin
verður útgoldin eftir t.d. 10 ella 15 árum, alt sum ein
hevur hug til.
Tað, sum er tann avgerandi spurningurin, er, hvørja
rentu tað ber til at uppnáa. Inntil fyri kortum var tað bert
vanliga hægsta innlánsrentan, sum fekst í peningastovnunum. Men ein lógarbroyting í vár hevur gjørt
tað møguligt at "spekulera", so tað ber til at keypa lánsog partabrøv fyri at fáa eina hægri rentu. Tað ber illa til
hjá hvørjum einstøkum fiskimanni at "spekulera", tí má
hetta yvirlátast til stovnin, sum umsitur skipanina.Tað er
alt, sum bendir á, at uppá sikt kann við hesum náast ein
hægri renta enn vanliga innlánsrentan.
Lívrenta
Umframt kapitalpensjón kann bert Føroya Lívstrygging
bjóða lívrentu. Hetta merkir, at tú í mun til inngjaldið fært
eina veiting alt lívið. Hetta er sjálvsagt tað nærmasta ein
kann koma til eina regulera eftirløn. Fyrimunurin og
vansin í mun til eina kapitaltrygging valdast, hvørt tú livir
stutt ella leingi eftir pensjónsaldur. Livir tú stutt fært tú
minni enn inngoldið og livir tú leingi fær tú meira. Her
valdast tað eisini, um eftirlivandi hjúnarfelagi skal vera
tryggjaður. Hann kann verða tryggjaður alt sítt lív ella eitt
ávíst áramál. Men ein slík fyritreyt kemur sjálvsagt at
ávirka veitingina fyri at roknistykkið skal stemma. Tað
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ber eisini til at innbyggja ein slíkan yvirbygning seinni.
Eigur at fáa eina gjølla viðgerð
Hetta merkir, at tað eru tríggir møguleikar: rein kapitaltrygging, rein lívrenta ella kombinatión av báðum, soleiðis sum tað verður funnið fyri gott.
Men tað sum er rættiliga avgerandi er, at meðan tað ber
til at byrja við eini kapitaltrygging og seinni at skifta til
eina lívrentu, so er ikki møguligt at fara hinvegin.Tað ber
eisini til at byrja uppsparingina í einum peningastovni,
sum í løtuni ikki kann bjóða lívrentu. Um seinni verður
komið til, at farast skal til lívrentu ber til seinni at flyta alt
yvir til lívstryggingina.
Ein grundgeving fyri at byrja við kapitalpensjón er, at
her er tann størri skattafyrimunurin. Ein onnur orsøk til
at byrja við kapitalpenjón er politiska støðan á
pensjónsøkinum. Nú ein nýggj samgonga er skipað, er
neyðugt at vita, hvatið hendir á hesum økinum. Tað má
fyri alt í verðini ikki skipast soleiðis fyri, at tann skipan,
sum verður gjørd, verður eitt páskot fyri at minka um tær
skyldur, sum tað almenna hevur á hesum øki.
Hetta inniber, at tað í fyrsta umfari møguliga eigur at
verða ásett, at alt inngjaldið skal inn á kapitaltrygging.
Síðani ber til at leggja málið fyri landsfundin at vita, hvat
menn siga har.
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Rættingar til seinasta blað
a. Myndin á síðu 11 er av nýggjasta partinum av háskúlanum
og ikki av tí gamla partinum, sum vit skrivaðu.
b. Kona Rasmus var systir Símun av Skarði.
c. Pápi Árna Simonsen var Sigurd.

Samgonguskjalið
hjá
nýggju samgonguni má
roknast fyri at vera nær tí
ideella, um bert verður
hugt at tí, sum er skrivað
í tí.Tað er orðað soleiðis,
at tað má vera ringt at
vera ósamdur, og tí er
bert eitt sindur løgið, at
tað ikki skuldi bera til at
fáa skipað eina breiða
samgongu. Um tann
spurning, sum hevur skilt
føroyingar í eina heila
øld, nevniliga sambandið
við Danmark, verður bert
sagt, at Føroyar skulu gerast sjálvbjargnar, so føroyingar, uttan fíggjarligar og
umsitingarligar bindingar, skulu kunnu taka ein
støðu um teirra framtíð.
Hetta skuldi sjálvt sambandsflokkurin kunnað
tikið undir við.
Tað, sum hevur størstan
áhuga hjá fiskimonnum,
er tað, sum verður sagt
um fiskivinnumál og arbeiðsmarknaðarmál, og
skulu vit endurgeva
hetta:
Fiskivinnupolitikkur
Høvuðsendamálið
við
fiskivinnupolitikkinum
er, at ríkidømið í havinum
verður usmitið sum varandi grundarlag undir búskapinum. Fiskivinnan
skal standa á egnum beinum uttan almennan
stuðul, og fiskastovnarnir
skulu gagnnýtast á einum

sunnum vinnuligum og
lívfrøðiligum grundarlagi.
Framtøk skulu gerast
innan útbúgving og
gransking í samstarvi við
vinnuna til at økja um úrtøkuna og at eggja ungfólki at starvast í hesi
vinnu í menning.
Hildið verður fast við
fiskidagaskipanina, og
økis- og várfriðingarnar
verða varðveittar.
Miðað verður eftir at
gera skipanina fyri útróður einfaldari við tí endamáli, at útróðurin sum
vinna og fólkamentan
kann mennast kring landið.
Fult
gjøgnumskygni
skal vera við fiskirættindum, har brúksskyldur
fylgja við brúksrætti til
fiskatilfeingi. Tiltøk til at
forða "spekulatión" við
fiskirættindum verður
støðugt ment og sett í
verk.
Fiskivinnuni á landi
skulu skapast fríir og
javnbjóðis
kappingarmøguleikar.
Samstarvið við okkara
grannalond um sínámillum fiskirættindasáttmálar
á høgum støði skal halda
fram, so at vánaligur fiskiskapur á einum øki ávirkar búskapin sum minst.
Kunngerð um arbeiðsumhvørvi umborð á skipum verður gjørd í samráð
við vinnuna og sett í

verk.
Føroyska altjóða skipaskrásetingin skal styrkjast, so hon kann gerast
ein inntøkukelda afturat
hjá landshúsarhaldinum.
Hetta tykist at vera
stórt sami poltikkur, sum
hevur verið rikin. Tað
nýggja er ætlaða kunngerðin um arbeiðsumhvørvið umborð á skipum. Hetta má sigast at
vera fult í tráð við sjónarmiðini hjá fiskimonnum
og fiskimannafelagnum.

Fleiri av hesum punktum eru átroðkandi, so her
kemur í stóran mun ann
uppá poltiska hegnið, um
hesi mál verða framd.Tað
kann verða nevnt, at fyrsta pkt. um ósemjur á arbeiðsmarknaðinum eisini
stóð í seinasta samgonguskjali. Og skjøtul varð
settur á málið í landsstýrinum, sum sat fram til
1998. Men sera lítið - ella
nærri sagt einki - kom
burturúr. Men vónandi
verður frægari hesa ferð!

Arbeiðsmarknaðarmál
Saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum verður arbeitt við at gera eina
skipan, sum kann loysa
trætur á arbeiðsmarknaðinum, so skjótt tær koma í.
Nýggj eftirlønarskipan
fyri øll skal avgreiðast
beinanvegin.
Rætturin til barnsburðarfarloyvi verður longdur
til 52 vikur, og endurgjaldið fyri mista inntøku
stigvíst víðkað til at galda
alt tíðarskeiðið.
Møguleikar fyri at almennir stovnar skipa fyri
barnaansing verða kannaðir.
Arbeiðsskaðatryggingarlógin verður løgd fyri
tingið av nýggjum.
Saman við pørtunum á
a r b e i ð s m a rk n a ð i n u m
verður ALS-skipanin eftirmett og dagførd.

Tað sum einki
verður sagt um
Tað er ikki eitt orð í samgonguskjalinum um rættartrygd, og stórt einki um
almennu fyrisitingina,
uttan at setast skal ein
nevnd at endurskoða
hana. "..da fanden ville
der intet skulle ske..".
Vit hava ferð eftir ferð
víst á, at tað er almennur
viðurkendur politikkur, at
fiskimannafelagið er sett
uttanfyri almennu umsitingina, soleiðis at felagið
stórt sæð einki svar fær
uppá nakra sum helst
áheitan ella fyrispurning
til almennar myndugleikar á fiskivinnuøkinum.
Eitt er at politisku
myndugkleikarnir leggja
líka í, at hetta er ein
trupulleiki hjá FF, men
hetta gongur eisini út yvir
einstakar borgarar, sum
t.d. fiskimannin í valdøminum hjá løgmanni, sum
hevði sitið sørur á jólum,
um ikki FF hevði tikið um
endan.
Hendan rættarstøðan
hjá borgaranum, sum allir
politikkarar eru kunnaðir
um, nervar eftir øllum at
døma ikki teir, sum hava
samráðst um samgongu.
Men hon nervar nú heldur ikki teir, sum nú sita í
andstøðu. So út frá hesum
sjónarmiðnum kann tað
stórt sæð gera tað sama,
hvør ið sitir í samgongu.
Kortini mugu vit vóna,
at vit og skil fer at ráða, so
"onkur" fer at taka seg um
reiggj at bøta um hetta
óskil, sum bert kann
skyldast manglandi leiðslu í landsstýrinum.
Livst so spyrst.

Ævigt
ríkidømi
”Men mítt góða er at vera Gudi nær…”
Sl.73,28
Hendan vitnisburðin og hesa niðurstøðu var Ásaf
ikki komin lættliga ella bíliga til. Tað vitnar hesin
sálmur um. Ásaf var ein av forsangarunum í templinum. Hann kendi Gud og hevði upplivað, hvussu
gott og trygt tað var at vera hansara barn og fáa
loyvi at tæna honum.
Hóast hetta, so var hann komin í iva, um tað
veruliga loysti seg hjá honum at tæna Gudi. Ivin
hevði krøkt seg rundan um hann og um trúarlív
hansara á ein slíkan hátt, at hann var í ferð við at
glíða burtur frá Gudi.
Hann sigur, at ”tað var tætt við at føtur mínir
snávaðu, tað vantaði lítið, at eg gleið útav” ø.2. Ivin
var so stórur, at hann var farin at hugsa: ”Bert til
ónyttu havi eg hildið mítt hjarta reint og mínar
hendur í sakloysi tváað” ø.13
Hvør var grundin fyri ivanum og sálarmyrkrinum?
Hann hugdi skeivan veg. Ístaðin fyri at líta at Gudi
og hansara ríkidømi, so hugdi hann eftir teimum
gudleysu, og sá hvussu ”gott og stuttligt” tey
høvdu tað í teirra syndiga lívi.
Ásaf segði: ”Tí at ein meinbogi vóru teir vondu
mær, eg sá lukkuna hjá teimum gudleysu” ø.3.Tey
gudleysu vóru frísk og kendu ongar kvalir, tey
reypaðu av sínum gudloysi og livdu eftir teirra
syndigu lystum. Tey hugsaðu hvørki um Gud ella
næstan.
Ein dagin, meðan Ásaf í líðing síni grundar djúpt
yvir hesar spurningar, raknar hann við. Hann bleiv
leiddur inn í Guds hugsanir, leiddur inn í Guds
orð, og sá har endalyktina á lívi teirra. ø.17. Tey
glatast.
Gleði teirra var stokkut, tí hon var ikki í Gudi.
Eitt lív uttan Gud gevur ein deyða uttan Gud og
eina uppreisn uttan Gud. Eitt lív uttan Gud gevur
ein ævinleika uttan Gud.
Í ljósinum av hesum sær Ásaf brádliga, hvussu
ríkur hann hóast alt er í trúnni á Gud.Tá er tað at
gleðin og lovsangurin vellur fram av nýggjum, og
hann sigur við Gud:
- ”Men eg eri jú altíð hjá tær, tú hevur tikið í mína
høgru hond! Tú meg leiðir við tínum ráðum og
tekur meg síðan til dýrdar!
Hvønn havi eg annars í himni, bert eg eri hjá tær,
leggi eg einki í heimin!
Um mítt hold forferst og mítt hjarta, er tó Gud
mín klettur og mín lutur allar ævir!
Tí at teir, ið seg halda frá tær, ganga til grundar,
allir, ið tær ótrúgvir eru, tú oyðir.
Men mítt góða er at vera Gudi nær, til Harrans eg
seti mína lít, til tess at boða frá øllum verkum tínum”Á sama hátt ynskir Gud at vera títt góða, tín skattur
og størsta ríkidømi. Hevur tú tikið móti Guds ríkidømi, Jesusi Kristi, so eigur tú meiri enn alt tað, ið
heimurin kann bjóða tær. Halt fast við Jesus, og tú
eigur eitt eitt ævigt ríkidømi.
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Hvør uppfann puslispælið?
- Ein skoti, sum hevði
mist ein pengaseðil í
kjøtmaskinuna.
*****
Er nakað verri enn at
finna ein maðk í
súreplinum, tú júst
hevur bitið í?
- Ja, ein hálvan maðk!
*****
Og so var tað blondinan, sum datt út gjøgnum vindeygað - tá hon
skuldi strúka gardinurnar.
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Hendan dagin vit vóru á
føroyska sjómansheiminum í Reykjavík, vóru vit
so heppin at hitta nakrar
úr føroyska sjómanskvinnuringinum í Reykjavík. Tað er eingin ivi um,
at hesar hava sín stóra
leiklut í, at sjómansheimið yvirhøvur gjørdist
veruleiki.
Kvinnurnar hava ár um
ár havt ymisk tiltøk fyri at
útvega pening til sjómansheimið. Ein fastur
táttur hevur í nógv ár verið kaffisøla fyrsta sunnudagin í mai. Her er altíð
komið nógv fólk inn á
gólvið, og mangur kaffikoppur og mangur góður
kakubiti er farin niður
um, samstundis sum tað
er fingið eitt gott prát.

Hesaferð varð tó nakað
annað roynt. Tað var at
hava bingo saman við eini
lista-framsýning. T.v.s. at
víst vóru listarverk, sum
kvinnurnar sjálvar høvdu
gjørt. Her var ymist forvitnisligt at síggja. M.a.
flottastu myndir, sum
vóru gjørdar burtur úr
serviettum.
Tá FF-blaðið var á staðnum, vóru tey við at taka
framsýningina niður, men
tað eydnaðist okkum tó
at fáa nakrar myndir, sum
okkara lesarar skulu fáa
gleði av.
Samstundis fara vit at
takka hesum kvinnum og
øllum øðrum í Íslandi fyri
alt tað, sum tey hava gjørt
fyri at fjálga um okkara
siglandi fólk.

Og her eru
nøkur av
listaverkunu
m savnað á
einum borði.

FF-blaðið er so væl fyri, at
tað eru nógv sum stuðla
blaðnum við frásagnum og
"tips" um áhugaverd tíðindi.
Millum hesar eru eisini
fiskimenn, og um dagar
ringdi Dánjal Johan Lisberg úr Sumba og greiddi
frá, at teir við "Akraborg"
høvdu fingið ein stak
stóran kongafisk, og at
hann var til skjals úti á
Fiskirannsóknarstovuni.
Vit løgdust ikki á boðini
og fingu avtalu við Fiskirannsóknarstovuna um at
vit skuldi koma út og taka
mynd av hesum forkunnugu gesti.

Og forkunnungur var
hann eisini. Hetta er
nevniliga størsti kongafiskur, sum teir hava skrásett á stovninum.Tann
longsti skrásetti kongafiskur, sum teir hava veitt
við "Magnus Heinason"
hevur verið 80 cm. langur, men hesin var 82 cm.
og vektin er uml. 10 kg.
Hvussu gamal kongafiskurin er er eitt sindur
ringt at siga. Men Petur
Steingrund, fiskifrøðingur, heldur, at eitt gott boð
kundi verið eini 50 ár
men møguleika fyri fráviki báðar vegir.So groft

Her síggja vit tann 50 ára gamla kongafiskin saman við tí 2
ára gamla Petur Simonsen.Petur er nú ikki heilt tryggur við
støðuna og sammetingina, so hann má halda í hondina á
pápa sínum, Knút, sum er havfrøðingur á Debesartrøð.Sum
tað sæst er minni munur á støddini á teimum báðum.

Her síggja vit nakrar av
listakvinnunum frammanfyri teirra avrik.

*****
Hví býtti blondinan
sítt nýggja turriklæði
um?
- Tað strammaði um
hálsin!
*****
Mamma, stamma vit
frá apunum?
- Tað veit eg ikki, eg
kenni ikki familjuna
hjá pápa tínum!
*****
Menn eru sum teldur:
Ringir at rokna út - og
hava ongantíð nóg
mikið minni.

sagt kann sigast, at kongafiskurin er javngamal við
løgmann!
Hildið verður tó, at
kongafiskur kann gerast
enn eldri enn hetta.
Vit kundu nokk unt
hesum kongafiski at
gjørst enn eldri, men nú
sleppur kann so í FF-blaðið.

*****
Hví eru menn sum
reklamur? Tí, tú kanst
ikki trúgva einum
orði, teir siga.
*****
Lítla Peri dámdi so illa
fisk, at hann hevði
pylsur í akvariinum!!!
Henda talvan vísir skráseting av tí kongafiski,
sum er veiddur við “Magnus Heinason”. Talvan
vísir eina uppteljing av kongafiski eftir longd. Og
her sæst at mest vanliga longdin liggur um 40 cm.
Talvan gongur bert upp til 80 cm, og tann longdin
er nærum als ikki umboðað í talvuni.

