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Útróðrarmenn
kunnu nú prógva
elektroniskt, at
fiskurin er
fyrstafloks
Vit hava ein samandrátt av
teirri áhugaverdu uppgávu-
ni, sum næmingar á fiski-
vinnuskúlanum  í  Vest-
manna hava gjørt viðvíkj-
andi góðskuni á útróðrar-
fiski.

FF-blaðið hevur vitjað seinasta belgiska trolaran, sum veiddi undir Íslandi. Hetta
er eisini ein partur av okkara søgu. Og ein gamal føroyskur fiskimaður varð hug-
tikin av, hvussu væl belgiarar hava dugað at lýst lívið umborð á einum fiskiskipi.

Vit hava samandrátt av áhugaverd-
um fyrilestri um sambandið millum

æti og fisk.  Fiskimenn kunnu kanna
eftir um hesar royndir samsvara 

við teirra egnu.

Seinasti belgiski
trolarin undir Íslandi

FF-blaðið spyr hví tað ikki skal bera til at nýta sama leistin sum á Syðradali.  Har skiftast
børnini í bestu semju millum at ganga í skúla á Syðradali og Húsum. Samstundis bøtir hetta
um trivnaðin í bygdini.

Æti og fiskur

Fiskaprísirnir
lækkaðir 20% í ár

Valstríð á Trølla-
nesi
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Einki røkist fyri nakrari
loysn á skúlamálinum á
Trøllanesi. Sum tey flestu
minnast, samtykti undan-
farna bygdaráð undan
seinasta kommunuvali, at
skúlin á Trøllanesi skuldi
lata upp aftur. Hetta varð
gjørt út frá teirri sann-
roynd, at umleið helvtin
av skúlabørnunum vóru
av Trøllanesi, og at skúli
hevði verið har fyrr.
Hendan avgerðin varð
konfirmerað av Torbjørn
Jacobsen, tá hann var
landsstýrismaður. Og tað
skal sigast, at hendan av-
gerðin var honum til heið-
urs. Men so kom rættilig
fløkja í. Spurningur var
settur við heimildina hjá
landsstýrismanninum, og
nýggja bygdaráðið setti
hesa avgerðina úr gildi
aftur. Síðan hava verið
gjørdar ótaldar royndir at
fáa semju um málið. Sjálvt
løgmaður hevur verið
uppi í, men einki er kom-
ið burtur úr. Úrslitið er, at
børnini á Trøllanesi als
ikki hava verið í skúla
síðan summarfrítíðina og
hava tey fingið heima-
undirvísing í staðin. Hetta
kann sjálvsagt gerast í
eina tíð, men í longdini
kann tað neyvan bera til.

Ber til sunnanfyri 
á oynni
So óloysiligur sum hesin
knútur er norðanfyri á
Kallsoynni, so hava tey
funnið eina loysn sunnan-
fyri á oynni.

Tað eru tvær kommunur
í Kallsoynni.Tann norðari
er Mikladals kommuna,
har Trøllanes er ein part-
ur. Syðra kommunan er
Húsa kommuna,har Syðra-
dalur eisini er við. Her er
støðan eisini tann sama,
at onnur bygdin, her Hús-
ar, er rættiliga nógv størri
enn hin.

Men her ber væl til at
hava skúla í báðum bygd-
unum á ein hátt, sum
veruliga er mennandi fyri
sóknina.

Í sóknini eru tveir skúl-
ar og eisini tveir skúla-
flokkar við tilsamans 18
børnum. Børn upp til 4.

skúlaár eru í yngra flokki-
num,meðan tey eldru eru
í hinum. Hann umfatar
eisini framhaldsdeild, so
børnini kunnu vera í bygd-
ini til 9. flokk.Av teimum
18 børnunum eru 5 av
Syðradali, 10 av Húsum,
meðan 3 koma úr Mikla-
dali og úr Klaksvík. At
hava framhaldsdeild hev-
ur sjálvsagt nógv at siga
fyri framtíðar tilknýtið til
bygdina,at børnini kunnu
vera har longst gjørligt.
Hesir báðir flokkar skift-
ast so um at verða undir-
vístir á Syðradali og Hús-
um í eina viku í senn.Tað
eru tveir lærarar, harav

annar er útbúgvin. Her er
avstandurin nakað tann
sami sum millum Trølla-
nes og Mikladal, og hetta
er als eingin trupulleiki.
Hetta ger eisini tað, at
børnini í báðum bygdum
koma at kenna bygdirnar
hjá hvørjum øðrum á ein
heilt annan hátt enn ann-
ars.

Týdning fyri
trivnaðin
Tey eru sera fegin um
hesa skipan í syðra parti-
num av oynni.Á Syðradali
siga tey, at júst hendan
skipan hevur stóran týdn-
ing fyri trivnaðin yvir-

høvur í minni bygdini í
einum slíkum samstarvi.
Tey vísa á, at fyri bert 10
árum síðani vóru skúlar-
nir í báðum bygdum
stongdir, tí tað als ikki
vóru nøkur børn. Og tá sá
tað út, sum at bygdunum
neyvan var lív lagað. Síð-
an tá eru komnar familjur
við børnum, og tað hevur
týdning fyri tey, at ikki
bert teirra egnu børn,
men eisini onnur børn
kunnu verða í bygdini
viðhvørt, sum talan er um
her.

Hví ikki sama
skipan á Trøllanes
og Mikladali?
Sum tað skilst, hava for-
eldrini á Trøllanesi mælt
til eina slíka loysn, men
tað hevur verið sýtt fyri
tí.

Og hetta er eitt heilt
ótrúligt spell fyri báðar
bygdirnar norðanfyri, tí
neyvan slepst undan, at
ein slík støða setur split
millum bygdirnar. Serstak-
liga er hetta spell fyri
Trøllanes. Henda bygdin
sá fyri nøkrum árum síð-
an út til neyvan at vera lív
lagað. Men so fekst fast
samband. Og tríggjar ung-
ar konur fluttu til bygdina
úr “stórplássum” sum
Klaksvík, Eiði og Runavík.
Tær hava fingið 12 børn,
og hevur hetta rættiliga
bjargað bygdini. Havandi
í huga at skúlagongd hev-
ur verið í bygdini “altíð”,
og at skúlin framvegis er
til, skuldi verið lagamanni
at fingið eina loysn, møgu-
liga við stuðli og hjálp frá
myndugleikunum.

Sum tað skilst, verður
lítið og einki tosað mill-
um partarnar í málinum
norðanfyri. Hetta táttar
sjálvsagt knútin enn fast-
ari. Allar loysnir í ósemj-
um annars byrja við, at
fólk byrja at tosa saman.
Kanska við onkrum mill-
ummanni. Uppskotið hig-
ani er, at byrjað verður
uppá hesa “prosess” sum
skjótast!

Skúlin á Syðradali. Hann er snøggur bæði uttan og innan, og er hann bygdur í 1886.

Her síggja vit báðar lærararnar.T.h. er Sára Mikladal, sum annars býr í Klaks-
vík, men sum ferðast ímillum hvønn dag.T.h. er Monika Joensen úr Havn, sum
er vikarur. Tær báðar hava hvønn sín flokk og skifta millum skúlarnar á
Húsum og Syðradali hvørja viku.Pápi Moniku, Sólmundur, er annars ættaður
av Húsum, og beiggi Sólmund var Jákup Monrad Joensen, sum var okkara
maður á Húsum í nógv ár.

Her eru vit inni í skúlanum á Syðradali.Fremst er Sólbjørg av Húsum og aftan-
fyri er Jana Maria av Syðradali. Tær eru í 5. flokki og eru júst í ferð við eini
verkætlan um spøl.
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Sum einasta blað hevur
FF-blaðið ikki verið partur
av valstríðnum. Vit hava
onga valgrein havt og
heldur onga vallýsing, tá
vit als ikki vilja blandast
uppí, hvat fólk velja.

Men vit vilja tó hava
eina lítla frásøgn frá val-
stríðnum á Trøllanesi, ið
hevur verið sera friðarligt
við bert einum valevni.

Vit hittu nevniliga Jákup
(Bigga) Mikkelsen í túni-
num á Trøllanesi miku-
dagin í síðstu viku. Poli-
tikkur er nú sera løgin.
Tað er neyvan nakað val-
skeið, at so nógv hevur
verið tosað um útjaðaran
sum í farna valskeiði, ikki
minst náttúrliga í Norð-
oyggjum. Men nú hava
flokkarnir gjørt av, at nú
skal ikki longur farast út á
útoyggjarnar at halda val-
fundir, sum annars hevur
verið fastur siður í nógv
ár. Her er snøgt sagt ov
lítið at heinta! Uttan at
blanda seg uppí hetta, so
merkir tað samstundis, at
bæði verandi og komandi
politikkarar koma at hava
tilsvarandi minni samband
við fólkið har.

Nú hevur Bigge samband
við Kallsoynna gjøgnum
konuna Esther.Pápi henn-
ara, Jógvan, var jú ættaður
úr Nornastovu í Mikla-
dali. So Bigge tók ta av-
gerð, at hann skuldi í
hvussu er vísa seg í oynni,
og tað gjørdi hann henda
dagin.

Og hann fekk eina sera

góða móttøku á Trøllanesi.
Í Innistovu varð borðreitt
við pannukøkum. Men
tað skal sigast, at tær vóru
nú ikki gjørdar fyri hans-
ara skuld. Ein ópolitiskur
fakfelagsformaður var har
norðuri við gestum, og
tað var í hesum sambandi
at pannukøkurnar komu
á borðið. Men væl smakk-
aði.

Hvørjum Bigge hevur
egnt við á Trøllanesi, sigur
søgan einki um. Heldur
ikki um hann fekk flutt
nakrar atkvøður. Um kals-
ingar eiga at velja hann,
hava vit als onga meining
um. Tað einasta sum vit

kunnu siga um Bigga er,at
hann er neyvan verri enn
hini, sum bjóða seg fram.

Annars hevur Trøllanes
altíð verið sjálvstýrissinn-
að bygd. Hon var einasta
bygd,sum í 1946 atkvøddi
100% fyri loysing. Hvussu
er við hesum nú, vita vit
ikki, tí seinastu mánaðir-
nar hevur ein trøllanes-
genta ansað eftir sjálvari
drotningini sum limur í
lívverjuni hjá henni. Men
hetta koma vit aftur til í
komandi blaði,har vit fara
at síggja Anniku í bjarna-
skinshúgvu.

Bigge í túninum á Trøllanesi. Hvatið kemur burtur-
úr, fáa vit at sígga 30. apríl.

Henda myndin hevur einki við Bigga at gera. Men hetta prýðiliga húsið í bø-
num á Trøllanesi er eitt høsnahús! Hann, sum hevur gjørt tað, er Rosenmeyer
Wolles, sum var framúr hegningur. Hann doyði knappliga fyri uml. 8 árum
síðani.

Tann vanabundna sølan av saltfiski
við næstan 10 prosentum í spotmarkn-
aði, er ein týðandi orsøk til tey kata-
strofalu tølini, ið saltfiskaframleiðarar-
nir nú bókføra. Vinnan er eyðkend av
óviljanum til at binda seg til at levera
javna góðsku, fastar støddir og ávísar
nøgdir yvir longri tíðarskeið.

Orðini eigur Carl-Johan Pettersen
útflutnings leiðari hjá West-Fish Aar-
sæther í Noregi í grein frá Intrafish.
Paralellirnar til føroysku vinnuna lata
vit einum og hvørjum standa frítt at
gera.

Norska saltfiskavinnan er í høvuðs-
heitinum ein spottmarknaður, har fram-
leiðararnir ikki vilja binda seg til at
levera ávísar nøgdir og fæstar støddir.

Marknaður keyparans
Seinastu árini hava framleiðararnir liv-
að væl av at selja saltfisk til hægst-
bjóðandi útflytarar. Nú er støðan vend
á høvdið. Nú er tað marknaður keyp-
arans og allir spot-seljararnir mugu
bløða.

Í West Fish trúgva teir, at øll vinnan
hevði verði betur við framleiðarum, ið
vildu gera meira longrivarandi lever-
ingsavtalur.

Meðan saltfiskamarknaðurin stend-
ur stillur, hava teir takka verið "longum

avtalum og fastum kundum" regluliga
selt í bilavís av saltfiski til Portugals til
góðar prísir. West Fish Aarsæther
meinar, at hetta er prógv fyri, at tað
loysir seg at leggja seg eftir góðsku,
og at tað harvið er møguligt fyri
norskar saltfiskaframleiðarar at selja
fisk í kapping við t.d. íslendingar.

Mótvilji
Carl-Johan Pettersen vísir á, at teir
flestu norðurnorsku framleiðararnir
ikki hava beinleiðis marknaðarsam-
band, men royna at seta teir ymisku
norsku útflytararnar upp ímóti hvørj-
um øðrum fyri at tryggja sær best
møguligan prís. Tað er ein mótvilji móti
at arbeiða beinleiðis út á marknaðin.
Tí fáa teir ikki bestan prís uppá longri
sikt.

Keypið bíligari
Framleiðararnir duga heldur ikki nóg
væl at lækka prísirnar til fiskimenn, tá
góðskan á fiskinum ikki er í lagi. Síðsta
ár vóru millum annað framleiddar stór-
ar nøgdir av saltfiski, sum ikki hildu
góðskuna. Elendigheitin frá várfiski-
skapinum í fjør hevur givið norskum
saltfiski eitt vánalig umdømi á markn-
aðinum. Í ár sær tað hinvegin út til at
virka betur.

Spot-hugsunarhátturin er orsøkin til
niðurgongdina í saltfiskamarknaðinum

Í seinastu útgávuni av heimskenda
tíðarritinum NATURE er Knud Simon-
sen, lektari í havfrøði á Fróðskapar-
setrinum, ein av rithøvundunum, sum
er sloppin gjøgnum tronga nálareyga
hetta er fyri greinina "Long-lived vort-
ices as a mode of deep ventilation in
the Greenland Sea", sum viðgerð ein
nýggjan hátt at skilja hugtakið djúp-
vatnsgerð í grønlandshavinum.

Tíðindatænastan hjá universiteti-
num í Bergen skrivar soleiðis:
Bjerknesforskeres funn forklarer dyp-
vannsdannelse - ny artikkel i «Nature».

Etter å ha påvist ventilerende virv-
ler i Grønlandshavet, mener klimafor-
skere ved Bjerknessenteret at den vik-
tige dypvannsdannelsen skjer anner-
ledes enn man før har antatt. Disse
forskningsresultatene vil bedre forstå-
elsen av klimaet. Det oppsiktsvekken-
de bidraget blir nå presentert i tone-
angivende «Nature».

Dypvannsdannelse er avgjørende
for havstrømmer og klima, og Grøn-
landshavet er et av få områder hvor
dette pågår. Her produsereres noe av
det tyngst ventilerte vannet i verden.
Helt fra Nansens tid har man forsket
på årsakene til denne dannelsen, og
forskere fra blant annet Bjerknessen-
teret har gitt et viktig bidrag til dette
arbeidet.

Truls Johannessen ved Geofysisk
institutt og Knud Simonsen, da ved
Nansensenteret, var blant forskerne
tilknyttet et stort EU-prosjekt som
gjorde observasjoner fra flytelegemer
og sporstoff og hvordan disse beskri-
ver virvler som dannes i Grønlands-
havet. Virvlene, som har en levetid på
ca. ett år, er et resultat av kjøling og
blanding og ventilerer havet med
Nord Atlantisk og polart vann fra
overflatelaget. De roterer klokkevis i
perioder på et par dager og er iso-
lerte i den forstand at de ikke blander
seg med de omliggende vannmasse-
ne inntil de løser seg opp.

Forskerne mener at virvlene er anti-
syklone og at de er den dominerende
faktoren for ventileringen av Grøn-
landshavet. Det er stor sannsynlighet
for at lignende prosesser inngår i dyp-
vannsdannelsen andre steder i verd-
en også, og dermed kan disse funne-
ne føre til en betydelig forbedring i
den måten klimamodellene beskriver
havsirkulasjonen på.

Á heimasíðuni hjá Fróðskaparsetri-
num, www.setur.fo, sæst ein føroysk-
ur samandráttur av greinini.

Lektari á Fróðskaparsetrinum hevur
skriva grein í heimskendum tíðarriti
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Sjógvurin á
landgrunninum
Sjógvurin á Landgrunni-
num er rættiliga væl skild-
ur frá sjónum uttanfyri.
Markið ímillum landgruns-
sjógvin og opna havið
uttanfyri liggur á umleið
100-130 metra botndýpi
rundan um landgrunnin
(Mynd 1). Umframt sjóv-
arfalsstreymarnar er eitt
netto rák við klokkuni á
landgrunninum.

Sjálvandi er sjógvurin á
Landgrunninum ikki skild-
ur heilt frá opna havinum.
Nakað av sjógvi verður
alla tíðina blandað uttaní-
frá og inn á landgrunnin,
og samsvarandi nøgdir av
sjógvi reka av Landgrunni-
num. Henda blandingin
kann vera rættiliga ójøvn,
bæði ymsastaðni á land-
grunnskantinum og til
ymiskar tíðir. Í miðal verð-
ur uppihaldstíðin av sjó-
num á innaru landgruns-
leiðunum mett at vera
umleið 2-3 mánaðar.

Tað, at sjógvurin heldur
sær so leingi á landgrunni-
num, hevur alstóran týdn-

ing fyri fisk og æti. Hevði
tað ikki verið, høvdu æti,
fiskaegg og fiskalarvur
rikið av landgrunninum.
Tá hevði ikki borið til at
havt tað stóra fiskiríki-
dømið sum vit hava,og vit
kunnu tí siga, at streym-
gongdin á landgrunni-
num er ein av fyritreytun-
um fyri,at tað er so liviligt
í Føroyum sum tað er.

Landgrunnurin 
- ein vitskipan
Plantu- og dýralívið í sjó-
num virkar saman í føði-
ketum (Mynd 2). Fyrsta
liðið er plantuæti. Hetta
eru smáar plantur, sum
sveima í sjónum og vaksa
um summarið, tá nóg mik-
ið er av ljósi. Smátt djóra-
plankton etur plantuætið,
og verður sjálvt matur hjá
t. d. fiskalarvum, -yngli og
nebbasild. Tað plantuæt-
ið, sum ikki verður etið,
søkkur niður á botn og er
har føði hjá botndjórum.
Nebbasild og botndjór er
føði hjá botnfiski á land-
grunninum. Nebbasildin
er eisini týdningarmikil
føði hjá sjófugli.

Á henda hátt eru tey
ymisku liðini í føðineti-
num tengt saman. Eitt
øki, har føðinetið og um-
hvørvið á henda hátt virka
í einari eind,verður nevnt
ein vistskipan. Føroyski
landgrunnurin er ein tílík
vistskipan.

Gróðurin á
landgrunninum
Sum tað sæst á mynd 2, er
gróðurin av plantuæti føði-
grundarlagið undir nøring
og vøkstri av øllum dýra-
lívinum á landgrunninum.
Er lítil gróður, verður lítið
av mati til øll hini liðini í
vistskipanini, og er nógv-
ur gróður fáa øll dýrini
nógvan mat.

Av tí at orkan til allan
gróður kemur frá sólar-
ljósinum, er næstan allur
gróðurin um summarið
(Mynd 3). Um veturin er
ov myrkt til, at nakar
gróður av týdningin kann
vera í sjónum. Gróðurin
kann vera ójavnur ár um
annað, summi ár er nógv-
ur gróður,onnur á er hann
minni. Summi ár kemur
hann tíðliga, onnur ár
kemur hann seinni.

Fiskiransóknarstovan
hevur síðani 1990 gjørt
regluligar kanningar av
gróðri á landgrunninum.
Hesar kanningar vísa, at
fyrst í 1990 árunum var
hann ógvuliga lítil, og
hann kom eisini rættiliga
seint um várið. Hann vaks
so líðandi fyrstu árini í
1990 árunum og í 1994
og 1995 var nógvur gróð-
ur (Mynd 4). Samstundis
kom hann eisini fyrr og
fyrr um várið.Hann mink-
aði nógv í 1996 og hækk-
aði so líðandi aftur í 1997-
2001. Seinastu tvey árini
hevur verið heilt nógvur
gróður, og eftir øllum at

døma hava vit hesi bæði
árini ligið heilt uppi móti
markinum fyri, hvussu
nógvur gróður kann vera
á landgrunninum.Tað vóru
næstan ikki fleiri tøðevni
eftir hesi bæði sumrini.
Hetta ovara markið í
gróðri setur samstundis
mark fyri, hvussu nógvur
fiskur kann framleiðast í
vistskipanini.

Sum tað sæst á mynd 4,
er gróðurin umleið 5-fald-
aður hesi 12 árini, ið mát-
ingar eru gjørdar. Hesar
ógvisligu broytingarnar í
gróðrinum sóust skilliga
aftur í øllum liðunum í
vistskipanini.

Ávirkan á fisk
Broytingarnar í gróðri
hava eftir øllum at døma
havt stóra ávirkan á fiskin
á landgrunninum. Henda
ávirkan tykist at hava ver-
ið bæði á fiskalarvurnar
og á størri fisk.

Ein trupulleiki seinast í
1980 árunum og fyrst í
1990 tykist at hava verið,
at gróðurin kom rættiliga
seint um várið.Hetta gjør-
di, at nøringin av djóraæti
eisini kom seint og smáu
fiskalarvurnar hava tí havt
í minna lagi at eta fyrstu
tíðina. Fiskur gýtir umleið
somu tíð hvørt ár, og
fyrstu tíðina eta fiskalarv-
urnar egg og smálarvur
undan djóraæti. Kemur
henda føðin ov seint í
mun fiskalarvurnar,kunnu
ov nógvar teirra doyggja í

Mynd 1. Sjógvurin á landgrunninum er rættiliga
væl skildur frá sjónum uttanfyri. Markið ímillum
Landgrunssjógvin og opna havið er har botndýpið
er uml. 100-130 metrar. Umframt sjóvarfalsstreym-
arnar er eitt netto rák við klokkuni runt land-
grunnin.

Mynd 2. Einfaldað yvirlit yvir hvussu landgrunn-
urin virkar sum vistskipan. Gróðurin av plantuæti
føðir smáa djóraæti, sum aftur er føði hjá fiskalarv-
um og -yngli, nebbasild og botndjórum, sum aftur
eru føði hjá t.d. botnfiski.

Mynd 3. Nøgdir av plantuæti á landgrunninum ígjøgnum árið í
1997 og 1999-2001.

Mynd 4. Árligar broytingar í gróðri á landgrunninum
frá á vári og til miðskeiðis á sumri, 1990-2001. Í hesum
tíðarskeiðinum er gróðurin umleið 5-faldaður.
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hungri. Hetta er ikki ein-
ans galdandi fyri toska- og
hýsularvur,men eisini fyri
t.d. nebbasildalarvur.

Tá ringast stóð til, sein-
ast í 1980 árunum og
fyrst í 1990 árunum, var
djóraætið um várið mest
vaksið reyðæti, ið var
rikið inn á landgrunnin
uttaneftir. Hetta er góð
føði hjá stórum yngli og
nebbasild,men er ov stórt
fyri fiskalarvurnar tíðliga
um várið. Lítið var av
smáum æti, ið er gýtt á

landgrunninum tey várini.
Hetta hevur verið heilt
øðrvísi seinnu árini.

Sjálvt um væl av fiska-
larvum og -yngli yvirlivir
fyrstu mánarnar eftir gýt-
ingina, er tað eingin trygd
fyri, at árgangirnar gerast
góðir, tá av tornar.Í hvussu
so er fyri tosk tykjast føði-
umstøðurnar hjá smáfiski-
num (umleið 1 ára gamal)
inni við land at hava
stóran týdning. Fiskurin
etur m.a. nebbasild og
smádjór, og serliga nebba-

sildin tykist at hava stóran
týdning,bæði fyri tilgongd
og vøkstur av toski.

Samstundis sum sjáld-
sama lítið var av toski og
hýsu var á landgrunninum
seinast í 1980 og fyrst í
1990 árunum, hevði fisk-
urin lítið at eta. Hann
vaks spakuliga og var rak.
Hetta broyttist tó skjótt í
fyrru helvt av 1990 ár-
unum. Samstundis sum
meira varð av fiski, vaks
hann skjótari. Sama var
við sjófugli. Seinast í 1980
árunum og fyrst í 1990
árunum hevði sjófuglurin
stórar trupulleikar við at
finna føði til pisurnar, og
lítið kom undan. Men á
sama hátt sum hjá fiski-
num, fann sjófuglurin
meira føði í fyrru helvt av
1990 árunum.Støðan vers-
naði nakað í 1996, men
batnaði aftur so líðandi
tey næstu árini. Høvðs-
gongdin í 1990 árunum
er víst á mynd 5.

Óvanliga vánaligar nátt-
úruumstøður seinast í 1980
árunum og fyrst í 1990 ár-
unum vóru sostatt ein
høvuðsorsøk til vánaliga
fiskiskapin undir krepp-
uni. Lítil framleiðsla av
føði gjørdi, at fleiri ár
vóru á rað við lítlari til-
gongd og eisini vánalig-
um vøkstri av fiski.

Sjálvt um ójavnur vøkst-
ur av botndjórum kann
hava havt av týdning,
hevur nebbasildin helst
havt enn størri týdning,
bæði fyri tosk og hýsu á
innaru leiðunum og fyri
fugl. Nebbasildin tykist at
hava alstóran týdning sum
bindilið ímillum smáa
djóraætið og fisk og fugl á
innaru landgrunsleiðun-
um.

Skiftandi tíðarskeið
í vistskipanini
Ójavnur gróður sæst skjótt
aftur í øllum liðum í vist-
skipanini og ger, at vist-
skipanin skiftir millum
tíðarskeið við lítlari og
tíðarskeið við stórari fram-
leiðslu, í øllum liðum í-
senn.Tíðarskeið við nógv-
um fiski nýtast tí ikki at
geva verri vøkstur orsaka
av føðikapping. Í verðu-
leikanum síggja vit meira
tað øvugta.

Tíverri eru ongar neyvar
kanningarnar av æti gjørd-
ar áðrenn 1989. Aðrar á-
bendingar eru tó um, at
framleiðslan í vistskipan-
ini eisini í eldri tíðum
eisini hevur verið ójøvn
frá tíð til aðra. Á mynd 6
er víst tilgongd av 2 ára
gomlum og miðal vekt
hjá 2-5 ára gomlum toski
og hýsu aftur til 1960.Vit
síggja, at sum heild fylgj-
ast upp- og niðurgongdir
av tilgongd og vekt. Tá
tilgongdin er batnað, er
vektin á fiskinum sum
oftast eisini farin upp, og
tá tilgongdin er versnað,
er vektin sum oftast eisini
farin niður. Líkt er til, at
bæði viðurskiftini hava
samband við ójavna føði
tað seinasta árið. Øll vist-
skipanin tykist at skifta
millum tíðarskeið við
vánaligari tilgongd og
vøkstri og onnur tíðar-
skeið við góðari tilgongd
og vøkstri. Hinvegin fylg-
ja broytingarnar í hita ikki
tilgongd og vøkstri av
fiski á landgrunninum.

Ójavnur gróður á land-
grunninum ávirkar sostatt
øll lið í vistskipanini.Nátt-
úrligu broytingarnar fáa
einki gjørt við, men stórir
fyrimunir eru, um vit laga
okkum til náttúrugivnu
umstøðurnar.

Meginpartin av farnu
øld hava vit tikið alt tað,
sum landgrunnurin fram-
leiddi av toski og hýsu.Av
náttúrligum orsøkum er
framleiðslan á landgrunni-
num ójøvn ár um annað.
Størri veiðitrýstið er, tess
týðiligari merkjast náttúr-
ligu broytingarnar.Harum-
framt gevur høgt veiðu-
trýst smærri fisk í miðal.

At náttúrligu viðurskift-
ini í sjónum hava alstóran
týdning fyri fiskavøkstur-
in á landgrunninum, kann
sostatt eingin ivi vera um.
Mannaelvd árin hava tó
eisini stóran týdning, og
helst ávirka stødd og fjøl-
broytni í gýtingarstovn-
unum tilgongdina meira
tey árini, tá náttúruviður-
skiftini er ring enn tá tey
eru góð.

Mynd 5. Nakrar árligar broytingar í gróðri, lom-
viga toski og hýsu í 1990 árunum.

Mynd 6. Tilgongd av 2 ára gomlum og vekt av 2-5 ára
gomlum toski og hýsu á landgrunninum.
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Gerið eina góða

lýsingaravtalu

við FF-blaðið.

Lýsið í hvørjum

blaði og gjaldið

1/2 prís

Tann 8. apríl kom GR 8-
325 “Natarnak” higar til
Sisimiut at leggja uml.
280 tons av rækjum upp.
Skipari hendan túrin var
Jens Fuglø. Hann segði, at
teir fóru brótandi út í
kantin vestur úr Sisimiut.
Tað var nógvur ísur at
koma ígjøgnum, men tað
gekk kortini.Teir royndu í
18 dagar. Jens lat hampi-
liga væl at hesum túri-
num; tað var “brúkbart”,
sum hann segði.

Túrin undan hesum
løgdu teir knapt 380 tons
av sekkjarækjum upp her
í Sisimiut. Túrurin vardi í
knappar 5 vikur.

9. apríl, kom GR 8-216
“Nanok Trawl”, ið nógvir
føroyingar eru við, inn at
lossa. Teir byrjaðu túr

tann 9. mars, og høvdu
teir nú 472 tons inni. Av
teimum vóru um 40%
sekkjarækjur, restin var til
útflutnings.

Sama dag kom GR 6-9
“Ulloriaq” - tað merkir
Stjørnan - inn. Hetta er
krabbabátur og skipari er
Fríðrikur B. Hansen. Teir
vóru byrjaðir túr 22. mars
og høvdu um 15 tons inni.
Teir pakka sjálvir umborð.
Hann segði, at tá tað viðr-
aði, var tað brúkiligur
fiskiskapur. Síðsti túrur
vardi 24 dagar, harav teir
lógu 2 dagar bakk. Teir
landaðu 36 tons. Tað var
3-4 kg í snitt uppá teinin,
men onkur dagur gav
upp til 10 kg uppá teinin.

Tann 10. apríl kom GR
6-308, “Gaia III”, ið Viggo
Mortensen førir,men sum
Nuuk eigur. Hetta er ein
sonevndur 79-tonsari, og
teir fiska rækjur til Royal
Greenland-virkir á landi.
Tað liggur væl fyri hjá
teimum at fiska rækjur;
hann sleppir ikki inn
undir land at fiska, so teir
liggja úti til havs saman
við teimum stóru trolaru-
num og buldrast. Hesin
túrurin hevur vart í 5
dagar, men teir hava ligið

inni við Kangamiut í tvey
døgn og krokað.Teir hava
um 50 tons inni; dagin
fyri komu 28 tons niður
eftir trý stutt hál.

Tað kemur so nógv upp
her, at teir klára illa nokk
at fylgja við at arbeiða
undan, so skipini bíða
eftir at fáa tómar kassar
og ís, so tað fer nógv tíð
við at liggja og bíða, so
loysast kann aftur frá
landi.

Tann 12. apríl kom GR
6-429 “Salleq”, har Óli
Jacobsen av Argjum er
skipari, inn at leggja 70
tons av sekkjarækjum
upp.Tann 17. apríl komu
teir inn aftur at landa og
gjørdu túrin lidnan. Teir
byrjaðu túr tann 14.mars,
tá teir komu norð í kantin
út fyri Sisimiut; royndu
allan vegin suðureftir -
heilt suður á Navnleysa.
Teir gjørdu so av at fara
eysturum, tí veður- og ís-
viðurskiftini vóru góð,
men bara eftir tveimum
døgnum legðist ísurin yvir
øll tey sunnaru feltini, og
avgjørt varð at fara vestur-
um aftur. Teir arbeiddu
seg norðuryvir aftur, og
túrurin endaði aftur í Dýpi-
num, tí tað skuldi landast
í Sisimiut. Íalt løgdu teir
400 tons upp.“Salleq” fór
út aftur tann 18. aftaná
døgverða.

14. apríl, summarmála-
dag, fingu vit tey ringu
tíðindi, at “Gaia III” hevði
mist ein mann; tað var
mykinesmaðurin, Carlo
Joensen, ið var stýrimað-
ur har umborð, 57 ára
gamal.Hann fór fyri borð,
tá teir skutu trolið út; teir
fingu fatur á manninum,
men tíverri mistu teir
hann aftur. Tað var gott
veður, tá ólukkan hendi -
einir 6 metrar um sekund-
ið.Tað komu fleiri skip til
beinan vegin at hjálpa við
at leita.Tað vóru 6 skip, ið
leitaðu; teir koyrdu trolini
út fyri at vita, um teir
kundu fáa fatur á manni-
num, men tíverri eydnað-
ist tað ikki.

15. apríl kom GR 6-401,
“Timmurin”, sum vit kalla
hann heryviri. Teir byrj-
aðu túr tann 12. mars og
høvdu 389 tons inni.Hann
fór út aftur um kvøldið.

19. apríl kom íslending-
urin “Ingimundur” inn at
lossa rækjur. Teir hava
206 kør inni (tað eru um-
leið 210 kg í hvørjum).
Skiparin segði, at tað var
um 45 tons. Teir hava
fiskað í 31/2 døgn og komu
inn tí teir høvdu brúkt
allan ísin.
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Í teimum framkomnu lond-
unum verður stórur dentur
lagdur á at menna íverk-
setarar millum tey ungu,
so at tey betur eru før fyri
at seta egið virki á stovn,
tá tey eru liðug við eina
útbúgving.Føroyska skúla-
verkið er eisini við í hesi
menningini,og síðan 1997
hava føroyskir miðnáms-
skúlar luttikið í tí stóru
EBG-kappingini, har vinn-
andi bólkar av næming-
um í fleiri europeiskum
londum dystast um at
gerast europameistarar, tá
tað snýr seg um at stovna
egið virki.

Føroyskir næmingar hava
staðið seg sera væl í hesi
europeisku kappingini
seinastu árini. Næmingar
úr Fiskivinnuskúlanum í
Vestmanna vunnu europa-
meistaraheitið í 1997 og
1999,og í 1998 fóru næm-
ingar úr Studentaskúla-
num í Hoydølum avstað
við sigrinum.

Skotland og Danmark
hava vunnið EBG-kapp-
ingina seinastu trý árini,
men Føroyar verða aftur
við í europeisku enda-
kappingini, sum verður í
Inverness í Skotlandi í
byrjanini av juli mánaði.
Hjørdis Gregersen, Hanna
Joensen, Trúgvi Sigurðs-
son og Sjúrður Hammer,
sum ganga í Fiskivinnu-
skúlanum, og sum hava
stovnað virkið Trace-It,
skulu umboða Føroyar í
Skotlandi. Trace-It vendir
sær serliga til tann partin
av føroyska fiskiflotanum,
sum fiskar við húki.

Endamál 
hjá felagnum
Ætlanin við at stovna Sp/f
Trace-It er, at húkaveiði-
flotin í Føroyum skal verða
førur fyri at skjalprógva,
at teirra rávøra er fyrsta
floks. Kunnu teir skjal-
prógva hetta, kann prísur-
in á fiski eisini hækka,sam-
stundis sum haldgóðskan
gerst betri. Felagið bjóðar
húkaveiðiflotanum eina
pakkaloysn.

Marknaðurin hjá felag-
num umfatar at byrja við
bert bátar, ið veiða við
húkareiðskapi.Men í fram-

tíðini er ætlanin at økja
um málbólkarnar í Føroy-
um. Felagið ynskir, at teir
størru bátarnir og virkini
eisini gerast partur av
marknaðinum um tvey ár.
Um trý ár eru ætlanir fel-
agsins at røkka einum
marknaðarparti uttan fyri
landoddarnar.

Felagið hevur valt at
byrja í smáum, av tí at
mett verður, at tað er ser-
stakliga umráðandi at bjóða
eina dygdargóða tænastu
til kundan. So við og við
vil felagið menna tænastu-
na saman við kundunum,
soleiðis at felagið hevur
eitt høgt tænastustig og
eina dygdargóða tænastu
at bjóða framtíðarkundum
sínum. Farið verður ikki
út um føroyska marknað-
in fyrr enn allir byrjunar-
trupulleikar eru loystir.

Um nøkur ár er ætlanin
at víðka um virksemið og
at stovna dótturfeløg í
grannalondunum. Tey
lond, sum felagið serliga
hevur áhuga fyri, eru Ís-
land, Norra og Grønland,
av tí at tey hava eina fiski-
vinnu, ið líkist okkara.

Tænastulýsing
Tænastan, ið felagið bjóð-
ar út, umfatar m.a. hita-
mátingar, frá tí fiskurin er
fiskaður, til hann er seldur
á uppboðssøluni ella bein-
leiðis til virkini. Umframt
hetta, umfatar tænastan
eisini smáverulívfrøðiligar-
og evnafrøðiligar royndir,
sum staðfesta góðskuna á
vøruni.

1.Bátarnir fáa nakrar Log-
It knøttar við umborð.
Knøttarnir verða pro-
grammeraðir til at akti-
verast eina ávísa tíð, tá
roknað verður við, at
báturin er á fiskileið.Tá
knøttarnir eru aktiver-
aðir, máta teir tempera-
turin í fiskinum t.d. 10.
hvønn minutt.

2. Knøttarnir verða festir í
búkholuna á fiskinum
við einum skurði gjøg-
num gotið, beint eftir
at hann er fiskaður.Har
verða teir liggjandi, til
fiskurin er keyptur. Ein

4 næmingar úr Fiskivinnuskúlanum í Vestmanna
vunnu innleiðandi European Business Game
kappingina í Føroyum herfyri. Næmingarnir hava
stovnað eitt hugsað virki, sum ger húkaveiði-
flotan føran fyri at skjalprógva, at fiskurin hevur

verið niðurkøldur, frá tí hann er komin á dekkið,
til hann er landaður. Men tænastan umfatar
eisini smáverulívfrøðiligar og evnafrøðiligar
kanningar, sum staðfesta góðskuna á fiskinum.
Talan er um eina pakkaloysn.

Myndin omanfyri vísir línu-/snelluveiðina frá 1995 til 2001.

Myndin omanfyri vísir, at talið av smærri  fiskiførum hevur verið vaksandi.

Myndin omanfyri vísir rakstraravkast og eginpeningsavkast.
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vegleiðing verður gjørd,
sum útróðrarmaðurin
skal fylgja, sum sigur,
hvar knøtturin skal
leggjast, hvussu hann
skal handfarast o.s.fr.
Knøttarnir verða bert
lagdir í eitt ávíst tal av
fiskum, sum umboða
heildarnøgdina, ið t.d.
10% stakroynd. Enda-
málið við hitamáting-
unum er at prógva, at
fiskurin verður ísaður
beinanvegin, hann er
fiskaður.

3. Felagið fær knøttarnar
aftur til avlesing, og tá
hon er gjørd, verða teir
nullstillaðir og klárir at
brúka aftur. Log-It hita-
mátingarnar eru bert
ein partur av felagsins
tænastu. Tá báturin
landar, tekur felagið
eisini smáverulívfrøði-
ligar- og evnafrøðiligar
royndir av nøkrum fisk-
um. Í hesum royndum
verður m.a.TVN-roynd
(Total Volatile Nitrogen)
gjørd. Ein TVN-roynd
vísir feskleikan á fiski-
num. Í tí smáverulív-
frøðiliga partinum verða
royndir gjørdar, ið vísa,
hvussu stórt smáveru-
talið er.

Veiðisamanseting
Veiðihagtøl frá Hagstovuni
vísa, at lína og snella fisk-
aðu umleið 25% av saml-
aðu veiðini í tíðarskeið-
num frá oktober 1999 til
september 2001.

Fiskamarknaður Føroya
hevur gjørt royndir at
bjóða útróðrarbátum og
fiskavirkjum eina tænastu,
ið teir kalla “úrvalsfiskur”.
Tænastan er gjørd fyri  at
gagna báðum pørtum, so-
leiðis at fiskur, sum er
niðurkøldur til í mesta
lagi 40 C, tá hann verður
landaður, kemur undir
heitið úrvalsfiskur.

Tá hesin fiskurin verður
seldur á uppboðssøluni,
fær keyparin møguleika
at bjóða meir fyri úrvals-
fiskin, sum skuldi verið
fyrstafloks vøra. Henda
skipanin virkaði væl at
byrja við, men í dag er
nærum ongin munur er á
prísinum á úrvalsfiskinum
og tí vanliga fiskinum.

Sambært skipalistanum
2002, eru 281 bátar skrá-
settir, sum eru í millum 5
- 20 bruttoregistar tons

(Brt), og sum reka vinnu-
ligan fiskiskap. Afturat
hesum koma nakrir stórir
útróðrarbátar, sum liggja
ímillum 20 - 100 Brt.
Hesir eru umleið 60 í tali.
Samanlagt kann tí roknast
við, at tað eru umleið 350
útróðrarbátar, sum reka
vinnuligan fiskiskap við
húkareiðskapi.

Marknaðar-
viðurskifti
Trace-It hevur at byrja við
valt at bjóða sína tænastu
til húkaveiðiflotan. Húka-
veiðiflotin hevur verið
positivur og hevur víst á-
huga.

Formenninir í Megin-
felag Útróðrarmanna og
Felagnum Línuskip hava
undirskrivað sáttmála við
felagið um keyp av tæn-
astuni, sum er bindandi í
eitt ár. Nógv hevur verið
alment frammi um ta mis-
jøvnu góðskuna á fiski-
num frá útróðrar- og línu-
bátunum.Tí hevur felagið
mett, at hesir báðir bólkar
hava stórst gagn av tæn-
astuni. Samstundis hjálpir
tænastan teimum at halda
direktiv frá ES, ið varð sett
í gildi 01.01.2002,og sum
fyriskrivar, at bátar og
virki skulu kunna vísa
fiskakeyparum á sporfør-
ið á fiskinum.

Meginfelag Útróðrar-
manna umboðar 14 lokal-
feløg. Í felagnum línuskip
eru 19 línuskip umboðað.
Hesi eru spjadd um alt
landið.

Trace-It nýtir eina bein-
leiðis marknaðarførslu,
har tað er tætt samband
við kundan. Hetta er av-
gerandi neyðugt, av tí at
talan er um eina nýggja
tænastu, sum kundarnir
ikki kenna frammanund-
an. Ætlanin er at markn-
aðarføra felagið á alneti-
num við eini innbjóðandi
heimasíðu, tí teir flestu av
kundunum hava atgongd
til alnetið bæði á landi og
á sjógvi.

Kundin skal eisini fáa at-
gongd til síni egnu kann-
ingarúrslit á alnetinum,so
skjótt sum tey eru tøk.
Hetta verður gjørt við at
geva hvørjum kunda hvør
sítt loynital og brúkara-
orð, sum bara hann kann
brúka.

Tá bara ein fyritøka ella
virki er av sínum slagi á
marknaðinum, kann tað

henda, at tænastustig-ið
og kundarøktin verður
lág, og tí ætlar Trace-It at
gera nógv burturúr eini
høgari marknaðarrøkt.T.d.
er ætlanin at geva fólkun-
um, sum savna inn Log-It
knøttar, tá bátarnir landa,
telduútgerð, soleiðis at
kundin kann fáa tekningar
og talvur útskrivaðar bein-
anvegin.

Búskapar-
viðurskifti
Felagið hevur gjørt eina
búskaparætlan, sum um-
fatar rakstrarætlan, fíggj-
arstøðuætlan, íløguætlan
og gjaldførisætlan.

Stovnarar felagsins hava
saman við grannskoðara-
felagnum KPMG gjørt eina
roknskaparætlan fyri tey
komandi trý árini. Har-
umframt hevur Norðoya
Sparikassi játtað at fíggja
rakturin hjá felagnum.

Lyklatøl
Rakstraravkastið:
Hetta vísir avkastið av
rakstrinum í mun til
umsetningin.
Eginpeningsavkastið:
Hetta vísir rentingina av
eginpeninginum.

Niðurstøða
Í niðurstøðuni siga næm-
ingarnir, at tað ber væl til
at seta slíkt felag á stovn,
um byrjað verður í smá-
um. Møguleiki er at økja
um tann føroyska markn-
aðarpartin so líðandi,
meðan bíðað verður við
at fara inn á útlendska
marknaðin.

Men hetta er treytað av
eini hugburðsbroyting,
bæði hjá politiska mynd-
ugleikanum og hjá teim-
um, sum hava sítt dagliga
virki í fiskivinnuni.Verður
tænastan hjá Trace-It væl
móttikin, kunnu allir part-
ar fáa vinning burturúr.
Útróðrarmenn kunnu fáa
betri prís fyri fiskin, og
flakavirkini kunnu skjal-
prógva yvirfyri kundum
sínum í útlondum, at
góðskan á rávøruni er í
lagi. Tískil kunnu flaka-
virkini eisini fáa betri
prís. Virðisøking í fiski-
vinnuni er nakað, ið man
frá politiskari og vinnu-
ligari síðu leingi hevur
sóknast eftir.Tænastan hjá
Trace-It kann medvirka
til, at hetta verður gjørligt.

Teir 4 næmingarnir, ið gjørt hava uppgávuna, eru f.v. Hjørdis Fríða Gregersen,
Syðrugøta, Hanna Helena Joensen, Syðrugøta, Sjúrður Hammer, Tórshavn og
Trygvi Sigurðsson, Klaksvík.
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Sum kunnugt eru fiska-
prísirnir lækkaðir rætti-
liga nógv í ár. Og fiska-
marknaðurin hevur júst
gjørt upp gongdina fyrsta
ársfjórðing í ár í mun til
sama tíðarskeið í fjør. Vit
endurgeva talvuna,og hon
talar fyri seg sjálva.

Men taka vit týdningar-
mesta fiskaslagið, tosk, so
síggja vit, at landingarnar
til fiskamarknaðin hava
verið stórt sæð óbroyttar,
nevniliga góð 7.000 t.
Hetta bendir á, at góða
toskaveiðan frá í fjør hevur
hildið sær,hóast várróður-

in ikki hevur verið tann
sami sum í fjør, tá hann jú
var framúr góður. Men
miðalprísurin er fallin úr
kr. 18,70 til kr. 13,19 ella
við nærum 30%. Hetta er
sjálvsagt eitt rættiligt skræll.
Men hóast hetta ber illa
til at tosa um vánaligar
prísir.

Hýsa er fallin við 16%,
meðan upsin “bert” er
fallin við 9%, - men upsin
hevur jú ligið javnt lágt,
og er hetta ein trupul-
leiki, sum vit hava hava
skrivað um áður. Hinir
prísirnir eru rættiliga støð-

ugir.

Trupulleiki 
við køssum
Annars var ársaðalfundur
á Fiskamarknaðinum tann
16. apríl. Sum tað skilst,
hevur árið 2001 verið gott,
men vegna fallandi prísir-
nar tykist 2002 at fara at
gerast slakari.

Á fundinum var nakað
av umrøðu av kassatroti-
num, sum hevur verið ein
stórur trupulleiki í vár.
Tað hevur víst seg, at tá
nógvur fiskur kemur upp-
á land í senn, so er kassa-

trot,og hetta er ein stórur
ampi. M.a. forðar hetta
fyri, at fiskurin kann skilj-
ast til fulnar, og hetta
kann aftur gera tað, at
fiskurin ikki fær “opti-
mala” prísin. Tað hevur
víst seg,at tá ein er komin
í hendan trupulleikan, er
ov seint at gera nakað við
hann til lítar.Tí kassar og
kør skulu útvegast úr út-
landinum, og hagani er
tað ikki altíð so lætt at fáa
íløtini, so skjótt ein kundi
ynskt tað.

Men allir partar eru
varir við trupulleikan, og
tað verður gjørt alt, sum
gerast kann fyri at forða
fyri, at hendan støðan
skal kunna endurtakast.
Hetta má gerast út frá
sjónarmiðnum, at tað er
betri at hava nakar kassar
ov nógv, enn at tað skal
resta í.

Kendir menn á aðal-
fundi hjá Fiskamarkn-
aðinum.Aftast standa
Jákup Sólstein, Olaf
Olsen og Oddfríður
Gregersen. Fremst eru
Jógvan Ingvad Olsen,
Anfinn Olsen, Bergur
Poulsen og við bakinum
til, Jónfinn Thomsen,
sum er advokatur hjá
Fiskamarknaðinum.

Landsstýrismaðurin í mentamálum hevur ásett at
nýggj kunngerð verður galdandi frá 1. august 2002
- kunngerð nr. 51 um útbúgvingarstuðul til lesandi
uttan fyri Norðurlond (ÚSUN-skipanin).

ÚSUN-skipanin varð sett í verk á fyrsta sinni í 1990
sum royndarskipan, og í 1997 kom kunngerð, sum
nú verður avloyst av hesi nýggju kunngerðini.
Heitið ÚSUN stendur fyri “útbúgvingarstuðul til
lesandi uttan fyri Norðurlond”.Orsøkin til, at tað er
tørvur á eini serligari skipan á hesum øki, er, at í
flestu londum uttan fyri Norðurlond verður
skúlagjald kravt.Uml.90% av føroyingunum, ið lesa
uttan fyri Norðurlond, eru í ES-londum, og er
skúlagjaldið fyri ein, ið ikki er ES-borgari, nógv
hægri enn fyri ES-borgarar. Flestu føroyingar - uml.
40 av teimum uml. 50 lesandi - lesa í dag í Stóra
Bretlandi. Skúlagjaldsupphæddin har er 3-10 ferðir
so høg fyri ein føroying, sum fyri ein ES-borgara.
Upphæddirnar eru ymiskar á útbúgvingarstøðun-
um, og eisini er skúlagjaldskostnaðurin ymiskur á
teimum ymisku útbúgvingunum, men í dag liggja
upphæddirnar vanliga millum kr. 50.000 og kr.
110.000 árliga. Seinnu árini eru prísirnir hækkaðir,
eisini orsakað av at pundið er styrknað.

Ein av høvuðsbroytingunum í hesi nýggju kunn-
gerðini er hækkingin av upphæddini, ið  Stuðuls-
stovnurin í mesta lagi kann veita tí lesandi til
skúlagjald - hon fer úr kr. 60.000 til kr. 120.000 um
árið.Viðmerkjast skal, at sum áður er møguleiki at
læna til skúlagjaldið frá Stuðulsstovninum, um
gjaldið er hægri enn tað, ið kann latast í studningi.
Orsøkin til at stuðulin verður hækkaður er, at ein
størri og størri partur av teimum lesandi gjalda
skúlagjøld, ið liggja væl oman fyri gomlu upphædd-
ina. Um stuðulin ikki verður hækkaður, er vandi
fyri, at færri og færri fara at lesa uttan fyri Norður-
lond, og er hetta í stríð við ein av málsetningunum
hjá núverandi landsstýri. Vandi hevði eisini verið
fyri at lesandi fóru at velja útbúgvingarstøð í ov
stóran mun eftir, hvør prísurin var, heldur enn eftir
góðsku.

Av øðrum broytingum í kunngerðini kunnu nevnast:

· Neyvari er ásett, hvørjir útbúgvingarbólkar
kunnu fáa stuðul. Talan er um hægri útbúgv-
ingar og um støðislestur eftir miðnámsút-
búgving (foundations studies), um hetta er ein
fortreyt fyri upptøku til hægri lestur.Harafturat
verður møguleiki at veita stuðul til skiftislestur
á hægri útbúgvingum undir ávísum treytum.

· Ásett er eisini,hvussu leingi stuðulin kann veit-
ast - í mesta lagi 6 ár, tó ongantíð meira enn eitt
ár út yvir ásettu lestrartíðina.Talan er um somu
meginreglu sum hjá føroyingum, ið lesa í Før-
oyum, Danmark og í hinum Norðurlondunum.

· Lesandi fáa í dag stuðul til livikostnað í 4 ár frá
Statens Uddannelsesstøtte. Hetta hava tey rætt
til sum danskir ríkisborgarar. Um lesturin er
longri enn tey 4 árini, ella um tann lesandi ikki
hevur danskan ríkisborgaraskap, men uppfyllir
kravið um tilknýtið til Føroya, hevur Stuðuls-
stovnurin veitt stuðulin til livikostnað. Henda
upphædd hevur higartil verið kr. 3.000 um
mánaðin. Frá 1. august verður upphæddin altíð
tann sama sum upphæddin, ið verður veitt til
hægri lestur í Føroyum. Upphæddin verður ár-
liga prístalsviðgjørd og er í dag kr. 3.308 í
studningi um mánaðin.Tann lesandi fær eisini
møguleika at taka lestarlán, sum í dag í mesta
lagi er kr. 2.098 um mánaðin.

· Ásetingin í tí gomlu kunngerðini um, hvussu
tilknýtið hjá lesandi til Føroyar skal vera fyri at
hava rætt til at fáa ÚSUN-stuðul, hevur fleiri
ferðir verið umrødd bæði í tinginum og í bløð-
unum. Hendan ásetingin er nú broytt og gjørd
greiðari.

Víst verður annars til heimasíðuna hjá Stuðuls-
stovninum www.studulsstovnurin.fo, har nýggja
kunngerðin er at finna. Síðst í hesum mánaðinum
verða nýtt umsóknarblað og vegleiðing til nýggju
ÚSUN-kunngerðina løgd út á heimasíðuna. Inntil tá
kann tað gamla umsóknarblaðið nýtast.

Í síðstu viku fóru tveir nýggir føroysk-
ir trolarar av bakkastokki í Íslandi.
Talan er um "Norðleiv" hjá Kjartani
Joensen í Leirvík og "Fríðborg", sum
Osmundur Justinussen o.fl. eiga. Vit
fingu hesa myndina av "Fríðborg"
sendandi frá skipasmiðjuni í Hafnar-
firði. Myndin er tikin beint áðrenn hon
fór av bakkastokki.

Tvey nýggj skip í flotanum
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29. juli 1929: Nú var
Ólavsøkudagur; men her
var eingin ólavsøkuveitsla.
Føroyingarnir sum aðrir
vóru móðir og troyttir.Kl.
830 passeraðu vit Gibralt-
ar; men tá vóru mong í
koygjuni enn. Vit struku
tætt við land og sóu skil-
liga hin enska festningin
við øllum har er gjørt.
Bretin hevur altíð verið
snarur og heppin, men
hetta er eitt av hansara
rekordum, at hann í friði
og náðum hevur nápað
sær hendan klettin burtur
av Spaniu.Har var so nógv
at síggja av húsum, borg-
um, gørðum og stórum
cementglasium; men hvat
innanhøldar er har, mann
fáur vita uttan hitt enska
krígsministeriið.Her mann
helst finnast almikið av
øllum sløgum.Eg veit ikki,
hvussu tað var, men með-
an eg stóð og hugdi at
øllum hesum, kom eg so
livandi at hugsa um Símun
Paula og gøtuskúla.
Áður enn vit komu til
Gibraltar, passeraðu vit
Trafalgar, men har vóru
vit langt frá landi og sóu
einki.
Í Miðjarðarhavinum var
dýrdarsjógvur og púra
slætt. Her er sjógvurin
týðiliga bláari enn uttan-
fyri.

30. juli 1929: Um morg-
unin sigldu vit fram við
landi og er tað sera líkt
Føroyum,bæði meitilberg-
ið og fjallarøðirnar aftan-
fyri. Fugl sóu vit lítið til
her. Bert einstakar skráp-
ar og nakrar drunnhvítar,
sum flaksaðu í kjalarvørr-
inum. Um kl. 2000 sóu vit
Barcelona.Sunnanfyri býin
er við strondina eitt flatt
lendi, har tætt er bygt og
baðistøð fram við strond-
ini. Nú var alt ferðafólkið
á tiljuni til at skottast. Kl.

2100 sigldu vit inn í havn-
ina, sum er sera stór og
full av skipum. Her er
eisini mikil skipaferðsla,
støðugt og altíð eru skip á
ferð út ella inn og loðsbát-
arnir eru altíð í arbeiði.
Ein entraði okkum, áður
enn vit komu í innlopið. Í
tí vit løgdu at kei var sjálv-
sagt spælt bæði “Der er et
yndigt land”og “Kong Kris-
tian”. Tá landfast var, fór
meginparturin av ferða-
fólkinum í land. Sumt á
framsýningina og sumt í
býin. Eg fór saman við
nøkrum føroyingum:Poul
Olsen,Marius Jensen og J.
Johannesen niðan í “Ram-
bluna”. “Rambla” er ein
breið bullevard við eina
30 al. breiðari gøtu eftir
miðjuni og einari røð av
platantrøðum við hvørja
síðuna. Báðumegin hesa
allé eru vanliga breiðar
gøtur við sporvognslinj-
um, so koma fartøj og síð-
an stórar og skreytmiklar
húsaræðir. Her er eitt yðj-
andi lív, ein áhaldandi
ferðsla. Eftir miðgøtuni er
samanhangandi manna-
gongd, og her standa við
báðar síðir, undir platan-
trøðunum,snotiligir kurva-
stólar, sum fólk kann leiga
at sita í. Her eru búðir har
ein kann keypa drekkaløg
av øllum sløgum, tubbak,
sigarir, bøkur, bløð, góð-
gæti, frukt o.a.m. Eftir
gøtuni píla sporvognar og
bilar avstað, so illa er
komandi tvørtur um. Og
langt út á fortúnini fram-
manfyri flottum restaura-
tiónum situr fólk við
borðum og stólum og ger
sær til góðar. Í hesari
“Rambla” eru tær skreyt-
miklastu búðir borgaran-
na. Fyri endanum á “Ram-
bla” oman móti havnini
stendur minnisvarði Kris-
toffur Columbussar “Monu-
menta de Colon” 100 m

høgur við standmynd av
Kolumbussi 15 m á toppi-
num.Kolumbus peikar við
høgru hond, og ætlanin
var, at hann skuldi peika
móti landinum, hann fann
í vesturheimi, men ein
lúnsk tilvilja hevur gjørt,
at hann peikar út ímóti
Mallorca, har hin cata-
lanska sjálvstýrisrørslan
trívist sum harðast. Til
“Plassa de Colon” føra
framvið havnini til báðar
síður breiðar pálmaalléir.
Í Barcelona verður ikki
spart uppá elektriskt ljós
og vatn; so gøturnar eru
bæði reinar og ljósar.Hetta
stutta kvøld var longu eitt
lítið ævintýr fyri okkum,
tí tílíkt skreyt sæst ikki í
norðurlondum.

31. juli 1929: Fóru vit
nakrir føroyingar frá morg-
ni á framsýningina. Vit
tóku sporvognin nr. 57,
sum okkum var ávíst.Tað
er so leiðiligt einki orðið
at skilja. Vit rindaðu 15
centimar fyri sporvogns-
billettina. Eg gekk ígjøgn-
um fylgjandi deildir: Hina
týsku deildina,mest motor-
ar, tól av ymsum sløgum
og luftfør. Hina fronsku
deildina, hina amerisku
deildina og hina italsku
deildina. Hendan síðst-
nevnda var mest eyðsýnd
við teim mongu skips-
modellum har vóru og
við myndum av italskari
skipaferðslu. Framsýning-
arhúsini eru óføra stór og
fata um eitt grundlendi, ið
er til støddar minst sum
Havnarbýur. Her er ein so
fínur og fullkomin bygn-
ingskunstur, ið aldri enn
er komin mær fyri eygu.
Tá vit kl. 1100 komu aftur
umborð,frættu vit at longu
fyrsta kvøldið hevði verið
ein føroyingur og spurt
eftir okkum,og innan langt
um leið, var hann her

aftur. Og hvør var hann
uttan Absalon í Gerðum?
Tað er tó ófatiligt, hvat
hesin maður kemur áleið-
is við ferðing. Her hevur
hann verið í meria enn
ein mánað í Spaniu og
ferðast í fleiri býum. Cor-
dova, Sevilla, Tarragona,
Monteserrat, Murcia, Val-
enzia og nú í Barcelona,
og hann veit nakað av
øllum og dugir so mikið
av sponskum, at hann
kann vera vegleiðari fyri
teir, ið einki duga. Eisini
er hann hampiliga klædd-
ur, í hvítari silkiskjúrtu,
hvítum løriftsbuksum,strá-
hatti og hvítum skóm -
berbeintur tó - men hetta
er “comme il faut” her í
summarhitanum. Hitin
hevur annars verið tolu-
ligur. Vit hava lagt klæð-
ini, og nú er einki eftir
uttan skjúrtan og buksur-
nar hjá nøkrum. Jakkan
bera teir flestu á armi-
num. Tann góðskan, sum
vit høvdu av svimjihyli-
num umborð - hóast har
svamblaði alt í, bæði kon-
ur og menn í senn, tó ikki
blóðnakin - var nú ikki til
taks longur, tí í havnini
fekst ikki bað vegna ó-
reinan sjógv. Hitin her er
frá 25 - 30 C, og tað er
heldur svárt fyri føroy-
ingar. Frá kl. 100 til 400 um
dagin er stillastandur í
býnum, tá svevur alt,og tá
eru búðirnar afturlatnar
og sjálvsagt framsýningin
við. Absalon var nú ikki
komin her av reint plat-
oniskum grundum, hann
beyð sær til at vera førari
fyri fólk, og honum treyt
ikki engagement. Bæði
danir og serliga íslending-
ar kappaðust um at fáa
hann við sær, og ivaleyst
fekk hann væl aftur fyri.
Okkum føroyingum var
hann eisini hentur sum
fylgjisveinur, men fyri

einki gjørdi hann tað ikki,
hóast tað - hann legði
einki á.
Um kvøldið vóru vit aftur
á framsýningini, nú var
tað hitt útvortis skreytið,
ið skoðast skuldi, og tað
skal vera sagt, at aldri er
tílíkt komið fyri míni
eygu. Her varð alt til eina
vidundurliga ævintýra-
heild. Bygningar, spring-
vøtn og ljós. Her í Spania-
landi er vatnkunsturin
gamal, tað vóru jú Maur-
ararnir, sum førdu inn
kunstin at byggja spring-
vøtn, og í Spaniu mentist
hendan list longu á teirra
døgum til ein fullkom-
leika, sum á ongum øðr-
um stað. Síðani tá hava
spaniólar staðið framman-
fyri í teirri list at gera

springvøtn. Og nú, tá hitt
elektriska ljósið er komið
uppí leikin, hevur tað
eydnast teimum at leggja
allar litir alabogans inn í
springvøtnini. Tað er fá-
nýtt at royna at skriva um
tað, her var at síggja.
Eingin pennur megnar at
festa orð til pappírið, so
tey kunnu geva bert eina
káma hóman av tí, sum
eygað sá. Eg lati tí vera;
men sigi bert at hetta er
tað vidundarligasta, sum
mítt eyga hevur sæð av
menniskjahondum gjørt...

1. august 1929: Av-
gerðin var, at hendan dag
skuldu vit, nakrir føroy-

Í 1929 var Rasmus við á eini sendiferð til Spania at
kanna umstøðurnar við fiskamarknaðin har á leið.
Rasmus skrivaði eina sera gjølliga dagbók um hend-
ingar á ferðini.Vit hava í trimum teim seinastu bløð-
unum endurgivið tilfar úr hesi áhugaverdu dagbók og
fara eisini at gera tað í hesum blaði.
Tað er ikki vitað um Rasmus á Háskúlanum hevur tik-
ið nakrar myndir á ferðini, hagani hann hevur eina so
drúgva frágreiðing. Men tað er so heppið, at varðveitt
er tað tilfar, sum luttakararnir fingu á umrøddu fram-

sýning, sum vóru ørindini fyri ferðini. Og tað er ikki
hissini av tilfari, serstakliga tá hugsað verður um alt
hetta gekk fyri seg fyri meira enn 70 árum síðan. Her
fyrst ein almenn “guide”, sum telur einar 200 síður við
nógvum myndum. Síðan er ein onnur frágreiðing um
framsýningina sum telur fleiri enn 50 síður.Afturat
hesum er annað tilfar, sum tað er stuttligt at síggja nú
so nógv ár eru farin.
Vit fara at endurgeva nakrar av myndunum, sum geva
eina hylling av, hvat føroyingar fóru uttanda til í 1929.

Av børnunum hjá Rasmussi livir bert Anna eftir.
Hon er nakað langt upp í 80-unum.Hon var gift við
Oskari Hermansen, sum doyði fyri nøkrum árum
síðani.Tey bæði hava havt áhuga fyri lívsverkinum
hjá Rasmussi í Fiskimannafelagnum. Oskar gav
einaferð felagnum innbundnar árgangir av FF-
blaðnum, sum Rasmus stjórnaði í 20-unum, sum
hann hevði funnið heima hjá teimum.
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ingar, fara til hin danska
konsulin fyri gjøgnum
hann at fáa at síggja so
mikið sum møguligt av
klippfiskahandlinum her.
Absalon høvdu vit biðið
okkum til fylgjisvein, og
hann gongur stundum
sínar egnu vegir. Vit fóru
til gongu tíðliga á morgni;
men hann helt ikki at
konsulin enn mundi vera
at hitta og mælti tí til, at
vit fyrst fóru at skoða
tvær av teim fremstu kirkj-
unum. Hetta løgdu hini
føroyingarnir lítið í, men
eg var fegin. Vit fóru so
fyrst til “Santa Maria del
Mar”. Ein gotisk kirkja frá
14.Øld,har hinar jarðisku
leivdirnar av “Santa Eula-
liu” vóru varðveittar til
1399, tá tær vóru fluttar
til dómkirkjuna,har hend-
an helgikona Barcelona
nú hvílir í einari krypt.Vit
fóru so higani til Kate-
dralin ella “Santa Eulaliu”-

kirkjuna, ein gotiskur
bygningur av ómetaligum
vakurleika. Har var henda
dag morgunmessa og alt-
argangur. Eg stóð leingi
og líddi á messuna, harav
eg tó einki orðið skilti, og
hugdi at seremoniini.Tað
var á ein hátt hugtakandi
at síggja hesar altargestir
liggja á knøunum so langa
tíð signandi og krossandi
seg hvørjaferð hin heilaga
stundin kom fyri, tá for-
vandlingin skeddi. Í hesari
høghalgu stund neig prest-
ur og breiddi afturyvir
kalikin, meðan klokkan
við altarið ringdi, og alt
fólkið risti kross fyri and-
lit og bróst og endaði við
at kyssa naglan á høgra
tumli. Presturin hevjaði
hostiuna og gav altargest-
unum. Sjálvur drakk hann
vínið og skolaði kalikin
afturumaftur við vatni
fleiri ferðir og drakk tað.
Tað mátti gevast gætur, at
eingin dropi av Jesu dýra
og sanna blóði spiltist
burtur.
Eg má siga, at hvørt eg

einki orð skilti og lítið
fataði av seremoniunum,
var hetta mær ein heiløg
og hátíðarlig stund, sum
her fór fram í hesum veld-
uga gudshúsi, prýtt við
øllum teim listum, menn-
iskjan kundi útinna í ein-
ari tíð, tá gudsóttin hevði
nógv størri makt yvir
mannasálunum enn nú á
døgum.
Aftan á hesa halgustund
var tað eitt bratt umskifti
at koma til hin danska
konsulin. Har var einki
uttan verðin við sínum
larmi og starvi. Vit komu
til eitt rúmligt og prýðiligt
skrivstovuhøli, og Absalon
tóktist at vera sum heima
her.Skrivstovufulltrúin og
hann tosaðu leingi saman
- konsulin H. Engberg er
norskur og skrivstovufull-
trúin er danskur.Eg hoyrdi
Absalon orða um arbeiði,
og hin svarar aftur, at júst
nú var einki, men hann
skuldi varskógva.
Hjá konslinum fingu vit
adressuna á ymsum fiska-
keypmonnum og eitt anbe-

fallingsskrivilsi á sponsk-
um. Absalon fylgdi okkum
so til Trueba og Pardo;
sum eisini hevur lagur og
stóra forrætning í Barce-
lona. Her møtti okkum
fulltrúi, ið tosaði enskt
mál, so her fingu vit gott
beskeð. Vit sóu eitt lagur
av ymsum klippfiski.
Norskum, íslendskum og
tí fiski sum føroysku
sluppirnar í vár seldu í
Reykjavík; men sum her
lá sum íslendsvirkaður
fiskur. Maðurin var tó væl
kunnigur við, at hetta var
fiskur, sum fiskaður var
við snøri umborð á før-
oyskum skipum. Hesin
fiskurin var nógv tann
besti til útsjóndar, og vit
fingu at vita, at hann eis-
ini stóð 2 pesetas pr.pakka
hægri í prísi enn vanligur
íslandsfiskur. (Hetta hevur
verið vánaligur handil fyri
Føroyaland. Fyrst seldu
føroyingar íslendingum
hendan góða saltfisk 2
oyru bíligari, enn føroysk-
ir keypmenn máttu keypa
hann seinni, so turkaðu ís-
lendingar hann til 7/8 fisk.
Tann, ið her lá, kann ikki
kallast meira enn hálv-
turrur, og fingu teir tess-
vegna minst 10 % í góðari
vekt og síðan 2 pesetas
meira fyri pakkan enn
føroyingar. Jú, sanniliga,
tað dugir at selja várfiskin
í Íslandi). Sannan føroysk-
an fisk sóu vit ongan her.
Vit spurdu eftir honum,
men okkum varð svarað,
at hann fanst ikki í Barce-
lona. Her í Barcelona
dámar teimum best lint-
turkaðan fisk. T.v.s. teir

taka við honum, um hann
er fullturrur, men hann
verður linur her í hesum
heita og rákamikla veður-
lagi. Frá hesum turrlagri
vísti Trueba okkum í ís-
húsið - her í Barcelona
goyma teir allir høvuðs-
fiskalagri í íshúsum, og tí
leggja teir ikki í um fisk-
urin er bleytur, hann link-
ar í íshúsinum kortini.
Íshús Truebas er ógvuliga
stórt, og har goymir hann
ikki bert klippfisk, men
frukt av øllum sløgum.
Frukt er høvuðshandil
hansara og klippfiskurin
bert frammøihjá vara. Vit
fingu her fatan av einari
ógvuliga stórari forrætn-
ing. Tað var kaldligt at
koma frá gøtuni har hitin
var 28º-30ºC og inn í ís-
húsið, har bert vóru -3º-
4ºC. Tey tunnu klæðini,
vit vóru í - ber skjúrta og
ein jakki uttaná -lívdu ikki
mikið. Áður enn 5 minut-
tir vóru gingnir, mátti eg
ríma útaftur. Tað var sum
at renna bollan móti bergi-
num at møta hitanum í
durinum. Uttanfyri íshús-
ið var ein garður, har vín
og appelsinir vuksu.Tá vit
høvdu sæð alt, koyrdi Tru-
eba okkum aftur til skipið
í bilum. Um kvøldið vóru
vit aftur á framsýningini.
Meginparturin av fólki-
num var hendan dag við
ymsum førum uppi á fjalli-
num Montererrat, har hitt
gamla tiltikna Benedicta-
klostrið og kirkjan við
hinum gamla svarta Mad-
onnabílætinum, ið apost-
ulin Markus skal hava
skorið, er at síggja. Tað

var fyri hesum Madonna-
bílæti, at hin navnframi
Ignatio Loyola legði niður
vápn síni og lovaði at
tæna kirkjuni við andalig-
um vápnum.
Av hesum halgidómum
tóktust ferðafólkini lítið
at hava fatað, - í hvussu er
tey føroysku, men har var
nógv tos um, at konu-
fólkið, í stuttum skjúrtum
og serliga við berum ørm-
um, ikki sluppu inn í kirkj-
una fyrr enn tey høvdu
dekkað seg til við jakkum
og frakkum frá mann-
fólkinum. Eisini var nógv
prát um at prestar, munk-
ar og kirkjunar tænarar
ikki øntu aftur, um hesi
hálvnaknu donsku konu-
fólkini heilsaðu ella talaðu
til teirra; teir vendu bert
andlitið burtur. So strang-
ir eru siðirnir her í hesum
pletti av Spanialandi, har
siðirnir annars eru sum
víða hvar í Europa.

2. august 1929:Tíðliga
á morgni var Absalon
aftur umborð. Nú skuldi
farast til fiskakeypmannin
Heredia.Vit hittu mann, ið
talaði enskt mál og tóktist
hann sera fegin við at
koma á tal við okkum, tá
hann hoyrdi, at vit vóru
úr Føroyum; men tá til
stykkis kom, var tað mest
fyri at geva okkum eina
ábreiðslu fyri eina fiska-
last, hann hevði fingið í
fjør, og sum hann hevði
havt nógva møði av, tí at
hesin fiskurin ikki svaraði

Her sæst sjálvt framsýningarøkið.

Stadium
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Vit her í útnyrðingi hava
tað stóra privilegium at
teljast millum tey heilt fáu
prosentini av heimsins fólk-
um, sum sjálvi sleppa at
velja tey, ið skulu hava á-
byrgdina at stjórna landi-
num. Eitt í alheims høpi
forkunnugt og varðveiting-
arvert fyribrygdi,ið okkara
ættarlið hevur fingið í
vøggugávu frá teimum, ið
undan gingu.

Hvussu vit umsita og
handfara henda okkara
dýrgrip er upp til okkum
sjálvi at taka støðu til.

Um vit nú í prinsippi-
num rokna allar føroying-
ar sum hampafólk at vera,
hetta uttan mun til út-
sjónd,átrúnað ella politiska
støðu, so eiga vit í hesum
henda fyrimunin aftrat -
sjálvandi er altíð onkur for-
herðingur ímillum; men í
so lítlum samfelag vita øll,
hvørjir vit eru.

Í seinastuni hevur orðið
polarisering við hvørt
verið havt á lofti, og man
her vera sipað til tey fýra
politisku herðashornini,
ið liggja longst hvørt frá
øðrum. Í Føroyum hava
vit aftrat hesum tað fyri-
brigdi, at vit ikki bara hava
høgra- og vinstravendan
politikk, men eisini land-
suður- og útnorðurpoli-
tikk, um ein so kann siga,

hetta alt við hampafólki,
ið eftir bestu sannføring
hvør í sínum lagi vilja Før-
oyum og føroyingum alt
tað besta, ið hugsast kann.
Takið er at fáa tey at draga
somu línu og burtur úr
sjálvdráttinum.

Landsuðurvendi Sam-
bandsflokkurin hevur
ta áskoðan, at Føroyar
framvegis skulu verða ein
partur av Danmark.

Útnorðurvendi Tjóð-
veldisflokkurin hevur
hinvegin ta áskoðan, at
Føroyar skulu gerast full-
veldi.

Hesir báðir flokkar -
landsuður og útnorður -
liggja longst frá hvørjum
øðrum í tí formliga tjóð-
skaparspurninginum.

Vinstravendi Javnaðar-
flokkurin vil í prinsip-
pinum, sum heitið bendir
á, helst javna ágóðan á so
mangar hendur, sum gjør-
ligt, hetta antin tað snýr
seg um reið virði ella
hjálp av ymiskum slag -
sjónarmið, sum eisini hin-
ir flokkarnir lutvíst siga
seg taka undir við - í
hvussu er upp undir val.

Høgravendi Fólka-
flokkurin vil hinvegin í

sínum fyrilitarleysa privati-
seringsrúsi savna mest
møguligt á so fáar hend-
ur, sum gjørligt, soleiðis at
ongin annar í veruleika-
num skal kunna leggja
seg út í, hvussu leikur
fram skal fara.

Hesa “hvør sum harðast”
mannagongd verður í al-
heims høpi nevnd “sur-
vival of the fittest” - ella
“hann má lúta, íð minni
már”.

Sambandsflokkurin,
fólkaflokkurin og
hypotetiska “mold-
vørpan”
Sambandsflokkurin man
helst vera tann, íð frægast
hevur duga at spælt síni
kort. Seinasti sambands-
løgmaður var í leikum lysti-
lærdur, og útspælið við at
taka útlending higar til
lands at smoyggja eina stór-
veldis stýrisskipan niður
yvir hesi fáu tandrini var
meistaraligt.

So stór í vavi, at fólkatil-
feingið illa røkkur at manna
sessirnar, gjørdi hon full-
veldið fyribils fyri ongum
og setti tingið, ið snildis-
liga varð tikið á bóli,
næstan líka nógv út av
spælinum sum í 1816. Frá
donskum sjónarmiði var
hetta satt hetjubragd.Onn-
ur hava aðra hugsan.

Hevði tað verið í Mið-
eystri ella Afrika hevði eg
ikki ivast í, hvør eisini átti
æruna fyri næsta útspæli-
num, hetta at senda eina
sonevnda moldvørpu inn
í fólkaflokkin.At sent hana
inn í Tjóðveldisflokkin
hevði verið ov eyðsýnt.

Sum kunnugt forkom
henda hypotetiska mold-
vørpan ein av løgtingsins
elstu og hentastu stovn-
um, sum tó kanska við
tíðini aftur kann fáast í
brúkbaran stand; men
skelkurin í fólkaflokki-
num, tinginum og kring
landið var kortini so mik-
il, at meginparturin av
Føroya fólki tók afturstig
við teirri grundgeving, at
skuldi hetta verða full-
veldi, so varð tað ikki við
teirra atkvøðu.

Tá moldvørpan kundi
melda “mission accomp-
lished” fekk hon frá sam-
bandssinnaða partinum av
sundurlimaða fólkaflokki-
num ein heiðurssess, áðr-
enn hon aftur slapp sær
undir heilt fyri ivaleyst
aftur at koma undan kavi í
onkrum flokki, tá hóskan-
di høvi býðst. Aftur eitt
hetjubragdið sæð frá don-
skum sjónarmiði. Onnur
hava flest øll aðra hugsan.

Men hetta var heima í
okkara egnu góðu, gomlu

Føroyum, og man hattar
um moldvørpuna tí hóast
alt vónandi bert vera gam-
lamanna heilaspuni. Hin-
vegin liggja túgvurnar eftir
hana sjónskar enn!

Smáu flokkarnir
Draga vit strikur horn úr
horni millum stóru flokk-
arnar, hittast hesar í mið-
juni - ella á leið, har
smærru flokkarnir halda
til. Báðir hava teir ivaleyst
- eins og hinir fýra - bæði
skilagóð og minni skilagóð
hugskot;men so smáir teir
enn eru, hava teir tó av-
gerandi leiklut í føroysk-
um politikki, nevniliga at
kjósa frægasta møguleika
fyri at seta saman landsins
stjórn.

Miðflokkurin - so góð-
ur hann enn kann vera -
hevur tíverri tað brek, at
hann blandar hin altvald-
andi upp í okkara fávitsku-
tu keglaríir her á foldum,
og tað haldi eg í hesum
samanhangi vera ósømu-
ligt.

Sjálvstýrisflokkurin
átti sum annar av Føroya
elstu flokkum duga at
komið sær aftur á føti eftir
harmiliga lokabragdið fyri
stuttum, eins og hann átti
at gjørt, eftir at vera farin í

tvíningar, tá hann barslaði
fólkaflokkin, tí høvuðshug-
sjónin hjá sjálvstýrisflokki-
num er tann sera einfalda
at bera so í bandið, at vit
kunnu svara hvørjum sítt
og seta fót undir egið
borð, sum í løtuni vil siga
at gera óvirðiliga blokkstuð-
ulin óneygugan. At hetta
hevur gingið alt ov seint
er einki yvir at dylja og
hevur tað, sum vera man,
savnað tey ótolnastu kring
tjóðveldisflokkin, alt gott
um hann at siga. Men eg
haldi flokkurin tíverri hev-
ur undirmett støddina á tí
undirbrotliga og svart-
skygda partinum av Før-
oya veljarum og kanska
eisini roknað ov nógv við,
at øll stóðu við sítt orð.

Men høvdu eingi brek
verið hjá sjálvstýrisflokki-
num at iðra seg um gjøgn-
um so langt áramál, hevði
heldur einki verið at frøtt
seg um, eitt nú keldu-
skattalógina og at vera
skilpin, sum í mansaldrar
hevur hildið saman eina
samgonguna fyri og aðra
eftir.

Um stutta tíð verður
fyrsti setningur sjálvstýris-
flokksins aftur at skilpa
samgongu, tá valið er av !

Heini Olsen
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Næstseinastu viku vitjaði FF-blaðið eitt stak
áhugavert sjósavn í Oostende í Belgia. Her
stendur nevniliga tann síðsti belgiski trol-
arin, sum royndi undir Íslandi, og er hann
tískil ein partur av søguni um toskakríggini.
Tey endaðu við, at tað vóru bert tvær tjóðir,
sum framvegis sluppu at veiða í íslendsk-
um sjógvi. Onnur var Føroyar, og hin var
Belgia. Belgia slapp at halda á at veiða við
nøkrum navngivnum trolarum, sum høvdu
veitt undir Íslandi frammanundan, og teir
skuldu sleppa at veiða, so leingi teir vóru til.

Hin seinasti av hesum trolarum var 0.129
Amandine. Hann varð kjølstrektur í 1960.
Fyrsta royndin at fíggja trolaran miseydnað-
ist, tí hildið varð, at tað ikki var møguligt at
fáa ein slíkan trolara at bera seg. Men "góð-
ar kreftir" komu uppí leikin, so fíggingin kom
í lag. Hetta saman við øðrum, seinkaði ætl-
anina so mikið nógv, at skipið ikki fór í vinnu
fyrrenn í 1962.

Skipið er 36 m. langt og 6,7 m. breitt. Í
lastini kundu vera 65 t. av fiski, og mask-
inan var 510 hk. Manningin taldi 10 mans.

Skipið fiskaði væl, og manningin fekk nógv
burturúr. Teir veiddu undir Íslandi á sumri
og í Norðsjógnum um veturin. Men aftaná
toskakríggið máttu teir velja, og teir valdu
Ísland.

Amandine var á sínum seinasta túri undir
Íslandi í 1995, og tá endaði søgan um belg-
iska fiskiveiði undir Íslandi.

Men so fekk stovnurin Maritieme Site Oost-

ende, sum roynir at varðveita gomul minni
frá fiskiveiðusøguni, tað frálíka hugskotið at
gera skipið til sjósavn. Tað er eydnast sera
væl. Tað er gjørdur ein tilbyggningur uttan-
um skipið, sum ímyndar eina havn í goml-
um døgum. Umborð ber til at síggja lívið
umborð so livandi, at ein við hvørt ivast í um
"voks"manningini ikki kortini man vera
livandi! Her eru eisini nógvar myndir, sum
vísa hvussu baldrut lívið kundi vera hjá
fiskimonnum. Gamlir filmar frá fiskiskapi

kunnu síggjast á video, og ljóðupptøkur
hoyrast alla staðni, sum ímyndar tað at vera
umborð á einum skipi.

Ikki minst hjá einum føroyingi var tað eitt
upplivilsi at síggja hetta savn, tí hetta kundi
næstan eins væl verið umborð á einum
føroyskum skipi. Og tað hevði nú ikki verið
so løgið, um vit høvdu eitt líknandi savn.

Vit hava eina myndafrásøgn frá savninum
og lata hesar tala fyri seg sjálva.

Her sæst Amandine sum nýggjur.

Dekkið. Skiparin í bestikkrúminum.



Síða 15Nr. 267 - 24. apríl 2002

Sjálvsagt er ein álmanakki
við myndum av konufólki.

Brúgvin við nútímans útgerð. Men útsýnið frá brúnni er í hvussu er ikki tað, sum var tað vanliga fyrr.

Kokkurin "in action". Við niðurgongdina til maskinrúmið verða oljuklæðini hongd at turka.

Messan. Skitnu borðiskarnir standa framvegis á borðinum. Lugarið. Her er ein av manningini inntørnaður.
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Tómu koyggjurnar verða sjálvsagt nýttar at at goyma koyggjusekkirnar í. Ikki minst áhugavert er at síggja, hvussu tað hevur borðið til at lýsa arbeiðið í
eini last. Soleiðis varð fiskurin lagdur í krubburnar, og so varð ísað ímillum.

Her eru teir í holt við at
ísa. Sum tað sæst, ber
aftari maðurin fiska-
kurvina á økslini.

Her er ungi drongurin umborð í ferð við at lempa ís. Til eina fiskaríhavn hoyrdi sjálvsagt eitt vertshús!
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til tað, hann hevði keypt
hann fyri. Hann loysti so
av og legði alla skuldina á
vrakarainstitutiónina í Før-
oyum. Eg præsenteraði so
í somu syftu Marius Jen-
sen fyri honum, sum yvir-
vrakara í Føroyum.“Head
Sorter of the Faroes.”Hann
fekk so allan umgangin.
Vrakingarinstitutiónin í
Føroyum nyttaði púrt ein-
ki, segði Heredia. Eingin
kundi líta á hana. Hann
hevði keypt turran prima
fisk úr Føroyum og fingið
bleytan, hálv- og heilrotn-
an fisk. Hann hevði klag-
að til “the government”
gjøgnum uttanríkisráðið,
men ongar sømdir fingið,
og hann vildi aldri aldri
meira keypa føroyskan
fisk F.O.B. Marius Jensen
dugdi lítið at forsvara seg,
men hann segði bert, at
hann kendi hesa sak, og
at hon ikki kom sær við, tí
tað var yvirvrakarin í Suð-
uroy, sum hevði útstedað
pappírini.
Hetta greiddi Danial Nic-
lassen so fyri Heredia.
Hann reyk so avstað eftir
pappírunum, og nú fingu
vit at síggja samanhangið
heilt. Richard Thomsen
hevði, við Booklen Bros
Aberdeen sum millum-
manni, forvervað Heredia
ein farm av klippfiski.
Suðuroyavrakarin Niclas-
sen hevði avgreitt pappír-
ini á Tvøroyri, har farmur-
in var innskipaður, og tað
var hendan fiskin, Herre-
dia deildi um.Vit greiddu
honum nú frá, at Føroyar
vóru 2 vrakaradømi, og at
M. Jensen einki hevði havt
við hendan fisk at gera.
Hann sissaðist tá nakað,
og fór at vísa okkum fisk-
in, bæði sølustaðið og ís-
húsið. Eisini hesin maður
hevði stórt lagur (um-
framt hann eru her í Bar-
celona Hortet og Compag-
nie Hespana og Islandia,
sum eru stórir handlar -og
síðan fleiri smáir). Fiskur-
in var av sama slagi sum
hjá Trueba. Íslendskur,
norskur og føroyskt fang-

aður - íslendskt virkaður,
men ikki ein stertur av
sonnum føroyskum fiski.
Heredia var meiri opin-
skáraður enn Trueba, og
nú segði hann, at hann
fegin vildi hava føroyskan
fisk, tí hann visti at hann
var góður. Honum dámdi
best hvítan, tjúkkan væl
turran fisk,men hann helt
fast uppá C.I.F. sølu.Tá so
Poul Olsen seinni   spurdi
um prís,vildi hann tó bert
siga somikið, sum at hann
kundi vanta sær 35 - 40
sh. netto. Pól lovaði hálva-
vegna at gera eina roynd
við 200 pakkum.
Heredia endaði við at
minna okkum um, hvussu
týdningarmikið tað var
fyri føroyskan fiskahandil
við Spanialand, at okkara
vrakarainstitutión var álít-
andi, og hann bendi á
hvussu íslendingar vóru
fyrireikaðir. Her høvdu
teir ein útsending. Helgi
Guðmundsson, sum einki
hevði við fiskahandilin at
gera; men bert var út-
sendingur fyri stjórnina,
kostaður deils av stórnini,
deils av keypmonnum og
bankum í Íslandi. Hann
møtti við skipið og land-
ingina hvørja ferð fiska-
farmur kom úr Íslandi og
importørarnir vístu hon-
um fegnir fiskin, fyri at
hann kundi síggja, hvussu
hann kom fram og hoyra
hvat importørarnir søgdu
um hann. Úrslitið úr hes-
ari sýning, sendi H. Guð-
mundsson so skrivliga
heim til stjórnina í Íslandi,
ið so hareftir kundi geva
virkarum sínum ordrar.
Eisini hevði yvirvrakari
Íslands, Svein Arnason
verið her. Hetta helt hann
(Heredia) vera góða fyri-
skipan og ráddi hann okk-
um føroyingum at gera
nakað líknandi.Gjørdu vit
ikki tað, kundi eingin
keypa F.O.B. í Føroyum
uttan teir t.d.Trueba, sum
hevði sín agent í Føroy-
um; men tað mundi neyv-
an vera til bata fyri prísin,
ið føroyingar fingu, helt
hann. Vit skiltust so í øll-
um góðum.

Um eftirmiddagin skuldu
allir danir, ið vildu, møta
upp við hitt danska húsið
á framsýningini.Vit, nakr-
ir føroyingar, Gudmund
Mortensen, Klakk, Niclas-
sen og eg fóru við spor-
vogninum frammanund-
an, meginparturin kom
við bilum aftaná. Tá vit
høvdu gingið eina tíð har
og hugt at ymsum húsum,
funnu vit endaliga hitt
danska. Tað er eitt fýra-
kantað reyðmálað hús og
tað einasta, ið eyðkennur
tað sum danskt, er Chr.
X á skjøldrinum og hitt
danska splittflaggið fram-
anfyri.
Nú kom fólkið í bilum, og
sum eyðkent er fyri danir,
stóð har eitt eljustríð um
betalningin.Dr.Bratli mátti
kallast til sum meglari og
tolkur. Vit fóru inn. Har
vóru málningar av donsk-
um landi á veggjunum,
danskar búnyttur og dan-
skar avísur inni, men
einki fólk. Vit settu okk-
um niður, hugdu í avísir-
nar, men tá alt hitt danska
møsnið kom inn, fóru vit
á dyr og spákaðu oman at
skoða hina føroysku fram-
sýningina. Heitt var nú
um kl. 300 tíðina, men her
lotaði so væl, - tað hjálpti.
Vit vitjaðu nú framsýning-
ardeildir norðurlanda. Ta
donsku, svensku, finsku,
norsku og hina føroysku,
sum saman við hina grøn-
lendsku er undirdeild av
teirri donsku. At siga
nakað serstakt um hesar
deildir er ikki so lætt hjá
ókunnigum manni. Tað
var mín áskoðan, at hesar
framsýningar norðurlanda
eru so góðar, at tær eru
londunum til heiðurs. Eis-
ini grønlendska deildin
var so fræg, at hon prógv-
ar farnan og serstakan
eyðkendan dugnaskap í
handarídnaði hjá hesari
tjóð. Hvat hini føroysku
deildini viðvíkur, so noyð-
ist eg at leggja mær nakað
um hana í geyma; hóast
tað kanska var best at
gloymt tað alt samalt. Her
eru tveir lutir á hini før-
oysku deildini, sum vegna
rúmstórleika sín falla í
eyguni. Tey eru ein før-
oyskur bátur,við reiðskapi
og ein stórur málningur
av føroyskum báti á sjó-
num. Hesir báðir bátar
eru hvør sær góðir. Bátur-
in í roynd og veru sýnir at
føroyingar duga at smíða
bát, málningurin sínir at
føroyingar eiga mann,
sum kann gera málningur
sum gjørdir vera í túsunda-
tali í øðrum londum; men
hvat er tilætlanin við hes-
um spyr hugsandi maður-
in við undran. Tí ætlanin
við øllum framsýningar-

deildum frá útlondum er
at sýna fram tílíkar lutir,
sum vera útfluttir og seld-
ir fyri pening. Sýna teir
fram á ein tílíkan hátt, at
fólk fær tokka til teirra og
hug at keypa teir. Ja,mang-
ar staðni eru framsýning-
arlutir beinan vegin til
sølu. Hvat er tilætlanin
her? Endaliga fær ein so
eyga á nakrar kassar við
glassíðum og glasloki, har
nakrir klippfiskar liggja í.
Tað vil vera ósatt at siga,
at hesin klippfiskur sum
heild er so til útsjóndar, at
hann loypur matarlyst á

fólk. Hann er gulligur á
liti, og í einstøkum køss-
um er hann reyður fram
við rygglundini - pink -
hin ræðuliga spillan, sum
allir klippfiskakeyparin
flíggja undan sum pestini.
Í einum einstøkum kassa
er góður hvítur fiskur at
síggja; har liggja nakrir
smáfallandi, heldur tunnir,
snjóhvítir klippfiskar. Í
øllum hinum køssunum
eru fiskarnir stórir og
tjúkkir. Ein kassi er tómur
(kassin við tí góða fiski-
num ber navnið N. J.Mort-
ensen, og hevur hetta

firma eisini liggjandi nógv
reklamukort frammi fyri
seg. Hin tómi kassin ber
navnið J. P. Evensen &
Søn).
Uppi á vegginum hongur
ein allstórur listi yvir teir
føroysku framsýnararnar.
Nú fær ein eisini umsíðir
eyga á eitt model av før-
oyskari slupp og nakrar
smærri myndir á veggi-
num (fotografiir) úr Før-
oyum av fiskaarbeiði og
fiskaturking serstakliga.
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Tá ið klippingin var ging-
in, og brúdleypini høvdu
verið, hugnaði røktingar-
manninum lítið at koma í
hagan. Har var einki vón-
ríkt og upplívandi at sígg-
ja nú.Alt var támut og tig-
andi, heiðafuglurin var far-
in, bert onkur kráka flaks-
aði her og har, og í henni
var eingin hugni. Her var
bert hitt vanliga áseyða-
talið, og fylgini vóru farin
at halda seg til vetrarhag-
an, gróðurin var bliknað-
ur, og kavi ruddur í svørð-
in.Tað var skilligt, nú var
komin onnur árstíð,vetur-
in.
Á allahalguna vórðu teir
stóru bátarnir drignir úr
neystunum, tá ið viðraði
til útróðrar. Nú vóru fýra-
mannaførini hildin ov lítil
at fara við, og áttamann-
førini vórðu tikin í brúk.
Um nakað bátsband, sum
mikið hevur verið um tal-
að á øðrum støðum í Før-
oyum, veit eg einki frá at
siga úr Miðvági ella Vág-
um, sjálvt orðið “báts-
band” var ókent har. Allir
dugnamenn áttu sess í báti
ella vóru fastir bátmenn á
báti og tóku partin upp
eftir sær sjálvir.
Bátarnir (áttamannaførini)
í bygdini vóru tá hesir
nevndir við tí navni, teir
høvdu millum manna:(úti
á støð) Steigabáturin og
Prestbáturin, (inni á støð)
Bóndabáturin, Fríggjarin,
Hestbáturin, Húsabátur-
in og Brendi. Steigabátin
áttu bøndurnir við Kirkjar,
Prestbáturin hoyrdi til
kallið, Bóndabátin átti
bóndin á Ryggi,Fríggjarin,
Hestbáturin og Húsabátur-
in vóru partabátar, sum

tveir ella fleiri áttu í felag.
Brenda átti keypmaðurin,
Godtfred Heinesen inni í
Húsi. Hetta vóru sjey átta-
mannafør, og tey høvdu
øll fastar bátmenn; men
seinni komu nøkur átta-
mannafør afturat í bygdina,
og tá gekk illa at manna
øll ísenn. Fyri Hestbátin
kom ein, ið kallaður varð
Ravnurin,hann átti Janus
Vang á Taralendi,úthandils-
maður hjá M. C. Restorff í
Havn, í felag við Tóra-
Jóannesi, men hann økti
ikki um talið.Teir, ið aftur-
at komu vóru.Tíkin,hetta
var báturin hjá Malenu á
Bakkanum,og Roðið, sum
fleiri áttu í felag. Úti á
støð kom ein, hann fekk
navnið Frillan, og Július
hjá Tummassi stóð fyri at
eiga hann.
Tað var ymist, hvat ið
kundi vera upphavið til
bátsnøvnini.Navnið Steiga-
báturin mundi vera kom-
ið av, at bóndin við Kirkj-
ar hevði keypt hann av
Steig í Sandavági. Brendi
fekk navnið av tí, at eigar-
maðurin læt brenna við
jarni navnabókstavir sín-
ar: G. H. í árar og annan
leysan bátsreiðskap. Godt-
fred, sum var ein sera væl-
viljandi og røkjutur keyp-
maður, kallaði sjálvur bát-
skipan á bát sín, men um
nakað band varð ikki tal-
að, heldur fór hann eftir
tí, ið hann helt vera rætt-
vísast móti teimum monn-
um, sum ongan sess vistu
sær á stórum báti. Veiðan
varð býtt í 9 partar, hvør
maður fekk sín part og
báturin hin níggjunda.
(Seinni býttu teir línupart
við, so vóru 10).

Godtfred Heinesen var í
allar mátar ein fyrimyndar-
maður í handilsskapi og
allari vinnu bæði á sjógv
og landi.Virkistíð hansara
í Miðvági liggur ímillum
hina gomlu og hina nýggju
tíðina, og tað var ivaleyst
ein stór eydna fyri Mið-
vágsbygd at hava fingið
hendan mann til sín.Hann
var ættaður úr Nýggju-
stovu í Sørvági og kom til
Miðvágs at læra skósmíð
hjá Tóra Nattestad, sum
ættaður var úr Hvalbø og
hevði sett seg niður her;
hann bygdi “Tórapakk-
hús”og handlaði eitt sind-
ur, men gav brátt uppat
við tí. So fór Godtfred at
handla, og hann førdi ein
góðan handil bæði fyri
seg og bygdarfólkið. Hann
gjørdist brátt væl kapp-
ingarførur við handilin á
Taralendi (M. C. Restorffs
handil) og “Skúlan”, sum
var A.V. Skibsteds handil í
Miðvági.Teir vóru komnir
stutt aftan á, at kongaligi
handilin varð avtikin, men
høvdu verið bygdini til
lítlan frama. Nú varð týð-
andi umskifti, tí Godtfred
hugsaði ikki bert um at
selja vørur til fólkið, hann
hugsaði eisini um at skipa
so fyri, at fátækt fólk fekk
høvi at vinna sær pening
at keypa fyri.
Vetrarútróðurin gav ikki
stóran vinning í Miðvági
tá. Viðraði væl, varð rógv-
ið dúgliga á havmiðini,har
longa var vís at vera í góð-
um rákalíkindum, annars
varð rógvið á Grynnuna,
men har var mest bert
smáfiskur at fáa. Fyri vest-
an, um Sjúrðarmiðini og
Hýsisáirnar var eisini góð
vetrarleið.Hesa tíðina varð
mest rógvið við snøri, og
ikki mundi veiðan altíð
vera mikil. Fingu teir tvær
krónur í part og nakað av
greipufiski afturat, varð
ikki illa at látið, men tikið
var eisini væl til takka við
einari krónu. Ikki kostaði
fiskurin mikið tá í tíðini, 2
- 3 oyru fyri pundið, tað
var hæddin.
Tá ið torrin slerdi til,(hetta
var hildið at bera best á,
tá ið torrasólin tendraðist
seinast í februar mánaði,
um pætursmessuna),kundi
væl frægari verða burtur-
úr, men ikki varð roknað
við stórum fiskiskapi í Mið-
vági, fyrr enn várróðurin
kom fyri, um grækaris-
messuna, og stóð við út
ímóti krossmessuni. Hesa
tíðina kundi nógv koma
upp á land í teim góðu
árunum.
Tá ið teir stóru bátarnir

vóru drignir á sjógvin, og
teir smáu settir í neystini,
kom sum ein hægri og álv-
arsamari dámur yvir út-
róðurin, nú varð meira til-
lagt, og rógvið longur út
til havs, tá ið viðraði. Nú
varð eisini hildið fastari
við allar fornar bátssiðir,
og teir vóru mangir; teir
munnu tó nú verða farnir
at kámast fyri teim, ið nú
søkja sjógvin. Áttamanna-
farið hevði eins og fýra-
mannafarið 4 fastar bekkir,
men stundum vóru menn-
inir 9, og tá varð fimti
bekkurin, sum var leysur,
lagdur í aftanfyri lærbekk,
og á honum róði 9.maður
við tveimum árum. Bekk-
irnir vóru nevndir aftur
eftir: Toftubekkur, bóg-
bekkur, rúmbekkur, lær-
bekkur og baktoftin,
(stundum varð hesin leysi
bekkur nevndur pliktin).
Um fiskisessirnar var hetta
orðatiltak: Tveir ganga,
tveir venda sær, tveir rass-
ast og tveir sita í stað (sí F.
F. Nr. 1 - 2 1925). Hetta er
soleiðis at skilja: Menninir,
sum á rongunum (frammi
á rong og aftur á rong)
halda snøri, ganga, and-
øvsmaðurin og hann, ið á
lærbekki heldur snøri,
flyta seg á bekkinum (rass-
ast), meðan menninir á
rongutoftu og í rangarúmi
venda sær við, hin fyrri á
sama bekki, (tí vinstra
hond má venda ímóti
stokkinum, tá maðurin
dregur snøri, teir sita
rangir). Var 9. maður við,
mátti hann sita í skoti-
num. Tað var á bógbekki
undir liðini á andøvs-
manninum, og frameftir
mátti hann venda sær, tí
hetta var í bakborði.
Menninir á rættutoftu og í
rættarúmi sótu í stað, tí
teir sótu í stýriborði og
høvdu vinstru hond móti
stokkinum.9.maður kundi
sitið í stýriborð á bak-
toftini; men so vóru 5
menn aftan fyri holið, og
bert 3 frammanfyri, og tað
varð hildið óhóskandi, tí
báturin gjørdist baksett-
ur. (Við holið varð meint
sigluholið í silgubekki,
sum er millum bógbekk
og rúmbekk). Í Miðvági
var formanssessurin á stýri-
borðsbøgi við árini og
frammi á rong við snøri-
num, maðurin á stýri-
borðslæri helt snøri afturi
á rong og andøvsmaðurin
róði á bakborðsbøgi, (at
sumt av hesum var øðr-
vísi í øðrum oyggjum,veit
eg væl), men so var siður
her. Mangt var at geva
gætur á báti, sum eingin

visti um, ið ikki var út-
róðrarmaður. Rúmmenn-
inir skuldu oysa og halda
bátin turran; men fyrsta
eyskarið skuldi verða
stoytt út úr bátinum í
stýriborð, annars varð
sekt. Var gulið ov tungt
fyri ein mann at andøva,
varð heitt á mannin í
rættarúmi at leggja út,
men vóru 9 manns á báti,
mátti skotamaðurin taka
bakborðsárina. Varð ov
tungt hjá tveimum at and-
øva, varð drigið upp, tí tá
var ikki sitandi longur.
Ymsar skyldur og ymis
rættindi vóru eftir sið-
venju hildin uppi, meðan
útróður var fyri. Formað-
urin legði til, t. v. s. hann
boðaði frá, tá ið útróðrar-
líkindi vóru, og var oftast
fyrsti maður á støðni.And-
øvsmaðurin skuldi taka
vatn upp í kaggan og ansa
eftir, at seglreiðskapurin
var við og í góðum standi.
Maðurin á stýriborðslæri
skuldi ansa eftir, at nøglan
var í bátinum, tá hann
kom á sjógvin. Andøvs-
maðurin fekk í samsýning
fyri sítt starv andøvsfisk,
og hann hevði loyvi sjálv-
ur at velja sær størsta og
besta fiskin, á bát var, tó
ikki kalva. Stundum, tá
onkur slapp við, sum ikki
var fullkomin maður, sat
hann við sjálvdrátt, t. v. s.
at hann átti tað, hann
fiskaði, og fekk ongan
annan part av veiðuni.
Skikkur var at syngja ein
sálm, tá farið varð,og ann-
an, tá aftur varð komið.
Hesir sálmar vóru teir
vælkendu sjósálmar, sum
flestu útróðrarmenn dugdu
uttanat. Tá ið farið varð
tíðliga á morgni við stór-
um báti, varð altíð sungið,
men ikki varð altíð sung-

ið, tá aftur varð komið.Tá
ið bátur kom syngjandi
aftur á degi, tók heima-
fólkið tað sum tekin á, at
ferðin hevði verið góð,og
at væl var fiskað. Ymsir
aðrir skikkir vóru eisini
fastir, tó at teir ikki høvdu
annað upp á seg enn eina
forna pátrúgv.Á báti mátti
eingin maður peika eftir
nøkrum, hvørki í bátinum
ella úti á sjónum. At biða
agn var hildið fyri at vera
ólíkligt, og tað varð ikki
gjørt uttan av ítarstu neyð;
og varð tað gjørt, mátti
ikki verða takkað fyri.Síðan
vóru tað ymis merkir. Ring
merkir og góð merkir. At
møta konufólki við øsku-
byttu, tá maður fór til
báts, var versta merki, ið
vera kundi, tí vissur var
hann tá at vera fyri óhappi
hendan dag; sita krøktur,
slíta burtur bæði ongul og
stein, ella hvat ið verri
var, seta í eitt hvørt ódýr,
hemara ella hákelling, og
síðan at missa tað á borð-
ið og reiðskapin við. At
viðkomandi maður einki
fekk hendan óeydnisdag,
ella bert brosmu ella
skøtu, var hildið fyri væl
sloppið. At møta konu-
fólki við sópingartrog var
ikki hildið so ringt merki.
Og so vóru til konufólk,
ið vóru sera góð at møta,
tá tey gingu leys, meðan
onnur vóru sera ring at
møta. Eingin gandur sigst
tó at vera so ramur, hann
ikki er frávendandi við
sterkari gandi. Eini vóru
ráðini, tá maður varð fyri
tí óhappi at møta ringum
konufólki. Tók hann tað
upp í føvningin og blak-
aði tað um koll, dovnaði
gandurin. Summi konu-
fólk vóru so góð at møta,
at eydnan hekk uppi við
tann mann, ið kom teim
nær. Stundum varð sagt
um ein, sum væl gekk at,
og var ein sonn fiskiklógv,
at hann mundi hava lagt
sær okkurt undir vavið,
og varð tá meint við, at
hann hevði tikið okkurt
burtur av hesum konu-
fólki og lagt innan fyri rør-
ingartráðin millum teymin
og húkin. At lova burtur
beituna av kalva var stund-
um havt fyri. Hildið var, at
summi konufólk vóru so
eydnusom, at um maður
lovaði beituna, var hann
vissur um at kenna kalva
og fáa hann, men ikki
eydnaðist,um onkur annar
hevði møtt henni fyrr um
morgunin.

Ein av lesarum FF-blaðsins, Johan K. Joensen, fyrrv.
sparikassastjóri, sum er ættaður úr Miðvági, hevur
hesa rætting til tað,sum stendur undir myndini í FF-
blaðnum nr. 266 av Hans Kristoffur Joensen, at
Hans Kristoffur “vist var pápi Mikkjal á Ryggi”.
Hetta er ikki rætt, tí pápi Mikkjals nevndist D. P.
Danielsen.

Hans Kristoffur Joensen var barnleysur - hann var
m.a. ommubeiggi William Heinesen (omman var
mamma Zach. Heinesen).

Annars er Johan (Kristoffur) Joensen uppkallaður
eftir hesum sama manni.

Rætting

Godtfred Heinesen



Mikudagin 3. apríl kom
trolbáturin Hansa Maria á
Toftir at landa. Tað sást
tíðiliga á bátinum, at teir
høvdu nógvan fisk inni.

Túrurin hevði verið bæði
skjótur og góður.Teir fóru
av Toftum mánakvøldið,
og kastaðu fyrstu ferð kl.
01.00 týsnáttina. fiskiskap-

urin má sigast at hava
verið stak góður, tí longu
mikudagin eftir døgverða
vóru teir aftur á Toftum
við 450 kassum.Teir vóru
í “I kassanum”, sum er eitt
øki norður úr Mykinesi. I
kassin hevði verið stongd-
ur frá 15. februar til týs-
dagin 2. apríl.

Hansa Maria hevði fimm
hál uppá 4 tímar hvørt.
Besta hálið var 140 kassar.

Alt var toskur, burtur-
sæð frá 12 kassum.

Manningin, sum telur
fýra, var bæði troytt og
væl nøgd.
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Sum kunnugt er John Dam
farin, og við honum ein
stórur partur av okkara
fiskivinnusøgu. John Dam
hevur verið ein rættiligur
brandur og framburðs-
maður av teimum fáu.

Vit fara í einum av fyrst-
komandi bløðum at hava
samrøður við fiskimenn,
sum hava verið við John
á teimum fiskiskapum,
har hann hevur verið
slóðbrótari. Vit hava eisini

fingið áhugaverdar myndir
frá rækjuveiðini við "Vest-
urvarða", sum jú var skip-
ið, har rættiliga varð lagt
til brots við hesi veiði.

Vit minnast John og
senda okkara kvøðu um
samkenslu til børn, abba-
børn og ikki minst til Odd-
vør, sum var so fyrimynd-
arliga um hann tey sein-
astu árini, tá sjúkan nívdi.

ó.

Ein partur av okkara fiski-
vinnusøgu farin við John
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Tað kann viðhvørt vera
eitt sindur trupult at halda
lyfti um, hvat ið kemur
við í komandi blaði. Við-
hvørt kemur so nógv
aktuelt tilfar, at tað er ikki
pláss fyri tí lovaða. Í øðr-
um førum kunnu umstøð-
ur gera tað, at lovað tilfar
ikki kemur til tíðina.

Í hesum blaðnum er,

sum tað sæst, nógv av
aktuellum tilfari, sum t.d.
grein um æti og fisk, um
forvitnisliga fiskivinnu-
uppgávu hjá næmingum í
Vestmanna, um forvitnis-
liga vitjan á tí seinasta bel-
giska trolaranum, ið veiddi
undir Íslandi, um gongd-
ina í fiskaprísum higartil í
ár umframt greinarøðina

um Rasmus á Háskúla-
num, fyrsta skrivara í FF.
Sum vanligt vitja vit út-
jaðaran og hava frásøgn
frá valstríði á Trøllanesi
og eina roynd at loysa
upp knútin við skúlanum
á Trøllanesi.

Í komandi blaði verður
mangt spennandi at lesa.
Her verður millum annað
frásøgn frá framkomnari
fiskauppboðssølu í Belgia,
frá smoltstøðini á Kalls-

oynni, og frá “okkara
manni” í Zimbabwe hava
vit eina frásøgn, ið verður
kallað “Frá Zimbabwe til
Trøllanes”.Vit fara helst at
kunna siga frá nýggjum
sáttmála millum Fiski-
mannafelagið og Reiðara-
felagið.

So tað er øll møgulig
orsøk til at lesa komandi
FF-blað, sum nógv meta at
vera frægasta blaðið í
landinum! 

Komandi blað

Í komandi blaði verður m. a. frásøgn frá fram-
komnari fiskauppboðssølu í Belgia. Hetta er
“klokkan”, sum er grundarlagið fyri uppboðs-
søluni. Les meira um hetta í komandi blaði.
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“Meðan Jósva var staddur við Jeriko, bar
so á, at honum var hyggjandi upp, og sá
hann mann standandi beint framman fyri
sær við bregdaðum svørði í hendi.”

Jósvabók 5,13

Ísraels fólk var komið gjøgnum oyðimørkina og
yvir um ánna Jordan. Eftir fjøruti ár stóðu tey nú í
tí lovaða landinum, sum Harrin skuldi geva teim-
um og eftirkomarum teirra.

Jósva hevði sent tveir njósnarar inn í landið fyri at
kanna tað og serliga Jeriko. Teir komu aftur og
søgdu við Jósva: “Harrin hevur givið alt landið
upp í okkara hendur; allir íbúgvar landsins
kvíða í ræðslu fyri okkum!”

Orsøkin til ræðsluna var tann,at fólkið hevði hoyrt
um allar tær kraftargerðir, sum Harrin hevði gjørt
fyri Ísraels fólk.Tann síðsta var, tá Harrin støðgaði
vatninum í ánni Jordan, so fólkið gekk turrskødd
yvirum.

Nú skuldu tey inntaka landið, men hvussu fór tað
at gangast? 

Hvussu skuldu tey inntaka Jeriko, tí “Av ótta fyri
Ísraelsmonnum vóru øll Jeriko borgarlið aftur-
latin og stongd, so at eingin slapp út ella inn”.

Jeriko borgargarðar hava óivað staðið sum stórir
trupuleikar fyri Jósva. Hvat skuldi hann gera, og
hvør var Harrans vilji? Ein dagin, meðan hann er
staddur við Jeriko, hann hevur óivað kannað
ymiskt viðvíkjandi borgargarðinum, bar so á, at
hann hugdi upp.Tá sær hann mann beint hjá sær
við bregdaðum svørði.Tað var høvdingi fyri herliði
Harrans. Harrin talaði tá við Jósva, og bað hann
ganga saman við fólkinum kring um Jeriko, eina
ferð um dagin í seks dagar. Sjeynda dagin skuldu
tey ganga sjey ferðir. Tey so gjørdu, og tá raplaði
borgargarðurin,og fólkið gekk inn í býin beint har,
sum tey gingu. Soleiðis gav Harrin teimum sigur á
Jeriko.

Munnu mong ikki líkjast Jósva í hesum: at hyggja
niður ella beint fram og stara uppá trupuleikarnar?
Tá verða teir so ovurhonds stórir í mun til tað lítla,
ið tú og eg megna. Lær av Jósva. Hygg upp. Hygg
upp um trupuleikan og lít at honum - og trúgv á
hann, sum hevur alt vald á himli og á jørð.

Lurta og ger eftir vilja Harrans, og tú skalt uppliva,
at hansara vegir eru hægri og ørvísi enn tínir vegir,
og at hann kann opna hurðar, har sum tú onga
hurð sært. Sjálvt til tann máttlítla og óttafulla, kann
Harrin geva mátt og dirvi.

Óttast ikki, men hygg upp, tí “her niðri eru teir
ævigu armar” 4. Mós. 33,27

Lít á Guð og rokna við honum! Svikin verður tú
ikki.

Dávid syngur: “Eg eygu míni hevji til fjallanna
upp, hvaðani kemur mín hjálp?

Hjálp mín frá Harranum kemur, skapara
himmals og jarðar” Sl.121,1-2

Hygg upp
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- Hví fluttu teir tríggir
smáu grísarnir heiman-
ífrá?
- Tí mamma teirra var
eitt svín..!

*****

- Dámar hundinum hjá
tær børn?
- Ja, men honum dámar
betri hundamat!

*****

Petur: - Hvør setningur
verður oftast brúktur í
skúlanum?
Pápin: - Tað veit eg
ikki.
Petur: - Rætt!

*****

Hevur tú hoyrt um
mannin, sum druknaði
undir brúsuni, tí hann
hevði so stórt undir-
bit?

*****

“Heldur tú, at lív man
vera á mánanum?”
“- Ikki óhugsandi, tað
er ljós har alla
náttina!”

*****

Ein býttlingur stóð á 5-
metur vippuna, tá lív-
bjargarin sá hann og
rópti:
- Leyp ikki, einki vatn
er í hylinum!
Tað ger einki, eg dugi
ikki at svimja!

*****

Orsakið meg, stjórin,
men er tað møguligt
at fáa frí í morgin? Eg
skal hjálpa konuni at
vaska upp og niður.
- Ikki talan um!
- Stóra tøkk, stjórin,
tygum kann eg stóla
uppá!

Sum kunnugt er FF-blaðið á ongan hátt eitt "Se og
Hør" í dyrkingini av teimum kongaligu. Men tá tað
hevur við fisk at gera, vilja vit kortini gera eitt undan-
tak.

Herfyri var bretski prinsurin Andrew á vitjan á nýggja
fiskamarknaðinum í Hull í Onglandi. Tað, ið hevur á-
huga hjá okkum, er, at her er ein føroyingur stjóri.Tað
er Jens Olsen av Toftum.

Her síggjast teir báðir í fremstu røð, har teir stuttleika
sær óført. - Stuttleikin tykist koma av, at prinsurin júst
hevur trýst á knøttin, sum merkir, at hann hevur boð-
ið uppá fiskin, sum júst tá verður seldur! Men hvat
prísurin var, sigur søgan einki um.

Vesturland er eitt av garna-
skipunum, sum roynir á
djúpum vatni undir Før-
oyum eftir havtasku og
svartkalva. Týsdagin 16.
apríl komu teir á Runavík
at landa.Teir høvdu verið
úti í 13 dagar og høvdu
200 kassar av havtasku,
sum er uml. 12 tons.

Vesturland hevði roynt
í “Føroyabankarennuni”,
sum økið kallast, ið liggur
millum Føroyabanka og
Ytrabanka.

Vesturland hevur bæði
loyvi at veiða havtasku og
svartkalva. Vanliga veiða
teir havtasku frá oktober
til mai og svartkalva frá
juni til september.

Skipari á Vesturland er
Hans Lútzen í Klaksvík.
Hann greiðir frá, at fiski-
skapurin í ár er umleið
helvtina minni enn í fjør
og fyrraárið. Í 2000 og í
2001 var óvanliga nógv at
fáa, so hann heldur, at tað,
sum teir uppliva nú, er at
veiðan “normaliserar” seg
aftur.

Prísurin er eisini slakari
enn undanfarnu ár.

Vesturland roynir fyri
tað mesta “millum bank-
arnar”, men hendan túrin
royndu teir eisini vestan-
fyri Ytrabanka. Har var
heldur frægari at fáa.

Ungir menn
Viðhvørt verður sagt mill-
um manna:“At sjólívið er
strævið, og tí er tað fyri
ungt fólk”! At tað er stræv-
ið at sigla við garnaskipi,
er eingin loyna, hóast tað
ikki er tað, manningin
tosar mest um. Fyri tað
fyrsta, so eru teir bara 10
menn. Fyri tað næsta, so
var Vesturland 333 dagar
til fiskiskap í 2001. Fyri
tað triðja, so ganga teir 12
og 6, soleiðis at skilja, at
dekkararnir arbeiða uml.
16 tímar um samdøgrið.
Av teimum 8 tímunum, ið
teir hava frívakt, skulu
teir eta og sova.

Tá so fáir menn eru við,
er neyðugt, at allir arbeiða
við, hóast tað er stravnast
hjá dekkarunum, sigur
skiparin.

Sigast má eisini, at Vest-
urland hevur unga mann-
ing. Skiparin er 27 ár,
meðan elsti maður um-
borð er 34 ár.

2001 var besta árið hjá
Vesturland. Teir fiskaðu
fyri góðar 16 mill. kr.
Manningaparturin var tá
600.000 kr. Tað ljóðar av

nógvum, men hugsa vit
um allar arbeiðsdagarnar,
og hvussu langir teir eru,
so er tað ikki so nógv
kortini. Tá fiskidagarnir
eru so nógvir, er tað eing-
in, sum er við allar túrar-
nar.

Ymisk loyvi
Átta skip hava garnaloyvi
undir Føroyum.Hesi loyvi
eru tó ymisk. Anita og
Thor veiða bara svartkalva.
Vesturland,Oknin og Ólav-

ur Hvíti veiða bæði svart-
kalva og havtasku. Nim
veiðir bara havtasku. Ågot
og Váðasteinur veiða svart-
kalva við gørnum um
summarið. Um veturin
veiða teir við línu saman
við hinum línuskipunum.

Deksbáturin Gudrun í
Klaksvík hevur eisini garna-
loyvi. Teir veiða havtasku
á einum avmarkaðum øki
norðanfyri.Tað hevur ging-
ist hampiliga væl hjá teim-
um.

Týsdagin 16. apríl kom trolbáturin
Sæborg á Runavík at landa. Tað
sást týðiliga á bátinum, at teir høvdu
nógvan fisk inni. Teir høvdu verið úti
í fýra dagar og høvdu 800 kassar.

Sæborg hevði fiskað á einum øki

norðanfyri Mykines, kallað "I-kassin".
Hetta økið opnaði fyrsta apríl, eftir
at hava verið stongt í hálvanannan
mánað. Fiskiskapurin hevur verið
góður í I-kassanum. Allir trolbátarnir
hava gjørt tað gott, og mestsum alt
hevur verið stórur toskur. Við Sæ-
borg eru fimm menn.

Hans Lútzen, Skipari á
Vesturland, sigur, at
fiskiskapurin í ár er
umleið helvtina minni
enn í fjør og fyrraárið.


