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Løgtingsumsitingin er nú hægsta vald
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...og løgtingið letur seg stýra av henni.
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Sjómansheimið
selt, men hvat
við sjómonnum?
Sjómenn verða ikki sleptir uppá
fjall, nú teirra heim er selt.

Tá bíggjarbáturin
fórst í 1937
Petur Zachariassen í Mykinesi
ivast ikki í, at hvalur beindi fyri
bátinum.

55 ferðir við
Bliki og Lómi
Erik Ludvigsen er ein sannur
føroyavinur, sum vit kunnu vera
fegin um.
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Tann, sum lesur Dimma-
lætting,rennir seg viðhvørt
fram á navnið Erik Ludvig-
sen,sum á donskum skriv-
ar um føroysk politisk við-
urskifti. Kanska eru tað
fleiri, sum undrast á, hvør
hesin maðurin er,sum kann
hava so avgjørdar mein-
ingar um viðurskifti, sum
vit í Føroyum eru so ósamd
um.

Vit hava nú hitt hendan
mannin, og tað at vit hitt-
ust var so at siga av tilvild.

Seinasta vikuskiftið í
juni mánaði var eg í Hirts-
hals í summarfrí.Og tá ein
er í Hirtshals, so er tað
sjálvsagt at fara ein túr
oman á keiuna. Og komin
oman hagar vísir tað seg,
at “Blikur” hjá Skipafelag-
num liggur við keiuna og
skipar inn. Altjóða terror-
istalógin, sum forðar havn-
arfólki at fara ein túr út á
molan, er opinbart ikki
enn komin til Hirtshals, so
farið varð umborð uttan
nakra forðing.Her var ikki
nógv av fólki at síggja.
Manningin var fult upp-
tikin við at lasta. Men
ferðafólkini vóru í ferð
við at koma umborð.“Blik-
ur” og “Lómur” hava loyvi
at taka 12 ferðafólk, og
her er altíð nógv upptik-
ið. Lutvíst er talan um
fólk, sum ikki tora at

flúgva, og so eru tað onn-
ur, sum vilja hava sálina
við, tá tey ferðast, og sum
ikki eru áhugað í at sigla
við einum flótandi super-
marknað. Tey vilja fegin
vita av at tey sigla!

Fekk at vita, at eitt av
ferðafólkunum var júst
Erik Ludvigsen. Her mátti
vera ein søga at heinta, og
eg hitti hann uppi á sól-
dekkinum,har hann hugn-
aði sær í sólini.

Ein veruligur
føroyavinur
Tað vísti seg, at her var
søgan um ein danskan
drong, sum var føddur í
Føroyum í 1925, og sum
var farin aftur til Dan-
markar í 1945 sum 20 ára
gamal. Hóast hann hevur
verið burtur úr Føroyum í
60 ár, kennir hann seg
kortini so føroyskan, at
hann kemur til Føroyar á
hvørjum ári. Og ikki bert
tað,at hann fer til Føroyar,
men hann sigur seg fara
“heim” til Føroyar.

Hetta er ikki ókent mill-
um danir, sum hava búð í
Føroyum. Vit hava fyrr
greitt frá børnunum hjá
Hjalmar Ringberg, sum
var amtmaður í Føroyum
1929-36,har hansara børn
hava tað á sama hátt. Eis-
ini tá tað kemur til føroy-

ska málið.Børnini hjá Ring-
berg tosa framvegis før-
oyskt,og tað sama ger Erik
Ludvigsen.Hann tosar eins
ræðið og ein føroyingur.

Pápi Erik Ludvigsen,
Knud Ludvigsen,var stjóri
í Føroya Banka í árunum
1922-45. Meðan umrøddi
Hjalmar Ringberg var í
Føroyum var hann eisini
formaður í bankanum.Tað
var eitt langt tíðarskeið
sum Ludvigsen var í Før-
oyum, men kanska hevur
heimferðin verið tarnað
av krígnum. Knud Ludvig-
sen doyði í 1976, 93 ára

gamal.

Fekk vanligan før-
oyskan uppvøsktur
Erik fekk ein vanligan upp-
vøkstur í Føroyum, og
gekk í realskúla í Havn.
Her gingu eisini fleiri kend-
ir føroyingar sum Petur
Reinert, lækni á Eiði, An-
dreas Højgaard á lærara-
skúlanum, Essa Arge, yvir-
lækni og Ulf Zachariassen,
bókavørður.Her fekk hann
eisini vinir, sum hann fram-
vegis hevur samband við,
og sum hann býr hjá, tá
hann er í Føroyum.

Ein av hansara skúlafeløg-
unum var Niels Westerby,
sum var sonur fútan av
sama navni. Hesin Niels
gjørdist partur av politisku
søguni í Danmark, tá hann
í 60-unum sjálvur annar
tók seg úr fólkatingsbólk-
inum hjá Venstre og skip-
aði flokkin Liberalt Centr-
um.Tað eydnaðist tó bert
flokkinum at sita eina setu
í fólkatinginum.

Undir krígnum gekk Erik
á dansiskúla hjá Ninnu
Thomsen.Ein av dansifeløg-
unum var Hjørdis Paturs-
son,og tey bæði plagdu at
steppdansa fyri eingilsk-
monnum undir krígnum.

Heimaftur kom til Dan-
markar gjørdist Erik jur-
istur við sergrein í hand-
ilsviðurskiftum. Hann hev-
ur undirvíst á handilsskúla
og lærdum háskúla í Ål-
borg.Her hevur hann havt
fleiri føroyingar sum næm-
ingar. Ein tann kendasti av
hesum er Meinhard Jacob-
sen á Føroya Fiskavirking.
Og Erik heldur so avgjørt
ikki, at tað, sum hann hev-
ur potað niður í Meinhard,
er “Guds spildte ord på
Ballelars”. Og Meinhard

sigur hin vegin, at Erik er
ein tann besti lærari hann
hevur havt.

Erik giftist eisini og eig-
ur tvey børn.Tey eru Lars,
sum er cand.mag. í donsk-
um sum høvuðsgrein og
Anna Maria, sum er korre-
spondentur.Tilsamans eru
5 abbabørn.

Slíkur maður eigur
at takast í álvara
Og nú var Erik aftur á veg
til Føroyar, sum hann ikki
kann liva fyri uttan. Sum
vanligt ferðast hann við
skipunum hjá Skipafelag-
num, tí hetta er at ferðast
í orðsins rætta týdningi.
Hetta er 28. ferðin hann
ger til Føroyar við Skipa-
felagnum, so tá hann fór
niður aftur var tað 56.
ferðin millum lond við
“Lómi”ella “Bliki”.Túrurin
tekur gott tvey samdøgur,
t.v.s. at tilsamans hevur
hann verið einar 4 mán-
aðir umborð.Óneyðugt er
at siga, at hann er væl
kendur umborð, og er tað
ein eina sera persónlig
tænasta hann fær. Hann er
eisini stak vælkomin hvør-
ja ferðin, hann kemur um-
borð.

Hesa ferð er Erik ikki
einsamallir. Hann hevur
sonin Lars og konu hans-
ara við sær.Lars hevur ver-
ið nakrar ferðir fyrr í Før-
oyum, men hjá konuni er
tað fyrstu ferð. So hon var
serliga spent uppá túrin,
og ferðaleiðaran verður
tann best hugsandi.

Vit kunu tí siga,at tað er
ikki hvør sum helst, sum
skrivar í Dimmalætting.
Ein kann vera samdur við
honum ella ikki. Men tað
hann skrivar er fyri tað
fyrsta grundað á ein djúp-
an kunnleika til okkara
land,og tað er eisini grund-
að á eina veruliga umsorg-
an fyri okkum føroying-
um. Hetta er nú ikki tað,
sum merkir støðuna hjá
nógvum dønum. Sigast
kann, at tá Erik metir, at
atburðurin hjá okkara
politkkarum er til skaða
fyri okkara umdømi í Dan-
mark, so eigur hetta at
verða tikið í álvara.

Tað gjørdist ein sera
hugnalig løta umborð á
“Bliki”,og vit eiga at takka
Erik fyri tann áhuga, hann
vísir okkara landi og fólki.

óó..

Erik Ludvigsen:

Ferð nr. 55 við Skipafelagnum
"Blikur" í
Hirtshals.

Kokkurin Flemming Poulsen bjóðar Erik
vælkomin umborð enn eina ferð.

Her síggja vit Erik
saman við soni
og sonarkonu.
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Tann 5. mars varð upp-
skot lagt fram á ting um
broytingar í ALS-lógini.
Hetta hendi eftir, at løg-
tingsskrivstovan hevði havt
ta ásettu tíðina at kanna,
um málið var løgfrøðiliga
í lagi. Uppskotið varð sett
at koma til 1. viðgerð í
tinginum tann 31.mars, tá
tað knappliga verður tikið
aftur av landsstýrismann-
inum.Tískil varð tingið av-
skorið frá at viðgera hetta
mál.

Tað kom tá fram, at tað
var løgtingsskrivstovan,
sum var orsøkin til,at ting-
menn ikki sluppu at við-
gera umrødda uppskot.
Hon boðaði landsstýris-
manninum frá, at tók
hann ikki sjálvur uppskot-
ið aftur, fór hon at gera
tað. Tíverri valdi lands-
stýrismaðurin tað fyrra.

Tískil fekst eingin frá-
greiðing um, hví málið
knappliga ikki var borð-
bart.

Ivasamt álit
Forsøgan í hesum máli er
eitt álit frá 2001 hjá ein-
um starvsmanni í fíggjar-
málaráðnum, sum kemur
til ta niðurstøðu, at virk-
semið hjá grunnum við
tilknýti til tað almenna,
sum t.d. ALS og Realurin
eigur samb. stýrisskipan-
arlógini at vera bæði á
fíggjarlógini og í lands-
kassaroknskapinum. Ein
niðurstøða var eisini, at
ALS gjaldið skal roknast
sum skattur, sum bert løg-
tingið kann áseta.

Frá fyrsta degi hevur ivi
valda um hetta álit, sum
vit eisini hava víst á her í
blaðnum. Vit kundu m.a.
vísa á,at grundgevingarnar
vóru beinleiðis í stríð við
ta rættarsiðvenju,sum ann-
ars er galdandi í ríkinum.

Málið skuldi
greiðast með alla
Fyri at fáa fulla greiðu á
málinum setti Bjarni Djur-
holm, landsstýrismaður,
ein serfrøðingabólk við
ikki færri enn seks løg-
frøðingum. Millum hesar
eru eisini serfrøðingar í
statsrætti. Hesir hava ar-
beitt við málinum í heili
tvey ár og uttan iva fyri
eina sekssifraða krónu-
upphædd at gera eitt álit.
Vit hava fyrr greitt frá hes-
um áliti, men fyri at tað
ikki skulu vera okkara
orð, fara vit at endurgeva
niðurstøðuna hjá Vinnu-
nevndini:

Niðurstøðan hjá meiri-
lutanum er, at ALS-gjald-
ið neyvan er at rokna
sum skattur eftir §41.
Niðurstøðan hjá minni-
lutanum er, at ALS-gjald-
ið mest sannlíkt er at
meta sum skattur sam-
bært §41 í stýrisskipanar-
lógini, men at skipanin
iikkkkii  kkaannnn  ssiiggaasstt  aatt  vveerraa
óóllóógglliigg,, (okkara undir-
striking) og at tað er
upp til løgtingið at gera
av, í hvønn mun skipan-
in skal varðveitast í ver-

andi líki. Altso ein polit-
iskur spurningur og ikki
ein løgfrøðiligur spurn-
ingur.

Fleiri sannleikar
Álitið hjá umrøddu ser-
frøðinganevnd skuldi eis-
ini verið eitt gott grundar-
lag fyri at avgreitt spurn-
ingin um grunnarnar ann-
ars, so tað ikki skuldi ver-
ið neyðugt at brúkt meiri
av orku til hetta. Avlops-
orkan kundi so verið
brúkt til meira viðkom-
andi mál.

Men so hendir tað, at
løgtingsskrivstovan blok-
erar fyri málinum. Hetta
kann sjálvsagt vera í lagi,
treytað av, at hon leggur
fram eina haldbara grund-
geving fyri hesi støðu, so
bæði tingmenn og almenn-
ingur fingu møguleikan,
bæði at kunna seg um og
at viðgera grundgevingar-
nar.

Men hetta er ikki gjørt.
Vit hava uttan úrslit leita
eftir henni á heimasíðuni
hjá løgtinginum. Vit hava
spurt tingmenn, og teir
kenna onga grundgeving.
Men vit hava  eftir áheit-

an fingið grundgevingar-
nar hjá løgtingsskrivstov-
uni.

Fyrst skal sigast, at eitt
løgfrøðisligt upprit kann
sera sjáldan geva eitt enda-
ligt svar upp á ein spurn-
ing.Og hetta er ikki minst
galdandi her, tá tað snýr
seg um útlegging av ein-
um grundlógarteksti, sum
stavar frá 1849.

Tí er tað sera vandamik-
ið hjá einum og hvørjum
at slúka eitt og hvørt upp-
rit, uttan sjálvur at hava
nýtt sítt egna vit og skil at
meta um tað.Hetta er ikki
minst galdandi fyri løg-
tingsmenn.

Í hesum førinum er enn-
tá sera góð grund til ikki
at leypa á leistum.Tað er
fleiri ferðir staðfest, at
løgfrøðin á løgtingsskriv-
stovuni er ikki í samsvari
við tann galdandi rættin,
soleiðis sum hann t.d.
kemur til sjóndar í rættar-
skipanini og dómstólum.
Hetta hava vit dokument-
erað fleiri ferðir her í
blaðnum.

Hóast hetta eru tað fram-
vegis einstakir løgfrøðing-
ar á løgtingsskrivstovuni,

sum einaveldis avgera,
hvat tingið kann ella ikki
kann viðgera, og sum tí-
skil reelt hava yvirtikið
stóran part av tingsins
valdi.

Ting kontra stjórn
Kunnugt er, at innan allar
politiskar skipanir valdar
javnan valdstríð millum
ting og stjórn. Hetta hev-
ur eisini verið galdandi í
Føroyum. Men her er
nógv broytt, síðan m.a.
Øregaard vóru upp á sítt
besta og staðfestu, at tað
var løgtingið, sum hevði
evsta vald. Hetta var ein
grundgeving, sum varð
nýtt ímóti einum lands-
stýri, sum hevði hug at
stinga nøsina ov langt
fram.

Tá nýttu menn vit og
skil, sum eisini fevndi um
løgfrøðiligar spurningar,
sum vanliga ikki eru tor-
skildari enn so, at "vanlig"
fólk lættliga kunnu meta
um, hvat er rætt og hvat
er skeivt. Men nú er vald-
stríðið flutt at vera mill-
um lløøggffrrøøððiinnggaarr hjá løg-
tinginum og teir hjá lands-
stýrinum, og  teir 32 løg-
tingsmenninir sita sum
tigandi statistar.

Í hesum førinum eru
teir ikki eingang kunnaðir
um grundgevingarnar fyri,
at teir ikki sleppa at við-
gera umrødda uppskot.

Edmundi
fyri at takka
Vit kunnu takka Edmundi
Joensen fyri hesa gongd.
Longu sum formaður í
landsstýrismálanevndini
legði hann støðið, tá hann
nýtti løgfrøðingar sum
skálkaskjól fyri at sleppa
undan at taka reint polit-
iskar avgerðir.Tað er próv-
fast, at hann fyri at sleppa

undan støðutakan hevur
lagt navn til løgfrøðilig
sjónarmið, sum beinleiðis
eru í stríð við rættarsið-
venjuna í ríkinum.

Edmund Joensen hevur
hildið somu kós í sínum
verandi starvi sum løg-
tingsformaður, har for-
mansskapurin í løgting-
inum nógv meiri enn
nakrantíð fyrr bert er
vorðin eitt eiti, mótvegis
tí hann var fyrr.

Úrslitið er, at eingin
tingmaður í heila tikið
torir at seta spurningar
við løgfrøðina hjá løgting-
inum. Í fjør var ein ting-
limur, sum royndi hetta,
og hann varð bukaður
upp á pláss.Ein annar bað
formansskapin um at fáa
gjørt eina kanning av løg-
frøðini hjá landsstýris-
málanevndini í "Jógvan S"-
málinum, og spurningur-
in var sera relevantur, eis-
ini fyri almenningin.Einki
frættist aftur! Sum skilst
varð hesin spurningurin
sópaður inn undir gólv-
teppið.

Sakin er tann, at hjá tí
sum fyrst eina ferð hevur
selt sína sál,er hopleyst at
koma aftur um aftur.

Eitt er hvat løgtingsfyri-
sitingin ger.Annað er,hvat
løgtingsformaðurin ger.

Men tað áhugaverda er,
at tað er ikki ein av hin-
um 31 tingmonnunum,
sum seta spurning við, at
teirra umsiting noktar teim-
um at viðgera eitt fram-
lagt lógaruppskot.Og enn-
tá uttan at teir í heila tikið
kenna grundgevingarnar
fyri hví tað er so.

So langt eru vit komin
við heimsins elsta parla-
menti.

Endaliga staðfest:

Løgtingsumsitingin er hægsta vald

Í hesum førinum snúði
tað seg um ein fiskimann,
sum ikki kundi mynstra
við tí skipinum,sum hann
var vanur at vera við, tí
hann fekk ikki ta heilsu-
váttan sum krevst. Tískil
var hann vorðin arbeiðs-
leysur frá degi til dags.
Hann var tó ikki so sjúk-
ur, at hann kundi fáa eina
læknaváttan,so hann kundi
fáa dagpening.Hóast hann
ikki fekk "Bláu Bók", var
hann arbeiðsførur til alt
vanligt arbeiði á landi,

men trupulleikin var, at
tað var ikki so lætt at fáa
nakað arbeiði á landi, og
maðurin slapp heldur
ikki inn í ALS, og var tí
uttan fyri "lóg og rætt".

Vit vendu okkum til ALS
beinanvegin. Her váttaðu
vit fyri ALS, at fekk maður
ikki heilsuváttan, so hevði
hann einki tilknýti til ar-
beiðsgevaran. Um so var,
ja, so var maðurin at
rokna sum arbeiðstøkur
sum øll onnur arbeiðs-
leys.

Fyrst var leyst
liðugt…
Nakrar dagar seinni fekk
FF vitjan av dagligu leiðsl-
uni í ALS saman við teirra
advokati. Málið varð á
fundinum viðgjørt út í æs-
ir. Niðurstøðan var greið,
at við umrøddu fortreyt-
um, so hevði ein maður í
slíkari støðu sama rætt í
ALS sum øll onnur ar-
beiðsleys.Tað skuldi tískil
bert verið ein avgreiðslu-
spurningur at fáa hetta
staðfest formelt.

Men so hendi tað, at
málið strandaði í stýr-
inum hjá ALS.Málið skuldi
verið so greitt, at tað
skuldi hægst tikið ein
fund at fingið tað avgreitt.
Men eyðsýnt hevur eisini
her verið brúktur ein for-
hálingstaktikkur, fyri at
leingja um viðgerðina út í
tað óendaliga.

Málið var fyri á seinasta
fundi hjá gamla ALS stýr-
inum. Hetta var ætlandi
seinasti fundir hjá fráfar-
andi stýri,og nú hevði ein

roknað við, at málið varð
avgreitt.

Nýggj niðurstøða
skal bíleggjast
Men nú hendi tað, at stýr-
ið samtykkir at senda mál-
ið til ein sakførara í bý-
num fyri at fáa eina
nýggja meting, hóast egni
sakførarin hjá ALS hevði
givið eitt greitt tilmæli
um at loysa málið eftir
umrødda leisti. Hetta ger
stýrið eitt hálvt ár eftir, at
málið tekur seg upp, og 5

mánaðir eftir, at egni sak-
førarin hjá ALS hevði
gjørt sítt tilmæli.

Hetta má sigast at vera
ein merkisverd manna-
gongd og kundi í besta
fall drýggja málið fleiri
mánaðir afturat.

Men tíbetur fekk ALS
ein nýggjan formann, og
nú er so málið avgreitt
eftir tí leisti, sum upp-
runaliga varð gjørdur.

Málið um bláubók og fiskimenn loyst
Fyrr í ár høvdu vit eitt dømi um tær sømdir, sum fiskimenn fáa frá ALS.

Hetta er skjalið sum frátekur løgtinginum møguleikan at viðgera eitt
framlagt lógaruppskot. Men hetta er ikki nakað alment tingskjal, og tað er
sera ivasamt um tingmenn í heila tikið kenna tað.
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Jóannes fór fyrsta túrin í
apríl 1955 við "Boða-
steini" úr Fuglafirði, har
Jákup Haraldsen var reið-
ari. Hans Jakku í Múla var
skipari. Teir vóru við
snøri og í sjálvdrátti. Tá
vóru íslendingar byrjaðir
at fiska við snellu, og í
1956 royndu teir at knýta
snelludergur í snørið.
Hetta var byrjanin hjá
føroyingum at fiska við
snellu.

Í 1957 var hann við
"Viðoynni" undir Grøn-
landi. Richard Jacobsen
var skipari. Tað var fyrsti
túrur, "Viðoy" var við
snellu, og hetta var eisini
fyrstu ferð, at snella varð
roynd undir Grønlandi.
Frammanundan hevði "Við-
oy" trolað, og manningin
hevði ongan hug at fara at
royna hendan nýggja reið-
skapin. Teir vildu bert

brúka trol. Tískil var tað
ein heilt nýggj manning,
sum fór við, og nógvir
vóru heilt ungir dreingir.
Tað vóru bert fáir royndir
flekjarar umborð. Hetta
merkti eisini, at tað stóð á
at flekja fyrstu tíðina ikki
minst tí so nógv var at
fáa.

Trúu ikki uppá
snelluna
Tað vóru teir, sum vóru
skeptiskir mótvegis nýggju
snelluni og riggaðu sær
gamlan snørisreiðskap til.
Tá kom til sjóndar,hvussu
stórur munurin var á hes-
um reiðskapum.Teir, sum
veiddu við snellu, fingu
fulla dorg, meðan hinir
komu upp við tveimum
toskum í senn.Afturat hes-
um var tað munin lættari
og skjótari at veiða við
snellu, so tað var skjótt, at

snørið varð goymt burtur
med alla.

Hetta gjørdist ein sann-
ur roktúrur. Teir fóru av-
stað tann 17. juli og vóru
heima aftur tann 13. sep-
tember við fullari last,
eini 140 tons av saltfiski.
Jóannes minnist, hvussu
ójavnt tað var, sum menn-
inir fiskaðu. Eisini menn
sum stóðu lið um lið.
Miðal fiskimenn fingu
einar 5.000 fiskar. Men
tann besti fekk nærum
tað dupulta. Jóannes fekk
um miðal, og parturin hjá
honum var 3.700 kr., sum
var óføra gott tá í tíðini.

Í 1958 og 1959 var Jóan-
nes við "Atlantsfarinum".
Tað var við "Atlantsfarin-
um" at Júst í Túni hevði
"funnið" Flemish Cap
nøkur ár frammanundan.
Hesin bankin kom at geva
okkum nógvan fisk í nógv

ár. Men nú var tað Jógvan
Isaksen, sum var skipari,
og mamma hansara Anna
átti skipið.Teir fiskaðu eis-
ini á teimum nýfunnu New
Foundlandsmiðunum.

Í 1960 var Jóannes við
"Tinganesi" í Grønlandi og
róði út við bátum. Hetta
var ein sera áhugaverdur
fiskiskapur. Síðan 1961
hevur hann mestu tíðina
siglt við Seglhúsbátunum,
fyrst við "Pison". Men tá
Seglhúsið fór á húsagang
fyrst í 90-unum fór Jóan-
nes við "Jógvan S", sum
seinni gjørdist "Núpur".

Kokkurin
skar pylsuna
Tað var annars eyðkent
fyri seglhúsbátarnar, at
menn vóru sera trúfastir
umborð har. Ein av hes-
um trúføstu var Erling
Joensen við Gjógv, sum
var kokkur við "Pison" í
nógv ár. Jóannes hevur
ikki siglt saman við Erl-
ingi, men einaferð hoyrdi
Jóannes Eliesar í Múla
greiða frá hesum óføra
kokkinum, sum tá var við
"Grundick". Teir fingu
sskkoorrnnaa pylsu til náttúra!
Tað vanliga var annars, at
pylsan í heilum líki varð
løgd á borðið, og hon
mundi ikki altíð vera so
nosslig, sum tað minkaði
av henni! Ikki heldur økti
navnið, sum varð sett á
speigupylsuna, um hugin
til hana.

Jóannes hevur tó í 70-
unum og 80-unum verið
onkran avstingara við onkr-
um øðrum skipum, sum
"Tórsbúgvanum", "Norð-
alduni", "Roman I", onkr-
um Cubatrolara og við
"Borðoyanesi". So roynd-
irnar eru nógvar.

Jóannes hevur tøkk
uppiborna fyri hansara
longu tíð sum fiskimaður.
Hann hevur hildið á
longri enn teir flestu og
hevur væl og virðiliga
gjørt sína tænastu fyri
samfelagið.

Vónandi fær hann eina
góða tíð á landi. Men
onkuntíð man hann í
huganum fara at leita út á
tað hav, sum hevur verið
ein so stórur partur av
hansara lívi.

óó..

Jóannes Sivertsen
50 ár til skips
Jóannes Sivertsen av Viðareiði er nú farin í land. Og hetta kann
hann gera við góðari samvitsku, tí hann hevur verið á sjónum í ikki
færri enn 50 ár. Og samstundis fyllir hann 67 ár tann 6. august,
og tað er jú pensjónsaldurin hjá okkum øllum.

Jóannes nú hann gevst
á sjónum.

Jóannes saman við svági sínum Hans Jacob Fuglø í Grønlandi, har hann
hevur búð í 40 ár.

Jóannes umborð á "Fjalshamri" í 1975.

Elverkfrøðingur
ella tilsvarandi søkist til

veikstreyms- og eltøkniøkið hjá SEV
Kanst tú lofta við fleiri bóltum samstundis? 
Kanst tú geva títt íkast til okkara stýrings-
teknisku konstruktiónir? 

Kanst tú arbeiða undir trýsti og hava yvirar-
beiði í avmarkaða tíð í senn? 

So ert tú tann, vit sóknast eftir.

Ein elverkfrøðingur ella aðra tilsvarandi útbúgv-
ing, og við stórum áhuga innan stýringar, hevur
møguleikan at fáa eitt spennandi og til tíðir
krevjandi arbeiði í einum felagi í stórari menn-
ing innan eltekniska økið.

Tú verður partur av einum toymi, sum hevur
ábyrgd av eltekniska útbúnaðinum á elverkum
og koblingsstøðum kring landið. 

Tú mást hava góð samstarvsevnir og kunna
málbera teg bæði í skrift og talu á føroyskum,
donskum og enskum.

Tínar uppgávur umfata m.a.:
· Projektering, menning, dokumentering,

test og viðlíkahald av stýringum. 
· Programmering og seta í verk PLC, HMI

og fjarstýringstøkni. 
· Projektering av lágspenningstalvum. 

Sum umsøkjari til starvið
hevur tú fyrimun, um tú:

· Hevur royndir innan eitt ella fleiri av hesum
økjum: Automatión, HMI, elprojektering,
eldokumentatión, instrumentering og
mátiteknikk. 

· Hevur eina handverksliga grundútbúgving
innan el. 

· Hevur evnir og áræði at arbeiða
sjálvstøðugt. 

Vit kunnu bjóða tær:
· Eitt sera fjølbroytt arbeiði, har tú hevur

møguleika at vera við frá menning til
íverksetan. 

· Eitt arbeiði, sum tú sjálvur ert við til at
tilrættaleggja. 

· Møguleika fyri persónligari og fakligari
menning. 

· Eitt gott arbeiðsumhvørvi, har samstarv og
smidleiki verður hámett. 

Lønin:
Sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og
Føroya Verkfrøðingafelag.

Elfelagið SEV:
Felagið, tú fert at arbeiða hjá, er interkommunala
Elfelagið SEV, sum tekur sær av at streymveita
allar Føroyar frá og við elframleiðsluni og til
endaliga brúkaran. SEV hevur uml. 150 fólk í
starvi, og á deildini, har tú fert at arbeiða, eru
frammanundan 2 verkfrøðingar og 3 montørar.

Nærri upplýsingar um starvið kunnu fáast við at
venda sær til Klæmint Weihe, stjóra ella Terja
Nielsen, deildarverkfrøðing á telefon 346800.

Umsóknir skulu saman við avritum av prógvum
og møguligum ummælum sendast Elfelagnum
SEV, postrúm 319, FO-110 Tórshavn, og skulu
vera SEV í hendi í seinasta lagi mikudagin, 17.
august 2005.



Tann 6. august verður
Andrea á Dul 80 ár. Víst
hevur Andrea verið havn-
arfólk størsta partin av
lívinum, men hon er fødd
kunoyingur. Pápi hennara
var Kristian Jacobsen, og
mamman, Jacobina, var
ættað av Strondum. Tey
vóru 6 systkin, 3 beiggjar
og 3 systrar. Nú er bert
Andrea eftir á lívi. Eingin
av systkjum hennara gjørd-
ist rættiliga gomul.

Andrea var blaðung, tá
hon fekk at kenna,hvussu
hart lívið kann vera. Í
1935 vóru pápin og Jógv-
an beiggi hennara við
"Coronet", hin minniliga
túrin, tá teir róku til New
Foundlands,og skipið ikki
kom afturíaftur.

Og 3. jóladag sama ár
doyði mamma hennara
bert 49 ára gomul. Beigg-
in Hans Jacob hevði fing-
ið meslingar og smittaði
harvið mammu sína.Hann
hevði saman við øðrum
kunoyingum verið í til-
tiknu "meslingagrindini" í
Gøtu. Tá blivu nógv fólk
smittað, og tá tey komu
heim aftur til hús smitt-
aðu tey onnur,og tey vóru
rættiliga nógv, sum doyðu
av meslingunum, herímill-
um eisini fleiri kunoyingar.
Um sama mundi vóru tað
eisini fleiri fólk í Kunoy,
sum fingu tuberklar. So
hetta hevur verið ein tung
tíð í eini so lítlari bygd.

Andrea var bert 10 ára
gomul, tá mamman doyði,
og hon, saman við hinum
systkjunum, máttu taka á
seg nógvar av teimum
uppgávunum, sum ein
mamma hevði tá í tíðini,
og Andrea gekk  til neyta.

Skúlatíðin varð liðug, tá
Andrea var 14 ár, og sum
vanligt var tá í tíðini, fór
hon út at tæna. Hon fekk
pláss hjá Matildu og Poul
Jens Dam í Kunoy. Hon
skuldi passa Matildu upp
við triðja barninum. Og
her mundi ivaleyst vera
nóg mikið at gera við kol-
fomfýri í køkinum og
kúgv í kjallaranum. Í Kun-
oy brúkti tey kol, tí har
var so at siga einki torv.
Sjálv ivast Andrea í nytt-
una hon gjørdi, men her
vórðu vinabond knýtt,
sum hava gingið í arv í
fleiri ættarlið, so okkurt
man hon hava nyttað.

Seinni fór Andrea til
Klaksvíkar at tæna hjá
Fridu og Palla Steinberg,
og her hevur eisini altíð
verið gott vinalag millum
húsini.

Andrea og systirin Sanni-
mia skiftust eisini um at
vera heima hjá pápanum.

Men óhepnið fylgdi hús-
inum. Pápin datt oman og
doyði, tá hann var á fjalli,
hetta var í 1948.

Tá Andrea var um 20
ára aldur gekk leiðin til
Havnar, har hon kom í
húsið hjá Signhild og
Johan Wolles.Andrea man
uttan iva hava fingið gott
viðmæli frá Sáru, systir
Palla, sum kendi Signhild.

Síðan fór Andrea at
tæna hjá Jens Christian
Dam í Tróndargøtu. So-
leiðis kom Andrea eisini
at uppliva tær broytingar,
sum eru hendar á Havn.
Tey høvdu trøð úti í
Svanga,og Andrea fór tvær
ferðir um dagin niðan á
trøðna at mjólka.At hoyggja
hoyrdi eisini við til henna
arbeiðssetning.

Tað var meðan Andrea
var í húsplássi hjá Sign-
hild, at hon møtti Grími á
Dul, sum var beiggi Sign-
hild. Og tey bæði giftust í

1947.

Búsettust í
Konradsbrekku
Og tað er her, at okkara
kennskapur kemur inn í
myndina.

Umleið næstseinasta alda-
skifti bygdi verfaðir Andreu,
Jógvan, ættaður av Dul á
Strondum, hús í Konrads-
brekku á Skálatrøð, trøðni
hjá Niels Skaale, sum fyrr
hevur verið umrøddur
her í blaðnum. Tað sama
gjørdi abbi mín Poli skó-
makarin. Í báðum húsun-
um vuksu nógv børn upp.
Tá tíðin kom til tað, fluttu
Andrea og Grímur inn í
hansara barndómsheim,
og eg flutti nakað nógv ár
seinni inni í barndóms-
heimið hjá mammu. Í
somu brekku búsettust
eisini Jákup, beiggi Grím-
ur,og kona hansara Astrid,
sum enn er á lívi. Tískil
eru vit  øll partur av sama

grannalagi. Sigast kann, at
her hevur verið eitt sera
sterkt og gott grannalag,
og vinskapur er heilt nið-
ur í 4. og 5. ættarlið frá
teimum, sum upprunaliga
búsettust her.

Grímur var virkin vinnu-
lívsmaður.Hann varð stjóri
í partafelagnum Maria Poul-
sen, sum øll kenna, og
Andrea var hansara dygga
bakland. Grímur doyði í
1987,og næsta ættarlið tók
við. Tað tykist at ganga
væl hjá teimum. Andrea
hevur tó ikki slept endan-
um enn.Hon er framvegis
í nevndini, so hon hevur
framvegis eitt orð at siga!

Hon fylgir eisini væl við
í tí sum hendir og hevur
greiðar meiningar um
mong samfelagsviðurskifti.

Tað er stuttligt at vera
granni hjá Andreu, tí hon
er altíð í so góðum lag.
Hóast hon likamliga ikki
altíð er so væl fyri, so

merktist tað ikki á henni.
Hon skemtar og flennir
og fær tað stuttliga burtur
úr øllum. Og fyrikomandi
er hon at koma inn til. Og
hjá einum, sum ikki dugir
nakað serligt til hendur-
nar, er tað sera hent at
hava grannar, sum altíð
kunnu rætta eina hond, tá
t.d. ein skrúva er leys.
Andrea og sonurin Jógv-
an húsast einsamøll, og
tað riggar heilt væl.

Andrea og Grímur fingu
6 børn.Tey eru Jacobina,
gift við Pola, Jógvan,Kristi-
an, giftur við Poulu, Agn-
as, gift við Per, Árni og
Gurið gift við John.
Andrea eigur 13 ommu-
børn og 1 langommubarn.

Vit øll ynskja Andreu
hjartaliga tillukku við tí
stóra degnum. Og munnu
vit ivaleyst fara at vera
fleiri sum fara út í Pál-
stovu at heilsa uppá hana
sunnudagin 7. august.
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Andrea á Dul 80 ár

Andrea á Dul. Andrea saman við manninum Grímur.

Norðurlendski granskingarstovn-
urin Nordisk Forskerakademi (Nor-
fa/Nordforsk) hjá Norðurlandaráð-
num/Norðurlendska Ráðharra-
stovninum hevur árini 2000-05
skipað fyri einum norðurlendsk-
um granskingarátaki at varpa ljós
á harðskap í m.ø. mentunarligum
høpi, serliga við atliti til harðskap
kynjanna millum, í foreldraskapi
og í familjuhøpi. Granskingarátak-
ið bar heitið "Køn & Våld"* "Gend-
er & Violence", og vórðu viðkom-
andi granskarar í øllum norður-
londum bodnir at søkja peninga-
ligan styrk til granskingarverk,
sum høvdu til endamáls:
11)) at bøta um yvirlitið á verandi

kunnleika í og uttan fyri Norður-
lond umframt at fáa nýggjan
kunnleika fram í ljósið um harð-
skap og kyn,

22)) at skapa og bøta um samband
millum granskarar innan harð-
skapaøkið,

33)) at stuðla undir granskingarum-
hvørvið í Norðurlondum,serliga
har granskingin frammanundan
stóð veik,

44)) og at varpa ljós á harðskaps-
gransking og vekja ans fyri harð-
skapsgransking í Norðurlondum.

Inn komu 78 umsóknir um tilsam-
ans umleið 67 mill.kr. Játtaðar
vórðu umleið 25 mill.kr. til tilsam-
ans 29 granskingarverk.Tíverri kom
eingin umsókn úr Føroyum (men
annars úr Grønlandi og Álandi).

Verkætlanin hevur verið stjórn-
að av eini nevnd umboðandi hvørt
av Norðurlondunum, og hava Før-
oyar havt eygleiðarastøðu í stýris-
bólkinum.

Norðurlandaráðið hevur kent
seg hava náttúrliga skyldu til at
kunna alment um innkomnu
granskingarverkini. Hetta varð
gjørt á eini stórari felags ráð-
stevnu á Gøteborg Universiteti

herfyri, men harumframt er pen-
ingur játtaður til kunningarátøk í
hvørjum Norðurlandi sær, og tískil
verður í samstarvi við Fróðskapar-
setrið skipað fyri ráðstevnudegi í
Norðurlandahúsinum mánadagin
tann 5. september 2005 kl. 9.00-
16.00, har m.o. Katrine Sidenius,
yvirlækni á "Rigshospitalets Cent-
er for Voldtægtsofre" verður við
umframt fólk hiðani frá Gransk-
ingarráðnum, Fróðskaparsetrinum,
Kvinnuhúsinum og væntandi eis-
ini løgregluni.

Ætlanin er eisini at hava eitt
pallborðsorðaskifti, har áhoyrarar
eisini sleppa framat. Hóast ráð-
stevnan fyrst og fremst vendir sær
til fakfólk innan heilsu-, sosial- og
skúlaverk, løgreglu, politikkarar
og fjølmiðlar, verður ráðstevnan
opin fyri øllum áhugaðum, og
verður atgongdin ókeypis.

Kunningarskriv:

Ráðstevnudagur í Norðurlandahúsinum 5. september
2005 um norðurlendska harðskapsgranskingEftir at Føroya Fiskamarknaður er býttur sundur,

hevur Landingarmiðstøðin fingið ein nýggjan for-
mansskap. Formaður er Harry Benjaminsen t.v. og
næstformaður er Dánjal Jákup Vilhelm.

Nýggjur formansskapur
í landingarmiðstøðini
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Tá sjómansheimið varð
bygt í 1923 og í nógv ár
frameftir, varð tað roknað
sum ein varði og viti hjá
okkara siglandi fólki, hag-
ar teir altíð kundu venda
sær og kenna seg sum
heima, tá tørvur var á tí.

Men øll hesi viðurskifti
eru nú broytt og tað koll-
veltandi. Nú eru sam-
ferðsluviðurskiftini soleið-
is, at tað snøgt sagt er
óneyðugt hjá sjófólki at
gista í Havn. Tað slepst
nærum allar staðir í land-
inum allar tíðir á sam-
døgrinum, og hetta hevur
so eisini við sær, at sjó-
menn kunnu vera meira
við hús nú enn fyrr.

Sjómansheimið í Havn
er tískil blivið meiri og
meiri eitt vanligt ferða-
fólkahotell, ið sum slíkt
hevur gingið hampiliga
væl seinnu árini. Einasti
munurin er, at sjómans-
heimið var alkoholfrítt.
Hetta virðismeta nøkur
fólk, men tað má eisini
ásannast, at hetta bøtir
ikki um møguleikarnar at
fáa endarnar at røkka
saman við teirri kapping
sum er.

Tískil komu umstøður-
nar at laga seg soleiðis, at
sjómansheimið kundi
verða selt fyri eina slíka
upphædd, at teir, sum
standa við endan, ikki
kundu siga nei.

Við hesum er ein glæsi-
lig søga farin afturum.
Hetta er eisini søgan um
hundraðtals menn og
kvinnur, sum løgdu eina
ótrúliga orku í eitt ar-

beiði, sum kundi gagna
okkara siglandi fólki. Hesi
hava lagt sálina í, og eiga
tey ikki at verða gloymd.
Her er eisini talan um
fólk, sum ikki beinleiðis
høvdu tilknýti til sjómenn
í teirra starvi. Nøvnini eru
mong, og her skulu bert
nevnast tey trý nøvnini,
sum Sofus Sivertsen nevn-
ir í fororðinum til 50 ára
ritið hjá sjómansheiminum
í 1973, nevniliga Petur
Poulsen, snikkarameistari,
Frants Restorff, bakara-
meistari og Valdemar Lüt-
zen, keypmaður.

Hvat við
sjómonnunum?
Sum rímiligt, eru tað tey,
sum spyrja: Hvussu við
sjómonnum? Og hvagar
fer peningurin frá søluni?
Og serstakligi spurning-
urin til okkara: Hvussu er
við stuðlinum, sum altjóða
flutningsarbeiðarafelags-
skapurin í 1996 gav sjó-
mansheiminum, júst tí tað
var eitt sjómansheim?

Til hetta er fyrst at siga,
at tað er stýrið fyri sjó-
mansheimið, sum avgerð,
hvat ið skal henda við
peninginum, sum nú er
tøkur. Og her er semja
um, at sjómenn framvegis
skulu standa frammarlaga
í huganum.Tað mest ítøki-
liga er minningarhaldið 1.
november. Hetta fer at
halda áfram, men helst á
øðrum staði. Her hevur
sjómansskúlin verið nevnd-
ur. Eitt annað eru jóla-
pakkarnir til sjómenn.
Her verður eisini fingin

ein loysn. Og so er spurn-
ingurin, hvat annað ið
kann gerast á hesum øki-
num. Hetta fer at verða
tikið upp, og her er eisini
øll hugskot vælkomin.

Semja er eisini um, at
tann upphæddin,sum kom
frá ITF, framvegis skal nýt-
ast beinleiðis til vælferð
hjá sjómonnum.Her kann
verða nevnt, at tað eru
framvegis trý føroysk sjó-
mansheim, av hesum er
eitt í Íslandi. Men júst
hvussu hetta skal gerast
er ikki avgjørt enn.

Tað er við sorgblídni, at
mong siga sjómansheim-
inum í Havn farvæl.Tað er
ein stór fjøld av fólki, sum
gjøgnum árini er komin
higar.Og nógvir ungir sjó-
menn eru farnir avstað
við teimum gentunum,
sum arbeiddu her!

Tøkk
Vit vilja nýta høvi at takka
øllum teimum, sum hava
virkað her í øll hesi ár.
Ofta hevur tað verið und-
ir truplum umstøðum.Løn-
in hevur ikki verið tann
stóra, men tit eiga øll
stóra tøkk uppiborna frá
teirri stóru fjøld av sjó-
monnum, sum hava notið
gott av sjómansheiminum.

Vit vóna seinni at
kunna tríva í søguna hjá
sjómansheiminum, sum í
hvussu er ikki eigur at
vera gloymd.

ÓÓllii  JJaaccoobbsseenn

Sjómansheimið selt,
men hvat við sjómonnum?

Tað mundi vera mangur, sum fekk ein hvøkk, tá tað frættist, at sjómans-
heimið í Havn var selt einari so "verðsligari" fyritøku sum Tryggingar-
felagnum.

Men hetta sigur tó bert nakað um, hvussu viðurskiftini í einum sam-
felag kunnu broytast. 

Sjómansheimið í 1923.

Tað vóru hesir, sum tóku fyrstu stigini til sjómansheimið. F.v. Petur Poulsen,
snikkarameistari, Frants Restorff, bakarameistari og Valdemar Lützen,
keypmaður.
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V    it hava útgerðina

Flótitrol

Rækjutrol

Høvuðsskrivstova:

Bakkavegur 22
530  Fuglafjørður
Telefon 474 200
Telefax 474 201

info@vonin.com - www.vonin.com 

Botntrol

Tórshavn:

Vestara bryggja 12
100  Tórshavn
Telefon 35 43 91
Telefax 31 33 19

Snurpunótir

Annað

Aliútgerð

Tíverri gloymdi eg at siga
í seinasta blaði, at teir á
"Ocean Tiger" á síðsta túri
sóu heilar 8 ísbjarnir sam-
an, tað var heldur sjáld-
samt.

12. juli
+5,7 stig og stormur av
suðri. "Sermisuut" var inni
her í morgun, teir komu
úr Manitsoq,har teir høvdu
landað fulla last.Teir vóru
á veg norðureftir til nýggj-
an túr.

Skeljabáturin "Anna Kill"
legði um 20 tons upp og
"Louise L" legði knappa
fulla last upp í dag. "Lou-
ise L" hevur verið nakrar
ferðir inni vegna smábrek
hendan túrin, og so hava
teir ligið bakk í tveir dag-
ar; men alt í alt hevur
fiskiskapurin verið í lagi.
Teir skulu út at fiska 6
tons av skeljum,sum skulu
heilfrystast við skelini á,
og so skulu teir heim til
Føroyar at seta nýggja

verksmiðju í, og har skulu
teir brúka skeljarnar til
royndirnar.

Krabbabáturin "Helene
L" kom inn í gjárskvøldið;
teir komu við fullari ferð
inneftir við stormi beint
aftan, so "Helene L" silgdi
óvanliga skjótt. Teir hava
eini 28 tons inni, og sum
eg skili, so var fiskiskapur-
in ójavnur hjá teimum.Teir
fóru avstað aftur í kvøld.

15. juli
Tað vóru +6 stig í dag og
vindur av norðri. "Nanok
Trawl" kom inn at landa í
morgun; teir hava knapt
250 tons inni eftir stuttari
tíð, og teir skulu inn aftur
at landa um 12 dagar.Teir
fóru út aftur um kvøldið.

17. juli
+9 stig og blikalogn."Hann-
seeraq" kom inn at landa í
morgun, teir hava knapt
65 tons inni. "Louise L",
sum er á veg til Føroyar at

fáa nýggja verksmiðju gjør-
da,var tvørs av Julianehåb
í kvøld, og teir rokna við
at vera á Skálafjørðinum
fríggjadagin ella leygardag-
in, um veðrið heldur sær.

"Markus" er á veg til Dan-
markar til umvælingar.
"Ocean Tiger" hevur havt
gott fiskarí í eina viku,
men teir hava nógva
kvotu í Eysturgrønlandi,
so teir stevna nokk eyst-
urum í dag, tí teir ikki
hava nakran pakkning her
í Sisimiut.

Ja, teir flestu hava havt
ógvuliga góðan fiskiskap
hesa síðstu tíðina, og slag-
ið er í lagi eftir tíðini.

18. juli
+8,7 stig og lot av suðri.
Innhandlingsskipið "Ur-
vaag" var her í morgun og
tók vatn; teir eru givnir at
taka ímóti toski, og síðani
teir vóru inni her síðst,
hava teir so at siga einki
fingið av toski. Onkran

dag hava teir fingið 5-6
tons av gillum, og onkrir
bátar hava avreitt um 3-
300 pund.Teir fóru til Før-
oya í dag á veg til Noregs.

23. juli
Pluss 7,2 stig og stilli. Sum
eg skilji, so kom "Louise
L" inn á Runavík í morgun
tíðliga, og teir høvdu gott
veður heim.

Beint fyri middag í dag
høvdu vit ein jarðskjálvta
her í Sisimiut. Hann vardi
eini 2-4 sekund,men buldr-
ið var ógvuliga hart. Tað
merktist her inni hjá mær
sum um ein stór maskina
rendi á húsini, og ein stór
ramma, sum hongur á
vegginum, sveiggjaði. Eg
leyp út fyri at vissa mær,
hvat hent var, og tá stóðu
fólk longu uttanfyri og
spurdu hvønn annan,hvat
tað mundi vera.

GGóóððaa  ÓÓllaavvssøøkkuu!!

RRæættttiinngg:: Í seinasta blaðið skrivaðu vit, at trolarin á hesi myndin eitur "Ocean
Tiger".Tað var ikki rætt – hetta er trolarin "Hannseeraq".



Hetta reisir sjálvsagt
spurningin um, hvønn
rætt fiskimenn eiga í slík-
um førum. Her fara vit
fyrst og fremst at vísa til
galdandi uppsagnarregl-
ur. Hesar vóru tað mest
ítøkiliga úrslitið av sam-
ráðingunum, sum vóru í
vár millum manningar-
feløgini og reiðarafelagið,
og tær eru endurgivnar í
blaðnum í dag. Her varð
m.a.staðfest,at menn eiga
uppsagnarrættindi, eisini
tá skip verða løgd ella
seld. Afturat hesum var
ásett, at sjálvt um menn
forvinna pening í upp-
sagnartíðini, eftir at skip-
ið er lagt, skal hetta ikki
mótroknast. Vit hava
nevniliga eitt sakarmál
um hendan spurningin.
Annars eru reglurnar eis-

ini á annan hátt gjørdar
greiðari. Og tað skal sig-
ast. at tað er nógv tíð og
orku farin til hetta eisini í
undanfarnum samráðing-
um.

Tá mett verður um,
hvørt hesar reglur eru
nøktandi, so valdast hvat
ið sammett verður við.
Verður farið nóg langt
aftur í tíðina í sáttmálan-
um hjá fiskimonnum, so
skulu tær galdandi reglur-
nar sammetast við, at
einki var frammanundan.
Tá kundu fiskimenn
verða settir í land frá ein-
um degi til annan uttan
ávaring og uttan trygd av
nøkrum slagi.

FF og feløgini annars
hava roynt stig fyri stig at
bøta um hesi viðurskifti.
Reglurnar hava verið

grundaðar á, at fiskimenn
víst eru mynstraðir fyri
ein túr í senn, men tað
skal tó valdast…

Verður sammett við
viðurskiftini hjá lønar-
bólkum á landi, so valdast
hvat ið verður sammett
við. Verður sammett við
fastlønt starvsfólk, so er
sera stórur munur. Verða
tey uppsøgd, fara tey
beint til hús og fáa fulla
løn í fleiri mánaðir og fáa
m.a. í boði sálarliga hjálp.

Men verður sammett
við t.d. arbeiðarar bæði í
Føroyum og uttanlanda,
og við fiskimenn uttan-
landa, so er ikki tann stóri
munurin á reglunum.
Hetta merkir, at munurin
er, um fólk eru í føstum
starvi, sum tey grund-
leggjandi rokna við at

hava fyri lívstíð og millum
teirra, sum eru "leysar-
beiðarar", sum eisini sjálvi
hava stutta uppsagnartíð
mótvegis arbeiðsgevaran-
um. Út frá hesi sammet-
ing eru okkara fiskimenn
ikki fyri vanbýti.

Hinvegin skilja vit væl
teir menn,sum hava verið
við sama skipi í nógv ár,
og sum knappliga standa
á berum. Og so kann eis-
ini aldurin spæla inn, tá
tala verður um at fáa ann-
an kjans.Og spurningurin
er so, hvat ið kann gerast.

Fiskimenn eru sum
kunnugt løntir við einum
parti av úrtøkuni hjá skip-
inum. Teir hava gjøgnum
teirra feløg valt at fáa úr-
tøkuna útgoldna sum
hýru.Hetta kann viðhvørt
geva nógvan pening og til

aðrar tíðir lítið av pen-
ingi.

Fiskimenn vita, at her
hevur parturin hjá FF ikki
ligið eftir. Her kann bert
verða nevnd inntøku-
trygdin og skattaskipanin
hjá fiskimonnum, sum so
nógv hava havt ilt av. Her
hevur eydnast FF at halda
tørn.

Spurningurin er so, um
ein skipan við javnari løn
skuldi verið vald, so hon
eisini rakk til eina rímiliga
uppsagnartíð.

Vit hava longu dømi,
har fiskimenn gjalda til
eina felags trygging, og
her verður hugsað um
samlagstryggingina, sum
tekur um endan, tá aðrar
veitingar ikki røkka. Her
gjalda fiskimenn 17 kr.
um dagin, og hetta munar

væl hjá teimum, sum fáa
tørv á hesi tryggingini.
Her gjalda teir nógvu
nevniliga fyri teir fáu.

Tí eiga vit at taka upp
spurningin, um vit skuldu
gjørt nakað tað sama á
hesum økinum.T.v.s at vit
gera eina trygging, sum
gevur ískoyti til verandi
reglur, tá menn verða
endaliga uppsagdir frá
skipi, sum talan er um
her. Hetta er ein spurn-
ingur, sum vit hóskandi
kunnu taka upp á kom-
andi landsfundi.

Annars er støðan tann,
at í hesum førinum koma
menn inn í ALS, og hagar
eiga teir at venda sær
beinanvegin.
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P/F Tórshavnar Skipasmiðja
Tlf. +298 31 11 55
Fax +298 31 11 25
e-mail: info@faroeyard.fo

P/F Skipasmiðjan á Skála
Tlf. +298 44 11 55
Fax +298 31 44 25
e-mail: skala@faroeyard.fo

Vestmanna Skipasmiðja
Tlf. +298 42 40 10
Fax +298 42 40 05

Runavíkar Mekaniski Verkstaður
Tlf. +298 44 70 36
Fax +298 44 78 34 www.faroeyard.fo

Við okkurt um 25.000 ymiskum vørum á
hyllunum, stendur landsins størsta goymsla
av eykalutum til taks hjá føroyska flotanum.
Aftanfyri stendur eitt samtak av trimum
føroyskum skipasmiðjum og einum mekaniskum
verkstaði, ið hevur meir enn seksti ára royndir
innan veitingar til skipaflotan – alt frá smærri
umvælingum og viðlíkahaldi til um- og nýbygging
av skipum.

Góðkendir tænastuveitarar av:
Wärtsilä
Deutz-MWM
Scania & Valmet
Callesen
Ulstein Brattvaag
ABB-Turbochargers
Desmi pumpum

Fiskimenn og uppsagnartreytir
Í hesum døgum eru nógvir fiskimenn uppsagdir. Summir tí teirra skip eru løgd av fíggjarligum orsøkum og aðrir, tí teirra skip
eru seld av landinum. Og tað er væntandi, at tað verða fleiri afturat, sum fáa somu lagnu, sum gongdin er í samfelagnum.

Vitja eisini heimasíðuna hjá Føroya Fiskimannafelag
www.fiskimannafelag.fo
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Framhald á næstu síðu

2. partur av frásøgnini hjá Jesar Hansen:

Skrælingar?
Sum áður frágreitt, vóru
vit fimtan mans í tali, men
eingin av okkum hevði
klokku, so ikki vistu vit,
hvat fram var,men okkum
tókti, at náttin var vorðin
long og tí ynsktu vit, at
skjótt skuldi blána í eystri.
Men enn sást tó einki
tekin fyri lýsing. Eisini
kendu vit okkum nakað
kaldar og illa til passar av
at sita upp móti hinum
nakna, kalda klettinum
uttan at hava nakað at tak-
ast við.Trongdin til svøvn
fór eisini at gera seg gald-
andi, men vit royndu at
halda okkum vaknar við
at fáa okkum ein royk úr
pípum ella sigarettum.
Ikki tordu vit at lata
svøvnin fáa vald á okkum,
tí vandamikið kann vera
at sovna undir slíkum um-
støðum.

Men so var onkur, ið
spurdi: "Skulu vit ikki fara
oman aftur á strondina at
holva tveir av bátunum og
heingja seglini niður við
síðunum,so kunnu vit sita
inni undir teimum til tað
fer at lýsa fyri degi?"

Jú, hetta hildu allir vera
eitt gott hugskot. "So
kunnu vit kynda okkum
eitt bál aftur og kóka okk-
um ein fiskabita", legði
onkur afturat.Tá hetta var
samtykt, gingu vit aftur til

strandar oman.
Løtu seinni sóu vit

glæmuna frá einum
báli, ið var kynt har
niðri. Eftir øllum at
døma var hetta beint
har, sum bátar okk-
ara áttu at standa.Vit
gjørdist ógvuliga bils-
nir, tá vit hetta sóu,
og aftur komu ymisk-
ir tankar fram. –
Mundu tað vera
skrælingar, sum av
illvilja vildu okkum
til lívs? – Vóru tað
okkara bátar, sum
stóðu í ljósum loga?
– Ætlaðu hesir somu
menn at falla okk-
um í ryggin her á
sjálvum Sótnesi? –
Skuldi hetta nes
verða skriva í søg-
una, og eftirmenn
okkara lesa um bar-
dagan, sum í tjúg-
undu øld stóð mill-
um grønlendingar
og fimtan vilstar før-
oyingar? – Hvat boð-
aði hendan glæman?

Um hetta vóru
bátar okkara, ið her
brunnu, so vóru vit
nærum deyðadømd-
ir, tí ikki var vón um
at sleppa burtur av
hesum hólminum í
bræði, tá hetta eftir øllum
at døma var eitt oyði
pláss, har einki fólk búði í

nánd. Ikki vistu vit, um
vatn var at finna á stað-
num, tí enn var ov myrkt

at leita. Ivasamt var,hvussu
leingi vit kundu liva av
berum, nøkrum fáum

keksum og nøkrum
fiskum,sum vit høv-
du í bátunum har
niðri. Men vóru tað
bátarnir, sum brun-
nu, so høvdu vit
sjálvandi einki uttan
berini at halda okk-
um til, og tá tey
einaferð vóru uppi,
var einki at gera.

Gera skýli
og kóka fisk
Vit vóru, sum sagt,
ógvuliga bilsnir um
hetta bál, tí vit
meintu at allir menn
vóru saman, men tá
kannað bleiv eftir,
vísti tað seg, at fýra
menn væntaðu, og
tá fyrikom bálið
meira náttúrligt.

Hesir fýra høvdu
fingið sama hugskot
sum vit, at kóka eitt
sindur av fiski og
høvdu laðað ein fýr-
stað av gróti.Við ein-
um hvøssum knívi
høvdu teir skorið
ein fimmpotta blikk-
dunk av um trøsk-
an og vóru nú í ferð
við at kóka fisk.

Men nú kann onk-
ur spyrja, hvussu
teir fingu gjørt hetta

í myrkri? Jú, sjáldan er sjó-
maður ráðaleysur. Um eitt
træpetti høvdu teir vund-

ið ein twistklodda, dýggja
hann undir í bensini og
kveikt í, so hetta brann
eins og bjartur kyndil.

Tá vit vóru komnir
oman, fóru vit at rudda
mastur,árar og segl úr bát-
unum, meðan sjógvurin
kókaði á fýrstaðnum. –
Væl vóru vit mannaðir, so
skjótt lá báturin við kjøl-
inum í veðrið. Vit holvdu
hann soleiðis, at annar
stokkurin hvíldi á eyr-
inum og hin á einum øðr-
um báti, sum lá á liðini.
Síðan hongdu vit báta-
seglini niður við skut-
unum fyri at ikki gjósturin
skuldi vera ov nógvur.

Meðan hetta fór fram,
var fiskurin á fýrstaðnum
kókaður. Ein av monn-
unum hevði funnið eina
langa, flata, ferhyrnta
hellu, ið kundi nýtast sum
borð. Síðan holvdu teir
alt, í dunkinum var, á hell-
unum og sótu nú væl til-
passar og ótu, meðan vit
fingust við bátin og
royndu at fjálga hann sum
best.

Tá vit komu til hellu-
borðið, var lítið ella einki
eftir, tí ikki kundi nógv
kókast ísenn í blikkdunk-
inum. Nakrir fáir fingu tó
ein lítlan ráka burtur av.
Tað ráddi sjálvandi um, at
fáa nakað niðurum, áðr-
enn allir komu til, tí tá

Ein nátt á Sótnesi
Við skonnartini “Sólarris” í Grønlandi 1935

Vit prenta annan part av spennandi frásøgnini hjá Jesar Hansen úr Sandavági frá ferðini, tá teir settu
upp á grønlendskari oyggj í 1935. Og vit hava enn fleiri av hansara áhugaverdu myndum.

Á veg til Grønland. "Farvæl" til Føroya land, ið nú søkkur í
havið. 17 samdøgur eftir hetta vóru vit í Føroyingahavnini.

Her verður fílað, men lítið er at fáa. Ísur í Grønlandi.
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fóru teir at verða sum
ravnar um deyðseyð.

Fiskurin vísti seg at falla
teimum, ið ótu, men eg
kvíði fyri at teir neyvan
høvdu etið hann, um
viðurskiftini ikki vóru,
sum tey vóru, tí ikki
mundi vera so væl kókað.
Skjótt varð ein annar fisk-
ur avhøvdaður og kruvd-
ur, og livurin tveitt í eldin.
Meðan hetta fór fram,
rann ein oman til sjóvar-
málan at fylla sjógv í
dunkin, og so varð annað
kókið sett útá. Heldur ikki
hesaferð kundi kókast
nóg mikið til allar, ið eftir
vóru. Men allir høvdu ikki
tol at bíða eftir triðja kóki.
Ein fór tí at laða nakrar
steinar saman til ein ann-
an fýrstað.

Í bátinum høvdu vit ei
lítlan kassa, sum nýttur
varð til matgoymslu.
Henda høvdu hinir brotið
sundur til at kyka við og
tók hesin tað, ið eftir var
av pinnabrenninum,stoytti
eitt sindur av bensini á og
kveikti so í. Síðan fór
hann í ein bát eftir tí
størsta toskinum, ið har
var, avhøvdaði hann, reins-
aði høvdið í sjóvarmál-
anum og kom dragsandi
við hesum stóra skølt-
inum, meðan hann bros-
andi helt fyri: "Her verða
bitar í hesum kjálkunum,
hetta verður annað slagið
enn greyturin í dunkinum
hjá tykkum."

Ætlan hansara var at
steikja hetta til sín sjálvan,
tí hann helt verða ov
leingi at bíða eftir triðja
kóki. Hann legði so høvd-
ið á eldin við toknum og
øllum sum var.

"Hetta verða bitar", læt í
honum. "Jú, kanska", hugs-
aðu vit, men neyvan
mundi hesin heysurin
fara at verða so átiligur,
um tað nakrantíð kom so
langt, tí ikki vóru amboð-
ini av teim bestu.

Eldurin var góður, so
skjótt byrjaði skræðan at
loypast uttan av øðrumeg-

in og so vendi gamli á hin
vangan, eitt træpetti nýtti
hann til hetta.Tá so fór at
loypast hinumegin, fór
hann at pilka burtur av
kjafttombuni, sum nú var
vorðin loypt, og fór at
koyra í seg. Men enn var
sjálvur kjálkin ikki stoktur
og bleiv tað heldur ikki.
Tað var rætt sum hjá
Gortru á sinni – bæði rátt
og brent. Skræðan var ein
kolsvørt brend skón og
fiskurin karráður innan
undir. Av tí at træið, hann
nýtti at venda við, var so
óskotligt, var endin tann,
at alt høvdið datt sundur
og var sum ein greytur, ið
av teim blóðsprongdu
toknunum hevði fingið
ein ódámligan, flekkutan
lit.

Nú var sjálvandi einki at
bíða eftir longur og tí fór
gamli at pilka tað frægasta
burtur úr. Enn var myrkt,
so tað hjálpti væl til mat-
arlystin, við tað at hann
ikki sá, hvussu tað sá út,
sum hann át, og væl vísti
seg at ganga niður.

Um ikki viðurskiftini
vóru so sum tey vóru,
hevði eg ongantíð trúð at
eitt slíkt toskarhøvd bleiv
etið, so sum tað sá út, –

men neyðin er sum hon
eitur.

Nú var eisini loypt í
dunkinum á hinum fýr-
staðnum. So varð skaffað
á øðrum sinni á hinum
áðurnevnda helluborð-
inum. Vit løgdu okkum á
knæ framman fyri hesa
fýrhyrntu hellu og ótu við
góðum matarlysti, til einki
uttan beinini lógu eftir, og
so varð triðja kókið sett
útá.

Tá ið etið var, vóru vit
eins og høsnarungar, tá ið
teir krúpa inn undir móð-
irveingir fyri at fáa sær ein
fløva har.Vit raggaðu yvir
til bátin, ið holvdur var,
krupu inn undir hann og
løgdu okkum á teir hørðu
smásteinarnar, sum júst
ikki vóru so góðir at liggja
á.

Av tí at vit vóru so nógv-
ir,var tað heldur trongligt;
høvur okkara máttu hvíla
á knøunum á næsta
manni. Seglini blaktraðu í
lotinum og lættu sær á, so
hin kaldi náttarvindurin
streyk ígjøgnum manna-
múgvuna, ið lá og skalv, so
einki bar til at durva.

Fiskurin er nú kókaður í
dunkinum og aftur sessast
menn til triðja og seinasta

borðhald.
Vit hava soleiðis eitt

áhugavert minni um hesa
køldu, einsligu nátt á Sót-
nesi í Pressfjørðinum á
sinni. Og um vit einaferð
skuldu komið aftur á Sót-
nes,mundu vit ivaleyst all-
ir kent aftur hitt gamla
helluborðið, har tað óivað
liggur órørt enn.

Leivdir av búplássi
á Sótnesi
Langt um leingi tók at
blána í eystri. Ein fyri og
annar eftir grulvaðu vit út
undan bátinum, kaldir og
illa tilpassar. Hvør maður
fór at blaka sær, so tað sá
út, sum allir høvdu hug at
fara á flog. Men tað var tó
ikki so lætt at siga Sótnesi
farvæl so beinan vegin, tí
allir vóru vit ókunnugir, –
og var nakað betur? Tað
vistu vit ikki.

Tey tungu svørtu skýgg-
ini vóru farin at fáa ein
ljósari gráligan dám, og so
við og við hómaðust teir
vøkru hvítu fjallatindarnir
langt inni í landinum,
summir eins og vakrar
pyramidur, aðrir veður-
bardir við djúpum skørð-
um og kluftum. Høgir,
brattir hamrar hevjaðu

seg upp um tokubakkan,
sum enn lá tjúkkur í
neðra.

Nú var nærum hálva-
ljóst. Vit spjaddust tá í
allar ættir fyri at henta
okkum nakað av berum
til næsta matarhald aftur-
við eini hálvari keksu,
sum var alt, vit høvdu ráð
til.

Har var eitt og annað til
at geva gætur. Til dømis
var tað áhugavert at síggja
nakrar gamlar toftir, sum á
teirra egna máli talaðu
fyri, at hetta plássið eina-
ferð í tíðini kanska hevði
verið bústaður hjá eski-
moum, sum nú langt síð-
an vóru útideyðir ella
fluttir burtur higani, ella
eisini hjá teim gomlu
norðbúgvunum, sum á
sinni flýddu úr Noregi
undan harðræði Haralds
hins Hárfagra, tá teir
gomlu,ættarstoltu forfedr-
ar okkara ikki longur
vildu lata seg kúga av
kongsins stranga harra-
boði, men í teirra víkinga-
snekkjum hildu kós vest-
ur í Atlantshavið, til onnur
lond,har teir í frið og náð-
um kundu ráða yvir egn-
um landi.

Vit vita, at teir á hesum
ferðum nomu Suður-
oyggjar, Orknoyggjar, Før-
oyar og Ísland og settu
búgv har. Men tað vóru
teir, ið tráaðu enn longur,
t.d. Eirikur hin Reyði, ið
helt kós longur vestur og
ár 982 fann nýtt land, sum
hann kallaði Grønland.
Kann vera, at hesar toftir
eru frá teimum ella eftir-
monnum teirra, – ja, hvør
veit?

Hesar toftir vóru grivn-
ar inn í jørðina, upplaðað-
ar av gróti og flag – annað-
hvørt lað – men annars
sterkt og sera vakurt og
væl úr hondum greitt.

Tilsamans høvdu her
verið seks búpláss, ið øll
lógu áføst lið um lið, bert
skilarúm ímillum hvørt,
laðað av sama tilfari. Inn í
gjøgnum miðjuna var ein

long gongd, sum vísti seg
at hava verið felags fyri øll
húskini. Og úr hesari
gongdini gingu so hol inn
til hini rúmini við báðar
síðurnar. So hetta kann
takast sum prógv fyri, at
góð semja hevði verið
teirra millum. Tvey tey
ytstu rúmini í endanum
vístu seg eisini at hava
havt eitt lítið hol – eins og
eina "privata" hurð – har
ein kundi krúpa inn ella
út ígjøgnum. Annars var
hol til hvørt rúm innan-
ífrá.

Beint við síðuna av hes-
um leivdum kundu vit
síggja, at her var nakað,
sum kundi minna um ein
kirkjugarð, tó sást einki at
hava verið laðað uttan
um.Men tó sást, at her var
fólk jarðað, tí har vóru
fleiri leiði, sum ivaleyst
mundu vera frá íbúgvar-
unum á hesum búplássi,
hvørs bein langt síðan
mundu vera burtur fúnað,
uttan at lata eftir seg navn
ella tjóðmerki av nøkrum
slag. Øll leiðini vóru
grógvin við síðum grasi,
sum mest minti um mar-
hálm.

"Sótus" kemur
upp í bátafylgið
Meðan vit standa og práta
og hyggja at hesum løgna
plássi her á Sótnesi, hoyra
vit ein undarliga hvøllan
brest, rætt sum eitt kanón-
skot, og so aftur eitt, sum
rungaði gjøgnum tokuna.
Sum vituligt var, hugsaðu
vit,at ivaleyst mundi hetta
koma frá skipi okkara,
helst byrsuskot fyri at lata
okkum vita, at skipið nú
var komið inn móti landi,
fyri at leita eftir teimum
burturblivnu bátunum.

Vit blivu skjótt samdir
um at fara oman til strand-
ar at flota bátarnar og síð-
an leita skipið upp, har
tað nú mundi liggja og
skjóta, fyri at vit kundu
hava nakað at miða okk-
um eftir.

Her skal viðmerkjast, at

Telegrafstøðin í Føroyingahavnini.

Petur á Ryggi og Arnold Petersen. Jóanes og Hans hava fingið fugl.
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Fyrr vóru 40-50 bátar í Århus. Nú eru bert 4 eftir. Vit hava hitt uppilagstar fiskimenn.
Aðra staðni í blaðnum hava
vit frásøgn frá fiskivinnu-
fundinum, sum var í Århus
seinasta í juni mánaði.
Århus er næststørsti býur
í Danmark við 300.000
íbúgvum, og við einum
hópi av virksemi. Borg-
meistarin er ein ung kvina
frá Vinstra, Louise Gade,
sum við seinasta kom-
munuval koppaði javnað-
arflokkinum, sum hevur
“átt” borgmeistaran í ár-
tíggir. Borgmeistarin skip-
aði annars fyri eini mót-
tøku á stásiliga ráðhúsi-
num. Her fekk hon sein-
asta FF-blaðið, har hon á
donskum kundi lesa krígs-
minnini hjá Erik Egebak
og Antionette Meldgaard,
sum bæði eru úr Århus.
Hetta tyktist hon at hava
stóran áhuga fyri.

Á ráðstevnuni vóru nú
ikki so nógvir fiskimenn,
so vit fóru ein túr oman í
fiskaríhavnina at lodda
støðuna.

Og her stóð ikki á at
koma í prát við fiskimenn.
Hetta vóru tó fyrrverandi
fiskimenn, sum er uppi-
lagstir, og sum í dag bert
hava fiskarí sum ítriv.

Í Århus er fiskivinnan,
sum aðrastaðni í Dan-
mark, nærum farin fyri
bakka. Vit hava fyrr greitt
frá, at Esbjerg er við at
fara í søguna sum tann
stóra fiskivinnuhavnin, og
nakað tað sama hava vit
staðfest í Hirtshals, sum
greitt er frá í aðrari grein.
Århus var kanska ikki ein
stór fiskivinnuhavn, men
hon var í hvussu er ein
fiskivinnuhavn, sum gjør-
di mun, og sum setti sín
dám á býin. Tað er ikki
heilt langt síðani, at tað
vóru 40-50 fiskibátar í
Århus. Hesir skaptu nógv
lív bæði á sjógvi og landi.
M.a. var fiskamarknaður
her, og afturat honum alt
tað tænastuvirksemi, sum
fylgir við einum fiskiflota.
Men nú eru bert 4 bátar
eftir, og tað eru fleiri ár
síðani, at uppboðssølan
varð niðurløgd.

Eisini her er toskur-
in lumpisligur
Her er snøgt sagt eingin
fiskur at fáa í mun til fyrr.

Tað er ikki bert í Føroy-
um, at toskurin kann vera
lumpisligur. Tað hevur
hann eisini verið her á
leiðini. Knappliga var
eingin toskur at fáa, og
hervið var grundarlagið
burtur fyri fiskiskapinum
sum var.Toskurin er neyv-
an uppfiskaður. Her mugu
eisini vera aðrar orsøkir.
Ofta hevur útleiðing frá
landbúnaðin fingið skuld-
ina fyri hesa gongd í Dan-
mark, men tað eru ymsar
meiningar um tað. Tað,
sum nú fæst, er mest flat-
fiskur av ymiskum sløg-
um, sum t.d. tunga, skrub-
ba og reyðsprøka.

Báðir vóru á
fiskaríháskúla
Tann fyrsti eg prátaði við
var Svend Åge. Og aftur
eina ferð sóu vit, hvussu
lítil heimurin er. Tað vísti
seg, at vit báðir høvdu
verið ár um ár á Dan-
marks Fiskerihøjskole í
Middelfart á Fyn fyrst í 60-
unum. Her hevði hann
eisini verið saman við ein-
um hópi av føroyingum,
sum tá vóru væl umboð-
aðir á skúlanum. Og vit
fingu eitt gott prát um
fólkið á skúlanum, um t.d.
stjóran Peter Gamborg,
sum hevur verið umrødd-
ur her í blaðnum. Vit
kendu eisini báðir Knud
Andersen, sum var for-
maður fyri nevndini fyri
skúlan, og sum var úr
Århus. Hann var eisini
formaður fyri fiskimanna-
felagið í Århus. Eisini fekk
eg at frætta um lagnuna
hjá teimum næmingum úr
Århus, sum eg sjálvur
hevði verið saman við.

Tað, sum annars eyð-
kennir umstøður hjá
donskum fiskimonnum,
er tað stóra skrivstovu-
veldið. Avreiðingarseðlar
skulu sendast inn fyri
hvørja einastu avreiðing,
og hann skal sendast inn
sama dag, sum avreitt
verður. Og er nøkur veiða
at avreiða skal uppgerð
sendast fiskimálaráðnum
ein ferð um mánaðin. Her
eru nógv ymisk loyvi,
men maður sum Svend
Åge kann veiða 3 t. av
toski um hálvárið. So

kann hann fiska annan
fisk, men her er sera væl
regulera við friðaðum
økjum ávísar tíðir. Tá olja
og trygging er goldin, er
lítið eftir, so tað er bert av
huga, at tað verður farið á
flot.

Sama skili á Samsø
Sum vit práta, kemur Leif
eisini á staðið. Hann er
gamal fiskimaður úr
Samsø, sum liggur ein
tíma í sigling frá Århus.Av
tí at ein abbasonur í
Århus fylti ár, var hann
komin í føðingardag, og
mest sum av gomlum
vana, var hann komin
oman á keiuna at hitta
gamlar starvsfelagar. Hjá
fiskimonnum á Samsø er
støðan tann sama. Har var
fyrr rættiliga fitt av fiski-
skapi og fiskimonnum,
men nú er lítið og einki
eftir.

Á Samsø hava tey eisini
somu trupulleikar sum vit
hava á smáu oyggjunum.
Fólkið rýmir, hóast Samsø
má roknast at vera ein
fittliga stór oyggj eftir
okkara málistokki. Har
búgva 4.500 fólk, men tað
er ikki so langt síðan, at
her búðu 7.000 fólk.
Vinnuligu møguleikarnir
er minkaðar.“Her er einki
at fara til”verður sagt eins
og á okkara útoyggjum,
og so liggur tað betri fyri
at búgva í Århus. Roynt
verður at halda fólkinum
á oynni við at bøta um
ferðasambandið. Tað skal
kunna bera til at búgva á
Samsø, og so ferðast ímill-
um morgun og kvøld til
og frá arbeiði. Men hetta
vísir seg ikki at gera tann
stóra munin.

So vónin um Samsø var
ikki tann stóra. Men her
kann verða nevnt, at á
ráðstevnuni í Århus var
júst lagnan hjá smábygd-
um eisini á skránni. Tað
vísti seg, at danski mat-
vøruráðharrin hevði sera
stóran áhuga í at menna
økini úti á “landinum”. So
kanska eru vónir kortini.
Men tað fer so bert tíðin
at vísa.

Hesir fiskimenninir í Århus hava upplivað betri tíðir!

Fiskaríhavnin í Århus er bert ein viðfáningur av tí, hann var.

Í Århus er stórur áhugi fyri gomlum træskipum. Her er eitt á veg inn í havnina.

Fiskivinnan í Århus er bert ein
skuggi av sær sjálvum
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Eina ferð árliga skipar Norð-
urlendska Ráðharraráðið
fyri felags fundi um fiski-
vinnu og landbúnað, har
ráðharrar, embætismenn
og vinnufólk eru við.

Í hesum sambandi verð-
ur eisini skipað fyri ein-
um serligum fiskivinnu-
degi, og hesin var í ár
tann 29. juni í Århus.

Evnið á fundinum var
gandaorðið "globalisering",
sum summi meta at vera
ein hóttan, meðan onnur
taka tað sum eina avbjóð-
ing fyri at fáa enn meira
burturúr.

Eitt gott føroyskt dømi
um globalisering er júst
ætlanin hjá føroyskum
fiskakeyparum at keypa
og virka fisk í Baltalond-
um, har lønin bert er ein
brotpartur av tí, hon er í
okkara parti av heim-
inum. Er hetta ein hóttan
ímóti føroyskum arbeiðs-
plássum? Ella er hetta ein
møguleiki at sleppa av
við óreglulig og "keðilig"
arbeiðspláss í flakavinn-
uni, sum so í staðin kunnu
geva okkum møguleika at
fáa onnur meira áhuga-
verd arbeiðspláss, sum vit
kunnu gera okkum før
fyri at gera við betri út-
búgving og skúling. Tað
finst einki greitt svar, men
tað er hampiliga greitt, at
umrødda gongd kemur í
hvussu er at halda fram.

Stórur áhugi var fyri
hesum serliga fiskivinnu-
degnum, og her vóru fólk

úr øllum Norðurlondum
komin og eisini úr Føroy-
um bæði frá vinnu og um-
siting.

Danski matvøruráðharr-
in, sum eisini er fiskimála-
ráðharri, Hans Christian
Schmidt, legði fyri.

Hann metti globaliser-
ingina sum ein stóran
møguleika og eina avbjóð-
ing at fáa meira burtur úr.
Men fyri fiskivinnuna í
Norðurlondum kravdi
hetta nýhugsan innan
framleiðslu og gransking.
Hann legði eisini dent á at
fáa burðardygga nyttu burt-
ur úr øllum tilfeinginum í
havinum og harvið eisini
at sleppa undan at skula
noyðast at blaka fisk út
aftur, sum er ein partur av
fiskiveiðuskipanini í ES.
Roknast kann við eini

øking av aldum fiski, men
her er eisini neyðugt at
hava umhvørvið í huga.

Gongdin í
Norðurlondum
Tann fyrsti fyrilestrahald-
arin var Jan Trollvik, sum
er stjóri í norska Eksport-
udvalget for fisk, og sum
veit meira um júst um-
rødda evnið enn nakar
annar.

Hann er kendur í Føroy-
um frá síni luttøku í upsa-
átakinum, sum var hildið
her í vár. Hann greiddi
fyrst frá norsku fiskivinn-
uni, sum í skjótt langa tíð
hevði verið globaliserað.
Eitt dømi hann nevndi
var, at norðmenn fóru at
selja saltupsa til Miðame-
rika fyri langari tíð síðani,
og tað gera teir enn,hóast

nøgdin er minkað. Orsøk-
in er útflutningur til Cana-
da. Teir salta og turka
upsa, so nú hittast hesar
báðar framleiðslur t.d. í
Puerto Rico. Nú er so eis-
ini Kina komið afturat, og
ger hetta kappingina enn
harðari.

Trollvik vísti á, at av
teimum norrønu londun-
um vóru tað Ísland, Før-
oyar og Noreg, sum eru
stórir nettoútflytarar av
fiski. Men tølini vísa eis-
ini, at vit í Føroyum inn-
flyta fyri uml. 60 mió. kr.
av fiski árliga.Hetta skuldi
givið okkum nakað at
hugsa um.

Tølini vísa eisini, at inn-
flutningur av fiski í ES er
øktur frá umleið 3 mill.
tonsum í 1995 til umleið
4,5 mill t. í 2004. Her er

tann norðurlendski partur-
in øktur nakað, men kort-
ini ikki í fult mát við um-
rødda vøkstur. Tískil eru
tað onnur lond,sum meira
enn Norðurlond,eiga part
í økta innflutninginum til
ES.

Alaska pollock
ein hóttan
Tann stóra broytingin er,
at meðan Alaska pollock í
1994 var ein viðfáningur í
mun til hvítfiskin úr
Norðurlondum, so er tað
beint øvugt nú.

Og roknast kann við
enn størri kapping frá
øðrum fiskasløgum, her
er fyrst og fremst talan
um aldan fisk. Í Vietnam
eru teir byrjaðir at ala eitt
fiskaslag, sum eitur Panga-
sius, sum neyvan nakar

okkara hevur hoyrt um
fyrr. Men tað koma vit við
garanti at gera í framtíð-
ini, tí her gongur vøkstur-
in við rúkandi ferð. Hetta
er fiskur, sum smakkar
væl, og hann er bíligur at
framleiða, og júst hetta
telur sera nógv hjá brúk-
arunum.

Tað kann eisini verða
nevnt, at á fundinum var
fiskaseljari, sum bjóðar
fisk úr New Zealandi út í
Føroyum.

Tað, sum skakaði okk-
um við ætlanunum at
framleiða føroyskan fisk í
Baltalondum, er ikki nýtt
fyri t.d. norðmenn.

Í 1993 stóð beinleiðis
norsk framleiðsla fyri 67%
av laksainnflutninginum í
ES. Hetta er nú komið
niður á 51%. Men norð-
menn sum slíkir standa
fyri 68% nú ella eitt vet
hægri enn í 1993. Men
munurin millum tey 67
og tey 51% stavar frá
norskari framleiðslu í øðr-
um londum, og hetta er
fyrst og fremst londum,
har lønirnar eru lægri
sum t.d. Chile.

Tað hevur fyrr verið
ført fram,at tað,sum kann
bjarga okkum í kapping-
ini t.d. við Kina, er fesk
vøra. Men her skal eisini
nýhugsan til, tí matvanar
broytast.T.d. er japanskur
fiskamatur, sum t.d. sushi,
sum er ráur fiskur, vorðin
betri og betri umtóktur í
okkara parti av heim-
inum. Og hann er sera
nógv øðrvísi enn okkara
fiskamatur. Men her er
góðskan av allar størsta
týdningi.

Aldur toskur
at javna við
Men trupulleikin við fesk-
um er, at tað ber ikki til av
náttúruligum orsøkum at
hava eina javna framleið-
slu. Her kann aling av
toski vera ein loysn, so-
leiðis at hesin kann brúk-
ast at javna við, tá veiðan

Fiskivinnan og globaliseringin

Danski fiskimálaráðharrin Hans Christian
Schmidt setur fundin.

Føroyskir luttakarar. F.v. Steinbjørn í Dali, Marita Rasmussen, Herálvur Joen-
sen og Ólavur Gregersen.

Bjørn Kalsø og hansara aðalstjóri.

Meinhard Jacobsen t.h. saman við J. P. Klausen, sum
hevur virkað í New Zealandi í fleiri ár, og sum
kennir føroyingar frá teirri tíðini, vit høvdu skip
har. Nú selur hann m.a. fisk hagani í Europa. Hann
og Meinhard munnu hava okkurt at práta um.

Fiskur skal bjóðast út, so tað gerst spennandi at keypa hann. Fiskatorg í Århus.

Íslendingar skipa fyri tolking millum skandinaviskt og íslendskt.T.v. í búr-
inum er ein kendur fyrrverandi fakfelagsmaður, nevniliga Borgthór Kjærne-
sted. Hann tulkar øll tey norrønu málini uttan føroyskt, men íroknað finskt.
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er í minna lagi. Hetta
rokna norðmenn fyri at
vera ein realistiskur møgu-
leiki. Teir ivast ikki í, at
toskaalingin hjá teimum
fer at økjast skjótt kom-
andi árini.

Trollvik endaði við at
siga, at tað eru fýra for-
treytir fyri eini framtíðar
norskari fiskivinnu. Tær
eru:

·· feskleiki
·· kvalitetur
·· sporføri
·· flutningur
·· image

Roknast kann við, at tað
sama er galdandi viðvíkj-
andi okkum.

Lønarparturin meira
enn tvífaldaður
Næsta innleggið hevði
Meinhard Jacobsen,stjóri,
á Føroya Fiskavirking.

Hann vísti á gongdina
yvirhøvur, har bílig út-
lendsk arbeiðsmegi í Norð-
urlondum verður roknað
sum ein hóttan móti
lokalu arbeiðsmegini.Hann
segði eisini, at globaliser-
ingin er ikki nakað nýtt,
men gongdin hevur rætti-
liga tikið dik á seg sein-
astu tíðina.

Í Føroyum eru tað fyrst
og fremst fiskavirkini,
sum eru í globalari kapp-
ing við útlendsk virki.

Hann hevði eina mynd,
sum vísti samlaðu veiðuna
av teimum vanligu botn-
fiskasløgunum, t.v.s. tosk,
hýsu, upsa og kongafiski í
Norðuratlantshavinum.
Veiðan liggur um 1,7 til
1,8 mill. tons.Av hesum er
nógv størsti parturin tosk-
ur, fyri okkara viðkomandi
er tað tó upsi. Og tað er
tann stóri munurin mill-
um okkum og t.d. Ísland,
at her er tann dýri toskur-
in høvuðsálitið,meðan hjá
okkum er tað tann bíligi
upsin, sum er álitið, tá
síggja vit burtur frá laks-
inum, sum í dag heldur
ikki telur tað stóra.

Hóast vit halda umrød-
du nøgdir vera stórar, so
kemur einki av hesum
fiskasløgum á topp 10 list-
an yvir tey fiskasløg, sum
verða veidd í øllum heim-
inum.Tískil verða prísir á

fiski avgjørdir heilt aðra
staðni enn á okkara leiðum.

Kostnaðarstøði
kollrennir okkum
Um okkara marknað segði
Meinhard, at við núveran-
di kostnaðarstøði er tað
bert møguligt at útflyta til
teir hægst galdandi markn-
aðirnar. Men her er sum
oftast nóg mikið av fiski
frá øðrum, eisini vegna
teir nógv bøttu flutnings-
møguleikarnar, sum eru.

Annars er tað bert tá
talan er um tosk, at vit frá
náttururnar hond eru
betri fyri enn onnur.Hetta
síggja vit eisini av teimum
høgu saltfiskaprísunum
vit fáa. Men hetta hjálpir
okkum ikki so nógv beint
nú við tí lága toskafiski-
skapinum.

Viðvíkjandi marknaðin-
um má hesin eisini skip-
ast soleiðis, at tað má vera
møguligt at keypa rávøru
úr øðrum londum uttan
forðingar. Her manglar
okkum framvegis ta so-
kallaðu kumuleringsavtal-
una, og vit eru einasta
land í Norður Europa,
sum ikki hevur fingið
eina slíka avtalu.

Tvær høvuðsútreiðsl-
ur hjá virkjunum
Síðani vísti Meinhard á, at
tað eru tvinnar høvuðsút-
reiðslur hjá einum flaka-
virki. Tær eru rávøran og
arbeiðslønin. Tann fyrra
útreiðslan verður avgjørd
av marknaðinum, meðan
ta seinnu avgera vit sjálvi
við sáttmálasamráðingum.

Og her er hend ein stór
broyting frá 2000 til
2004. Parturin av markn-
aðarprísinum, sum fer til
rávøru,er lækkaður frá 70
til 40%, meðan parturin,
sum fer til lønir, er hækk-
aður frá 20 til 50%. Hetta
er lutvíst vegna lønar-
hækkingar, men eisini
vegna tann smærra upsan
og so eisini vegna prís-
lækkingar á fiskinum.

Ávirkanin er henda:
·· Vit hava eina av

heimsins hægstu
minstulønum á landi

·· Tí er nærum ómøgu-
ligt at hava presta-

tiónslønir sum akkord-
skipanir

·· Tí verður eisini ringt
at fáa nakran alterna-
tivan útflutning

·· Í samráðingum er ikki
tikin hædd fyri kapp-
ingarførinum

·· Tað almenna gongur á
odda við at leggja
lønarstøðið

Vit eru farin í gongd við
útflagging, serliga fyri
løntungar vinnur. Spurn-
ingurin er bert, nær rætti-
lig gongd kemur á her.

Spurningurin er eisini,
um vit skulu hava eina
meira mobila arbeiðsmegi
eins og vit hava innan
handverkið. Her nevndi
Meinhard enntá møgu-
leikan at fáa bíliga út-
lendska arbeiðsmegi hig-
ar. Men hetta fall sum
rímiligt er ikki í góða jørð
hjá øllum. Men Meinhard
heldur, at her høvdu vit
kunnað fingið tann vinn-
ing, at í staðin fyri at fisk-
urin sum heild verður
virkaður í Kina, so verður
hann,við hesum uppskoti
í hvussu er, framleiddur í
Føroyum við tí avkasti
hetta gevur av sær.

At vit hava trupulleikar
sæst fyrst og fremst av tí
stóra útflutninginum av
óvirkaðum fiski, og vit
síggj eisini hvussu ringt
tað er at fáa gjørt nakað á
hesum økinum.Tí má ný-
hugsan til.

Tað verður nógv tosað
um automatisering, t.d. av
reinskering. Men tað finst
enn eingin teknologi,
sum kann koma ístaðin
fyri reinskering við hond,
hóast meir enn 100 mill.
eru brúktar til hetta enda-
mál.

Síðan verður nógv tos-
að um feska framleiðslu,
sum um tað er eitt ganda-
orð. Men so einfalt er tað
kortini ikki, tí hvat er
fekst? Annars er í dag
størsti vøksturin í køldum
vørum.Hetta er vøra, sum
fyrst hevur verið fryst og
er tiðnað upp, tá hon
verður virkað.

Tað, sum er umráðandi,
er at styrkja øll lið í fram-
leiðsluni. Og her eru vit
fyri so vítt komin á mál

við saltfiskinum.Her kem-
ur alt av fiskinum til
nyttu, sum t.d. lippur og
kjálkar. Tað verður eisini
satsa uppá upsaportiónir.

Tað verður nógv tosað
um upplæring av fólk-
inum, og hetta leggur
Fiskavirking stóran dent
á. Kunnleiki og vitan
skulu upp,og talið av mis-
tøkum skal niður. Medar-
beiðararnir skulu á hend-
an hátt medvirka til at fáa
mest møguligt burtur úr
framleiðsluni.Hetta merk-
ir eisini, at hvørja ferð ar-
beiðsøki verður skift hjá
einum, skal nýggj upplær-
ing til.

Skulu vit klára okkum í
framtíðini:

·· skal veiðan vera
burðardygg

·· skal øll rávøran koma
til høldar

·· bøtast skal um sølu-
arbeiðið

·· gerast skal meira við
tann feska marknaðin

·· vøran skal kunna lat-
ast stundisliga, tá biðið
verður um hana

·· arbeiðsmarknaðurin
skal vera meira
fleksibul

·· strategiskt samband
skal knýtast við keyp-
ararnar

·· marknaðaratgongdin
skal vera í lagi

·· undirveitarar skulu
vera kappingarførir

Brúkarin vil hava
spennandi mat
Klaus Grunnert frá kann-
ingarstovni fyri brúkara-
áhugamál hjá Handilshá-
skúlanum í Århus helt eis-
ini ein fyrilestur um, hvat
tað er, brúkarin hevur
áhuga fyri, tá hann keypir
matvørur.

Hansara høvuðsboðskap-
ur var, at virkin marknað-
arføring fyri rætta publik-
um er umráðandi fyri at
vinna hjarta og sinnið hjá
brúkaranum, og síðan
hansara pening.

Hann helt, at fiskur var
ov lítið sjónligur í super-
marknaðum, og at ov lítið
verður gjørt til at kunna
brúkaran um, at tað er
heilsufremjandi at eta
fisk. Hetta er nakað, sum
brúkararnir leggja stóran
dent á, samstundis sum
teir leggja stóran dent á
eitt fjølbroytt úrvali av
fiski. Tað skal vera ein
uppliving at eta fisk! Alt
hetta setur eisini serlig
krøv til framleiðslu og
marknaðarføring.

Eitt, sum brúkarin t.d.
leggur stóran dent á, er at
fáa fisk,har eingi bein eru
í.

Pallborð
Aftaná aðrar framløgur
var eitt pallborðsorða-
skifti millum poltikkarnar
úr teimum ymisku lond-
unum á ráðstevnuni.

Semja var teirra millum
um, at ein fríur marknað-
arbúskapur var ein for-
treyt fyri einari burðar-
dyggari vinnu.Víst varð á,
at vit kunnu ikki kappast
við Kina, tá tað kemur til
lønir.Vit mugu satsa uppá
okkara styrkir.

Hesar eru: Bestu rá-
vøru, feskleiki, sporføri
og nýhugsan uttan mun
til, um talan er um aldan
ella veiddan fisk, og uttan
mun til um talan er um
frystan ella feskan fisk. So
hvørt sum flutnings-
møguleikarnir eru bøttir,
so er innflutningurin til
ES úr Noregi, Føroyum og
Íslandi øktur úr 420.000
t. í 600.000 t. seinasti 10
árini, hóast samlaði inn-
flutningurin úr somu
londum er minkaður. So
her er nakað at byggja
víðari á.

Tað eru so eisini onnur
øki, har feløgini kunnu
samstarva, og er hetta
m.a. at fáa nyttu burtur úr
slógvi og innvølum, og
her er norðurlendska
fiskivinnan sera væl fyri,
eisini teknologiskt. Hetta
er eitt øki, sum er upplagt
at samstarva um.

Danski fiskarímálaráð-
harrin endaði fiskivinnu-
dagin við teirri niður-
støðu at eggja øllum
Norðurlondum ikki at ar-
beiða íímmóóttii men at ar-
beiða vviiðð globaliseringini.

Í sambandi við summarfundin var eisini fundur millum fiskivinnufeløgini,
sum vóru til staðar. Her síggjast umboð úr Danmark, Føroyum og Noregi.
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um kvøldið, tá vit lendu á
Sótnesi,var háflóð,men tá
vit komu oman aftur til
bátarnar var háfjøra, og
tessvegna stóðu teir nú
næstan hálva snørislongd
niðan frá sjóvarmálanum,
so tað sá ógjørligt út, at
fáa drigið teir óskaddar til
sjós.

Har ið snekkjurnar
stóðu, var eyrur og smá-
grót, men longur niðri var
nú uppifjarðað stórt,
slýggj og taravaksið urða-
grót. Allir vóru í gummi-
stivlum og hált var – rætt
sum á kalvabaki – og ringt
at fóta sær, so væl mátti
ansast eftir kjølinum og at
grótið ikki skuldi fara upp
ígjøgnum borðini. Serliga
varliga máttu vit draga
maskinbátarnar og ansa
eftir at skrúvubløðini ikki
skuldu bogna ella brotna,
tí so var maskinan lítið
verd, sjálvt um vit høvdu
ivaleyst av bensini.

Tá vit høvdu fingið
tríggjar bátar á flot, var
tokan við at lætta so mik-
ið, at nú sást eitt petti úr á
fjørðin.Meðan vit stóðu
og skimaðust, sóu vit
ein annan bát við fýra
monnum koma rógv-
andi út eftir firðinum.
Vit hildu,at hetta mundi
óivað vera ein av bátum
okkara, sum var og leit-
aði eftir okkum, ið burt-
ur høvdu verið. Nú var
lagið gott, vit róptu og
blástu í teir smáu tokulúr-
arnar, vit høvdu í bát-
unum, fyri at fáa teir at
steðga. Teir løgdu nú stilt
og skimaðust í allar ættir,
hvar hetta ljóðið mundi
koma frá?

Síðan rendu vit annan
maskinbátin við tveimum
øðrum frá landi, fyri at fáa
teir at bíða, so allir fimm
bátarnir kundu fylgjast út
til skipið, sum ivaleyst

mundi liggja stutt uttan
fyri skerini.

So drógu vit hin fjórða
bátin á sjógv og róðu út til
hinar, ið lógu lið um lið og
prátaðu.

Vindurin var nú mink-
aður. Inni á fjørðinum var
blikalogn, men enn sást
ikki rættiliga langt. Nú
roknaðu vit sjálvandi við,
at hesin túrurin brátt var
komin at enda og at vit
skjótt kundu koma um-
borð, at fáa eina hampu-
liga búkfyllu, tí tað trong-
du vit sanniliga til aftan á
hesa køldu nátt á Sótnesi.
Tá vit komu til hinar
bátarnar, kendu vit, at
hetta var ein av bátum
okkara. Men bilsnir gjørd-
ust vit, tá vit hoyrdu, at
teir als ikki vóru komnir
at leita eftir okkum, men
undir somu viðurskiftum
sum vit, vóru vilstir burt-
ur frá skipinum í mjørk-
anum. Ja, hesin bátur
hevði enntá ikki verið at
borðið síðan klokkan 5
um morgunin dagin fyri.
Teir greiddu nú í stutt-

um frá,hvat teimum hevði
verið fyri um náttina.

Eftir at tokan, saman við
myrkrinum, hevði fjalt alt
landið og einki sást til
nakað skip, hugsaðu teir
eins og vit, at undir hes-
um umstøðum var einki
annað at gera enn at leita
inn móti landi fyri at finna
skjól fyri náttina, tí vind-
urin vaks, og sjógvurin
øtlaði í hvørjum.

Eftir sum hesir greiddu
frá, høvdu teir fyrst lagt at
landi á Sótnesi, um somu
leiðina, har vit á fyrsta
sinni høvdu verið; men av
tí, at streymurin var harð-
ur og lendingarviðurskift-
ini vánalig, vóru teir ov fá-
mentir at draga hendan
tunga bátin. Teir róðu tí
longur inn á henda djúpa
fjørðin, til teir funnu eitt
høgligari pláss. – Tá teir
høvdu fingið bátin niðan
frá,gingu teir til teir komu
fram at einum kletti, har
teir steðgaðu. Síðan fóru
teir at bera árar og segl
niðan undir klettin og av

hesum gera eitt tjald, har
teir kundu sita fjálgt inni
undir.

Teimum visti verri við
enn okkum, tí teir høvdu
bert eitt sindur av vatni
og einki at eta uttan fisk-
arnar í bátinum og vóru tí
als ikki útgjørdir til at vera
á landi í fleiri dagar. Teir
fóru so, eins og vit, at
royta lyng til eitt bál, so
teir fingu kókað sær ein
bita, hungraðir sum teir
vóru.

Vit høvdu bensin, so hjá
okkum gekst væl at fáa
eld í viðin og lyngin, men
teir máttu fara ógvuliga
varliga fram, um tað
skuldi eydnast teimum at
kveikja í tann døggváta
lyngin, tí tað vísti seg, at
teir bert høvdu ellivu
svávulpinnar. Teir brestu
ein fyri og annan eftir,
men einki bar til.

Sum øllum fiskimonn-
um kunnugt, hava vit
stundum eitt og annað í
lummunum, sum okkum

nýtist í dagliga lívi okkara.
Eitt av hesum kom nú
ógvuliga væl við, ja so væl,
at teir við hesum fingu
eld í tann váta lyngin.Elsti
maður á bátinum var í so
máta skilamaður, hann var
so heppin at hava eitt turt
endabensil í lummanum,
sum tað skjótt eydnaðist
at fáa eld í; men nú vóru
bert fimm svávulpinnar
eftir,og hesir kundu koma
at vera teimum til góða
nyttu.

Síðan skuldu teir kóka
hin fyrsta fiskin. Grýtu
høvdu teir sjálvandi onga,
men ein spann, sum varð
nýtt til at oysa við, lá í bát-
inum. Men ólukkutíð, tá
teir fyltu hana við sjógv,
vísti beistið seg at leka
um loddingina í botn-
inum, so nú vóru góð ráð
dýr, tí annað var einki at
kóka fiskin í.Tó sjáldan er
sjómaður ráðaleysur. Ein
helt tá fyri, at tað mundi
bera til at kleima spann-
ina, leggja ta fløtu síðuna
á eldin og soleiðis fáa
steikt, ella rættari loypt
fiskin so frægt, at hann
loysnaði frá beinunum, tí
neyvan fór at steikjast væl
við ongum feitti á.

Hetta var so gjørt, livur
koyrd í eldin og fiskur
lagdur í pøsina, sum nú
skuldi nýtast til steiki-
pannu.Tá ið so var loypt,
varð sjálvandi eisini etið,
og væl gekk niður, tí ikki
sást í myrkrinum, hvussu
rátt tað var.

Tá allir høvdu fingið
sær ein ráka, fóru tríggir
at fáa sær ein blund und-
ir bátaseglinum, meðan
hin fjórði ansaði eftir
eldinum og steikti meir,
tí sum sagt høvdu teir
einki annað at eta, so
væl mátti ansast eftir, at
eldurin ikki slóknaði.
Hvørja ferð steikt var,

vórðu stykkini bert stoytt
niður í matskjáttuna hvørt
um annað, tí hon var tað
einasta, teir kundu goyma
í.Á henda hátt skiftust teir
at fáa sær ein blund og
steikja tað mesta av nátt-
ini.

Tá ið vorðið var gott og
væl hálvaljóst um morg-
unin, fóru teir oman til
bátin við øllum, teir høv-
du.

Har vísti seg at vera
sama skili sum á Sótnesi –
báturin stóð nú heilt uppi
úr. So varð drigið. Men tað
ringasta var, at niðast við
sjógvin var nú uppifjarað-
ur ein hamari, sum bátur-
in mátti stoytast niður
fyri.Tá teir umsíðir høvdu
fingið bátin her oman
ímóti, mátti ein teirra
leggja fanglínuna um herð-
arnar á sær og halda tørn
fyri at teir ikki skuldu
missa hann. Hetta gekk
kortini væl og teir lupu
síðan inn í bátin, løgdu
árar út og róðu út eftir
firðinum hendan snimma
morgun.

Leitað verður
aftur til skipið
Hendan var søgan, teir
greiddu frá, meðan vit
lógu har lið um lið og
prátaðu. Vit spurdu, um
teir ikki vóru svangir,og tí
duldu teir ikki fyri. Vit
góvu teimum so hvør sína
keksu, sum teir ótu við
góðum matarlysti, meðan
teir leskaðu seg við einum
dropa av vatni afturvið.

Hetta var báturin, ið
nevndist "Sótus", av tí at
hann á ferðini yvir um
Atlantshav sakleysur varð
roknaður at vera í familju
við hina ferføttu Biritu og
Hanus, sum við sínum
langa hálsi hevði sprænt
eitt slíkt sótrok yvir hann,
at hann mest líktist einum
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Hvørvir munnu
hesir garparnir vera?

Bátarnir hjá "Sólaris" verða sleipaðir.



sótspreki, sum eingin
kundi koma í nánd, uttan
at fáa prógv fyri, hvar
hann hevði verið. Men nú
sást einki sót, tí tá vit vóru
komnir í Føringahavnina,
mátti báturin við kusti og
sjógvi reinsast og spulast,
til hann aftur var nýtiligur
sum bátur. – Nú var navn
hansara langt síðan sjálv-
skrivað og eftir henda dag
varð hann ikki nevndur
annað enn "Sótus".

Tá teir høvdu etið keks-
irnar og annars vóru lidn-
ir at tosa um hendingar
sínar, gjørdu vit allar bát-
arnar fastar, hvønn aftan í
annan, ein maskinbát á
odda og hin í miðjuna,og
fóru vit soleiðis siglandi á
rað út eftir Pressfjørð-
inum henda stilla, vakra
heystmorgum; blikalogn
var, fjørðurin stóð spegils-
blankur og ikki rørdist
hár á høvdinum. – Tokan
var tó ikki heilt horvin
enn.

Innanborða vóru nú
somu viðurskifti, sum tá
vit sigldu inn eftir. Sum
vera man, eru vit fiski-
menn ofta kátir og í góð-
um lag í vandamikla starvi
okkara dag og dagliga.
Hetta er beint og eigur so

at vera, tí stundum kann
tíðin gerast long og tá er
gott at kunna vera væl
hýrdur. Men vit uppliva tó
stundum hitt mótsetta, at
tað kann venda, og vest-
fallið hava ræðið innan-
borða, ja, ganga í broddi,
og tá er ikki altíð so
hugnaligt, tí tá ið vendir ,
rekur ofta ógvuliga hart,
íðurnar kunnu vera
strangar og harðbali at
koma um tær, serliga tá
streymur og vindur ganga
hvør móti øðrum og berj-
ast um valdið.

Tá vit komu út í fjarðar-
munnan byrjaði at smá-
gjálva nakað inn eftir. Vit
sigldu út móti teim ytstu
skerunum og steðgaðu
motorunum fyri at lurta,
um ikki okkurt ljóð
mundi hoyrast frá skipi
okkara. Men einki hoyrd-
ist uttan smágjálvarnir,
sum skvatlaðu aftur við
borðunum og suðið av
dráttinum, sum sleikti
upp og niður gjøgnum
gjarið á hólmunum, eins
og smábrot hoyrdust á
skerum og flúrum við
norðara landið.

Samráðst varð um, hvat
nú skuldi gerast, um vit
skuldu vera liggjandi har,

ella fara at sigla norður-
eftir ella suðureftir. Hvør
kósin mundi vera beinast?
Eitt vóru vit tó samdir
um, og tað var, at hvussu
enn kom at gangast okk-
um, so máttu allir bátarnir
vera saman.

Vit vónaðu tó, at skipið
um morgunin mundi fara
at koma inn móti landi
aftur, tí nú var veðrið gott.
Men enn var tokan ikki
burtur, so spakuliga mátti
siglast.

Meðan vit enn liggja og
práta um hesi viðurskifti
og av og á blása í teir
smáu lúrarnar, hoyra vit
ljóðið frá einari skips-
floytu langt burturi. Vit
gjørdust nú fróir, tí iva-
leyst var hetta "Sólarris",
sum nú var komin nakað
inn móti landi aftur.
Kumpassin stóð á bekk-
inum, og ein maður peil-
aði ljóðið av.

Vit settu motorarnar aft-
ur ígongd, meðan summir
eisini løgdu árarnar út fyri
at fáa hita í kroppin. Síðan
hildu vit beint til havs,
vísir í eftir kumpassini at
finna skipið, sum ivaleyst
mundi koma inn móti
landi.

Skjótt mistu vit hólmar

og sker úr eygsjón.Eina-
ferð enn løgdu vit stilt
at lurta og nú hoyrdu
vit ljóðið nærri enn
áður.

Okkurt um hálvan
tíma sigldu vit beint
til havs. Tá dagaðu
seglini undan í tok-
uni, so beint var peil-
að og beint var siglt.

Tá vit koma nærri,
síggja vit, at ein bát-
ur rør nakrar fáar
favnar framman fyri
skipið. Frammi í
skuti stendur ein
maður og dregur
eitt snøri inn,hann
er í ferð við at
lodda,hvussu djúpt
er, fyri at tryggja
skipið móti at sigla
á sker og flúrar,
sum vóru har á
leiðini, nú teir
nærkaðust landi,
so spakuliga mát-
tu teir sigla.

Allir fimm bát-
arnir komu nú
siglandi á rað
móti skipinum,
og sjálvandi var
gott lag á øll-
um, bæði á bát-
unum og umborð.
Ein bátur fyri og annar
eftir leggur nú at borðið,
og nógvar vóru hend-
urnar, sum bjóðaðu sær at
taka ímóti fanglínuni, tá
vit slongdu hana upp á
dekkið, tí hvør maður
vísti seg at vera á fótum
og omandeks.

Næst blakaðu vit teir
fáu fiskarnar upp, sum vit
ikki høvdu etið, meðan
summir longu nú stóðu á
dekkinum og prátaðu. Og
so komu spurningarnir
um, hvussu vit høvdu
havt tað, hvar vit høvdu
verið og hvussu okkum
annars hevði gingist um
náttina? So hvør maður
hevði nokk við at geva
eina stutta frágreiðing frá
túrinum.

Hinir, ið umborð vóru,
søgdu eisini frá, at teir
høvdu onga stuttliga nátt
havt. Eingin maður hevði
verið í koyggjuni fyri nátt-
ina. Vindurin øktist í
hvørjum, sum kvøldið
leið. Tá ið eingin vón var
um at finna bátarnar aftur,
eftir at myrkri var komið
á, vóru teir noyddir at
venda útfrá aftur og leggja
til havs, tí tá vóru teir
komnir inn á rættiliga
grunt vatn. Alla náttina
høvdu teir annars verið
varugir við ís, og alla nátt-
ina høvdu teir hildið út-
kikk, blussað, skoti við
byrsum og ýlt við luft-
floytuni, men alt til fánýt-
is.

Klokkan var gott sjey
um morgunin, tá vit
funnu skipið aftur. Teir
fýra bátarnir høvdu tá ver-
ið burtur í 13 tímar, með-
an hin fimti, "Sótus",hevði

varið frá borðið í 26
klokkutímar. So sjálvandi
vóru allir fegnir um, at øll
manningin aftur var um-
borð. Skaffitíð var, so te-
vatnið stóð og kókaði á
kabússuni í kokkahús-
inum. Og tá bátarnir vóru
fastgjørdir, fingu vit allir
heitt tevatn at drekka og
ótu okkum mettar. Ímeð-
an gekk prátið lívliga um
viðurskiftini inni á "Sót-
nesi" og longur inni á
fjørðinum.

Tá liðugt var at skaffa,
fóru vit at taka tveir av
bátunum inn á dekkið,
meðan fýra vóru hang-
andi í taklunum á lúnning-
ini.Tá hetta var gjørt, kim-
aði telegrafurin og so varð
sett "full speed ahead" og
"steamað" langt burtur
haðani, meðan skiparin
saman við stýrimonnun-
um og maskinmeistaran-
um vóru uppi.

Síðan tørnaðu allir hinir
inn og sovnaðu í stundini,
meðan hvør maður snork-
aði eins og snjøll kaffi-
mylla framman úr "Skarp-
inum" og aftur á "Strend-
ur", so tað ljóðaði sum ein
hjálpimotorur var inn-
stalleraður í aðruhvørja
koyggju. Serliga lystiligt
var inni í "Víkini", har ofta
mundi vera heldur ským-
ligt, men annars eitt av-
bera hampuligt, hugnaligt
og svøvnligt pláss, sjálvt
um botnurin á hinum so-
kallaða "Strandagrunnin-
um" ofta kundi vera held-
ur óslættur, tí ofta kom
mangt og hvat rekandi
um "Raktanga" og inn á
sjálva "Víkina" –, men lat
tað fara...

Helst mundu allir
sova væl, hóast summir í
svøvni hoyrdust práta um
ræðandi ísfjøll, bjartar lan-
ternur, ið skygdu gjøgn-
um tokuna, hentaðu ber,
royttu lyng og brendu bál,
meðan aðrir spjálkaðu
rætt sum var tað gløðandi
eimi, teir í svøvni runnu
undan. Onkur prátaði um
hálvráð toskarhøvd, aðrir
um gravheyggjar, tí mangt
ymiskt var jú at droyma
um aftaná ein slíkan túr ,
sum vit høvdu gjørt inni á
Sótnesi.

Alt fær jú ein enda. Og
her endar so frásøgnin
um hesa nátt, sum vit
upplivdu inni á einum
fjørði við vesturstrond
Grønlands, og sum eg og
felagar mínir leingi fara at
minnast aftur á.

Hesin tiburður er mill-
um aðrar eitt av nógvu
dømunum um, hvat vit
føroyingar uppliva í okk-
ara vandamikla strevi á
havinum – nógvar hundrað
sjómíl burtur frá heimun-
um – við Grønlands storm-
hørðu og veðurbardu
strendur.
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Vit gera okkum klárar til heimferð í Føroyingahavnini heystið 1935. Bátarnir
verða inntiknir.

Sólarris siglir úr Føroyingahavnini. Haraldur hongur í
taklinum.
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Dieseldýr
- hví og hvussu beina tey burtur?
Unicorn Biostop er eitt konsentrerað eiturevni, sum
drepur bakteriur, soppar og ger í dieselolju.

Vatn kemur í allar oljutangar (dieselolja).
Vætunøgdin veksur vegna kondens. Øll
hydrokarbonvøra, ið verður leverað sum
brennievni, hevur eina ávísa mongd av
vatni frá høvuðsveitara til oljuveitara.
Vatninnihaldið er uml. 50-100 ppm.

Eftir einari stuttari tíð verður dieseloljan
mettað av vatni, og sum frá líður skilir

vatnið seg út og skapar eina vatnmongd á
botninum í tanganum. Henda fasan er góð
fyritreyt hjá mikroorganismum.

Tá ið bakteriur og soppar fara at grógva,
er gróðurin ímillum vatnið og dieseloljuna.

Her eru bestu gróðrarlíkindi, og tað grør
við miklari ferð. Massin skapar avfalls-
evni, sum flóta runt í tanganum, samtíðis
sum tað verða løg oman á hvørjum øðrum
av livandi og deyðum bakterium á veggi-
num og í botninum.

Hesin massin kan føra til:
1. Filtrini tippast
2. Slit á pumpu og dysum
3. Mikrobiologisk tering

Testpinnar
Fyri at vita um tað eru dýr, soppar ella ger
í dieseloljuni, verður ein Dipslide (test-
pinnur) nýttur. Alt eftir hvussu nógv diesel-
oljan er infiserað, verður Unicorn Biostop
doserað.

Vilt tú vita meir, so ring 555200.
FØROYA OLJUSØLA Sp/f
Sívarsvegur 4
FO-188 Hoyvík
Tlf. 355200, Faks 355201, Fartlf. 555200
E-mail: oljusola@oljusola.com
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Við hesum í huga er tað
áhugavert at lesa í danska
Fiskeritidende um Kar-
stensens skipasmiðjuna í
Skagen. Hon hevur ný-
bygningar í ordra til kom-
andi trý árini.

Harafturat hava teir
nógv umvælingararbeiði,
m.a. grønlendskar trolar-
ar, sum sigla framvið Før-
oyum til Skagen.

Teir byggja mest fiski-
skip, men beint nú hava
teir fingið ordra um at
byggja tvey vaktar- og
eftirlitsskip til Grønlands.

Meðan okkara skipa-
smiðjur satsa upp á um-
vælingar, so er tað øvugta
galdandi fyri Kartensens
Skibsværft. Fyrr vóru eini
300 fiskiskip í Skagen,
sum góvu ein hóp av ar-
beiði, men nú eru bert
eini 30 eftir og arbeiðið
av teimum er minkað sam-
svarandi. Hetta er annars
sama gongdin sum í øðr-
um donskum fiskaríhavn-
um.

Henda skipasmiðjan varð

stovnað í 1917, og tey
fyrstu nógvu árini var tað
sjálvsagt træskip, sum
vórðu bygd. Í 1970-unum
og 80-unum vórðu tað
mest umvælingar, sum
dentur varð lagdur á. Men
síðani endan av 90-unum
er dik komið á at byggja
nýggj skip. Helvtin av

teimum 160 starvsfólk-
unum arbeiða í dag við
nýbygninginum.Teir flestu
nýbyningarnir fara til út-
landið, og serstakliga hev-
ur Írland verið ein stórur
marknaður. Hagar sjey
skip eru bygd, og er hetta
helvtin av uppsjóarflot-
anum í Írlandi. Afturat

hesum hava teir bygt tey
bæði nýggjastu og størstu
skipini í danska flotanum,
nevniliga "Strømfjord" og
"Gitte Henning".

Og nú fara teir at
byggja eina nýggjan "Isa-
fold", sum verður eitt
kraftblokkaskip, sum skal
avloysa gomlu "Isafold",

sum hevur heimstað í
Hirtshals. Hetta er størsta
skip teir higartil hava
bygt,og er henda bygging
møgulig vegna saman-
legging av fýra fiskiloyv-
um. "Isafold" er byggi-
nummar 397 hjá skipa-
smiðjuni. Skrokkurin verð-
ur í løtuni bygdur í Polen,

og í apríl 2006 kann
nýggja "Isafold" fara sína
jómfrúferð.

Afturat hesum eru teir í
holtur við at byggja eitt
skip til Finlands, sum er
35 metur langt.Eisini skulu
teir byggja ein 15 metrar
langan trolari til Skot-
lands.So her eru viðskifta-
fólk í nógvum londum.

Fyribils er arbeiðið
tryggjað við nýbygning-
unum fram til 2008.

Hvat við okkum?
Hetta er sera hugaligur
lesnaður, at tað kann
gangast so væl hjá eini
danskari skipamiðju, sum
eisini hevur bygt skip til
Føroyar.

Men spurningurin er
bert, hvussu tað kann
bera til, at ein vinna, sum
kann ganga so væl í Dan-
mark, als ikki skal bera til
í Føroyum, hóast vit bæði
hava fólk og útgerð.

Hetta má vera ein sera
áhugaverdur spurningur
at fáa útgreinaðan.

Donsk skipasmiðja – hevur nýbygningar til trý ár
Í Føroyum fáa við javnan at vita, at alt sum eitur nýskipasmíð í høvuðsheitum er søga í Føroyum. Burtursæð frá onkrum smærri trolbátum, so er einki
í vænti á hesum økinum. So her hevur gingið sera nógv niður á bakka í mun til tað, sum tað onkuntíð hevur verið.

Reiðarin/skiparin tekur
manningina umborð í Før-
oyum á heimstaði skip-
sins ella, har fólkið fær
boð um at koma, tá túrur
byrjar, og setir hana av
har, tá túrur endar.

SSttkk..  22.. Tænastan byrjar
beinanvegin, sum mynstr-
að er. Er onki serstakt til-
skilað við ámynstringina,
er tænastan galdandi ein
túr í senn.

SSttkk..  33.. Fer skipið tó
nýggjan túr við minni
manning enn túrin framm-
anundan, skulu teir av
manningini, sum ikki
sleppa við aftur, fáa boð

um hetta, beinanvegin
komandi manning er sett.
Tá farið verður avstað
aftur við fullari manning,
skal í minsta lagi tvær vik-
ur áðrenn farið verður,
ella so skjótt, hetta letur
seg gera, boðast allari
manningini frá, hvørt við-
komandi sleppur við ella
ikki. Hesar reglur skulu
eisini vera galdandi, tá
skip verður lagt fyribils.

Áðrenn eitt ár
í reiðarínum
SSttkk..  44.. Hevur maður verið
við skipi, og eru ikki onn-
ur boð send honum inn-

an 3 samdøgur aftaná, at
túrur er av, kann hann
rokna seg sum bidnan við
aftur,um farið verður nýggj-
an túr hjá sama reiðarí.

SSttkk..  55.. Hevur maður
lovað seg við skipi, og vil
hann geva avboð, so skal
hetta gerast í seinasta lagi
3 dagar – maskinmeistar-
ar tó 7 dagar – áðrenn far-
ið verður.

SSttkk..  66.. Halda partarnir
ikki skyldu sína smb. hesi
grein til at geva avboð
rættstundis, so skal reið-
ari, sum er ov seinur at
geva avboð, rinda skipar-
anum og manning minstu-
løn svarandi til niðanfyri
standandi talvu:

·· KKookkkkuurr
1,5 x mánaðarendurgjald

·· DDeekkkkaarraarr
1 x mánaðarendurgjald

Mánaðarendurgjaldið til
kokk og dekkara verður
roknað við støði í arbeið-
arasáttmálanum samb.hes-
um reglum: 8 tímalønir
hjá arbeiðara x 21 dagar x
95%. Samb. galdandi sátt-
mála er upphæddin í dag
(8 x 100,80 x 21 x 0,95 =
16.087.68)

Tað verður ikki roknað
frítíðarløn av mánaðar-
endurgjaldinum.

SSttkk..  77.. Skipari og mann-
ing, sum geva avboð ov

seint, skulu rinda reiðara-
num í samsýning upp-
hædd, ið er hálvt so stór
sum tað, reiðarin skal
rinda.

Eitt ár og meira
í reiðarínum
SSttkk..  88.. Skipari og mann-
ing, bæði teir sum eru
umborð og teir, ið eru frí-
túr í landi, hava rætt til:
·· 1 mánað uppsagnar-

freist, tá viðkomandi
hevur verið mynstraður
samanhangandi í sama
reiðarí í eitt ár.

·· 2 mánað uppsagnar-
freist, tá ið viðkomandi
hevur verið mynstraður
samanhangandi í sama
reiðarí í tvey ár.

·· Um skipið, skipari og
manning hevur verið
við, verður selt øðrum
eigara, og manningin
heldur fram hjá nýggju
eigarunum, verður hon
at varðveita sína støðu
hvat uppsøgn viðvíkur.

·· Sama er galdandi fyri
skipara og manning mót-
vegis reiðarínum, tó verð-
ur uppsagnarfreistin í
mesta lagi 1 mánaður.

SSttkk..  99.. Tá reiðari/skipari
ynskir at siga manni upp
eigur hetta at verða gjørt
skrivliga.

SSttkk..  1100.. Við samanhang-
andi skilst, at maður eftir

ásetta frítíð/frítúr/-túrar
er tøkur at fara við aftur.

Tann, ið ikki er tøkur
missir sína verandi upp-
sagnarfreist.

SSttkk..  1111.. Liggur skipið,
skipari ella manning van-
liga ger tænastu á, og við-
komandi fer við skipi hjá
øðrum reiðarí ímeðan, tel-
ur hetta tíðarskeiðið ikki
við í uppsagnafreistini.
Skipari og manning skal
tó vera tøkur, tá skipið fer
aftur til fiskiskap.

SSttkk..  1122.. Uppsagnarregl-
urnar eru galdandi fyri
skipara og manning, írokn-
að teir sum hava frítúr.
Sigla skipari og manning í
uppsagnartíðini, fáa teir
løn samb. sáttmálanum. Í
tann mun, teir ikki gera
tað, er endurgjaldið, sum
reiðaríið skal rinda, ella
endurgjaldið, sum kokkur
og dekkari skulu rinda,
kr. 16.087,68 x partsbýti í
sáttmálanum.

Skipari og manning,sum
eru frítúr í landi,hava rætt
til uppsagnarhýru frá sama
degi, sum teir, ið sigla í
uppsagnartíðini, treytað
av at teir verða uppsagdir
frá sama degi.

Um skip kemur fyri
óhappi og av hesi orsøk
ikki fer í vinnu aftur, kann
reiðari mótroknað inn-
tøkutapstrygging hjá skip-
ara og manning í skyldug-

ari uppsagnarhýru.

Reiðarínum er heimilað
at afturhalda í hýruágóða.

SSttkk..  1133..
Burturvísing
SSttkk..  1144.. Vísir reiðaríið skip-
ara ella einum av mann-
ingini burtur uttan grund,
skal reiðaríið gjalda løn í
uppsagnartíðini svarandi
til løn í uppsagnartíðini,
sum er tað sama sum við
uppsøgn. Sama er gald-
andi mótvegis reiðarínum,
um skipari ella ein av
manningini av órøttum
fer av skipinum,tá viðkom-
andi hevur verið minst 1
ár mynstraður við skipin-
um/í reiðarínum. Tó skal
endurgjald, sum skipari
og manning skal rinda
svara til 1 mánað gjald
samb. stk. 12.

SSttkk..  1155.. Reglurnar um
uppsagnarhýru/endurgjald
fyri óheimilaða burturvís-
ing eru eisini galdandi
fyri skipara og manning,
sum hava frítúr.

Nevndu reglur eru eis-
ini galdandi,um skip verð-
ur tikið úr vinnu ella
verður selt.

Møgulig onnur inntøka í
uppsagnartíðini verður
ikki mótroknað í upp-
sagnarhýruni/endurgjald-
inum.

Mynstring, uppsøgn og endurgjald Hetta er nýggju sáttmálareglurnar
viðvíkjandi setunarviðurskifti.

Klaksvíkar Sjúkrahús
FO-700  Klaksvík

Læknaskrivari
Søkt verður eftir avloysara fyri læknaskrivara
fulla tíð, skjótast tilber. Setanin er til 31.08.05.

SSeettaannaarrttrreeyyttiirr::
Løn og setanartreytir sambært sáttmála millum
Fíggjarmálaráðið og Starvsmannafelagið.

Umsókn við neyðugum skjølum verður at
senda til:

Klaksvíkar Sjúkrahús
Umsjónarmaðurin
FO-700 Klaksvík

Umsóknarfreist 30.07.2005.
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Tað er staðfest, hetta er
manningin av "Tvey Syst-
kin" hjá Absalon Jacobsen
á Skála í 1930. Navnið
kemur av, at Absalon átti
tvey børn,Dánjal Paula og
Ingu.

Vit hava higartil fingið
hesin nøvn:

1. Tummas Michelsen,
Viðareiði

2. Tummas Thomsen,
Syðrugøtu

3. Dánjal Viderø,
Viðareiði

4. Petur Poulsen, hjá
Dánjali, Syðrugøtu

5. Sámal Samuelsen,
Eiði.

6. Peter M Thomsen,
Syðrugøtu

7. Karl Thomsen,
Syðrugøtu

8. Óli Poulsen,
Syðrugøtu

9. Olaf Klein, Gjógv
10. Lassi Thomsen,

Viðareiði
11. Alén Viderø,Viðareiði
12. Petur Hans Poulsen,

hjá Nellu, Syðrugøtu.
13. Eyðun Gøthe,

Norðragøtu
14. Jens Jacobsen,

Skálafirði
15. Jóan Magnus Thom-

sen, Syðrugøtu,
skipari

16. Óli Petersen, Selatrað

17. Agga Jacobsen, úr
Hvalvík

18. Andreas Andreassen,
Norðskála.

19. Jóhannes Olsen,
Skála

20. Alfred Andreassen,
Norðskála

21. Gunnar Samuelsen,
Eiði

22. Jógvan E Lydersen,
Viðareiði

Nr. 2 er pápi 6 og 7. Nr. 4
og 8 vóru brøður. Nr. 2 og
15 vóru brøður.

Skipari var Jóan Magnus
har Niðri í Syðrugøtu.
Hann førdi "Tvey systkin"

frá 1930 til 1939.
Greitt er frá eini serlig-

ari hending í 1933 í Sigl-
ingarsøguni hjá Páll Nols-
øe. "Tvey Systkin" var
komin inn í Julianehåbs-
víkina, og tað gjørdist ill-
veður og teir máttu leggja
bakk. Tá vóru teir varir
við eitt óljóð frá skrúvuni,
og meintu teir, at hon var
losnað. Komnir í Føroy-
ingahavnina fóru teir und-
ir at seyma ein kavara-
búna úr segldúki. Hann
var gjørdur sum ein ketil-
drakt, ið rakk upp um
vatnsskorpuna.Til rút fyri
andlitið brúktu teir eitt
spegl, har teir tóku kyk-

silvurið av baksíðuni,
gjørdu eina trærammu um
og heftu speglið á kavara-
búnan. So læt Jóhannes
Olsen av Skála seg í bún-
an og fór niður at hyggja
eftir skrúvuni, men tá
vísti tað seg, at skrúvan
var ikki losnað, men ein
búsningur var brotnaður.
Neyðugt var tí at fáa skip-
ið uppá turt, men fyrst
máttu teir tøma skipið
fyri salt, eini 150 tons.Teir
fingu síðan "Tvey Systkin"
so mikið uppá land, at
skrúvan kom undan á
fjøru og skaðin bøttur.

Hetta er aftur eitt dømi
um, at fiskimenn ikki eru
ráðaleysir!

Manningin var av "Tvey Systkin"

3350F03160

Tjørnuvík
Tað sum vit nú vita um hesa mynd er, at menninir eru hesir:

1. Hans Jacob Andreassen, á Skorpisoyri, Langasandur.
2. Ókendur.
3. Óla Jákup Magnussen,Tjørnuvík.
4. Sámal Jákup Samuelsen, í Nýggjustovu, Haldarsvík.
5. Hans Jacob Olsen, hjá Sámali,Tjørnuvík.
6. Jákup Heinesen, hjá Dáva,Tjørnuvík.
7. Jógvan Hansen,Tjørnuvík.
8. Hans Jacob Hansen, seinni Heimaraklett,Tjørnuvík.
9. Jóannis Johannesen, á Torlabrúgv,Vík.

Her manglar ein maður, og vit høvdu eisini viljað fingið at vita
hvørjum skipi manningin er av.

3350F03120

Sitandi f.v. Jákup Jacobsen í Jógvanstovu, Hvalvík
og Frithjof Jacobsen, Nólsoy.

Aftanfyri: Dánjal Viderø, Viðareiði. Slerdi út við
"Tvey Systkin" 5.januar 1932, Petur Hans Poulsen,
hjá Nellu, Syðrugøtu og Jóhannes Olsen,
Skála.

Tað var Jóhannes sum skipaði fyri
kavarabúnanum og tað var Petur
Hans, sum seymaði hann.

Hesa tekning av kavarabúnanum
gjørdi Óli Petersen eftir frágreiðing
hjá Jóhannes Olsen.

"Tvey Systkin". Málning-
ur eftir Hans Jacob
Hansen.

Naena Danielsen,
sum er kend frá síni
skriving her í blað, hev-
ur havt eina frásøgn
um reiðaran Absalon á
Skála, sum var ommu-
beiggi hennara. Hon
minnist glæmuna sum
stóð um hetta veldiga
skipið við sínum trim-
um mastrum. Hvørja
ferð eitt skip sigldi um
Gøtuvík við trimum
mastrum róptu børnini
"Tvey Systkin", "Tvey
Systkin", hóast tað vóru
aðrar skonnartir við
trimum mastrum.

89 ára gamli Nikael
Thomsen, er sonur

Tummas har Niðri, nr. 2
á myndini. Hann var

annars beiggi skiparan
Jóan Magnus. Hann fór

við "Tvey Systkin" í
1933, og hann var við

hendan túrin, tá teir
máttu tøma lastina fyri

salt. Hann minnist, at
saltið varð handað upp

við spann!
Nikael fekk sum

nógvir aðrir fiskimenn
tuberklar umborð, og

varð lagdur inn á
sanatoriið. Her fekk

hann í 1943 starv sum
pedellur, og hetta gjørd-

ist hansara lívsstarv.
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Í besta summarveðri í 1937
gekk ein bíggjarbátur
burtur við fýra monnum.
Tað hava verið ymsar git-
ingar til orsøkina.Tann 85
ára gamli Petur Zacharias-
sen, ættaður úr Mykinesi,

var millum teir seinastu
sum sóu bátin. Og her
gevur hann sína meting
av orsøkini.

Ein  góðveðursdagur av
teim allarbestu, dýrd á vík
og vág, og klárur himin.

Alt tyktist at vera friður
og eingin vandi.

Tað vóru fleiri bátar úr
Vágum á Guttamið henda
leygarmorgunin 12. juni
1937. Millum teir var eitt
5-mannafar úr Bø við 4

monnum og eitt
4 mannafar úr
Mykinesi eisini
við 4 monnum,
har undirritaði
var við.

Tá ið tað
nærkaðist til
kyrrindi sigldu
allir bátarnir
langt út á økið,
sum undir einum navni
verður nevnt Guttamið.
Hetta var fyri at liggja væl
fyri til kyrrindarakstur, ið
bara rekur inneftir. Nú
vildi so til, at vit og
Bíggjarbáturin sigldu ikki
útaftur, men blivu við at
reka inneftir. Vit  vórðu
sostatt staddir langt
innanfyri allar hinar bát-
arnar, tá ið kyrrindini
vóru av. Vit høvdu bók-
stavliga rikið borð um
borð, soleiðis at bátarnir
komu saman av og til. Nú
var tað eitt bátssýni út til
hinar bátarnar.

Vit báðir bátarnir vóru
teir fyrstu, sum fóru at
sigla til lands. Vit høvdu
stutt at sigla inn móti lend-
ingini í Mykinesi, meðan
Bíggjarbáturin sigldi inn
suðureftir móti Falltang-
anum, tí hann skuldi inn á
Sørvág. Soleiðis komu vit
skjótt burtur frá hvørjum
øðrum.

Á Bíggjarbátinum byrj-
aður teir at gera reint, og
tað var skjótt, at allur fugl-
urin var aftaná bátinum,
eftir sum teir vóru fyrstir
at blaka slógv út. Tá ið
løta var farin, løgdu vit til

merkis, at ein
stórhvalur leyp
leysur úr sjónum
stutt aftan fyri Bíggj-
arbátin. Løtu seinni
var hvalurin aftur, og
eisini tá leyp hval-
urin leysur úr
sjónum upp á
síðuna av bátinum.
Hann sást eisini
sunnan fyri bátin og
tískil nærri honum.
Tá góvust teir at
gera reint, og
broyttu kós beint

inn móti nærmasta landi,
sum var Heimaranes og
Tindskriðubarmurin.

Var tað hvalurin sum
beindi fyri teimum?
Vit vóru nú við at koma
inn á gjónna í Mykinesi.
Tá sóu vit bátin og hvalin
fyri seinastu ferð.Tá leyp
hann eisini leysur úr sjó-
num, eisini sunnanfyri
bátin, og ógvuliga nær at
vísa seg. Men tá hendi
einki, uttan at menn reist-
ust upp í bátinum.

Hjá okkum at síggja, tá
vit fóru inn á gjónna, varElias Joensen. Ólavur Guttesen.

Hetta eru rovini av bátinum. Petur heldur, at sum hann er brotin er tað sera
sannlíkt, at hvalurin teir sóu hevur lagt á bátin.

Andreas Guttesen.

Hans Hendrik Guttesen og konan.

Petur Zachariassen:

Tá Bíggjarbáturin fórst
og 4 mans sjólótust

Petur Zachariassen

Tann svára sorg, sum kom yvir Bíggjarbygd, kenst um
alla oynna.Tað var eisini ásýniligt sunnudagin, tá hild-
in varð sorgar- og minnisgudstænasta. Har var komið
saman um 200 fólk í tí lítlu Bíggjar kirkju. Frá øllum
bygdum í oynni og aðrastaðni var fólk komið.

Kirkjan var skrýdd við blómum, og á kórsgáttini
stóð eitt borð við svørtum áklæði, har brunnu 4 ljós í
messinastakum.

Álvarsamt og hátíðarliga ljóðaði urgan,meðan kirkj-
an fyltist til ytstu dyr.

Eftir inngangsbønina ljóðaðu sálmarnir: "Lover Herr-
en, han er nær" og "Jeg lever og ved" og Vágaprestur,
Poul Johansen, prædikaði yvir evangeliið til henda
sunnudag (Luk. 5, 1-11). Í prædikuni minti hann á, at
vit Føroyingar hava fiskiskap til høvuðsvinnu. At
henda vinna ofta krevur nógv mannalív, og soleiðis
veldur stórar sorgir. Hann minti aftur á teir farnu og
tey ríku, góðu minnir, ið eftir teir eru. Hjá kristnum
menniskjum eigir sorgin ikki at vera uttan vón.Trúgv-
in og vónin um aftur at hittast skal styrkja og bera.

Sálmurin "Tú Harri Krist" varð sungin,og Emil Joen-
sen, prestur, prædikaði (yvir Matt. 8, 23-27). Í prædik-
uni nevndi hann, at Bøur í søguligari tíð aldri hevur
verið fyri tílíkum óhappi at missa so nógv eina ferð.
Hann lýsti lyndi teirra, ið burtur vóru farnir, teir vóru
rætthugsandi menn og álitismenn í starvi sínum.
Saknurin verður stórur, men trúgvin á frelsarin skal
bera tey, sum av varða.

Sálmarnir "Tonk, einaferð tá mjørki í skal lýsa" og
"Tað er ein stutt, ein stokkut løta" vórðu sungnir. Hes-
in seinasti sálmurin er yrktur beint aftaná ólukkuna
av Mikkjal av Ryggi.Vit skulu tí prenta hendan sálm
uppaftur:

"Tað er ein stutt, ein stokkut løta,
so fara vit úr hesi verð;
í himmiríki aftur møta vit 
teimum, sum vit mistu her,
sum tú algóði faðir mín í náði leiddi til tín.

Hjá Gudi glað tey okkum bíða,
í sælu teimum tíðin fer.
O faðir! Gev oss kraft at stríða,
til fagnarstundin komin er,
tá loyst frá lívsins neyð og sorg vit flyta heim í
tína borg.

Tá gloymd er øll vár svára møði,
tí Jesus turkar burt hvørt tár,

í endaleysu andans frøði 
vit liva har um ótald ár;
tá syngja vit so glað og sæl:
Gud gjørdi alt so sera væl."

Ein grípandi sorgargudstænasta, ikki einans fyri tey
avvarðandi, men fyri alt fólkið, sum henda dag var
samankomið í Bíggjarkirkju.

Sorgar- og minnisgudstænasta í Bíggjar kirkju
Henda frásøgnin frá minningargudstænastuni  27. juni 1937 stóð í Føroya Social Demokrati 3. juli sama ár.



Bíggjarbáturin akkurát
leysur úr Leitistanganum.
Tá var ikki langt eftir til at
fáa fatur í landi, men ov
langt alíkavæl. Hví bíðaði
hvalurin, til eingin sá hvat
ið fór fram inni á Tind-
skriðubarminum? Hvat
slag av hvali veit eg ikki.
Støddin var umleið 1½
ferð longdin av einum 5-
mannafari. Hetta er ein
meting frá tí  vit sóu hann
fleiri ferðir í leysum lofti
við síðuna av bátinum.

Sunnumorgunin tann
13. juni kl. 10 f.p. komu
boð til Mykinesar um, at
Bíggjarbáturin ikki var
komin aftur leygardagin.
So var farið at leita, fyrst
har sum vit sóu bátin
seinast.Tað var tá, vit sóu
hann í ferð við at sigla inn
á Tindskriðubarmin, sum
er í Mykinesi.Men har var
einki at síggja til nakað
sum helst, hóast trúliga
var leita. So var eisini leita
við størri bátum og skip-
um víða um, men einki
varð funnið, burtursæð
frá at ein ár og onkur tilja
sum fleyt Innan Til Und-
ur. Tað er eitt øki vestan
fyri Flesina  longu undir
vesturendanum á Myki-
nes hólmi. Eingin ivi var
um, at tað var av Bíggjar-
bátinum, men hvussu var
hann farin? Tað vóru nógv-

ar ymiskar gitingar um
tað.

Mánamorgunin varð rest-
in av bátinum funnin inni
á Tindskriðugjónni, tað er
ein lítil gjógv inni á botn-
inum á Tindskriðubarm-
inum, sum sker seg inn í
landslagið millum Tind-
skriðu og Lambafellið.

Hendan restin av bát-
inum var ikki nógv. Bert
kjølur, kjalarborð, fláborð

og ein partur av tí triðja
borðinum og endin av øll-
um bondunum. Tey vóru
skoytt millum triðja  og í
beinari linju í fjórða borði
úr enda í annan.Tá ið bát-
urin hevur fingið slagið,
er allur báturin omanfyri
við einum parti av triðja
borðinum  skræddur  upp
í heilum líki. Komandi
vestfall hevur so tikið alt
sum fleyt vestur í havið.

Tað arbeiddu nógv fólk
úti á Mykineshólmi tann
dag. Tvey nýggj sethús
vórðu bygd úti á hólm-
inum. Tey høvdu lagt til
merkis nakað av rekaviði,
sum fór við vestfallinum
út um hólmin seinna part-
in tann dagin, ið báturin
fórst. Men tað var eingin
sum droymdi um, at nak-
ar bátur var burturgingin
tann góðveðursdagin.Tað

var eisini óhugsandi.
Tá eg fyri tveimum ár-

um síðani var inni á báta-
savninum í Brekkutúni og
hugdi at vrakinum av
Bíggjarbátinum, har vrak-
ið er goymt, kom eg eftir,
hví báturin ikki var funn-
in sunnudagin. Orsøkin
var uttan iva, at motorur-
in var skræddur upp við
botnrammuni úr stoypi-
jarni av teimum 4 skrúv-

unum, sum ramman hev-
ur verið fest. Í eikikloss-
unum í botninum vóru
tvær skrúvur í hvørjum
borði. Tríggjar skrúvur,
tvær í bakborð og tann
aftara í stýriborð eru
vekk. Men tann fremra
skrúvan í stýriborð situr
føst, og har er botnramm-
an brotin líka innan fyri
skrúvuhøvdið. Av teirri
orsøk, at motorurin ikki
er blivin leysur frá bát-
inum beinanvegin, hevur
motorurin tikið tað, sum
eftir var av bátinum,niður
á botn. Har hevur hann
ligið leygardagin og sunnu-
dagin, men mánanáttina
er so báturin flotnaður
upp á eystfallinum. Eyst-
fallið rekur bert einar
tveir tímar inni við land
undir oynni sunnanfyri,
og tað rekur inn suður-
eftir, tá vestfallið er kom-
ið. Inni við land hevur
báturin flotið so innar-
laga, at tað ikki hevur
klára at tikið hann út um
Leitistangan, av teirri or-
søk er hann endaður inni
á Tindskriðugjónni.

Teir sum fórust við bát-
inum vóru Elias Joensen,
giftur, Andreas Guttesen,
ógiftur, Hans Hendrik
Guttesen, giftur og sonur
hansara, 20 ára gamli
Ólavur Guttesen.
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Tað er ikki ókent, at hvalur er lagstur á bátar. Hendan myndin er frá eini frásøgn í Illustreret Videnskab
um ein líknandi tilburð í 1820.

Við hesum verður sagt frá, at umsóknir fyri 2005 um stuðul úr Minningar-
grunni Dánjal Niclasen's eiga at verða okkum í hendi í seinasta lagi mikudag-
in, hin 10. august 2005.

Umsóknarblað fæst við at fara á heimasíðuna www.faroe.com ella  heima-
síðuna www.united.fo ella seta seg í samband við Faroe Seafood, tel. 35 55
55. Umsóknarblaðið skal sendast til nevndina í Minningargrunni Dánjal
Niclasen's:

MMiinnnniinnggaarrggrruunnnnuurr  DDáánnjjaall  NNiiccllaasseenn''ss
cc//oo  FFaarrooee  SSeeaaffoooodd
PPoossttbbooxx  6688
FFOO--110000    TTóórrsshhaavvnn
AAtttt..::  MMeeiinnhhaarrdd  JJaaccoobbsseenn,,  nneevvnnddaarrffoorrmmaaððuurr

Endamálið við Minningargrunni Dánjal Niclasen's er at stuðla ungum føroy-
ingum, ið vilja útvega sær vvííððaarrii  úúttbbúúggvviinngg innanfyri føroyska fiskivinnu. Í
2005 verða umsóknir um stuðul úr Minningargrunni Dánjal Niclasen's rað-
festar á henda hátt:

·· SSeerrúúttbbúúggvviinngg  íí  hhaannddiillss--  oogg  ffííggggjjaarrvviiððuurrsskkiiffttuumm,,  ssuumm  hhaavvaa  vviiðð
ffiisskkiivviinnnnuu  aatt  ggeerraa..

·· MMaarrkknnaaððaarrkkaannnniinnggaarr  ttiill  ffrraammaa  ffyyrrii  fføørrooyysskkaa  ffiisskkiivviinnnnuu..

·· VVííððaarrii  úúttbbúúggvviinngg,,  iiðð  hheevvuurr  vviiðð  vviiððggeerrðð  oogg  ggóóððsskkiinngg  aavv  ffiisskkii
oogg  ffiisskkaavvøørruumm  aatt  ggeerraa..  

·· KKaannnniinngg  aavv  ffiisskkiisskkaappii  uuttttaannffyyrrii  FFøørrooyyaarr,,  ssuumm  kkaannnn  bbeerraa  íí  ssæærr
nnýýggggjjaarr    vveeiiððuuhhæættttiirr  eellllaa  vveeiiððuu  aavv  ffiisskkaasslløøgguumm,,  iiðð  iikkkkii  hhaavvaa
vveerriiðð  vvaannlliigg  íí  FFøørrooyyuumm..
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TToorrlleeiiff JJoohhaannnneesseenn

GGUUÐÐSS
OORRÐÐ

“Frið lati eg eftir hjá tykkum, mín frið
gevi eg tykkum; eg gevi tykkum ikki
eins og heimurin gevur. Hjarta tykkara
óttist ikki og ræðist ikki!” Joh.14,27

Ein ytrimissións trúboðari segði frá tí, sum ein
fyrrverandi Etiopiskur heidningur hevði sagt
honum:

– Tá vanlukka rakti familjuna ella heimið, fóru
tey til heksadoktaran fyri at spyrja hann, hví
hetta hendi, og hvat tey skuldu gera. Hann segði
sum oftast, at Sátan var illur, og kravdi offur. So
máttu tey ofra eitt djór, og sletta blóðið av tí á
ymiskar lutir inni í heiminum. Innvølin skuldu
tey bera til heksadoktaran, tí so bleiv friður.Tey
so gjørdu, men eingin sálarfriður kom.Tey livdu
í støðugum ótta fyri Sátani og myrkursins kreft-
um.

Tey fóru so aftur til heksadoktaran og bóðu
hann um góð ráð. Hann bað tey ofra av nýggjum,
tí so skuldu tey fáa sálarfrið.Tey so gjørdu, men
eingin friður kom.

Soleiðis høvdu mong ættarlið verið bundin av
stúran og ræðslu fyri óndum maktum.Tey tordu
ikki annað enn at gera, sum heksadoktarin segði,
hóast eingin friður kom.

Friðurin kom, tá trúboðararnir komu og boð-
aðu Kristi sigur og Kristi frið.

Kristus reinsaði sál og samvitsku, ja, familjuna
og heimið við.–

Hesin vitnisburður úr Etiopia prógvar tað, sum
Bíblian lærir – at tey gudleysu hava ongan frið.
Jes. 57,21.

Jesus segði: Mín frið gevi eg tykkum! Hvat er
tað fyri friður?

Jesu friður er ikki ein ytri friður, sum upplivist,
tá tú ert í kvirru, tá lívið kennist lætt at liva, tá tú
ert frískur og væl til passar...

Jesu friður er fyrst og fremst ein hjartafriður,
sum sálin hvílir í, tá syndirnar eru játtaðar fyri
Guði. Jesu friður er ein hvíld og sæla, sum
samvitskan kann hvíla í, tá hon er reinsað í Jesu
blóði.

Kirkjufedrarnir søgdu: "Har, sum fyrigeving
syndanna er, er lív og sæla!"

Jesu frið kunnu Guðs børn hvíla í hóast tungar
dagar, tí – sum dagurin er, skal styrki Guðs vera.

Jesu frið kunnu Guðs børn hvíla í hóast sjúku,
mótgongd og trupulleikar av ymiskum slagi, tí,
Guð er faðir teirra, sum hoyrir bønir teirra, telur
tár teirra, ja, sum entá hevur talt hvørt hár á
høvdi teirra.

Fæst hesin friður í dag? Ja! Men skalt tú fáa
hann, so mást tú leita har, sum hann er at finna.

Heimurin kann ongan sannan frið geva, tí hann
eigur hann ikki, og kennir hann heldur ikki.

Jesus er friðarhøvdingin, og tí kann bara hann
geva sannan frið. Leita tí til hansara. Hann er at
hitta í Bíbliuni, í bønini og har sum Guðs børn
samlast. Hann er eisini at hitta allastaðni har, sum
mannahjørtu boyggja seg fyri honum og ákalla
hann.

Frið, sum kann varðveita,
frið, ið heilt ber av
øllum mannaviti,
Jesus Krist mær gav.

Ms. 484

Jesu friður

Tann 31. august fyllir ein
kendur hvalbingur í Havn,
Dánjal Norðberg, 80 ár.
Dánjal er sonur Niels
Paula og Mikkalinu Norð-
berg. Niels Pauli navnið
er jú sera kent í okkara
skipasøgu, og teir báðir
brøðurnir Niels Pauli og
Steintór vóru kendur sum
nakrir av okkara fremstu
trolaramonnum.Og sigast
kann, at skipini, sum eru
uppkallaðir eftir teimum
hava heldur ikki gjørt
navnið fyri skommum.

Mikkalina og Niels Pauli
fingu 11 børn, 9 dreingir
og 2 gentur. Og sigast
kann, at hesi og teirra
eftirkomarar hava í ein
stóran mun hildið sam-
bandið til sjógvin viðlíka.

Dánjal er ein maður,
sum er lættur at koma at
kenna. Tann, sum fyrst er
komin í prát við hann,
kemur eisini at kenna
hann. Dánjal er jú sera
prátingarsamur og vinsæl-
ur maður. Hann veit altíð
okkurt, og hann hevur
meira enn so dugnað FF-
blaðnum, tá høvið hevur
verið til tess.

Dánjal er runnin av teirri
góðu gomlu bygdament-
anini.Og við øllum sínum
systkjum hevur hann eis-
ini upplivað eitt ríkt heim
við einum góðum saman-
haldi,men eisini eitt heim,
har ansast mátti eftir. Og
hetta er ikki ringasti lær-
dómur at hava í førning-
inum.

Sum ungur fór Dánjal at
læra til skræddara, og
hetta arbeiddi hann við í
mong ár.Og at vera skædd-

ari var ikki bert at bøta
eitt hol í einar buksur.
Nei, her vórðu seymaðir
klædningar og frakkar og
annað, sum hoyrdi til.
Hann hevði fleiri fólk í ar-
beiði.

Men seinni kom hann
eisini at arbeiða sum for-
maður í kolinum í Hval-
ba, og umboðar hann her
eina mentan og eina søgu,
sum ikki eigur at hvørva.

Dánjal var í mong ár
grindaformaður í Hvalba,
og er tað nakar, sum veit
alt um grind, so er tað
Dánjal. Vit høvdu fyri
nøkrum árum síðani eina
frásøgn um kynstrið hjá
Dánjal at turka av grind.
Og hetta er nú ikki so
bert sum at siga tað. Tí
verður ikki ansað eftir,
kann skjótt maðkur koma
í, um turkað verður á
sumri.Men hetta er samb.
Dánjal eingin trupulleiki.
Lykkjurnar skulu skerast
heilt slættar. So skulu tær
saltstroyðast í 1-2 dagar,

og tá hava flugurnar ong-
ar møguleika at sleppa
framat! Og at væl riggar
kunnu vit vátta í okkara
húsi. Sum tann trúfasti
vinur, Dánjal er, kemur
hann framvið við eini
lykkju av og á,og tá er eis-
ini dagur í viku!

Dánjal er javnan á floti,
og hann sker sjálvur fisk-
in til flak. Ein partur verð-
ur turkaður og koyrdur
gjøgnum eina pressu eftir
einum serligum teknikki
hjá Dánjali.Og annars dug-
ur Dánjal alt fyri at siga
tað stutt.

Norðbergbrøðurnir ko-
mu at gerast fiskimenn og
fiskivinnumenn, og hetta
hevur eisini sett síni spor
í Hvalba.

Dánjal gjørdist tó "bert"
skræddari, og hetta hevur
pínt, tá hann hevur hoyrt
beiggjarnar reypa um sína
tíð á sjónum. Men Dánjal
slapp sær til skips í sínum
eldru døgum, og í dag
fæst hann dagliga við bát,

og nú stendur hann ikki
hinum eftir!

Dánjal giftist við Marnu,
sum var ættað úr Porkeri.
Tey fingu døturnar Malan,
sum doyði 4 ára gomul av
vanlukku, Jórun,Malan og
Ellu. Men Marna doyði í
1993, og í 1995 giftist
hann við Sólgerð,og hann
flutti til Havnar. Hetta
skuldi verið hart hjá ein-
um slíkum bygdarmanni,
men væl hevur borið til.
Sólgerð er kanska tann
meira friðarliga og jarð-
bundna av teimum báð-
um, og tey hava eitt sera
hugnaligt og gott heim.
Og her er opið hús í
Brekkugøtu 6 sunnudag-
in frá kl 12 til 18.

Í november seinasta ár
fylti Sólgerð 70 ár. Her
skal høvið verða nýtt at
ynskja teimum báðum
hjartaliga tillukku. Tað er
stuttligt at kenna tykkum
bæði!

ÓÓllii

Dánjal Norðberg 80 ár

Dánjal Norðberg saman við konuni Sólgerð.

Ein navigatørur
frá 1905 funnin
Í seinasta blað var mynd
av navigatørum frá 1905.
Vit hava bert fingið eitt
navn afturat teimum báð-
um, sum vóru uppgivin
frammandan. Jákup Fr.
Mikkelsen úr Klaksvík er
allarhelst nummar 9.

Hetta er bert eitt dømi
um, hvussu umráðandi
tað er at fáa sett nøvn á
gamlar myndir, áðrenn
tað er ov seint. Men vón-
andi frætta vit meira frá
hesi mynd sum frá líður.

Tíðindaskriv:

Lasse S. listafram-
sýning í Klaksvík
Fram til 6. august hevur kendi dansk/føroyski lista-
maðurin og rithøvundurin Lasse Sørensen lista-
framsýning á Norðoya Kunningarstovu.

Á framsýningini eru akvarellir, plakatir og bøkur
sum hann hevur skrivað.

Hann avmyndar, fólk, fuglar, djór og landsløg.
Nøkur av hansara listaverkum kunnu síggjast á

heimasíðu hansara: www.galeries.dk

Framsýningin er opin soleiðis:
Mánadag - Fríggjadag: frá kl. 08:00 til kl. 17:00.
Leygardag: frá kl. 10:00 til kl. 12:00.

Lasse S.og Norðoya Kunningarstova
3350F10325

FF-blaðið www.fiskimannafelag.fo
Gerst haldari fyri einans 50 krónur um ársfjórðingin
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Far bara
- vit fylgja tær

Kongabrúgvin, Postboks 329, 110 Tórshavn, Tel 345600, Faks 345601
tf@trygging.fo, www.trygging.fo

Uttan mun til hvar, og hvussu leiðin gongur, er tað 
umráðandi at fara tryggur avstað. Byrja ferðina hjá 
okkum, soleiðis at tú fært allan tín tørv nøktaðan 
og tryggur kanst njóta ferðina.
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Í komandi tveimum bløð-
um hava vit tað heilt ótrú-
ligu søguna um Honnu
Ben Yami, sum vit hava
hitt á máli.

Hon er týskur jødi, fødd
í 1930,og hon hevur upp-
livað nasismuna á egnum
kroppi. Vit hava frásøg-
una um, tá pápin, mamm-
an og systirin hvurvu og

endaðu í gasskømrunum
hjá Hitler. Síðan endaði
hon sjálv í Theresienstadt
og hevði fingið skrivlig
boð um at fara við deyð-
stokið, men varð bjargað
einum "eingli" og týskum
"ordan"! Síðan kom hon
til Ísrael, har beiggin
mundi verið fyribeindur
og aftaná bjargaður av

arabiskum yvirgangsmonn-
um. Fyri síðan at enda
sum fiskimannakona!

Hetta er tann mest eina-
standandi frásøgn við
myndum sum vit hava
havt í FF-blaðnum, og vit
kunnu siga við vissu, at
hon fer at bergtaka lesar-
an.

Komandi blað:

Søgan hjá týskum jøda, sum
gjørdist fiskimannakona

Menakhem og Hanna Ben Yami. Seinasta ár høvdu vit ta einastandandi søg-
unu hjá Menakhem sum polskur jødi.

Søgan hjá Honnu er ikki minni skakandi. Hóast bæði skuldu verið deyð
fyri meira enn 60 árum síðani liva tey enn í besta standi. Hetta er eisini ein
lívsjáttandi søga.
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Blondinur
Hvat eru trý tey ring-
astu árini hjá eini
blondinu?
– 1. flokkur!

*****

Hví tekur tað 72 tímar
hjá eini blondinu at
drekka eitt glas av
Ribena-saft?
– Tí á fløskuni stend-
ur: "Konsentreraður
leskidrykkur".

*****

Ein blondina kemur
inn í ein handil og fær
eyga á eina termo-
kannu.
– "Hvat er hetta", spyr
hon keypmannin.
Keypmaðurin greiðir
henni sjálvandi frá, at
hetta er ein termo-
kanna.

Keypmaðurin greið-
ir henni síðani frá
hvussu ein termo-
kanna virkar:
– "Ein termokanna
verður vanliga nýtt til
at halda heitari vesku
heita og kaldari vesku
kalda".
– "Tað ljóðar smart",
sigur blondinan. "Eina
tílíka má eg hava".

Dagin eftir fer hon
til arbeiðis og hevur
termokannuna við sær.

Ein medarbeiðari
leggur sjálvandi til
merkis, at hon hevur
termokannuna við
sær, og spyr hvat hon
hevur í termokann-
uni.
– "Tveir koppar av
heitum kaffi og eina
kalda Jolly", svarar
blondinan...

*****

Hví klatra blondinur
altíð uppum ein
glasvegg?
– Jú, tær vilja vita hvat
er á hinari síðuni...

Í Vágsbotni er altíð
onkur, sum selur fisk.
Nú um dagarnar hittu
vit hesar fittu gentur-
nar, sum seldu kalva-
høvd. Tær eru systrar
og systkinabørn og
eru frá vinstru: Krist-
ina, Sára, Heidi og
Arnhild.

Í næstseinasta blaði høvdu
vit eina frásøgn um Jóhan-
nes Joensen av Trøllanesi,
f.30. juli 1829,vanliga kall-
aður Jóhannes av Nesi.
Hann var við til at stovna
fyrsta fiskivinnufelag í
Norðoyggjum "Norderø
Fiskeri- og Skibsselskab af
1865." 

Felagið keypti "Caprice"
í 1865, men tað gekk ikki
serliga væl, og nógvir
trupulleikar vóru.Tað end-
aði við, at Jóhannes yvir-
tók skipið í 1871. Hann
flutti til Skotlands og búði
í Leith, og tað seinasta,
sum frættist frá Jóhannes
var, at hann fekk ein
skaða umborð og doyði í
1875. Tað er eingin ivi
um, at Jóhannes hevur
verið ein merkismaður,
men hann var eitt sindur
framman fyri sína tíð.

Sum nevnt fór Jóhan-
nes úr Føroyum med alla
í 1871. Men nú er lang-
abbasonur hansara Bill
saman við konuni Pam
komin aftur at ferðast og
at vitja ættina. Fulla navn-
ið hjá Bill er John William,
og merkir hetta, at hann
er hann fjórði John John-
son í ættini. Jóhannes

Joensen gjørdist náttúr-
liga til John Johnson í

Bretlandi.
Í komandi blað fara vit

at greiða meira frá virk-
seminum hjá Jóhannes og

frá vitjanini hjá langabba-
soninum á Trøllanes.

Aftur til Føroyar
aftaná 134 ár

Bill og Pam hitti í Havn ta skjótt 99 ára gomlu Johannu Matheu Skaale. Hon er ættað av Trøllanesi.
Jóhannes var abbabeiggi hennara, og er hon trýmenningur við pápa Bill, John Johnson.


