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Poul á Trøllanesi:

Undangongu-
maður í
revahaldi

Fiskivinnuframsýningin
FF-blaðið var við á messuni í Runavík. Vit lýsa tað, sum hini bløðini ikki hava fingið við.
Men niðurstøðan er tann sama: Føroyingar smæða seg ikki burtur.

Kirsten Jacobsen og Fisker-Kaj
Vit hava verið á ferð
við fyrrverandi fólka-
tingsliminum
Kirsten Jacobsen.
Hvat enn kann
sigast um hana, so
hevur hon barst fyri
tí minni menta
manninum. Søgan
um Fisker-Kaj er eitt
gott dømi um, hvus-
su ein "fólksins
tænari" eigur at
virka. Vit hava eisini
hitt Kaj.

Kirkjan,
sum var
dømd at
fara í havið

Fiskimenn í Hirtshals:
Vilja hava
okkara
fiskiskipan
Vit hava vitjað fiski-
mannafelagið í Hirtshals.
Teir hava sítt at dragast
við og vilja hava fiski-
dagaskipan.

Pávin á
Syðradali
15 ára gamli Andrias á
Syðradali savnar auto-
grafar. Hann hevur enn-
tá fingið autograf frá
pávanum!
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Føroyar og føroyingar í Hirtshals
Á páskatúri við Norrönu var FF-blaðið í Hirtshals, sum er merkt av føroyingum og
Føroyum, hvar ein vendir sær. Og teir, sum standa afturfyri, eru fiskimenn, fiskivinnu-
menn og annars teir sum røkja sjógvin.
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29.apríl løgdu tveir krabba-
bátar upp her.Teir høvdu
24 og 25 tons fyri túrin.
Smábátarnir, sum royna
her um leiðir, siga frá
ójøvnum døgum; tað er
nógvur bleytur krabbi,
sum teir blaka út aftur.

4. mai var stilli inni á og
+3,2 stig, men úti á var
greytasvart í toku.Eg fekk
tíðindi frá einum skipara í
Íslandi, sum eg kenni væl
higani úr Grønlandi, og
hann sigur í teldubrævi
tann 29. apríl, at íslendsk-
ir rækjutrolarar hava havt
gott fiskarí í síðstu viku á
Dornbankanum.Teir hava
fingið ímillum 10-20 tons

í hálið,og støddin á rækju-
num var góð – um 80 til
eitt kilo, óført nú til dags.

6. mai stóð í Grønlands-
posten, at nýggir krabba-
prísir eru komnir í gildi.
Prísurin er ásettur til 14 kr.
fyri kilo. Um so skipið av-
reiðir yvir 10 tons, so
verður eitt ískoyti uppá
50 oyru lagt omaná, og
tað verða so løgd 50 oyru
aftrat aftur, um skipið av-
reiðir yvir 20 tons. Hetta
heldur á, til 60 tons eru
avreidd, so 3 kr. verða
lagdar omaná í síðsta
enda, so skipið fær 17 kr.
kg fyri livandi krabba.
Hetta er ein avtala millum

KNAPK og Royal Green-
land. Í gjár og í dag hava
tveir krabbabátar lagt
upp, annar hevði 22 tons
og hin 12 tons.

Sama dag lá ein gamal
kenningur, "ALDAN", her.
Hann fiskar krabba av ES-
kvotu, og er tað Rógvi
Joensen, úr Klaksvík, sum
er skipari. "ALDAN" var
farin úr Spaniu tann 5.
mars, og vóru teir komnir
í tríggjar stormar á veg til
Grønlands. Teir komu til
Nuuk tann 20. mars og
løgdu pakkning upp, sum
skal brúkast til árið, og so
lógu teir og bíðaðu í 17
dagar og bíðaðu eftir

fiskiloyvinum, sum lovað
var teimum skuldi liggja
fyri teimum, tá teir komu
til Nuuk.

Loyvið kom tann 6. apríl,
og so løgdu teir til havs.
Fyrst fingu teir eina viku
við illveðri, og so fingu
teir bara drigið ein
stubba, tá ein skái var
eina løtu, men fingu ong-
an krabba. Hetta var suð-
ur út fyri Manitsok; teir
fingu ikki verið longri
norðri fyri ísi. Tað komu
stór belti av ísi sendandi
suðureftir, so teir mistu
nakað av reiðsskapi, men
so fingu teir nakað av
krabba, 1-2 tons av lidnari

vøru um dagin er ikki tað
stóra,men brúkiligt.Krabb-
in er í hampiligum standi,
men nakað myrkur í skel-
ini (skitin, brúnur). "ALD-
AN" var inni í Nuuk tann
16. apríl við tveimum
monnum.

Nú hevur verið nógv lág-
ætt, sum er ring fiskiætt,
men góð ætt at trýsta ísin
NV-eftir. Onnur øki eru
opnað, og rúmligari er
blivið at seta. "ALDAN"
kom inn í dag (6/5) við
einum manni, og tríggir
fóru umborð aftur. Teir
hava gott 40 tons av lidn-
ari vøru inni.Teir fóru av-
stað aftur seinnapartin.

7. mai var stilli inni á og -
0,6 stig.Væl av vindi er úti
til havs. "TARSERMIUT"
kom inn til Sisimiut at
landa. Teir hava gott 330
tons inni – slagið er
brúkbart hjá teimum.

8. mai vóru –1,6 stig og
stilli, men tað er komið
eitt følv í nátt. "TARSER-
MIUT" fór nýggjan túr í
kvøld. Tann 9. mai kom
"SERMEERSUUT" inn hig-
ar at leggja 100 tons av
sekkjarækjum upp. Teir
fóru avstað aftur eftir
miðnátt.

Ja, bjarnir sær man eisini koma tætt upp at rækjubátinum. Her hevur ein
leitað sær nokkso nær at finna sær føði.

Hetta var eitt gott hál. 35 tons ein góðan summardag í Vesturgrønlandi.

Hetta er ein snøggur rækjubátur, sum Gunnar Nolsøe úr Skopun er skipari á. Gamli "Norðborg" við bryggju í Nuuk. Hann er nú krabbabátur og eitur
"Nuummioq".

Hesar áhugaverdu myndirnar frá Grønlandi, hava vit fingið fingið frá Joen Petur Petersen.
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Fyri tey flestu er Blokhus
ein frítíðarbýur sum so
nógvir aðrir. Her eru fá
fastbúgvandi, eini 350.
Men ferðamannatalið er
hin vegin stórt.Tað kunnu
vera upp til 70.000 ferða-
fólk í senn í hesum øki-
num. Mest er sjálvsagt á
sumri, tá fólk vanliga ferð-
ast. Men um vikuskiftini
koma eisini nógv fólk á
vetri. Nógvir eru danir,
men ein hópur er útlend-
ingar sum skandinavar og
týskarar.Nógv teirra búgva
í teimum 1.000 summar-
húsini á leiðini. Millum
gistingarmøguleikarnar
er Danland, har ferðafólk-
ini hjá Smyril Line halda
til. Her vóru eisini føroy-
ingar í hópatali nú um
páskirnar. Onkur hevði
talt ikki færri enn 87 før-
oyskar bilar í senn. Tað
var gott at búgva her.
Íbúðirnar eru rúmligar
við øllum hentleikum
sum t.d.uppvaskimaskinu.
Serliga væl er Danland
egnað til familjur við
børnum við møguleiku-
num fyri at svimja og at
spæla uttanfyri.

Tað, sum trekkir serliga
á sumri, er sandstrondin,
sum er heilar 30 kilometr-
ar long, so her er laga-
manni at væta tærnar og
meira afturat, tá lýkka er í
luftini og sjónum. Sand-
urin hevur annars ofta
verið ein plága um hesar
leiðir.Tað eru dømi um at
enntá kirkjur eru farnar
undir heilt av sandroki.
Millum hesar er eisini
kirkjan í Hune, sum er
beint við Blokhus.

Takkað verður ferða-
fólkunum eru nógvir hent-
leikar í býnum. Her er eis-
ini ein ferðamannastova,
har tey eru sera fryntlig
og har upplýsingar fáast
um alt millum himmal og
jørð. Frá teimum hava vit
fingið fitt av tilfari, sum
lýsir søguna hjá Blokhus,
og hvussu hetta stað hev-
ur verið heft at havinum.

Søga aftur
til steinøldina
Hildið verður, at navnið
Blokhus stavar frá seinna
partinum av 1500 -tali-
num, tá stórur útflutning-
ur av korni,kjøti og smøri
fór fram her og sent til
Noregs.Vøran var fyri ein
stóran part goymd í stór-
um køssum ella blokkum,
herav navnið.Hildið verð-
ur, at tá var bert ein fast-
búgvandi í Blokhus.

Hildið verður annars, at
handilssamband millum
Blokhusøkið og Sørlandet
í Noregi skal hava gingið

fyri seg síðan steinøldina.
Tá jarnbreytirnar vundu
uppá seg seinst í 1800-tali-
num varð vøran flutt aðr-
ar vegir.

Nógv skip eru gjøgnum
tíðirnar forlist á hesum
leiðum. Hetta hevur ofta
verið kvetti fyri íbúgvar-
arnar. Í desember 1807
forlisti eitt skip við klædna-
vørum, sum allar róku á

land. Tá fingu øll konu-
fólkini nýggj klæði, og í
kirkjuni bar væl til at
síggja, hvør  hevði stjolið
hvat av hesum strandings-
góðsi, sum annars skuldi
havt verið selt á uppboði!

Men tað var verri enn
so. Kend er søgan um
bispin  Stygge Krumpen,
sum átti rættin til alt góðs
sum rak á land í Jammer-

bugtini. Hann hongdi lant-
ernur upp inni í landi-
num, so sjómenninir skul-
du halda, at teir vóru
langt til havs, og tað var
ikki smávegis fongur, sum
fekk úr hesi "forrætning",
tá skipini, sum úrslit av
hesum, sigldu seg uppá
turt.

Seinast í 1800-talinum
komu menn eftir, at tað

var brúk fyri einum staði,
har fólk kundu gista og
bygdur varð tann fyrsti
keypmannagarðurin. Hetta
var byrjanin til Blokhus
sum ferðamannastað.

Sum í Føroyum: Hav-
ið gav og havið tók
Tætt við sjógvin í Blok-
hus stendur ein minnis-
steinur um fiskimenn og
bjargingarfólk, sum eru
farin á sjónum. Steinurin
er serliga til minnis um
teir, sum fórust við einum
bjargingarbáti á jólum
1856, og søgan um hesa
hending er hendan:

Jólini hetta árið høvdu
verið friðarlig.Tað var ikki
so nógv at halda jól fyri, tí
lítið hevði verið at fiska
eina tíð.

Nakrir av fiskimonnu-
num høvdu eisini starv
við bjargingarstøðina.Teir
høvdu strongt á fyri at
sleppa at hava eina bjarg-
ingarroynd – ikki bert fyri
at fáa eina dagløn men
eisini fyri at fáa venjing-
ina. Tað vóru nevniliga
liðin tvey ár síðan tað
veruliga hevði verið brúk
fyri bjargingarstøðini.

Leiðarin fyri bjargingar-
støðini var Carl Holst.
Hann skilti væl hetta
ynski hjá fiskimonnum
og fekk tað neyðuga loyvi.
Tað varð avrátt, at venj-
ingin skuldi fara fram 29.
desember. Henda dagin
var ein strúkur í vindi av
landnyrðingi, og hetta
veðrið skuldi verið av fín-
asta slag til eina slíka
venjing.

Alt gekk eisini heilt
eftir ætlan í fyrsta umfari,
men á veg inn móti landi
aftur hendi vanlukkan, og
báturin kollsigldi.Holst sá
hvat hendi og útvegaði

beinanvegin hjálp.
Fimm av monnunum

vórðu bjargaðir á land
uttan mein. Tveir aðrir
vóru illa fyri,meðan fimm
róku á land lívleysir.

Roynt varð beinanveg-
in at fáa lív í hesar menn,
men her var einki at gera.
Menninir vóru helst longu
deyðir, tá teir róku á land.
Sent varð boð eftir lækna.
Hann kom so skjótt hann
kundi, t.v.s. eftir tveimum
tímum, men tá var longu
øll vón úti.

Tað var hildið sjófor-
hoyr aftaná. Men niður-
støðan var, at tað bar illa
til at lasta nakran. Sjógv-
urin hevði ikki verið
meira ógvisligur enn ofta
fyrr. Hinvegin høvdu
fleiri gjørt ein stóran inn-
sats fyri at bjarga teimum
neyðstøddu, og teir vóru
heiðraðir av "Fondet til
druknedes redning".

Tað, sum var at finnast
at, var, at eingin hevði
borið bjargingarbelti. Or-
søkin mundi vera at hesi
vóru so óarbeiðslig. Men
avvarðandi myndugleiki
herdi krøvini um,at bjarg-
ingarbelti skuldu nýtast.

Støðan hjá
einkjum og børnum
Eftir sótu einkjur og nógv
børn.Tíðin var við at fara
frá tíðini, tá hugburðurin
var, at hesi máttu klára
seg sum best, og tey tí
kundu enda á fátækra-
húsi. Tískil varð uppskot
lagt fyri ríkisdagin at geva
møguleika fyri at geva
stuðul til eftirsitandi hjá
druknaðum bjargingar-
monnum. Stuðulin skuldi
vera 80 ríkisdálar árliga til
einkjurnar og 6-30 dálar
til børnini. Onkur ting-
maður helt, at hetta var
alt ov lítið, men upp-
hæddin varð ikki broytt.

Teir bjargingarmenn,
sum bjargaðust, luttóku
seinni í nógvum bjarging-
um, har nógv lív vórðu
bjargað.

Umrøddi steinur varð
reistur júst 100 ára dagin
fyri hesa hending. Stigtak-
arin til steinin var Blok-
hus Fiskeriforening. Um-
framt nøvnini á druknaðu
bjargingarmonnunum eru
eisini nøvnini á 15 fiski-
monnum, sum eru deyðir
á sjónum. Hesir eru deyð-
ir í tíðarskeiðnum 1845
til 1956.

Sum skilst, er Blokhus
meira enn bert frítíð.

Blokhus – sjógvurin hevur verið lagnan

Hetta er minnissteinurin yvir teir fiskimenn, sum
ikki bóru boð í bý. Beint aftanfyri t.h. er ferða-
mannastovan.

Danland í Blokhus.

Hvønn dag kom fiskaseljari úr Hirtshals á sandin við stórum úrvali av fiski og
væl gekk at sleppa av við fiskin. Millum úrvalið var smørfiskur, sum kom úr
Indonesien, og varð seldur fyri kr. 120 kg. Hinvegin var kalvi so dýrur, at tað
slapst ikki av við hann.

Inni á ferðamannastovuni kundi tann fryntliga
Inger Thomsen geva upplýsingar um alt millum
himmal og jørð.Frá henni er fingið søguliga tilfarið
til hesa grein.
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Vit komu at kennast í
kreppuni fyrst í 90-unum,
so tað var rættiliga nær-
liggjandi at støkka inn á
gólvið hjá henni, nú vit í
eina viku nærum vóru
grannar.

Tað er nú ikki sum Før-
oyavinur, at hon beinleið-
is verður fatað. Tí hvør
minnist ikki hvussu hon
leikaði í í Fólkatinginum
og aðra staðni, tá Føroyar
vóru uppá tal.

Men hóast hetta kann
sigast, at hon heldur av
Føroyum og føroyingum.
Hon fór illa við okkara
politikkarum,og tað kunnu
vera ymsar meiningar
um, hvussu rættvíst hetta
var, men púra eingin
grund hevur so ikki verið
fyri tí!

Kirsten hevur ofta ver-
ið í Føroyum í almennum
ørindum serliga sum lim-
ur í politisk/búskaparligu
nevndini. Hon gjørdi ikki

sum hinir nevndarlimir-
nir, sum nýttu sína tíð til
at fara á fundir við sínar
politisku starvsfelagar,
har teir limirnir fingu
teirra søgu.

Kirsten vildi vita, hvat
føroyingar sjálvir hildu
um støðuna. Hon kundi
seta seg niðri í Vágsbotni,
og tá steðgaðu fólk á og
fingu eitt prát vit hana.
Eitt annað gott mið var
Café Natúr, og hon fór
enntá á møti í Ebenezer
og til drekka aftaná, har
kanska onkur hugdi við
eftir fremmanda gesti-
num.

Tá stríðið var millum FF
og donsku stjórnina um
inntøkutrygdina hjá fiski-
monnum, sum var ein
partur av avtalunum mill-
um landsstýrið og stjórn-
ina, var Kirsten ein dygg-
ur stuðul, har hon javnan
setti Nyrup Rasmussen
skák og mát við hansara

mótsagnum.
Kirsten er 60 ára gom-

ul. Hon er fødd í Nørre
Sundby beint norðanfyri
Ålborg og Limfjørðin.
Heilt veruliga er hon fødd
í Ålborg, men hetta helt
hon dult heilt fram til
hon giftist, tá hon ikki
slapp undan at leggja dóps-
attestina fram. Fólk í
Nørre Sundby leggja nevni-
liga stóran dent á, at tey

hava einki við Ålborg at
gera, og tí vilja tey eisini
treyðugt viðurkenna, at
tey eru fødd í Ålborg, har
børn úr Nørre Sundby
vegna kríggið máttu vera
fødd.

Kirsten varð vald inn á
Fólkating í 1973, tá Fram-
burðsfloikkurin fekk sítt
fyrsta stóra val. Í 1979
giftist hon við norð-
manninum Erik Storm-
feldt, og hon gavst í fólka-
tinginum í 1982 fyri at
flyta til Noregs. Men sum
frá leið kom hon eftir, at í
Noregi kundi hon ikki
búgva og henni longdist
eftir donskum politikki.
So hon flutti aftur til Dan-
markar, stillaði upp og
varð vald aftur í 1988.
Erik fylgdi við og kom at
ferðast ímillum.

Bardist móti
órættvísi
Kirsten kom at gerast ein
fólkatingslimur, sum kom
at markera seg, og sum
gjørdist kend av hvørjum
mansbarni í Danmark.
Og sigast kann, at hon
fyrst og fremst kom at
berjast móti órætti og
rotinskapi, og her gjørdi
hon ikki mun á stórum
og smáum.

Ein av hennara stóru
sakum var bardagin móti
realkreditfeløgunum, og
var hetta eisini ein partur
av søguni um kreppuna í
Føroyum. Tað byrjaði við,
at BRF hevði sett í seg, at
teir skuldu gerast stórir á
økinum. Hetta skuldi ger-
ast við at seta umboðs-
menn ella sølumenn, sum
fingu samsýning í mun til
hvussu stór útlán, teir
kundu útvega.

Samstundis varð sæð
stórt uppá lóggávuna,
sum segði, at tað var ikki
loyvt at lána meira enn
reelt virði var aftanfyri.

Schlüter hevði jú sagt, at
"det går ufatteligt godt,"
so her skuldi ikki vandi
verið á ferð.

Hetta endaði við fíggjar-
ligum óføri hjá mongum,
og fekk hetta Kirsten at
fara í kríggj. Fyri at gera
eina langa søgu stutta, so
endaði hetta við, at høvd
rullaðu!

Umboð fyri tann
minni menta
Men tann størsta týdning-
in fekk Kirsten sum um-
boð fyri tann "minni
menta mannin", og hon
fekk eina støðu sum al-
ternativur umboðsmaður.
Kom hon fram á mál, har
ein borgari var fyri órætti,
so fekk hetta eisini hana
at fara í kríggj, og ofta
fekk hon eisini rættað
skeivleikan.Hon fekk eini
6.000 brøv árliga frá
borgarum, sum hildu seg
hava verið fyri órætti.
Hon sigur í bókini um
hana, at víst vóru kveru-
lantar uppi í. Men hon
metir, at 8 av 10 høvdu
grein í sínum máli. Øll
fingu eisini svar. Vegna
hesi mál varð hon eisini
kallað "Fremskridtsparti-
ets enmandshær."

Nakað undan fólkatings-
valinum í 1998 gjørdist
maður hennara sjúkur av
krabbameini.Kirtsen legði
frá sær sum floksformað-
ur, tók frí frá fólkatingi-
num, og hon passaði
mannin, til hann doyði
eftir nøkrum mánaðum.

Fekk rimmarval
sum fáur
Til fólkatingsvalið í 1998
sá illa út hjá flokkinum.
Dansk Folkeparti sá út til
at fara avstað við øllum
atkvøðunum, og alt bendi
á, at Fremskridspartiet og
harvið Kirtsen skuldu
rúka út úr fólkatinginum.

Men veljararnir vildu tað
øðrvísi.Teir slógu ring um
hana, og  flokkurin fekk
so nógvar atkvøður, at
hon varð sjálv onnur um-
dømisvald í sínum val-
dømi, sum var óhoyrt fyri
ein so lítlan flokk. Hon
fekk persónliga 10% av
atkvøðunum í Norðurjyl-
landi.Í sínum egna "kredsi"
fekk hon eini 40% av at-
kvøðunum og í Blokhus
fekk hon reinan meiri-
luta. Hetta framúr valúr-
slitið bjargaði flokkinum
undan at falla fyri sperri-
markinum.

Men skjótt kom slangan
í paradísið. Slangan var
Glistrup, sum slapp uppí
flokkin aftur. Og tað
vistu tey í tingbólkinum,
at hóast tær dygdir Glist-
rup kundi hava, so vildi
Glistrup skjótt beina fyri
flokkinum. So allir fýra
fólkatingslimirnir tóku
seg úr flokkinum, og ein-
gin av teimum er í fólka-
tinginum í dag, har flokk-
urin heldur ikki er um-
boðaður.

Hóast allir hinir flokk-
arnir stóðu fjart frá henn-
ara flokki, so varð Kirstin
vird av limum í øllum
flokkum. Serliga kendur
er hennara vinskapur við
Lilli Gyldenkilde, sum um-
boðaði SF, sum einki
felags hevði við Fram-
burðsflokkin reint polit-
iskt. Ein annar vinskapur
var millum hana og fyrr-
verandi fólkatingsformann-
in Erling Olsen. Tað sæst
eisini í bókunum hjá
teimum báðum, at tey
hava virðing fyri hvørjum
øðrum.

Í dag hevur Kirsten
slept øllum politikki.Aldur-
in er rættiliga avgerandi
her,eins og heilsan ikki er
ov góð. Men hon vónar at
koma aftur til Føroya,
sum hevur eitt stórt pláss
í hennara hjarta. Møgu-
liga kemur hon longu í
summar saman við einari
dóttur.

óó

Føroyavinurin Kirsten Jacobsen
Tann avgjørt mest kendi borgarin í
Blokhus, er fyrrverandi fólkatingslimur-
in hjá Fremskridstpartiet Kirsten Jacob-
sen, sum eisini er væl kend í Føroyum.

Í Blokhus kom Kirsten Jacobsen inn á gólvið hjá føroyingum. Her síggjast frá
vinstru: Kirstin Jacobsen, Kirsten Jacobsen, Henny Olsen, Sára Olsen, Óli Karl
Olsen og Heidi Johannesen.

Hendan tekningin stóð í Berlingske Tidende eftir at høvd høvdu rullað í real-
kreditmálinum. Bókstavirnir á afturpørtunum vísa til tey ymisku realkredit-
feløgini.
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Ein av døgunum í Blok-
hus varð avrátt, at vit,
konan og børnini, saman
við Kirsten Jacobsen skul-
du fara út at fáa ein bita.
Vit fóru norður við strond-
ini við henni sum ferða-
leiðara.At práta liggur væl
fyri hjá Kirsten sum altíð,
og umframt at greiða frá
økinum, har vit koyrdu,
greiddi hon so eisini frá
fleiri av teimum sakum,
sum hon hevði verið í
holt við.

Felags fyri hesar sakir
var,hvussu borgarin kundi
koma fyri av eini "skrivi-
borðslóggávu", sum ikki
tekur hædd fyri tí veru-
liga lívinum.Men hesi mál
vístu eisini, at verður nóg
dyggiliga gjørt vart við
hvussu órímiligt hetta
kann vera,so verða málini
tikin upp og rættað.

Eitt av hesum málum
var um Kaj Nielsen ella
Fisker Kaj, sum gjørdist
heitið, hann varð kendur
undir um alt Danmark og
kanska í Føroyum eisini.

Kaj er í dag 65 ára
gamal. Fyri nógvum árum
síðani gjørdist hann deyv-
ur av eini vanlukku.Tað,at
hann gjørdist deyvur
seint,merkti, at hann kun-
di tosa, men hann hoyrdi
einki. Hann giftist við
Ullu og fekk børn, og
hann hevði eitt lív sum
ein miðal hampa maður.

Tá hann eftir eitt langt
arbeiðslív verður 60 ár,
velur hann at fara á eftir-
løn, sum er ein serlig
donsk skipan. Hon merk-
ir, at viðkomandi fær eina
ávísa upphædd, sum svar-
ar til fólkapensjón at liva
fyri inntil vanliga pensjóns-
aldurin, tá tann skipanin
tekur við. Tað eru ymsiar
treytir fyri at vera á eftir-
løn. M.a. er tað avmarkað,
hvussu nógv viðkomandi
kann forvinna umframt.
Ein av treytunum er, at
tað er ikki loyvt at hava
vinnuligt virksemi.

Viðfarin sum ein
brotsmaður
Kaj hevur ein bát, sum
hann nýtir at fara á flot til
húsbrúks.Var veiðan meira
enn hetta, fingu familjan
og onnur burturav til eitt
kók. Men onkuntíð var so
mikið í gørnunum hjá
honum, at hann sendi av-
lopið til uppboðssøluna í
Hirtshals.Tað kann so ikki
hava verið tað heilt stóra,
tí hetta eina árið hevði
hann avreitt fyri umleið

kr. 4.000.
Hevði hann so bert lát-

ist sum einki, so var hann
sloppin undan nógvum
trupulleikum. Men sum
tann hampa maður hann
er, so gevur hann hesa
upphæddina upp, tá sjálv-
uppgávan skal gerast fyrst
í fylgjandi ári. Og tá hevði
hann ikki eingang trekt
frá tær útreiðslur, sum
hann hevði havt av hesi
inntøku, sum t.d. keyp av
nýggjum páhangsmotori.

Nú vaknar "systemið".
Kaj hevur ímóti reglu-
num havt vinnuligt virk-
semi! Og tá merkir tað
einki, um talan er um
1.000 kr. ella ein millión.
Og hetta merkir, at hann
hevur brotið fortreytirnar
fyri at fáa eftirløn. Og frá
nú av verður hann viðfar-
in sum ein regulerur brots-
maður av tí stóra slag-
num. Vegna hesar kr.
4.000 verður hann kravd-
ur at afturgjalda ta upp-
hædd, sum hann hevði
fingið í eftirløn. Afturat
hesum skuldi hann gjalda
eina bót uppá kr.150.000.
Umframt hetta varð hann
frákendur rættin til eftir-
løn med alla. Tilsamans
skuldi hann bøta eina
millión krónur fyri hesar
kr. 4.000, sum hann erliga
hevði givið upp, men
sum eingin hevði varnast,
um hann lætst sum einki.
Hetta var jú ein fíggjarlig
vanlukka fyri mannin,
sum misti alt sítt lívs-
grundarlag og Kirtsen
váttaði, at hann kláraði
seg bert við hjálp frá gudi
og góðum fólki. Hann fór
til fakfelagið hjá sær, sum
skuldi verið tað nærmasta
at hjálpt honum. Men her
var eingin hjálp at finna.
Her var svarið, og maður-
in kundi bert havt lisið
uppá reglurnar, tá hann
fór í holt við eftirlønina.
Fyri tað, at hann var deyv-

ur dugdi hann væl sakt-
ans at lesa! Hetta var
pamparí av tí ringasta
slag.

Men so kom Kirsten
uppí leikin
Men so kom Kirsten Jacob-
sen uppí leikin, og hetta
varð júst eitt mál fyri
hana. Fyrst varð málið
reist politiskt í fólkatingi-
num. Her vóru øll samd
um, at hendan lóggávan
var so margháttlig, at hon
mátti broytast, og hetta
hendir eisini í Fólkatingi-
num.

Men hendan lóggávan
var ikki gjørd við aftur-
virkandi kraft, so hon
hjálpti ikki Kaj, sum fram-
vegis hevði somu trupul-
leikarnar. Men hóast Kaj
bert var ein einstaklingur,
so slepti Kirtsten ikki hon-
um uppá fjall, tí framvegis
var hann offur fyri einum
himmalrópandi órættvísi.

Fyri at gera eina langa
søga stutta, so fekk Kirst-
en stuðlað Kaj til at fara
rættarvegin við málinum,
og tað endaði í landsrætti-
num. Her fekk Kaj ein
advokat úr Hjørring, sum
Kirsten fekk útvegað hon-
um. Hjá einum slíkum
manni at fara í rættin var
ikki lætt. Hann hoyrdi jú
einki. Útvegað varð hon-
um ein almennan deyva-
tolk, men hetta riggaði
einki serliga væl. So var
skipað fyri, at dóttirin
gjørdist tulkur. Tey bæði
vóru jú von við at tosa
saman. Tá kundi almenni
tulkurin virka sum eftirlit
av at rætt varð endurgiv-
ið.

Endin varð, at Kaj fekk
viðhald í landsrættinum
og varð fríkendur.

Vinir fyri lívið
Henda sakin hevur, sum
rímiligt,er skapað eitt ser-
ligt vinalag millum Kirst-

en og Kaj við familju.Tey
rokna hana sum ein part
av familjuni, og sum tey
søgdu, tá tey feiraðu
sigurin í landsrættinum:
Tað høvdu tey eisini gjørt
um tey taptu. Tí her
høvdu tey møtt einum
politikkara sum hevði um-
sorgan fyri teimum sum
einstaklingum. So tey
síggjast javnan framvegis.

Enn eitt undur
Hendan sólskinssøgan
endar ikki her. Ein dagin
ringir telefonin heima hjá
Kirsten í Blokhus, og ein
rødd sigur: "Kirsten, det
er Kaj". Kirsten visti, at
tað ikki nyttaði at svara
honum aftur, so hon spyr:
"Er Ulla der".Hon roknaði
við,at konan mundi vera í
einum øðrum horni, og
so kundi hon taka yvir.

"Jamen Kirsten, du kan
godt tale til mig, for jeg
kan godt høre, hvad du
siger!"

Nú er hent tað, at tøkn-
in á hesum øki nú er so
framkomin, at Kaj hevur
fingið innopererað eitt
tól, sum gjørdi,at hann nú
kundi hoyra sum vanlig
fólk eftir at hava verið
deyvur í fleiri ártíggir!

Tað er óneyðugt at siga,
at hetta var ein minnilig
telefonsamrøða. Tað man
vera sjáldan, at ein sak hjá
einum politikkara hevur

fingið ein slíkan lukkulig-
an enda í víðastu  merk-
ing sum henda.

Vit hitta Kaj
Sum vit koyra sigur Kirst-
en, at kanska kunnu vit
hitta Kaj. Hann hevði
nevniliga búð á teimum
leiðum, sum vit koyrdu.
Men eftir at ein pyroman-
ur hevði sett eld á húsini,
tordi konan ikki at búgva
har longur. Húsini vóru
seld og tey flutta nakað
hagani. Men nýggi eigarin
hevði lovað Kaj, at hann
framvegis kundi dyrka
grønmeti á jørðini, sum
hoyrir til gomlu húsini
hjá honum.

Vit koyra tann vegin, og
mín sann um Kaj ikki er á
stykkinum í fullari ferð
við at seta niður.Vit nærk-
ast so spakuliga og Kirst-
en rópar á Kaj, og so
knappliga hoyrir hann og
vendir sær á. Og tað var
eitt klemm!

Kaj var fittur og frynt-
ligur at práta við. Bert var
hann harmur um, at hann
ikki visti um vitjanina
frammanundan, so hann
kundi latið seg ordiliga í!
Men tað skuldi hann ikki
leggja nakað í. Hann
fortaldi annars, at ein
beiggi hansara Knud Niel-
sen, hevur arbeitt sum
løgreglumaður í Føroy-
um,og sum tað skilst hev-

ur hann búð í Havn.
Sigast kann, at tað at

hitta Kaj eftir at hava
hoyrt søguna um hann
beint frammanundan, og
so tað, at síggja tey bæði
saman, var eitt upplivilsi,
sum ein seint fer at
gloyma.

Ein kann vera samdur
ella ósamdur við politik-
kin hjá danska framburðs-
flokkinum. Men við tí
leikluti, sum Kirsten hev-
ur havt, hevur tað veru-
liga ongan týdning hvønn
flokk hon hoyrir til. Tað,
sum hevur týdning, er, at
tá hon kemur fram á slík-
an órætt, kann hon øsa
seg nakað so ókristiliga,
og tá sparir hon hvørki
høgan ella lágan.Og hetta
gevur úrslit. Hetta er ein
eginleiki, sum telur meira
hjá einum politikkara enn
alt annað.

Tað skal sigast, at í Dan-
mark hava teir eina pressu
uttan politiskan sjálvsens-
ur. So tá hon hóttir við at
beina pressuna eftir al-
mennum pávum, tá er
slottið ofta hálvt vunnið.

Men nú skal hendan
sólskinssøgan ikki skemm-
ast við at fara at sammeta
við føroysk viðurskifti!

Men søgan um Kaj er
lívsjáttandi bæði so og so.

óó..

Søgan um Fisker Kaj og Kirsten
Frítíðarfiskimaðurin Kaj Nielsen stóð til at missa eina millión fyri at hava avreitt

fyri kr. 4.000 í einum ári. Men so kom Kirsten Jacobsen uppí leikin!

Her sæst Óli Jacobsen saman við Kirsten Jacobsen
og Kaj Nielsen. Teirra søga er bæði skelkandi og
hjartanemandi.

29. april 1996 afregning nr. 44656 kg.: 37,00 udbetalt kr.: 191,62
29. april 1996 afregning nr. 44559 kg.: 47,00 udbetalt kr.: 311,86

6. maj 1996 afregning nr. 44868 kg.: 41,00 udbetalt kr.: 252,26
6. juni 1996 afregning nr. 45852 kg.: 37,50 udbetalt kr.: 199,74
1. juli 1996 afregning nr. 46745 kg.: 56,00 udbetalt kr.: 428,04

22. juli 1996 afregning nr. 47130 kg.: 34,00 udbetalt kr.: 168,36
16. sept. 1996 afregning nr. 49012 kg.: 66,00 udbetalt kr.: 485,90
20. sept. 1996 afregning nr. 49264 kg.: 35,00 udbetalt kr.: 272,96
23. sept. 1996 afregning nr. 49307 kg.: 143,00 udbetalt kr.: 1.211,26
24. sept. 1996 afregning nr. 49407 kg.: 61,00 udbetalt kr.: 525,22

Der foreligger således i perioden 29. april 1996 til den 24. september 1996 i alt 10 afregninger
for i alt 557,50 kg. torsk. Heraf var 2 af afregningerne fra den samme dag. Kaj Nielsen fik ud-
betalt i alt 4.047, 24 kr.

Kaj býr á Lønstrup-leiðini, sum er ein lítil fiskivinnubýur. Sum sæst, verða bát-
arnir drignir uppá sandin.

Kaj Nielsen avreiddi 1.000 pund av fiski fyri kr. 4.000 í eitt ár. Fyri hetta skuldi
hann missa eina millión!
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Kirkjan er bygd í 13. øld í
Maarup, sum er ein
strandabygd beint við
Lønstrup norðanfyri Løk-
ken. Eins og aðrastaðni í
Vesturjyllandi hava tey
her merkt, hvussu stóra
megi havið hevur. Sum
dømi kann nevnast, at í
1808 forlisti ein ensk fre-
gat "The Crescent" her á
leiðini og 226 mans drukn-
aðu. Av hesum vórðu 30-
40 jarðaðir í eini felags-
grøv í Maarup krikju-
garði.

Hóttanin móti kirkjuni
gjørdist, at havið hvørt ár
etur seg 2 metrar inn í
bakkan. Yvir eitt longri
tíðarskeið kann hetta jú
gerast eitt rættilig strekki,
og sum frá leið kom
hendan gongdin eisini at
hótta kirkjuna.Menn kun-
du rokna seg fram til,
hvussu nógv ár fóru at
ganga, áðrenn kirkjan fór
í havið.Tí var fyrst í hini
øldini avgjørt at byggja
eina nýggja kirkju longri
inni í landinum, og hend-
an nýggja kirkjan í Løn-
strup varð vígd í 1928.

Inntil 1978 vóru guds-
tænastur hildnar í Maar-
up kirkju á sumri, sam-
stundis sum bakkin nærk-
aðist. Og í 1998 var inn-
búgvið tikið úr kirkjuni,
og nú var bakkin bert 25
metrar burturi.

Síðani 1998 hevur 2.
páskadag verið hildin ein
serlig minningargudstæn-
asta við kirkjuna.

Men tað vóru tó fleiri
og fleiri, sum ikki vildu
bert lata standa til, og
sum valdu at gera nakað
fyri at varðveita kirkjuna.
Tað var jú sárt at vita sær,
at eisini kirkjugarðurin
skuldi fara í havið og har-
við leivdirnar av forfedr-
unum. Kirkjan var eisini
so mikið áhugaverd, at

hon átti at varðveitast.
Millum hesi, sum høvdu
hesa hugsan, vóru eisini
fólkatingslimirnir í Norð-
urjyllandi, og Kirtsen
Jacobsen var ein teirra.

Tann brennandi spurn-
ingurn var, um tað kundi
bera til at steðga gongd-
ini við at havið etur seg
inn í bakkan. Allir "ser-
frøðingar" hildu, at hetta
kundi als ikki lata seg
gera.Men tað vóru onnur,
sum høvdu eina aðra
hugsan. Ein av hesum var
verkfrøðingurin Poul Jakob-
sen. Hann uppfann nøkur
"drenrør", sum hann sjálv-
kravdur setti inn í bakk-
an, og sum skuldu forða
fyri umrøddu gongd. So
skipað sum danska sam-
felagið er, so var hetta
púra ólógligt, og "system-
ið" kravdi rørini burtur-
tikin.Men nú vóru fólk so
heit uppá, at varðveita
kirkjuna, at umhvørvis-
málaráðið gav loyvi til
eina 3 ára royndartíð til
hesa uppfinning.

Nú eru hesi trý árini
farin, og bakkin skuldi
havt otað seg 6 metrar
afturat inn móti kirkjuni,
men tað kann í dag stað-
festast, at her er eingin

broyting hend, og Poul
Jakobsen heldur, at kirkj-
an er tryggjað í minsta
lagi 50 ár afturat.

Um myndugleikarnir
fara at boyggja seg fyri
hesum er enn óvist, men
kanska fara vit at frætta
meira um hetta.

Kirkjan sum var dømd
at fara í havið

Henda myndin vísir, hvussu nær bakkin er kirkju og kirkjugarði. Frástøðan til bakkan er 25 metrar, og
við 2 metrum um árið er lætt at rokna út, hvussu langa tíð kirkjan hevur eftir.

Á útferðini saman við Kirsten Jacobsen vitjaðu vit eisini
Maarup Kirke, sum má sigast at hava eina heilt serliga
søgu.

Maarup Kirke við parti
av kirkjugarðinum

Hetta er akkerið frá "The Crescent", sum varð bjarg-
að í 1940.

23. apríl var ein hoyring í ES parla-
mentinum um ídnaðarveiðu. Meðan
politikarar og áhugabólkar í ES síggja
vandar í ídnaðarveiðu av fiski, royndu
umboð fyri stóru framleiðaralondini
og vinnuna at lýsa, hvat er veruleiki í
hesum máli.

Í ES síggja ávísir politikarar og um-
hvørvisbólkar vandar í ídnaðarveiðu.
Teir halda at ídnaðarfiskiskapur til
framleiðslu av djórafóðri og fóður til
alifisk hóttir fiskastovnarnar. Eisini
halda teir at fiskurin heldur átti at ver-
ið nýttur til mannaføði.

Fiskivinnan og framleiðarar av fiska-
mjøli og fiskaolju svara nú aftur uppá
ábreiðslurnar, og stóru framleiðara-
londini Chile og Peru sendu fiskimála-
ráðharrar sínar til hoyringina í ES
parlamentinum. Endamálið hjá vinnu-
ni er eisini at fáa ES at avtaka fyribils
bannið fyri nýtslu at fiskamjøli í fóðri
til jóturdýr.

"Flestu fiskasløg, sum verða veidd
sum ídnaðarveiða, eru lítið eftirspurd
sum mannaføði.Talan er ofta um smá-
an, beinutan fisk" sigur Dr. Stuart Bar-
low, stjóri í altjóða felagnum hjá fram-
leiðarunum av fiskamjøli og fiskaolju.
"At framleiða hendan fisk til fóður er
tríggjar ferðir effektivari nýtsla av rá-
vøruni, enn at royna at gera mat burt-
urúr honum."

ES londini framleiða eisini fiskamjøl
og fiskaolju, men meginparturin av
hesari framleiðslu er burtur úr slógvi
frá fiskaframleiðslu til matna. Í Spani-
en er øll framleiðslan burturúr slógvi,
í Bretlandi 85%, og Írlandi 60%. Dan-
mark framleiðir hinvegin fiskamjøl og
fiskaolju burtur úr ídnaðarfiski og er tí
undantak í ES høpi.

Í framløgu síni vísti Barlow á, at
sjálvt um alheims alivinnan er vaksin

sera nógv, er framleiðslan av mjøli og
lýsi ikki vaksin, men hevur staðið í
stað. Framrokningar vísa, at í 2010 fer
alivinnan at brúka minni enn helming-
in av heimsframleiðsluni av fiskamjøli,
og umleið 80% av lýsinum. Eftir 2010
fer alivinnan væntandi at nýta minni
av bæði mjøli og lýsi, tí onnur evni
fara í størri mun at verða partur av
fóðrinum, m.a. plantuolja.

Helge Korsager, sum er formaður
bæði í evropeiska og altjóða felagnum
hjá framleiðarunum av fiskamjøli
segði á fundinum: "Vinnan ynskir ikki
niðurfisking av stovnum, ei heldur ov
stóra hjáveiðu. Vinnan ynskir eina
burðardygga og støðuga tilgongd av
rávøru." "Vísir tað seg hinvegin, at tað
er nóg stórur áhugi at brúka okkurt av
fiskasløgunum, sum nú verður veitt
sum ídnaðarveiða, til matna, so skiftir
vinnan kós. Men hetta krevur, at prís-
urin á hesum fiskasløgum fer upp um
tað, sum vit í dag fáa burtur úr mjøl og
lýsi," segði Korsager.

Í ES hevur eisini verið umrøtt, um
tað er etiskt rætt, at geva fenaði fiska-
mjøl. Á fundinum framlegði The Fish-
meal Information Network eina
nýggja frágreiðing um hendan spurn-
ingin. Frágreiðingin staðfestir, at í
náttúruni eta flestu djór proteinir av
øðrum djórum.Men hetta hevur brúk-
arin ilt við at skilja.

Vinnan vónar eftir fundin, at ES fer
at avtaka fyribils bannið fyri nýtslu at
fiskamjøli í fóðri til jóturdýr, og at tað
hevur eydnast at fáa politikarar og
áhugafelagsskapir at skilja, at fiskamjøl
og fiskaolja er eitt gagnligt og náttúr-
ligt lið í framleiðsluni av mannaføði.

Vinnuhúsið

Framleiðarar av
fiskamjøli verja seg
í ES parlamentinum
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Tey vóru ikki færri enn
uml. 35, sum komu upp
við "Norrönu", og sum
eisini fór avstað aftur við
henni.

Tað er ikki so løgið, at
leiðslan í Hanstholm følir
seg knýtt at Føroyum, tí
teir síggja jú Føroyar og
føroyingar hvørja viku, tá
"Norröna" kemur og ferð,
og hetta skapar jú fitt av
virksemi í býnum, og
knýtir Hanstholm saman
við Føroyar og eisini tær
havnir, har "Norröna"
annars siglir. Mikukvøldið
undir framsýnignini varð
eisini boðið til døgurða
umborð á "Norrönu", har

borgmeistarin í Hanst-
holm var vertur. Her var
høvi til at tosa við fleiri
av gestunum.

Føroyar og Hanstholm
hava eisini annað til
felags. Í báðum førum er
talan um smá samfeløg.
Hanstholm Kommuna er
stór til víddar, men her
búgva fá fólk. Samlaða
fólkatalið í kommununi
er um 6.000, og í Hanst-
holm býi búgva umleið
3.000, so helst er hon
minsta kommuna í Dan-
mark.

Men so hava vit eisini
tað til felags, at vera heft
at fiski og tí sum fæst

burtur úr her. Her leggja
hvørt ár fiskifør til kai
35.000 ferðir úr 13 lond-
um.Tað verða landað 40-
50.000 t. av matfiski og
meira enn 100.000 t. av
ídnaðarfiski, og er virðið
av heusm 6-700 milliónir
árliga.

Tað sigst, at tað er sera
lagaligt at seta virki á
stovn í Hanstholm og
annars í Viborg amti, har
Hanstholm hoyrir heima.
Tað, sum stuðlar positivu
gongdini, er ein positiv
fakfelagsrørsla, sum vil
gera sítt til at fáa gongd á.

Uppboðssølan í Hanst-
holm er tann størsta í

Danmark. Higar kemur
eisini fitt av fiski bæði úr
Noregi og Føroyum, sum
eisini verður flutt við
fraktskipi.

Afturat hesum er ein
hópur av fyritøkum, sum

hava samband við fiski-
vinnuna sum t.d. skipa-
smiðja, ísvirki og nógv
annað.Tað er tískil ikki so
helt lítið, sum vit hava í
felag.

Tað eru tó ikki nógvir

føroyingar í Hanstholm.
Tey, vit hava tosað við,
meta at talið liggur um
30, og teir flestu av teim-
um eru suðuroyingar.

Stór vitjan
úr Hanstholm
Í sambandi við fiskivinnuframsýningina
var stór vitjan úr Hanstholm í Føroyum.

Hanstholm er ein tann nýggjasta havnin í Danmark.Hon stavar frá 1967.Kai-
kanturin er ikki minni enn 4,5 km.Tað kann tí taka ein heilan tíma við einum
kaitúri til gongu.

Her síggja vit frá vinstru borgmeistaran Einer Frøkjær, Henning Bjerregaard
Pedersen og Erik Matthiassen.

Henning er nevndarformaður í Hanstholm Fiskemelsfabrik. Hendan sigur
seg taka ímóti fiski allar 24 tímarnar í samdøgrinum.Tikið verður ímóti góð-
um 100.000 t. av ídnaðarfiski árliga. Framleiðslan er sera framkomin, og
liðugtvøra av bestu góðsku verður útflutt til stórt sæð allan heimin. Tí kann
verksmiðjan til eina og hvørja tíð geva sera kappingarførar prísir fyri rávøru-
na.

Henning og konan høvdu ikki verið í Føroyum fyrr, og tey vóru sera fegin um
hendan møguleikan, og tey vóru eisini hugtikin av okkara landi. Hann er
professionellur nevndarlimur, og er hetta bert ein av hansara nógvu sessum.
Hann sigur, at nevndin er mannað við fólki, sum hevur skil á fiskiskapi og
framleiðslu. Sjálvur hevur hann skil á tølum.Alt hetta tryggjar, at leiðslan veru-
liga er professionell.

Erik er leiðari av Hanstholm Havneforum, sum er ein felagsskapur við 80
limum, sum gera tænastu av ymiskum slagi í havnini í Hanstholm. Bert hetta
limatalið sigur nakað um eitt yvirhonds stórt virksemi.Ein av uppgávunum er
tískil at luttaka í framsýningum sum hesari.

Hetta er fiskamjølsvirkið, har Henning Bjerregaard Pedersen er nevndarfor-
maður.

Á páskatúrinum hjá Norrønu hittu vit nakrar av føroyingunum í Hanstholm.
Í miðjuni eru tað Andor og Anna Bjarkhamar.Tey eru úr Vági, men fluttu undir
kreppuni fyrst í 90-unum til Hanstholm.Andor hevur altíð verið fiskimaður, og
hetta royndi hann eisini í Hanstholm.Men nú er hann lagstur uppá land.Teim-
um báðum dáma sera væl í Hanstholm og hava ikki ætlanir um at flyta heim
aftur.Tó eru tey hvørt ár heima og ferðast.Og hvønn leygardag hava tey møgu-
leika at hitta bæði komandi og farandi føroyingar. Afturat hesum koma javn-
an føroysk fiskiskip til Hanstholm at landa, og her man Andor vera fastur gest-
ur á kajuni.Annars var abbi Andor ein av teimum, sum í 1910 tók stig til at
stovna Føroya Fiskimannafelag.Hetta var Doreus Jacobsen úr Norðragøtu.Sum
ungur flutti hann til Vágs. Hann koyrdi lastbil hjá garðamonnum í 50 ár og
sjálvur gjørdist hann 100 ár.

Til høgru  á myndini er Dávur "hjá Seyðamanninum", sum er ættaður av
Tvøroyri. Hann hevur búð í Esbjerg, men er nú í ferð við at flyta heim aftur.
T.v. er tað Hjalgrim Ludvig.Hann er ættaður úr Fámjin, men hevur búð á Tvør-
oyri. Nú er hann búsitandi beint uttanfyri Hanstholm.

Úr fiskaríhavnini í Hanstholm



Síða 8 Nr. 293 - 15. mai 2003

Sum kunnugt er ættin eftir Hanus (yngra) og Jóhonnu í Túni á Toftum fjølment
í Føroyum og eru enntá  ættarfólk av hesi ætt í Íslandi,eftir dóttir teirra,Susanne
og í Noreg eftir syni teirra Joen, kallaður Tofta Jógvan.

Ættargreinirnar í Íslandi og Noreg sýna stóran áhuga at koma higar í summar
fyri at heilsa uppá skyldfólkini í Føroyum.

Ættarfaðir okkara, Hanus og sonur hansara Tummas sjólótust tann 30. apríl
1870 tá bátur teirra "Duen" gekk burtur við 5 monnum – eystanfyri Eystnes.

Børn Hanusar og Jóhonnu vóru:
1. Hanus Hansen ógiftur,Toftir.
2. Tummas Hansen – 1870 giftur v/Juliu,Toftir.

Tey fingu 1 dóttir – Thomina, sum giftist til
Havnar.

3. Susanne Hansen gift v/Joen Petur Tórshavn (fyrra gifta)
Tey fingu 1 dóttir – Hansina giftist á Vopna-
fjørðinum í Íslandi

3. Súsanna Hansen gift v/Niclas Jacob, Skipanes, (seinna gifta).Tey
fingu 1 dóttir – Katrina Maria, ógift

4. Joen Hansen giftur v/ Anne Greta (Húsar) Tórshavn
Tey fingu 1 dóttir – Johanne giftist til
Stavanger, Noreg.

5. Anna Maria gift v/ Joen Jacob Joensen, Húsar.
Tey fingu 6 børn – Clement, Johanne, Rakel,
Hanus, Katrina og Thomina.

6. Justines Hansen gift v/ Katrinu,Toftir.
Tey fingu 8 børn – Billa, Hanus, Elisabeth,
Andrias, Jóhannus,Anton,Tummas Juul og Karl.

7. Johanne gift v/Jóanis Lind, Svínoy.
Tey fingu 6 børn – Elspa Sofie, Jóhanne Sofie,
Pól, Hans, Sigga, og Tummas.

8. Hanus Hansen giftur v/Elisabeth, Æðuvík.
Tey fingu 3 børn – Magnina, Óla hans
og Johanne Sofie.

9. Jóhan Hansen – 1867-1960 giftur v/Mette Manelle, Nes.
Tey fingu 7 børn – Hans Jacob, Peter Hans,
Tummas Johan,Anna Kristine, Olaf, Margretha
og Henrikka.

Ættarstevnan verður í Ítróttarhøllini á Skála Fríggjadagin 25. juli 2003.
Eftirkomarar, íð ynskja at luttaka, verða at tekna seg hjá einum av niðanfyri

nevndu, í seinasta lagi fríggjadagin 4. juli 2003.
Veitslan er avmarkað til børn og barnabørn hjá nevndu syskinabørnum við

maka.Talan er soleiðis um eina trímenninga og fermenningaveitslu.

Vegna fyrireikararnar:
Eftirkomari eftir Tominu: Jóhannus Rubbeksen Tórshavn, tel. 312341

" " Onnu Mariu: Elinborg Solmunde, Syðrugøta tel. 441438
" " Justines: Josefina Jacobsen, Saltnes tel. 447438
" " Johanne: Flóvin Jacobsen,Velbastað tel. 328001
" " Hanus: Jovina Højgaard,Tórshavn tel. 312755
" " Johann: Emil Hansen, Nes tel. 447178

Stevna fyri ættina í Túni
á Toftum

Føroyskir fiskaseljarar,
sum eru á stórari altjóða
fiskivinnustevnu í Brüssel,
lata illa at tí, sum higartil
er komið fram á stevnuni.
Hugurin at keypa er lítil,
og fiskaprísirnir falla stútt.

Rækjuprísurin er í
botni, laksaprísurin er
minni enn framleiðslu-
kostnaðurin, áhugin fyri
upsanum minkar alsamt,
og marknaðurin fyri hýsu
er lítil. Tó vilja spaniu-
menn framvegis keypa
nakað av saltaðum toski.

Høvuðsorsøkin til skeivu
gongdina er afturgongd í
heimsbúskapinum, sum
hevur við sær viknandi

búskapir í ymsu lond-
unum og hóttafall summa-
staðni. Kinesarar eiga eis-
ini sín stóra lut í vánaligu
gongdini. Teir yvirfloyma
evropeiska marknaðin
við fiski, sum er so bílig-
ur, at eitt nú føroyingar
ikki standa seg í kapping-
ini. Eisini hevur lungna-
sjúkan SARS ávirkað
gongdina skeiva vegin.

Einki røkist fyri, at
gongdin vendir í bræði,
og tí mugu tøk takast, um
føroyigar skulu verja sína
støðu í kappingini mill-
um fiskaútflytararnar.
Trýstið á prísin er stórt,
og megna føroyingar ikki

at framleiða vørurnar fyri
kappingarføran prís, er
vandi fyri, at fiskafram-
leiðslan í Føroyum mink-
ar munandi.

Í fjør fóru 50.000 tons
av fiski óvirkað av landi-
num. Tað svarar til 800
ársverk ella fýra ferðir ár-
ligu framleiðsluna á Kós-
ini. Missa føroyingar fleiri
tons óviðgjørd av landi-
num,og vánaliga gongdin
á marknaðinum heldur
fram, er lítil ivi um, at tal-
ið á arbeiðsplássum inn-
an fiskaframleiðslu í Før-
oyum minkar.

Svartskygni á
fiskivinnustevnu í Brüssel

PostScript billede
(dekkari\(ff\).eps)

Týsdagin 8. apríl 2003
varð ein lítil hátíðarløta í
Kúrdali í Hoyvík í sam-
bandi við, at nýggja myll-
an hjá Føroya Fornminnis-
savni varð reist.

Tað er Arngrím Árting
frá AM-smíð, ið hevur
gjørt timburarbeiðið.

Tað var sama virkið,
sum í fjør stóð fyri at gera
yvirtrom og flagtekjuna á
neystið niðri á støðni í
Hoyvík.

Myllan er reist eftir
tekningum av Mayfinn
Norðoy,arkitekti á Føroya
Fornminnissavni. Hon er
gjørd eftir somu flatmynd
sum myllan í Kunoy.Ann-
ars eru tekningarnar gjørd-
ar eftir 100 ára gomlum
fotomyndum og uppruna-
støði.

Myllusteinar og kvarn-
kallur til mylluna eru eis-
ini varðveitt.

Myllan stendur niðar-
laga í Kúrdali og til ber
hjá fólki at koma og
síggja hana og tað gamla
handverkið, sum brúkt
verður í hesum smíð-
num.

Ætlanin er seinni at
klæða mylluna og gera
innviðin, soleiðis at hon
kann standa liðug kom-
and i summar.

Tíðindaskriv frá Føroya Fornminnissavni:

Myllan í Kúrdali reist

Myllan stendur niðarlaga í Kúrdali.
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Danskir fiskimenn verða
eitt sindur øðrvísi skipað-
ir enn føroyskir. Høvuðs-
felagið hjá teimum er
Danmarks Fiskeriforen-
ing, sum er skipað á sama
hátt sum Meginfelag Út-
róðrarmanna. DF er eitt
meginfelag av lokalum
fiskaríforeiningum,har so-
væl fiskimenn, sum teir
sum eiga bátarnar, eru
limir.

Tað var tað stóra dan-
ska arbeiðsmannafelagið
SiD, sum byrjaði sum fak-
felag at skipa fiskimenn.
Fyri umleið 30 árum síð-
ani fóru teir, undir leiðslu
av Anker Jørgensen sum
formanni, í verkfall móti
Danmarks Fiskeriforen-
ing fyri at fáa ein sáttmála
og hetta eydnaðist eisini,
hóast teirra sáttmáli er
meira leysur enn tann hjá
føroyskum fiskimonnum.
Viðvíkjandi prosentbýti
verður bert sagt, at tað
skal ikki versna.Teir hava
annars eina minstulønar-
skipan og eftirlønartrygg-
ing í teirra sáttmála.

Tað vóru tó ikki allir
fiskimenn, sum vildu vera
limir í einum so stórum
felagsskapi sum SiD, har
fiskimenn bert vóru ein
dropi í havinum. Afturat
hesum mundi koma, at
SiD jú hevði tilknýti til
danska javnaðarflokkin,
sum nógvir fiskimenn
annars ikki hava. So nakr-
ir teirra stovnaðu Fisker-
nes Forbund, sum nærum
bert umboðar fiskimenn.
Her eru teir bert 1.000,so
her kenna allir hvønn
annan,og teir kunnu geva
eina meira persónliga tæn-
astu. Felagið hevur ann-
ars deildir í 14 fiskivinnu-
plássum við høvuðsskriv-
stovu í Skagen.

Felagið hevur eitt lima-

blað, sum kemur út fýra
ferðir árliga, har tað verð-
ur greitt frá felagstíðind-
um.

Hesir bæði fakfeløgini
kappast so um at fáa fiski-
menn sum limir, og støð-
an er tann, at SiD hevur
umleið 800 fiskimenn,
meðan Fiskernes Forbund
hevur umleið 1.000.

Hendan dagin FF-blaðið
var í Hirtshals, komu vit
fram við skrivstovuni hjá
Fiskernes Forbund og
fóru inn á gólvið.Tað var
stongt hendan dagin,
men vit hittu kassameist-
aran í Hirtshalsdeildini

Mogens Knudsen, sum
hampaði uttanfyri. Hann
kom inn, og vit fingu eitt
prát um felagið og støð-
una hjá fiskimonnum í
Danmark og Hirtshals.
Teir hava annars fleiri før-
oyingar sum limir. Hetta
eru slíkir, sum fiska við
nótaskipunum,sum hoyra
heima her,og sum fyri ein
stóran part eru mannað
av føroyingum, bæði slík-
um sum búgva fast í
Hirtshals, og slíkum sum
búgva í Føroyum.

Arbeiðsloysiskassin
Tað, sum telur mest hjá
donskum fiskimanni fyri
at gerast limur í einum
fakfelagi er arbeiðsloysis-
kassin. Tað er eisini her,
kappingin er avgerandi
millum Fiskernes For-
bund og SiD. Her siga teir
í Fiskernes Forbund, at
allar kanningar vísa, at
teirra kassi er tann best
umtókti fyri at geva ta
bestu tænastuna. Í stutt-
um virkar hann soleiðis,
at er fiskimaður heima
millum túrar, so verður
hann roknaður sum "led-
ig" og fær dagpening.
Hevur inntøkan verið
minni enn kr.70.000 sein-
asta ársfjórðingin, so
verður veitt frá fyrsta
degi. Er inntøkan oman-
fyri kr.70.000,so eru regl-
ur um bíðitíð. Men tað
verður altíð sloppið inn í
A-kassan eftir 5 vikum.
Tann veitti arbeiðsloysis-
stuðulin svarar til í mesta
lagi kr. 160.000 árliga.

Felagið hevur eisini
eina samlagstrygging, sum
við deyða gevur kr.
50.000 í hondina + kr.
10.000 pr. barn.

Annars kann sigast, at
Fiskernes Forbund hevur
stórt sæð sama virkisøki

sum FF, nevniliga at fáa
bøtt um tær skipanir, sum
eru galdandi fyri teirra
limir.

Nú er arbeiðsloysi
hjá donskum
fiskimonnum
Annars letur Mogens
Knudsen illa at gongdini í
donsku fiskiveiðini.Gjøgn-
um nógv ár hevur gongd-
in verið tann, at kvotur-
nar eru minkaðar. Hetta
hevur merkt, at fleiri og
fleiri skip eru høgd upp.
Nærum einasti stuðul,
sum verður latin til fiski-
vinnuna,er nevniliga upp-
høggingarstuðul.Men utt-
an mun til hvussu nógv
verður høgt upp, minkar
hetta ikki um yvirkapa-
citetin samb. "teimum
klóku". Hetta er ein ónd
ringrás, sum kvalir danska
fiskiveiði so líðandi.

Í fleiri ár hevur neyðin
verið tann hjá donsku
fiskivinnuni, at tað hevur
verið ringt at fáa fólk.
Men nú eru so fá skip
eftir, at tað verður tosað
um arbeiðsloysi hjá donsk-
um fiskimonnum. Í Hirts-
hals verður tað mett til at
vera 15%, sum er mun-
andi meira enn arbeiðs-
loysið, sum annars er
galdandi í Danmark.

Samstundis eru um-
støðurnar hjá fiskimonn-
um gjørdar so truplar, at
tað er nærum ómøgulgit
at liva við teimum.

Trupult at vera fiski-
maður í Danmark
Eitt er kvotaskipanin.Mog-
ens Knudsen er sannførd-
ur um, at hon hevur teir
vansar, sum ofta hava ver-
ið frammi um eina slíka
skipan, nevniliga at hon
meira enn neyðugt stuðl-
ar uppundir útblaking av

fiski. Í ES er tað nevnuliga
soleiðis, at tað er álagt
fiskimonnum, at fiskur,
sum kvota ikki er til, skal
"genudsættes". Á hendan
hátt skal tað síggja út,
sum um fiskurin heldur
áfram at liva, hóast tað er
ein sannroynd, at ein fisk-
ur sum hevur verið á ein-
um dekki sera sjáldan
sleppur livandi frá tí. Lív-
ið hjá fiskimonnum verð-
ur ikki lættari av, at tá
veitt verður í norskum
sjógvi, er forboð fyri at
blaka fisk út yvirhøvur.
Mogens Knudsen hellir
munandi meira til ta før-
oysku skipanina við fiski-
døgum og tekniskum
reguleringum, har í hvus-
su er allur fiskur kemur
til sættis.

Síðan eru tað aðrar regl-
ur. Ein teirra er, at tað skal
boðast frá til myndugleik-
arnar hvørja ferð, tað er
landað frá einum túri.
Verður ikki boðað frá í
rættari tíð, verður rokn-
ing send uppá ein bót,
sum fyrstu ferð er kr.
5.000. Næstu ferð er hon
kr. 10.000, og soleiðis
hækkar hon hvørja ferð,
fráboðanin verður gloymd.

Fyri ídnaðarfisk eru

afturat hesum aðrar regl-
ur, sum eru eitt úrslit av tí
snýti, sum hevur verið við
"umdoyping" av ídnaðar-
fiski.

Tað er nevniliga als ikki
loyvt at landa eina last av
ídnaðarfiski, fyrrenn eftir-
litismaður er til komin til
staðar og hevur tikið
royndir av lastini. Hetta
kann vera sera trupult,
ikki minst tá komið verð-
ur inn aðrar tíðir enn van-
ligar arbeiðsdagar. Tað er
nú ikki vist, at tað er
møguligt at fáa fatur á
eftirlitsmanni sunnumorg-
un t.d. Hetta kemur ser-
liga illa við í nebbasilda-
tíðini. Hon er stutt, og tá
ræður um ikki at liggja
inni longur enn longst
gjørligt. Og júst í hesi
veiði skuldi ikki verið
neyðugt við slíkum eftir-
liti, tí á nebbasildaveiði er
talan um nærum "reina"
veiði.

Hetta er so fyrsta sam-
band, sum hevur verið
millum Fiskimannafelagið
og Fiskernes Forbund.
Tað er væl hugsandi, at vit
fara at taka stig til at fáa
eitt meira skipað sam-
band framyvir.

Fiskimannafelagið í Hirtshals:

Vilja heldur hava
fiskidagar enn kvotu

Mogens Knudsen, sum
er kassameistari í
Hirtshalsdeildini av
Fiskernes Forbund.

Hirtshals hevur eisini
sínar minningarstein-

ar av teimum sum
eru farnir á sjónum.
Hesin steinur er til

minnis um teir,
sum fórust við

bjargingarbáti-
num R.F. 2,
sum forlisti
1. desember

1981.

Hetta er
skrivstovan

hjá Fiskernes
Forbund í
Hirtshals.
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Fiskivinnuroyndir 2003
- Lýsing eftir ums óknum, 2. umfar 

Hvat er fiskivinnuroyndir?
Fiskivinnuroyndir er ein játtan hjá Fiskimálaráð-
num, sum stuðlar undir gransking og menning
innan fiskivinnuna.

Fiskimálaráðið hevur gjørt av,at verkætlanir innan
fylgjandi økir hava fyrimun:
· Fiskiskapur við ábyrgd .
· Gagnnýtsla av øllum
· Sjómatartrygd og nøgdsemi brúkarans
· Virðisøking av upsatilfeinginum
· Búskaparlig og samfelagslig menning av

fiskivinnuni
· Heilsa,Trygd og Umhvørvi

Somuleiðis er gjørt av, at serligur dentur verður
lagdur á nýggjar verkætlanir við atliti at:
· Framleiðslu- og samfelagsbúskap í fiskivinnu á

sjógvi og á landi
· Samskipaða skjalfesting av fiskivinnuni t.d.

loysnir við "sporføri" og/ella líknandi ávegis
tøkniliga samskipan í fiskivinnuni,

· Heilsu, trygd og trivnað í fiskivinnuni

Innan hesi síðstnevndu økir verður tikið i móti
umsóknum, sum kunnu hava eina longd uppá
upp til 3 ár. Á hinum økjunum kunnu verkætlanir
í høvuðsheitum bert varða árið 2003 út.

Hvør kann søkja?
Fyritøkur, almennir stovnar og einstaklingar
kunnu søkja um stuðul úr Fiskivinnuroyndum.

Um tørvur er á at orða hugskot til ítøkiligar verk-
ætlanir ber til at seta seg í samband við samskip-
aran um hetta.

Umsóknir skulu verða Fiskimálaráðnum í hendi í
seinasta lagi mmáánnaaddaaggiinn  22..  jjuunnii  22000033.. Sí adressu
niðanfyri.

Meira fæst at vita:
Programm, umsóknarbløð, vegleiðingar og annað
kunnandi tilfar fæst frá á heimasíðuni hjá Vinnu-
húsinum www.industry.fo. ella Fiskimálaráðnum
www.fisk.fo. Áhugaði eru eisini vælkomin at
venda sær til Ásmund Guðjónsson, samskipara
við møguligum spurningum og øðrum.

Ásmundur Guðjónsson, samskipari

Fiskimálaráðið
Yviri við Strond 17-19

Postboks 347 · 110  Tórshavn

tel: 353030 · fartel: 228001 · faks: 353035
t-postur: asmundurg@fisk.fo

Fiskimálaráðið

Søkt verður eftir tveimum maskinmeistarum til
at vera feriuavloysari í summar á elverkunum
hjá SEV í Suðuroy, ynskt verður, at viðkomandi
kann byrja um hálvan mai ella eitt sindur seinni
og vera í starvi til uml. mánaðarskiftið august/-
september í ár.

Tað er ein fyrimunur, men ikki ein treyt, at um-
søkjararnir hava fulla maskinmeistaraútbúgv-
ing.

Lønin verður ásett eftir útbúgving og starvs-
aldri sambært sáttmála millum SEV og Maskin-
meistarafelagið.

Nærri upplýsingar um starvið kunnu fáast við at
venda sær til Palla Mortensen, verksmeistara á
elverkunum í Suðuroy tlf. 346932 ella til skriv-
stovu okkara tlf. 346800. 

Umsóknir saman við prógvum og møguligum
ummælum skulu sendast til Elfelagið SEV,
Landavegur 92, Postrúm 319, 110  Tórshavn.

Tórshavn, tann 30. apríl 2003

Elfelagið SEV

Maskinmeistarar
søkjast

Ortopædkirurgiskur skómakari & bandagistur
frá SAHVA verða á Klaksvíkar Sjúkrahúsi týs-
dagin 3. juni 2003 og á Landssjúkrahúsinum 5.
juni 2003.

Tíð fæst við at ringja á tlf. 45 54 63, mánadag
og týsdag kl. 10-12, í seinasta lagi 27. mai 2003.

Klaksvíkar Sjúkrahús

Fíggjarstyrkur tøkur
til

upplýsingarverkætlan um súgdjór í havinum
NAMMCO – the North Atlantic Marine Mammal Commision (nevndin viðvíkjandi súgdjórum í Norður-
atlantshavi) – er ein altjóða stovnur,sum samstarvar um at varðveita,umsita og kanna allar hvala- og kópa-
stovnar í Norðuratlantshavi.

Endamálið við NAMMCO-grunninum er at medvirka til, at almenningurin fær holla vitan og kunnleika um
súgdjór í havinum, og hvussu vit gagnnýta tey burðardygt.

Verkætlanin eigur at miða ímóti at geva almennar heldur enn tøkniligar upplýsingar. Evni, sum viðgerast
skulu, kunnu t.d. vera náttúruvísindi, ið viðger havsúgdjór, lívfrøði, vistfrøði, og hvønn týdning tær ymsu
vistfrøðiligu skipaninar hava. Veiða upprunafólka og tann vitan, tey hava um súgdjóralívið í havinum,
kann eisini takast upp til viðgerðar.

Tey, ið studning fáa, eiga helst at hava okkurt tilknýti til øll NAMMCO - limalondini (Føroyar, Grønland,
Ísland og Noreg).Men verkætlanir,sum hava týdning hjá onkrum einstøkum limalandi ella -londum,verða
eisini tiknar upp til umhugsingar. Í 2003 er nevndin í NAMMCO-grunninum serliga áhugað at viðgera
verkætlanir, sum geva vitskapliga rættar stovnsupplýsingar, og sum viðgera bæði søgulig og nýggj veiðu-
tøl.

Grunnurin kann lata upp til 50% í studningi til verkætlanir, ið lúka áðurnevndu krøv.

Tøki grunnpeningurin í 2003 er 100.000 norskar krónur tilsamans.

PPoolliittiikkkkuurr  NNAAMMMMCCOO--ggrruunnnnssiinnss,,  oogg  hhvvaarr  uummssóókknniirr  vveerraa  ssttííllaaððaarr, ella fleiri upplýsingar um grunnin fáast
við at venda sær til NAMMCO-skrivstovuna, Polar Environmental Centre, N-9296 Tromsø, Noreg, og á
heimasíðu okkara.

NAMMCO
Tel.: (+47) 77 75 01 80  ·  Fax.: (+47) 77 75 01 81

T-postur: nammco-sec@nammco.no
Heimasíða: www.nammco.no

UUmmssóókknnaarrffrreeiissttiinn  eerr  úúttii  11..  jjuunnii  22000033..

FF-blaðið
á sjógvi og á landi

SØVNINI Í SUMMAR
Í summar verður opið soleiðis:

Føroya Fo rnminnissavn
Framsýiningin í Brekkutúni 6 tlf. 318076
Heima á Garði, Hoyvík
Í tíðarskeiðnum 18. mai - 14. september: 
mánadag - fríggjadag kl. 10 - 17
leygar- og sunnudag kl. 14 - 17
Avgreiðslan: tlf. 310700
Kúrdalsvegi 2, Hoyvík
mánadag - fríggjadag kl. 09 - 12

& kl. 13 - 15

Føroya Náttúrugripasavn tlf. 312306
Framsýningarnar á Debesartrøð:
Í tíðarskeiðnum 1. juni - 31. august:
mánadag - fríggjadag kl. 11 - 16
leygar- og sunnudag kl. 15 - 17

Føroya Landsskjalasavn tlf. 316677
Í tíðarskeiðnum 1. juni - 31. august
er lesistovan opin:
mánadag, týsdag, hósdag
og fríggjadag kl. 10 - 16
mikudag og leygardag stongt

Føroya Landsbókasavn tlf. 311626
Í tíðarskeiðnum 16. juni - 15. august:
mánadag - fríggjadag kl. 13 - 17

Býarbókasavnið tlf. 313626
hevur opið sum vant:
mánadag - fríggjadag kl. 10 - 18
leygardag kl. 10 - 13

Listasavn Føroya tlf. 313579
Í tíðarskeiðnum 1. juni - 1. september:
mánadag - fríggjadag kl. 11 - 17
leygar- og sunnudag kl. 14 - 18

Tórshavn, 15. mai 2003

Søvnini
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Framhald á næstu síðu

Absalon og
avhaldsrørslan
Hóast Absaloni dámdi væl
at drekka sum ungur,gjørd-
ist hann seinni ógvuliga
íðin avhaldsmaður. Nær
hann gjørdist avhalds-
maður, er ikki heilt greitt,
tí hann hevur eitt sindur
ymiskar frágreiðingar;
men helst hevur tað verið
í 1865, 35 ára gamal.

Í Fuglaframa nr. 18,
1900, sigur hann, at norð-
maðurin Asbjørn Kloster
kom til Føroya saman við
einum breta í 1863. Teir
stovnaðu avhaldsfelag í
Suðuroy,og tá hann eini 2
ár seinni fór til Suðuroy-
ar, teknaði hann seg upp í
hetta felagið. Tað má so
hava verið umleið 1865.
Men í Fuglaframa 13/12-
1898 skrivar hann, at
hann hevur verið í av-
haldsfelagi í 38 ár, t.v.s.
síðani 1860. Hvat felag
hann her meinar við,dugi
eg ikki at síggja, tí tað fólk
vita um, vóru ongi av-
haldsfeløg frá tí Brenni-
víns-Magnus royndi at
stovna felag í 1846-48, og
til Asbjørn Kloster stovn-
aði felag í Suðuroy í 1863.
Her er soleiðis ógreitt,um
hann hevur verið í av-
haldsfelagi síðan 1860
ella 1865.

Men tað er møguligt, at
Absalon í sínum frágreið-
ingum bert hevur hugsað
um gongdina í málinum,
og als ikki lagt í nágreini-
ligar tíðarfestingar, serliga
í greinini í Fuglaframa í
1898,har hann bert nevn-
ir áramálið í øðrum sam-
bandi. Og sostatt er kan-
ska ikki rætt at festa seg
við árstølini.

Ein møgulig frágreiðing
kann tó vera, at greinin í
Fuglaframa 13/12-1898 er

bræv frá Absa-
loni, ið sjálvandi
hevur verið
hondskrivað.Tað

kann hugsast, at
blaðið tá hevur lisið

eitt 3-tal fyri eitt 8-tal,
soleiðis at rætta talið
skuldi verið 33 ár, t.v.s.
síðani 1865, og so sam-
svarar við samrøðuna í
Fuglaframa nr. 18, 1900.
Men hetta er tó bert eitt
git.

Komin norður aftur
royndi hann at eggja til
fráhald millum manna.
Um 1869 stovnaði Ernst
B. Wesenberg, prestur á
Viðareiði 1866-1871, eitt
mátahaldsfelag í Mikla-
dali. Hann fekk nakað av
undirtøku, men tá hann
var deyður á sumri 1871,
byrjaði felagið at minka,
og at enda vóru teir bert
3 limir eftir: Michel Peter
Eliasen, Mikladal, Jacob
Joensen,Trøllanes og Absa-
lon sjálvur.

Í Fuglaframa nr. 18,
1900,sigur hann eitt sind-
ur øðrvísi frá. Har sigur
hann, at afturkomin úr
Suðuroy royndi hann
sum frægast, oftast einsa-
mallur, men í 1875 fekk
hann 2 afturat sær, seinni
aftur 2, og soleiðis gekk
so smátt framá har í
oynni.

Um ein roynir at seta
hesar frágreiðingar sam-
an, kundi verið líkt til, at
Absalon hevur roynt
einsamallur, til mátahalds-
felag hevur verið stovnað
í 1869, men tá Wesenberg
var deyður í 1871, man
limatalið skjótt hava verið
minkandi, so bert teir 3
nevndu hava verið eftir.
Eftir 1875 er so farið at
ganga framá aftur, og í
1881 "forandrede vi vort
løfte til totalafhold", sigur
hann í blaðnum Dúgvuni
nr. 5 í 1894. Eftir hetta
vunnu teir nakrar limir
afturat, og í 1883 hevði
felagið ikki færri enn 23
limir.

Um heystið 1882 kall-
aði hann til fundar á Hús-
um, og har skrivaðu nakr-
ir undir totalavhaldslyftið.
Felag varð tó ikki stovnað
á Húsum, teir, ið skrivaðu
undir lyftið, gjørdust limir
í Norðoya Avhaldsfelag,
sum óivað var tað sama,
sum mikladalsmenn vóru
í.

Tá hetta felag seinni
upploystist, stovnaðu teir
avhaldsfelag fyri Kals-
oynna. Hetta hevur helst
verið í 1883, sum er
stovningarár hjá Mikla-
dals Sóknar Fráhaldsfelag.
Nøkur ár seinni, helst í
1885 varð hetta býtt

sundur í Mikladals Sóknar
Fráhaldsfelag og Húsar
Sóknar Fráhaldsfelag.

Upprunaliga vóru hesi
feløg bert fyri mannfólk,
men í 1887 varð loyvt
kvinnum eisini at tekna
seg sum limir.

Í 1897 vita vit úr Dúgv-
uni, at Mikladals Sóknar
Fráhaldsfelag hevur 60
limir. Í nevndini sita elsti
sonur Absalons, Poul
Johs. Østerø, formaður, og
2 mikladalsmenn. Felagið
á Húsum hevur um hetta
mundið 38 limir,15 menn
og 23 kvinnur.

14. apríl 1884 var Absa-
lon við til at stovna Viðar-

eiðis Sóknar Fráhalds-
felag, óivað saman við
prestinum, Jørgen C. F.
Nielsen.

Skírishósdag 1887 kall-
aði Absalon til fundar í
Kunoy.Til henda fund var
fólk bæði haðani úr bygd-
ini, av Skarði og úr Har-
aldsundi. Sama dag varð
"Kunø Sogns Totalafholds-
forening" stovnað við 19
limum. Stjórn varð tó
ongin vald, men Absalon
átók sær sjálvur at hava
leiðsluna av felagnum.
Ikki fyrr enn í 1894 varð
stjórn vald, og nú kom
Absalon ikki í stjórnina.
Nú mundi hann halda
felagið vera búgvið at
standa sjálvt. Tá hevði
felagið 28 limir, 21 menn
og 7 kvinnur.

Í Fuglaframa nr. 18,
1900 sigur Absalon frá, at
eftir at hava stovnað
felagið í Mikladali, fór
hann at ferðast víðari.
Hann var um allar Norð-
uroyggjar og eystursíð-
una av Eysturoy. Í Norður-
oyggjum fekk hann stovn-
að feløg í Kalsoy, Kunoy,
Viðoy og Svínoy. Í Fugloy
og í Bø (Klaksvík) vóru
feløg, men har hevði
hann ikki verið uppi í.

Í Eysturoy hevði hann
verið við til at stovna
feløg við Gjógv, í Funn-
ingi,Elduvík,Fuglafirði og
Gøtu.

Í Dúgvuni nr. 6, 1898
sæst, at Absalon eisini
hevur verið felagnum í
Lorvík dyggur stuðul,
eftir at stovnarin,Mission-
ær Rask, var farin.

Um 1894 var byrjað at
halda fólkafundir ymsa-
staðni um oyggjarnar. Av-
haldshugaðir menn hava
ivaleyst sæð, at her var
ein møguleiki og ein upp-
gáva hjá avhaldsfeløg-
unum.Og í Føringatíðind-
um nr. 10, 1895 lýsa Absa-
lon Guttormsen, Trølla-
nes; M. P. Joensen, Trølla-
nes; Z. M. Zachariasen,
Fugloy og Absalon M.

Joensen,Gerðum, til fólka-
avhaldsfundar á Áarskarði
á Borðoynni 3. Hvítu-
sunnudag 1895.

Í næsta nummari av
Føringatíðindum er frá-
søgn frá fundinum.Veðrið
var gott og um 300 fólk
høvdu verið á fundi.
Nógvar røður høvdu ver-
ið hildnar, bæði av Absa-
loni og øðrum.

Men arbeiði at elva til
avhald millum manna var
ikki so lætt. Eitt var, at
hetta var lítið virt av teim-
um flestu, kanska serliga
tá hann hevði fáar afturat
sær. Annað var, at mót-
støðan var hørð, eisini
haðani ein ikki skuldi
vænta tað.

Í Fuglaframa nr. 17,
1898 skrivar hann um
fólkafund, ið verið hevur
við Sandsvatn. Óvist er,
um Absalon hevur verið á
hesum fundi, tí hann byrj-
ar við at sipa til fundarfrá-
greiðing í Fuglaframa nr.
7, og ger viðmerkingar til
tað, ið sagt hevur verið út
frá hesi fundarfrásøgn,
(og har er hann ikki nevnd-
ur røðari). Har høvdu
millum røðararnar verið
onkrir, ið høvdu tosað um
tvingsil í avhaldsfeløg-
unum, og hesum er tað,
hann vísir aftur. Tey, ið
koma upp í avhaldsfeløg,
koma av fríum vilja og av
egnari sannføring, so tað
er ikki talan um nakran
tvingsil. Hin vegin, sigur
hann, eru tað nógv, ið feg-
in vildu lagt av at drukk-
ið, men tey kenna seg ov
bundnan av brennivíni-
num, so har er talan um
tvingsil.Men nakran tvings-
il innan avhaldsfeløgini
kann ikki vera talan um.

Eitt annað mál, ið nógv
stríð var um, var um av-
haldsfeløgini skuldu vera
kristilig ella ikki. Í Dúgv-
uni nr. 11, 1899 viðger
Absalon hetta evni. Her
verjir hann avhaldssakina
móti tí, ein hevur skrivað
um "ta beinastu leiðina"

Óli Wolles:

Hetta er 2. partur av frásøgnini, sum Óli Wolles,
oldurabbasonur Absalons, skrivaði í 1982.

Bræv frá Absalon á Trøllanesi til Mariu Mikkelsen.

Hesin træskurður av Fritjof Joensen stendur
inni í Avhaldshúsinum

í Mikladali.

Absalon Guttormsen í
Útistovu á Trøllanesi

1830 - 1902
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hjá avhaldsfeløgunum at
virka eftir.

Hesin heldur, at um av-
haldsfeløgini bert geva
fólki ta røttu fatanina av
kristindóminum, so fer
rúsdrekkanýtslan at minka
av sær sjálvum. Hetta
heldur Absalon ikki, tí tá
rúsdrekkanýtslan fram-
vegis er ógvuliga stór, má
tað merkja, at fólk enn
ikki hava fingið ta røttu
fatanina av kristindómi-
num.Og tá nógvir prestar
í nógv hundrað ár ikki
hava megnað at givið
fólki ta røttu fatanina av
kristindóminum, so hev-
ur hann lítla vón um at
Dúgvan ella avhaldsfeløg-
ini skulu klára tað. Hartil
er at siga, at "kristiligheit"
og kristindómur eru ógvu-
liga "elastisk begreb", sum
hann málber seg. Og
hann metir hetta tí als
ikki at vera endamál
felaganna.

Í Dúgvuni nr. 5, 1900 er
málið aftur fyri. Her skriv-
ar hann móti Sandoyar-
presti, ið eisini var íðin
avhaldsmaður. Hesin
hevði í "Færøsk Kirketid-
ende" havt so nógv at
funnist at frammanfyri
nevndu grein hjá Absa-
loni, og nú roynir Absalon
so aftur at verja avhalds-
sakina:

Tá tað í viðtøkum
felagsins stendur, at reli-
gión og politikkur skulu
haldast uttanfyri, meinast
tað við, skrivar hann, at
tey, ið eru samd um av-
haldsmálið, eiga at standa
saman í felagi, uttan mun
til átrúnaðarliga ella polit-
iska áskoðan. At tey eru
ósamd í einum, eigur ikki
at skilja tey í tí, sum tey
eru samd um,og tað kann
einans gerast við at halda
tað uttanfyri, sum tey eru
ósamd um.Endamál felag-
sins er jú at savna tey, ið
vilja avhaldssakini frama.

Hvussu neyðugt tað er
at semjast og standa sam-
an um avhaldssakina,
mundi hann hava lært av
teimum árum, hann fyri
tað mesta var einsamall-
ur. Í Fuglaframa nr. 18,
1900 sigur hann millum
annað soleiðis: "Men eg
eri tó altíð bangin fyri, at
afturstig kann koma, tí
eitt er at vera góður av-
haldsmaður,annað at vera
góður avhaldsfelagmað-
ur. Tað er samanhaldið,
sum skal styrkja og halda
uppi og fyribyggja frá-
fall." 

Eitt tak var at stovna av-
haldsfeløg, men tað tyng-
sta takið mundi mangan
vera at halda teimum á
lívi.Teir, ið vóru limir í av-
haldsfeløgum, mundu fyri
tað mesta vera menn, ið
høvdu lagt av at drekka,
og teimum tørvaði tí allan
stuðul fyri at halda tað,

teir høvdu sett sær fyri.
At tað mundi vera tor-

ført hjá mongum, sæst í
frágreiðingum, ið javnan
vóru í Dúgvuni, um
gongdina hjá teimum
ymsu feløgunum. Har
sæst, at ofta koma limir
afturat, men næstan líka
ofta er at síggja, at onkur
hevur meldað seg úr
felagnum ella er strikaður
sum limur.

Fyri at royna at stuðla
sum frægast plagdi Absa-
lon tí javnan at vitja tey
ymsu feløgini, men við
aldrinum mundi hetta
gerast meiri sjáldan.

Í Fuglaframa nr. 18,
1900, sigur hann eisini
frá, at ta fyrstu tíðina
royndi hann at vitja hesi
feløg nakað ofta, men nú,
tey seinastu 3 árini, hevur
hann ikki verið á vitjan,

hann orkar so lítið long-
ur. Spurdur um hvussu
støðan man vera, heldur
hann, at summi eru kan-
ska útdeyð, onnur hava
kanska bara heilt fáar lim-
ir, hann veit ikki vist. Nú
man hesin so ídni av-
haldsstríðsmaður vera far-
in at eldast, tí hann sigur
seg ikki hætta sær at
royna umaftur.

Ár 1900 verður eitt
landsfelag fyri avhalds-
feløgini stovnað. Hetta
felag kallast "Færøernes
Afholdskreds." Fleiri
feløg gerast limir í hesum
felag,og teirra millum eru
Mikladals-, Viðoyar-, Hús-
ar-  og Kunoyar Sóknar
Fráhaldsfeløg.

Í hvussu er, umboðar
Absalon Mikladals Sóknar
Fráhaldsfelag á fundi í
Færøenes Afholdskreds í

Havn í 1901, og umboð
eru fyri nevndu feløg.Har
verða ymisk mál viðgjørd
og fundarfólkið heitir á
Absalon at vitja feløgini,
fyri harvið at stuðla av-
haldssakini. Hesi áheitan
játtar hann fegin at fylgja,
so frætt sum hann, vegna
aldur, er mentur.

At Absalon eitt ár eftir,
at hann hevur sagt seg at
orka so lítið, og at nú var
so langt millum ferðirnar,
fegin játtar at ferðast til
feløgini at vitja, er tekin
um, at arbeiðshugurin og
viljin at virka fyri avhalds-
sakini eru líka góð enn,
hóast megin er farin at
ganga undan.

Hetta sigur hann eisini í
brævi til Mariu Mikkelsen
so seint sum í marts
1902: "Evni míni minka,
men hugurin og viljin er

enn sum fyrr..."
Absalon var avhalds-

maður, og hann vildi, at
tað skuldi síggjast.Tí gekk
hann altíð, bæði gerandis
og heilagt, við eyðkennis-
merkinum, avhaldsstjørn-
uni, á bringuni. Hesum
merki, sum hann hevði
fingið frá felagnum á Við-
areiði sum tøkk fyri virki
sítt har.

Absalon og
Føringafelag
Eitt annað mál, ið lá Absa-
loni ógvuliga tungt á
hjarta, var at fáa føroyska
málið aftur til heiðurs.

Sjálvur sigur Absalon í
Dimmalætting nr. 49,
1895, í greinini "Maal-
strævet" soleiðis frá um
áhuga sín fyri føroyska
málinum: "Jeg har fra
først jeg kunde skønne
interesseret mig særdeles
for vor nationalitet og
modersmaalet - dog at jeg
ikke har kunnet udrette
synderligt til dets frem-
me..." ,og í Fuglaframa nr.
18, 1900, sigur hann so-
leiðis frá: "Alt frá tí at eg
sum ungur fekk fætir á
Schrøtars Matthæi evan-
gelium, følde eg kærleika
til móðurmálið, og alt síð-
an hevur tann hugsan
mentst í mær at vit fyrst
og fremst mugu royna at
halda uppá okkara før-
oysku grund undir øllum
okkara lívi, yrki og fram-
burðsstarvi." 

Tann 22. des. 1888
stendur soljóðandi lýsing
í Dimmalætting: "Ein og
hvør bjóðast at koma í
tinghúsið annan jóladag
kl. 3 e.m. har sum vit ætla
at samráðast um at verja
Føroya Mál og Føroya sið-
ir." Sonevndi Jólafundur-
in var so hildin, og har
vóru nógvar røður hildn-
ar. Áðrenn fundurin var
lokin, varð samtykt at
kalla aftur til fundar í Av-

haldshúsinum í Havn 6.
januar 1889. Har varð so
meiri røtt um málið, og
stovnandi aðalfundur Før-
ingafelags var hildin 27.
jan. 1889.

Um Absalon var á hes-
um fundum, er óvist, men
eitt er vist: hetta vóru
hansara hjartamál, ið vóru
til umrøðu: at verja Før-
oya mál og Føroya siðir.
Ella sum stevnuskrá felags-
ins ljóðar: 1) at fáa Føroya
mál til æru, og 2) at fáa
føroyingar til at halda
saman og ganga fram í
øllum lutum og gerast
sjálvbjargnir.

Hetta vóru sanniliga
ætlanir, ið Absalon kundi
taka undir við, og tað
gjørdi hann eisini. Hann
var til tað seinasta limur í
Føringafelag og royndi
altíð at vera við til fundir
felagsins og onnur tiltøk,
málinum  at frama, so
sum fólkafundir og ann-
að.

Hvørja ólavsøku fór
hann eisini vanliga ta
longu leið til Havnar á
aðalfund í Føringafelag,
og tað var ikki so lítið
fyrilagt fyri ein gamlan
mann. So eyðsæð er, at
hetta var honum eitt
hjartamál.

Tá fólkafundir vóru
hildnir ymsastaðni um
oyggjarnar, var hann
ógvuliga trúgvur luttak-
ari. Og ofta vita vit, at
hann var millum røðarar-
nar, og tá serliga, um av-
haldsmálið var havt fram-
mi.

Men kanska serliga í tí
smáa og minni sjónliga
var hann ein trúgvur Før-
ingafelagsvinur. Hann
stuðlaði teimum ungu og
royndi at mæla teimum til
at halda á at strevast, inn-
til málið var nátt. Hann
hevði eisini brævasam-
band við fleiri og royndi
á tann hátt at stuðla teim-
um.A.C.Evensen sigur so-
leiðis í minningarorði í
Búreisingi í 1902, at hann
í stóran mun kann takka
Absaloni fyri sín andaliga
vøkstur.

Absalon vildi eisini hava
kvinnurnar upp í part,
væl vitandi, at tær mundu
hava stóra ávirkan á upp-
vaksandi ættarliðið. Í
Fuglaframa nr. 11, 1900,
skrivar hann grein undir
yvirskrivtini "Hví eru vit
so tigandi?" um at fáa
kvinnurnar við til "at
røkja so um alt vakurt og
gagnligt, at land okkara
altíð verður okkum øllum
ein betri og betri bústað-
ur." Í hesi grein tekur
hann undir við tí, ið ein
kvinna hevur skrivað um-
leið ár frammanundan;
hann er nú farin at ótoln-
ast eftir úrsliti.

At Absalon m.a. við
brævasambandi royndi at

Hetta er felagshúsið hjá Mikladals Sóknar Fráhaldsfelag, sum er tað mest sjón-
liga minnið eftir Absalon. Og sjálvt 100 ár eftir at Absalon er deyður, er hetta
kanska mest virkna fráhaldsfelag í landinum við limatali, sum er fleiri ferðir
íbúgvaratalið í sóknini. Ávirkanin er eisini eyðsýnd tann dag í dag. Fyri nær-
um 40 árum síðan segði tann tá nývaldi stjórnarlimurin í FF Andrass Olsen,
at hann hevði ongantíð sæð fullan mann í Kalsoynni, og hetta er ikki nógv
øðrvísi í dag.

Fremst síggja vit Útistovu, har Absalon var bóndi og so nógv annað.Aftanfyri er Innistova, haðani Poul,
sum er umrøddur aðra staðni í blaðnum, var ættaður.
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Tað er neyvan nakar dansk-
ur býur, sum er so merkt-
ur av Føroyum og føroy-
ingum, sum Hirtshals.
Hetta samband stavar
heilt aftur til fyrst í 60-ini,
tá Eiler Jacobsen gjørdi
hol í sjógvin við sildaveið-
ini í Norðsjónum, sum
fyrst og fremst gekk út frá
Hirtshals. Tá byrjaðu før-
oyskir fiskimenn eisini at
búseta seg í býnum. Und-
ir kreppuni fyrst í 90-
unum, tá nógvir føroying-
ar fluttu av landinum, val-
du nógvir teirra Hirtshals
at búgva í. Teir hildu
Hirtshals vera mest heim-
ligan.Hóast fleiri er farnir
heim aftur, so eru tað
framvegis nógv til av før-
oyingum her. Roknað
verður við, at tað búgva
umleið 15.000 fólk í
Hirtshals.Av hesum verð-
ur mett, at umleið 10%

eru av føroyskum upp-
runa. Verður hugt í tele-
fonbókina sæst, at her eru
ikki færri enn 22, sum
eita Joensen, ella eins
nógv og í eini hampiligari
stórari føroyskari bygd.

FF-blaðið var páskatúr í
Danmark við "Norrönu".
Tað skal sigast, at tað er
alla æru vert, at Smyril
Line útvegar bólkum,
húskjum og ikki minst
barnafamiljum hendan
møguleikan at fáaa ein bí-
ligan ferðartúr av landi-
num.

Vit vóru í Blokhús einar
100 km.norðanfyri Hanst-
holm saman við fleiri
hundrað øðrum føroying-
um. Í blaðnum í dag eru
fleiri áhugaverdar og for-
kunnugar frásagnir úr
Blokhus.

Men Blokhus liggur
ikki so langt frá Hirtshals

heldur, so høvið varð nýtt
at vitja tann vegin.Og her
er nógv føroyskt virk-
semi. Her eru skip, sum
føroyingar eiga. Teir eiga
nærum helvtina av nóta-
flotanum í býnum. Her
eru virki, sum geva nógv
arbeiði og virksemi í bý-
num, og her er eisini
kristiligt virksemi í
"Malta", sum savnar nógv-
ar føroyingar.

Vit vitjaðu eisini Fisker-
nes Forbund, sum mest
av øllum kann sammetast
við FF, men frásøgnin frá
hesi vitjan kemur í kom-
andi blaði.

Hesaferð fara vit at
hava eina myndalýsing,
sum hóskandi kann kall-
ast Føroyar og føroyingar
í Hirtshals, og sum sæst,
er hetta samband fyri ein
stóran part knýtt at fiski.

Føroyar í Hirtshals

Strømfjord hjá Asbjørn Magnussen. Asbjørn er ættaður úr Miðvági og kona
hansara Bjarma er úr Lopra. Asbjørn var við "Grími Kamban", tá hann fekk
kraftblokk í 1965. Síðani hevur kraftblokkur verið hansara lív.

"Beinir" hjá Virgari Tindskarð, sum er ættaður úr Skálavík.Virgar er eisini ein
av kraftblokkaveteranunum í Hirtshals.

"Tinganes". Hetta er eitt kent føroyskt navn, eisini sum skipanavn.

Her síggja vit part av manningini á Strømfjord, Asbjørn, Óla Martin Christian-
sen, John Mikkjal Godtfred og Fríði, sum er sonur Asbjørn, og sum eisini siglir
við.Asbjørn letur væl at gongdini hjá donsku kraftblokkaskipunum.Teir hava
ikki kvotur til veiðu í meira enn helvtina av árinum, men fyri ta tíðina teir
kunnu veiða, hevur gingist væl. Beint nú rigga teir til at fara á nebbasilda-
veiðu, sum ikki er vanlig veiða hjá kraftblokkaskipum.Men teir vóna at kunna
drýggja kvoturnar á hendan hátt.Við nebbasild er tað tó soleiðis, at summi ár
er heilt nógv at fáa og onnur ár lítið og einki. Byrjanin í ár hevur tó ikki ver-
ið heilt so góð sum ynskiligt, men hetta kann broytast so knappliga.

Tveir kraftblokkaveteranar Gullak Madsen og Asbjørn.Umframt at vera reiðari
er Gullak eisini umboðsmaður fyri sápuna hjá Kemilux, sum er væl umtókt í
Danmark. Seld verða eini 200 tons árliga, men vónir eru sjálvsagt um at fáa
hetta tal økt.

Framhald á næstu síðu
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Fiskasølan hevur í nógv ár havt eitt stórt virksemi í Hirtshals, men hetta er nú
á fallandi fóti. Upprunaliga vóru 2 starvsfólk hjá Fiskasøluni í Hirtshals.
Virksemið vaks, og tað kom  uppá  25, tá tað var hægst, og er nú aftur niðri á
2. Hetta merkir, at virksemið er sera avmarkað. Men teir standa fyri nakað av
pakking av føroyskum fiski, sum fer fram á frystihúsi í býnum.

Starvsfólkini, sum eru eftir á Fiskasøluni, eru bæði donsk. Nina Christiansen
hevur starvast her í 22 ár, so hon hevur sjálv upplivað aldurnar í føroysku
fiskivinnuni, soleiðis sum eisini Fiskasølan hevur upplivað tær.

Faroe Ship, Skipafelagið Føroyar, er eisini umboðað í Hirtshals. Hetta er ikki
so løgið, tá hugsað verður um, at Hirtshals er ein av havnunum hjá
Skipafelagnum í Danmark. Her arbeiða tilsamans 20-30 fólk, øll eru danir.
Umframt at avgreiða skipini hjá Skipafelagnum verða eisini  rutur hjá øðrum
skipafeløgum t.d. til Noregs avgreiddar. Afturat hesum verður skipað fyri
flutningi av vørum við lastbilum og trailarum til lond longur suðuri í Europa,
eins og tað eisini verður skipað fyri flutningi millum lond í Europa. So her er
talan um eitt munandi íkast til føroyskt virksemi.

Leiðarin á Skipafelagnum í Hirtshals er Morten Neve Jensen.

Ein heilt stór fyritøka í Hirts-
hals er Vestlax, har vestmenn-
ingurin Jógvan Djurhuus er
stjóri. Tíverru eydnaðist ikki
at hitta hann. Men hann
stendur fyri virkisbygningum
ymsa staðni í býnum, so tað
er eingin ivi um, at Vestlax er,
í Føroyum sovæl sum í Dan-
mark, ein stórfyritøka.

"Ruth" hjá Gullaki Madsen úr Kvívík, sum er giftur við Tove úr Havn. Gullak
sigldi í nógv ár við "Sólborg". "Ruth" er tann gamli "Havlot" ella "Skálafossur"
ella "Leivur Hepni", sum seinast í 60-unum varð bygdur sum línuskip, sum tó
fyri tað mesta fiskaði við gørnum undir Grønlandi. Gullak umhugsar at fáa
sær nýtt skip.

"Herdis J" hjá Sigmundi Jacobsen, Mundi, sum er ættaður úr Nólsoy. Hann er
giftur við Sigvør, sum eisini er úr Nólsoy. Eins og við Asbjørn, so byrjaði Mundi
sína karrieru sum kraftblokkari við "Grími Kamban" í 1965. "Herdis J" er fyrr-
verandi "Gøtunes", sum hoyrdi heima í Fuglafirði.

FF-blaðið
á sjógvi og á landi
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Føroyskir fiski-
menn í Hirtshals.
f.v. Jón Nystrøm
úr Klaksvík, Óli

Nattestad úr
Skálavík og Thor-
vald Thomsen úr
Klaksvík.Teir eru
avmyndaðir inni
á Malta 2. páska-

kvøld.

Her síggja vit William og Huldu. William er ættaður
úr Klaksvík, sonur Sterka-Jákup. Eins og fleiri av
hansara beiggjum hevur William verið fiskimaður
stóran part av lívinum. Saman við soninum Ed-
mund hevur hann seinastu 10 árini havt ein sand-
bát í Danmark. Hetta er framvegis "veiða", men eitt
sindur øðrvísi enn eftir fiski. Hulda er ættað úr
Gásadali. Nú verður skjótt lættari hjá henni at
koma aftur á gamlar leiðir.

Teksturin til hesa mynd kundi verið, at her síggja
vit ein sjómann og ein landkrabba. T.v. er tað Ed-
mund Joensen, sonur Williams, sum saman við
pápanum hevur "veitt" sand. Frá honum fekst at
vita, at sandur er ikki bert sandur. Jammerbugten,
beint sunnanfyri Hirtshals við sínum 30 km. av
sandstrond, skuldi verið eitt gott "mið", men Ed-
mund sigur, at tað hjálpir ikki so nógv, tí hesin
sandur kann als ikki brúkast. T.h. er Hjørleif Vang
úr Kaldbak, sum beint hevur verið í Hollandi í
brúðleypi hjá soninum. Hjørleif er elektrikari, men
hevur tó roynt nógv á Kaldsbaksfirði við gørnum
eftir sild.

Elsa Djurhuus stákaðist í køkinum á Malta, har
hon og maðurin Poul Johan hava búleikast og virk-
að eitt skifti.Elsa er dani, men er ein av teimum fáu
dønunum, sum tosa føroyskt.Hennara tilvera í Før-
oyum hevur verið dramatisk. Elsa var fyrst gift við
Brynleif Hansen, sum doyði í flogvanlukkuni í
Mykinesi í 1970.Sigast kann stutt um Elsu, at henni
dámar føroyingar, og ikki minst: føroyingum dáma
hana fyri hennara vinarligu medferð og hjálpsemi.
Tí er hon ein av okkara.
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Tann, sum fæst við almennar mynduleikar, veit, at
tað ber ikki til hjá einum borgara at fáa viðhald,
uttan mun til hvussu væl hann kann undirbyggja
síni sjónarmið.

Hetta verður væl og virðiliga lýst av teimum rætt-
armálum, sum eru umrødd í blaðnum í dag.

Men vit í FF eru so væl fyri, at vit vita, nær vit
hava rætt. Vit duga at lesa lógir eins væl og nakar
annar.Tað var nevniliga ongantíð ivi um, at vit fóru
at fáa viðhald í teimum málum, har hetta hendi.

Næsta mál, vit leggja fyri rættin, verður um sam-
døgursfrádráttin hjá fiskimonnum uttanlands, sum
er umrøddur í fleiri FF-bløðum. Hetta er eitt mál,
har vit eru á heimabeiti, og vit vilja siga við so nær
100% vissu, sum tað letur seg gera, at her verða
fiskimenn við útlendskum skipum frátiknir teirra
lógligu rættindini.

Tí verður hetta næsta rættarmál, sum farið verður
í holt við.

Næsta sakarmálið verður
um samdøgursfrádráttin

Fiskiloyvi til bólk 5D
til sølu

Um hóskandi boð fæst, verður fiskiloyvi
til bólk 5D selt.

Nærri fæst at vita við at venda sær til
skrivstovu okkara.

Skrivstovusamstarv

AAddvvookkaattvviirrkkiiðð
Páll Nielsen, adv. Eyðhild Skaalum, adv.
Sigmund Poulsen, adv. Hans Trygvi Teirin, adv.

Skansavegur 1 · Postsmoga 85 · FO-110 Tórshavn
Tlf. 312227 · Fax 312241 · e-mail: jus@post.olivant.fo

telefontíð kl. 10-12 & 14-16 / fríggjad. 13-15



Síða 17Nr. 293 - 15. mai 2003

Framhald á næstu síðu

stuðla teimum ungu, ikki
minst kvinnunum, at hal-
da á at berjast fyri máli-
num og fosturlandssak-
ini, framgongur eisini av
brøvum, ið hann hevur
skrivað til Mariu Mikkel-
sen 1900-1902. Hesi brøv
eru á Landsbókasavni-
num. Absalon er tá um-
leið 70 ára gamal og
Maria Mikkelsen, ið hann
skrivar til, er eini 24 ára
gomul.

Tað er skilligt at hann
skrivar fyri at stuðla teim-
um ungu at halda á at
virka fyri teimum sjónar-
miðum, hann sjálvur hev-
ði strítt fyri, tí at nú eru
hansara tíð og hansara
evni farin at ganga und-
an. Í brævi dagfest á
Trøllanesi 23. aug. 1900
skrivar hann:

"Eg havi vilja virka
naka, ta kenna tigum
Maria. Líte er útav kome,
men ugge eg meg vi at ta
kanska er ikke retteliga
ejnkje.

Lítil vóre virkje evnene
til, ok [og] nú er, sum
veraman, so pinkalítið
ettir, nú due eg ejnkje
uttan at rópa upp ok lýta
upá hine, sum eg halde
naka gott bigva í ok kan
venta naka burturúr.

Nú ere tigum góða
Maria! ejn av tejmum,
sum eg vente naka burt-
urúr - tífyre hesar reglen-
ar - fyre at skygva ejtsind-
ir undir tigum..."

Her sæst heilt greitt,
hvussu hann heldur,hann
frægast kann stuðla fost-
urlandssakini. Og serliga
heldur hann tað hava
týdning at fáa kvinnurnar
at fara til verka. Seinni í
sama brævi nevnir hann
tað, hann hevur skrivað
til Fuglaframa undir yvir-
skriftini "Hví eru vit so
tigandi", nr. 11, 1900, og
so skrivar hann:

"...Eg vilde fegin kent
tað "kvinnena", so eg fekk
snakka vi hana - mær
domde so val tað hon
seje - men gakk -.

Nú tigum góða Maria,
takje tigum um rojgj,
rojne at foa kvinnenar ret

at taka fat. Fir kemir ikkje
tan retta gongdin, fram-
burs arbejðe, tað retta
sanna ok góða..." 

Og í brævi í juni 1902
skrivar hann til Mariu
m.a. um  norðurlendskt
kvinnumøti, ið skal vera
og sigur: "...illa ser ut at
nakar fer fra Førjum, tí
ejnki hejrist enn. Tað er
kanska ejngin, sum er væl
førur at fara... verur tað
ikke Anna Debes sjolv,
...men eg vejt onga, sum
er betre før - uttan Maria í
Dalastovene?...

Tó kansje er nú alla-
rejda øll góð týð forlopin
nú til at snakka um hett-
ar, ellar hevði eg haft sera
góðan hu til skigva undir
tigum."

So greitt er, at hann
heldur tað vera umráð-
andi, eisini at fáa kvinnur-
nar við í arbeiði.

Tá Føringatíðindi byrj-
aðu at koma, mundu tey
vera kærkomin, tí hetta
var eitt amboð til at
stuðla móðurmálinum og
tí, ið føroyskt var. Føringa-
tíðindi vóru skrivað á
Hammershaimbs-føroysk-
um, skriftmálinum ið
gjørt var næstan hálvt-
hundrað ár frammanund-
an, men tó ongantíð hev-
ði vunnið frama millum
manna.

Men minni enn 3 ár
eftir, at Føringatíðindi
byrjaðu at koma út, tók

ósemja seg upp innan
felagið. Nú var ein nýggj
rættskriving komin, skriv-
ingarháttur Jakob Jakob-
sens, ið mettur var at vera
lættari at læra, tí orðini
skuldu stavast sum tey
verða søgd. Og summir
vildu hava, at blaðið nýtti
hesa stavseting, aðrir ikki.

Tá henda ósemja tók
seg upp innan felagið,um
hvør stavseting var rætt-
ari og hvørja blaðið skul-
di nýta, royndi Absalon av
øllum alvi at arbeiða
ímóti, at felagið skuldi
fara í tvíningar av hesum
spurningi. Hann metti tað
als ikki at vera endamál
felagsins at avgera, hvus-
su føroyskt skuldi stavast,
men heldur at fáa før-
oyska málið aftur til síni
rættindi. Hann legði stór-
an dent á, at tað átti ikki
at gerast til stríðsmál í
felagnum; tað skuldi held-
ur latatst upp til hvønn
einstakan lim at avgera,
hvat hann vildi nýta.

Hetta síggja vit í grein,
sum hann skrivar í Før-
ingatíðindum nr. 2, 1897,
har hann tekur undir við
tí, ið "ein vestanmaður"
og M.Winther hava skriv-
að í blaðnum framman-
undan. Her sigur hann, at
skal felagið avgera, hvør
skriviháttur skal nýtast,
má tað latast til limirnar
at avgera. Skulu allir limir
hava sama møguleika at

greiða atkvøðu, má takast
undir við uppskoti M.Win-
thers, um at býta Føringa-
felag sundur í smærri
eindir, so at høgligari
verður hjá bygdafólki at
koma til valstaðið.

Víðari skrivar Absalon:
"Eg haldi Føringafelag
skuldi latið verið at av-
gera um stavingar-lagið,
av tí simplu grund, at
fjøldin av limunum hevur
ikki skil á at gera tað við
lít. Tað kann jú onga
grund hava, at tann, ið
ikki dugir Oldnordisk,
skal duga við lít at døma
um, kvat stavingarmátin
er tann, ið gagnar okkum
at brúka.

Vit kunna hava skil á,
kvat okkum Føringum
kvør í ser dámar best at
lesa og skriva, edla kvat
okkum tikir vera lættari
at læra; men hetta haldi
eg vit skuldi ikki lagt so
mikið lag í, tí lærast má
tað ið kvussu er, um tað
so verður eitt sindur lætt-
ari edla tingri at læra, tað
ger ikki mun; meiri eiga
vit at fara ettir, kvussu
Ikki-Føringum dámar skriv-
ingarlagið, serskilt okkara
Donsku ráðandi monn-
um.

Er tað sum Jóanes
bóndi segði í síni seinasti
grein (nr.19): "sum er lesa
adlir ráðandi menn okk-
ara mál uttan at hava lært
tað, men verður broytt,

skilja teir okkum ikki" - tá
er ikki gott at forstanda,
kvat tann innarsta grund-
in er firi broytingini.

Man tí ikki vera best at
spirja okkara hægstu ráð-
andi menn, kvønn stav-
ingarmátan teimum dám-
ar betri? Til sjeyndar og
seinast kemur alt ann
uppá, kvat teir siga. Vilja
teir ikki kennast við okk-
ara skrivingarlag, so fær
málið stuttar rásir - so
kemur tað ikki til æru, -
nei, so kemur tað ikki
longri enn til kvønndags-
brúk okkara midlum, og
tað man fadla kvørgum
partinum av felagnum. -
hetta mann eisini vera
besti mátin at fáa semju
og frið aftur í felag okk-
ara, sum broytingin hevur
skilt at." (Føringatíðindi
nr. 2, 1897)

Eftir hesum at døma, er
ikki so álvarsamt fyri
Absaloni, í hvørjum líki
málið verður nýtt, um tað
er ein rættskriving, ella
ein onnur.Tað mest avger-
andi er, at tað verður góð-
kent og kann vera nýtt,
ikki bert í vanligum tosi
millum manna, men alla-
staðni, í skúla, á tingi og í
kirkju. Hetta metir hann
eisini vera endamál felags-
ins: at standa saman fyri
at fáa føroyska málið
aftur til heiðurs, í staðin
fyri at skiljast í ósemju
um stavingarlagið.

Sjálvur dugdi Absalon
ikki stavseting Hammer-
shaimbs, sum væl sæst í
brøvunum, hann hevur
skrivað.

Men hetta mál, sum
Føringafelag hevði sett
sær,var ikki so lætt at náa,
sum ein kundi hugsa sær.
Absalon sigur í grein síni
Maalstrævet (Dimma, nr.
49, 1895) at tá hann fyr-
stu ferð skrivaði um før-
oyska málið, (í Dimmu nr.
50, 1888), kom honum
ikki til hugs, at arbeiðið
fyri at fáa føroyska málið
aftur til heiðurs,kundi fáa
mótstøðu. Men nú, fleiri
ár seinni, er mótstøðan
framvegis hørð. Kanska
er ein orsøk,heldur hann,

at hann og aðrir, ið um-
røddu hetta í Dimmalætt-
ing, ikki vóru nóg varnir í
orðum, og tí kanska hava
fingið onkun til at føla
seg sekan í tí lagnu, før-
oyska málinum hevði ver-
ið fyri. Hann biður so um
at fáa greitt fram, hvussu
støðan er viðvíkjandi máli-
num: "Er der noget Lov-
bud eller Kongebud, som
forbyder brugen af det
færøske Sprog indenfor
Kirkens døre; Er det ikke
ligeberettiget dér med
det danske, lige saa vel
inden for Lagtingets
døre?" (Dimma nr. 49,
1895).

Hann heldur tað eisini
vera ófatiligt, at nakar
kann siga, at vit við at
læra móðurmálið væl og
aftur fáa tað til síni rætt-
indi í skúla og kirkju, har-
við steðga okkara fram-
burði,handaliga ella anda-
liga. Og hann endar við
hesum orðum: "Jeg kan
ikke et Øjeblik faa mig til
at tro dette, at nogen for
alvor kan mene,at vi skul-
de blive ringere danske
Undersaatter af den
Grund, at vi stræbe efter -
og kunde vinde frem til -
at blive bedre færinger.
Jeg smigrer mig derfor
med det Haab, at Mod-
standen kun er tilsynelad-
ende, og at dens Tid snart
vil være forbi." (Dimma
nr. 49, 1895).

Í 1900 sær heldur ljós-
ari út, tá hann, spurdur
um hann heldur tað før-
oyska fer at vinna fram,
svarar: "Tað er ivaleyst.
Eftir øllum merkjum at
døma eru vit kannske
ikki so langt frá málinum,
sum teir flestu halda."
(Fuglaframi nr. 18, 1900).
Men hóast onkur glotti
er, man mótstøðan mang-
an kennast tung. Í brævi
til Mariu Mikkelsen 27.
juli 1901 skrivar hann:
"Forrestin er fjøldin av
fólkinum heruppe en -
sum ávur - dett fyri øllum
felagsverkinum." Og "...vit
vildo framettir - eg rojne
enn ettir evnum at streva
fram - men bakstrevarnir

Fremsta húsið er Uppistova, haðani m.a. Símun Johan Wolles og Finnbogi Ísak-
son eru ættaðir. Síðani Innistova og Útistova.

Absalon er
jarðaður í
kirkjugarðinum
á Trøllanesi. Her
verður Poul
borin til seinasta
hvíldarstaðið.

Hesin steinur til
minnis um Absalon
varð settur í kirkju-

garðsveggin.Tekst-
urin á steininum

stendur í greinini.
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ero so sterkir, so e ok mín-
ir mejningsfelar sleppa
ike burturúr stað, men tó
gengir fram, ok skal
ganga fram; sokvørt sum
bakstrevarnir dojgja burt-
ur, gongir lettare - fordýra
at tað grør ejnki ella líte
upaftir eftir tejmen, men
tað ger tað eftir ogun - jú
so vitnar Mannasøgan."
Og 10. Nov. 1901 skrivar
hann: "...Eg føle meg so
kaldan til dag(s)verki, av
mótestøvene man møtir,
av bakstrevarum - ok
verre líkagildihojtene,
sum forar fyre allare fram-
gond..." So mangan man
hava kenst tungt, av mót-
støðuni, hann møtti, og
ikki minst, av líkasæluni
millum fólk.

Men meðan Absalon og
Føringafelag strevast, før-
oyska málinum at frama,
harðnar stríðið innan
felagið, og gerst so álvar-
samt, at nógvir melda seg
úr felagnum orsakað av
støðu felagsins í rætt-
skrivingarmálinum. Felag-
ið minkar, og longri verð-
ur millum fundirnar, og í
1899 er so lítið fólk á
fundi, at aðalfundurin er
ikki viðtøkuførur, hóast
roynt var 3 ferðir.

Minkandi limatal í Før-
ingafelag mundi vera
fylgt av fækkandi haldar-
um av blaði felagsins, Før-
ingatíðindum, og eftir at
felagið eina tíð hevði havt
hall, og innkrevjing av
limagjaldi var dottin nið-
ur fyri, stóð felagnum ikki
til at bjarga.

A.C.Evensen sigur í Bú-
reisingi, (1902, s. 178) at
hann einaferð bar upp á
mál at upploysa felagið,
men tá mótmælti Absalon
harðliga og segði, at felag-
ið skuldi ikki doyggja, um
hann so skuldi vera ein-
asti limur.

Men seinasti fundurin í
Føringafelag var hildin
um Ólavsøkuna 1901.
Absalon var sum vanligt á
fundi, og tá menn flestir
hildu, at felagið nú var
komið á deyðastrá, mót-
mælti hann harðliga. Ras-
mus Rasmussen, ið sjálv-
ur var á fundinum, hevur
sagt frá, at eftir at tosað
hevði verið um trupul-
leikarnar, spyr Absalon
Rasmus Effersøe: " Ert tú
limur í felagnum?" "Jú",
svarar Rasmus, "tað haldi
eg, at eg eri í felagnum."
"So eru vit tveir, svarar
Absalon, og so er tað eitt
felag." Rasmus Effersøe
mátti tá fara, hann skuldi
spæla sjónleik. Tá segði
Absalon illur: "Er nakað
verðsins skil á tí, at fara at
spæla komediu, tá ið tað
stendur um, antin felagið
skal liva ella doyggja."
Men við hesum upployst-
ist felagið, og við árslok
1901 steðgaði útgávan av

Føringa-tíðindum.
Hetta var Absaloni

dyggur smeitur, at teir, ið
vildu málinum væl, skul-
du skiljast, tí teir kundu
ikki semjast um skrivi-
háttin. Sjálvur legði hann,
sum nevnt, ikki so stóran
dent á, hvør skriviháttur
varð nýttur, tí tað, ið um
ráddi, var at fáa føroyska
málið aftur á føtur,um tað
var stavað so ella so.

Sjálvur hevði hann
gingið og uggað seg við,
at Føringafelag mundi tó
ikki fara at doyggja rætti-
liga, tí málið er gott, og
hann trýr tí, at Harrin
man vita at finna onkran,
sum kann reisa felagið
aftur á føtur.Tí doyr felag-
ið, so verður afturstigið
so stórt, at hann fær ikki
framstigið at síggja.

Skeiðið lokið
Sunnudag 13. juli 1902
var lýst til fólkafundar á
Viðareiði, og Absalon
hevði frætt, at føroysk
gudstænasta fór at  verða
hildin í sambandi við
fólkafundin. Hetta vóru
gleðiboð hjá Absaloni.
Hann hevði nú vón um at
uppliva tað, sum hann
hevði strítt fyri, men tó,
eftir seinastu gongdina í
Føringafelagi, hevði mist
vónina um.

Soleiðis kom tó ikki at
vera, tí longu fríggja-
kvøldið 11. juli doyði
Absalon, 72 ára gamal.

Hann hevði um kvøldið
sitið í liðanum millum
Uppistovu og smiðjuna
og etið ein turran fisk,
hann hevði bukað sær.Tá
kom Katrina í Uppistovu

framvið, og hann spurdi
hana um okkurt at bloyta
við. Hon gav honum ein
tálgarmola, og so át hann
seg lidnan. Um kvøldið, tá
hann fór til songar lá
hann og tosaði við konu
sína um tað, ið henda
skuldi komandi sunnu-
dag.Tá reisist hann brád-
liga upp undir seg og
segði, at hann føldi sær
nakað fyri bringuni. So
datt hann aftur á aftur -
deyður.

Absalon varð grivin í
kirkjugarðinum á Trølla-
nesi.Í minningarorði skriv-
ar Sverre Paturson, at
honum fylgdi ein so stór
mannfjøld, sum ikki hev-
ur fylgt líki fyrr á Trølla-
nesi. Prestur (tað mundi
verða Viðareiðisprestur,
Heilmann) kom sjálv-
kravdur, og helt eina
vakra og magnfulla talu
og takkaði Absaloni fyri,
at hann hevði elskað Før-
oyar og sítt móðurmál.
Hetta var óhoyrt, at prest-
ur á grøvini veitti føroy-
ingi tøkk fyri at hava elsk-
að føðiland sítt og móður-
mál, hóast mangur mundi
hava havt tað uppiborið,
skrivar Sverre.

Í Kirkjugarðinum á
Trøllanesi varð minnis-
steinur settur við hesi
innskrift:

Vinir og frændur
settu henda stein

til minnis
um

Absalon Guttormsen
á Trøllanesi

føddur 5. mei 1830 doyði

11. juli 1902
Royna alt tað besta kjósa,

sýna fólki hugsnarleið,
vísa vinum vegin ljósa,
so útrann títt æviskeið!

Steinurin varð drigin
oman úr dalinum og lað-
aður inn í kirkjugarðin
við síðuna av portrinum.
Ørindið hevði Símun av
Skarði yrkt.

Kona Absalons, Elin
Sofía, sat einkja sløk 4 ár,
til hon doyði l. februar
1906. Hon varð jarðað á
Trøllanesi.

Ein hugsjónarmaður
Um Absalon kann sigast
at hann var ein hugsjón-
armaður.Hann hevði hug-
sjónir, sum hann livdi og
stríddi fyri.

21. mars 1902 skrivar
hann í brævi til Mariu
Mikkelsen: "...eg vil fram-
eftir,en sum fir - serliga er
tað, sum tigum vita, Av-
haldsstreve ok malstreve,
sum liggur mer upá
hjarta; Upplýsing ok frý-
sinne líkalejðis."

Hesum sjónarmiðum,
avhaldsmálinum, móður-
málinum, upplýsing og
frísinni, stríddist hann
fyri. Avhaldsmálið varð
ivaleyst tað, hann fyrst
gav seg út í sum felagsar-
beiði, seinni varð tað
móðurmálið og tjóðskap-
arrørslan. Og sum lærari,
og ivaleyst áðrenn eisini,
hevur hann virkað fyri
upplýsing og frísinni, tá
hann útvegaði bøkur,sum
hann lænti fólki at lesa,
ella eisini sjálvur gekk inn
til fólk, at lesa fyri teim-
um. Um hann hava fleiri

sagt at hann varð frísintur
maður, sum altíð var opin
fyri nýggjum hugskotum.
Men sjálvsagt var Absalon
ikki uttan brek. Hann var
soleiðis eftir øllum at
døma lítið hugaligur sum
bóndi og útróðrarmaður,
og hevur helst stundum
verið strævin hjá hinum í
lítla bygdarsamfelagnum,
har samarbeiði var so
neyðugt.

Ivaleyst mundi hann
eisini mangan vinna lítlan
samhuga millum bygdar-
fólkið og ikki altíð verða
skiltur, sum hann ynskti. Í
brævi til Mariu Mikkelsen
í mars 1902 skrivar hann:
"Tigum vita, at - serliga
um vetrartíð, er so knípe
her á Trøllanese, tað kann
vera so langt ímillum tað
frettist, ...so er her ejngin
(fá ere folkene), sum man
ret kann snakka [við], ella
sum fatar tað,sum mínum
hjerta liggur nest."

Týðiliga framgongur
eisini, at sjálvur heldur
hann seg vera framman-
fyri sína tíð. Í brævi til
Mariu í novembur 1901
skrivar hann: "...Tað vejt
eg, at eg kom at vera so
langt fyre mýna týð - eg
sjilde nok helst núfirst-
ane vere føddir.

Tað er ikki stutlit at
vera forúd fýre týena - at

siga fýre týena, man er
her at vera - hvusse tað er
fýre sejnne vejt eg ikki..."

Og seinni skrivar hann:
"Mít dagsverk er snart
enda (vil eg vanta), men
hvat er útretta? Ja eg vejt
ikki, men líte - ja líte er tó
ikki ejnke, man er vel ikki
berettejavur at venta
størt...

Ejn trojst er tað tó, at
vita se hava vere vi at ar-
bojt í tý partenum,sum
vil fra[m] til tað, got er,
bæðe til Likam ok Sál...
Strevin Ver hevur vere -
ok líka strevin en, tý eg
kan ikki halda stilt, eg vil
rojna, men lítlan veg
gengir - ok so fyre frý-
sinne Lítlan veg gengir..."

Hetta síðsta brotið
haldi eg lýsir væl mannin
Absalon Guttormsen, tá
ein hevur lív og virki
hansara í huga: at tað var
honum ein troyst at vita
seg hava verið í tí parti-
num, sum vil fram til tað,
gott er, bæði til likams og
sálar, hóast hann helt ov
lítið síggjast eftir.

Óli Wolles
Skrivað sum høvuðsrit-
gerð á HF í Hoydølum í
januar 1982. Greinin er
prentað við gjøllari keldu-
ávísingum í Varðanum bd.
54, 1987.

Her standa tríggir eftirkomarar við leiðini hjá Absaloni og konuni Elini Sofíu.
Í miðjuni er tað oldurabbasonurin Bárður Østerø, sum í dag hevur festið í Úti-
stovu. Vinstrumegin stendur pápabeiggin Hans Jacob og høgrumegin pápa-
beiggin Jónsvein, og eru hesir tískil langabbasynir Absalons.

Tað er
ikki nógv av per-

sónligum lutum,
sum liggja eftir Absa-

lon. Størsti saknurin
man vera í teimum

myndum, sum hann tók, og sum
ikki eru til í dag.
Men eftir tilburðin, tá Absalon

varð stangaður av einum tarvi,
fekk hann sær ein revolvara, sum

skuldi verja móti endurtøku. Hesin
revolvarin er til, og er hetta mynd av honum.
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Tann 27. apríl andaðist
Poul Joensen á Trøllanesi,
94 ára gamal. Við honum
er farið eitt reystmenni,
sum skal fáa nøkur orð
higani.

Poul var ein rættiligur
partur av teirri bygda-
mentan, sum vit fleiri
ferðir hava skrivað um
her í blaðnum. Tilvildar-
liga kemur hendan minn-
ingargrein samstundis,
sum vit endurgeva ritgerð
um ein annan kendan
Trøllanesmann, nevniliga
Absalon Guttormsson.

Absalon doyði í 1902,
og Poul var føddur í
1908, so hann og hansara
systkin kunnu eins og
hini nýggju ættarliðini í
bygdini roknast sum eitt
framhald av tí, sum Absa-
lon stóð fyri. Her skal
verða nevnt,at tann Johan-
nes, sum var umrøddur í
fyrra partinum av greinini
um Absalon, var abba-
beiggi Poul.

Poul var ættaður úr
Innistovu, sum er eitt av
teimum trimum hús-
unum, sum hava myndað
Trøllanes í øldir. Foreldr-
ini hjá Pouli vóru Jógvan,
sum var ættaður úr Syðra-
dali, og sum við giftuni
við Marin Malenu í Inni-
stovu festi garðin.

Tey vóru tilsamans 7
systkin, sum vóru fødd
millum 1904 og 1917. Í
dag livir bert  Johanna
Mathea Skaale, sum var
næstelst eftir. Hon verður
97 ár í august, so tað kann
ikki sigast annað enn, at
ættin er seiglívað. Her
fara vit at sníkja inn eina
rætting til frásøgnina um
føðingardagin hjá Símun
Johan Wolles. "Ellisforset-
in" her var Johanna Ma-
thea, sum framvegis er

sera skilagóð, og sum veit
so nógv at siga frá. Hetta
fingu okkara lesarar at
sanna, tá vit høvdu sam-
røðu við hana, tá hon fylti
95 ár í 2001.

Misti mammuna
13 ára gamal
Poul var bert 13 ára gam-
al, tá mamman doyði.
Men lukkan fyri húsið
gjørdist, at mosturin Anna
Sofía tók við og komu í

móðurs stað. Anna Sofía
var ein persónligheit og
eitt konubrot, sum tað var
stór virðing fyri.Hon stýr-
di hesum stóra bónda-
húsi fyrimyndarliga, og
børnini hjá systrini fingu
so gott í beinið sum nak-
ar.

Á Trøllanesi hevur tað
verið soleiðis, at tað altíð
hava verið trý húsarhald.
Samstundis hava verið
nógv børn. Men tá børn-

ini vuksu til, var ikki pláss
fyri teimum í bygdini.
Elsti sonur festi, og hini
fluttu aðra staðni at
búgva.

Men hetta vildi Poul
ikki góðkenna uttan víð-
ari. Hann var Trøllanes-
maður, og her vildi hann
búgva. Hann vildi vísa, at
hetta eisini kundi bera til,
sjálvt um hann ikki var
borin til garðin. Hann
vildi eisini skapa nýggjar

vinnumøguleikar afturat
bóndaskapinum.

Revafarmur
Sum ungur fekk Poul ann-
ars tuberklar og varð inn-
lagdur á sanatoriinum.
Her stóð so illa til, at
familjan varð boðsend at
síggja hann. Men hann
kom fyri seg aftur. Poul
segði seinni, at tað var so
lítið eftir av honum,at ein
sjúkrasystir kundi bera

hann í kneppinum, hóast
hann var stórur maður.

Poul hevði áræði og
vildi skapa nýggjar vinnu-
møguleikar við revafarmi.
Hetta gjørdist ein stór
vinna í Føroyum, og Poul
var ein av teimum fyrstu.
Hann fór seinnapartin av
30-unum til Noregs at
seta seg inn í revahald, og
afturkomin bygdi hann
ein stóran revagarð á
Trøllanesi. Hann varð
bygdur í 1936 og fyrstu
revarnir fluttu inn 17.
januar 1937. Íløgan í reva-
garðinum var kr. 1.800.
Tað vóru aðrir revagarðar
bygdir á Trøllanesi. Jacob
Samuelsen, ættaður Lor-
vík, sum var beiggi Elspu
konu Óla Wolles í Uppi-
stovu, var eisini ein av
teimum fyrstu í hesi
vinnu. Seinni aftur bygdi
Thorstein beiggi Poul
revagarð.

At reka ein revgarð á
einum so avbyrgdum øki
sum Trøllanesi var ikki
bert sum at siga tað. Eitt
var fóður til revarnar.
Hetta var fiskaavfall, sum
ofta mátti fáast úr Klaks-
vík. Grind og avfall frá
slakti kundi brúkast. Men
fyri at skinnini skuldu
gerast best møgulig, kun-
du revarnir ikki fáa hvat
sum helst. Teir skuldu
hava eina rættiliga mat-
skrá. M.a. skuldu revarnir
hava feskt hvønn dag.Her
var havhestur, tað sum
var nærmast. Hann kundi
altíð fleygast, og tað
hendi, at teir máttu sjálv-
an jólaaftan fara í Hvann-
rók at fleyga havhest til
revarnar. So tað var nógv
lagt fyri.

Men fóðrið máttu eisini
malast, so tað kundi verða
etið av djórunum. Her út-

Hugleiðingar  um Poul á Trøllanesi
Var ein tann fyrsti við revahaldi í Føroyum

Poul og Julia. Julia var eisini eitt skilafólk og var stak røsk til alt arbeiði.
Meðan tey búðu í Klaksvík, plagdi hon at seyma á sjúkrahúsinum.

Her hava Trøllanesmenn verið eftir veðrum.Aftast er Poul. Uttast til vinstru er
Mikkjal beiggi Poul, og uttast t.h. er Berint Wolles.

Her sæst Poul við rulluna umborð á "Tindi".
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vegaðu teir sær ein Solo
motor at dríva kvørnina.
Solo motorar vóru ikki
altíð eins lættir at starta,
so her var nógv vinding
við tí kasti, sum skuldi
nýtast til at fáa motorin í
gongd. Kastið brotnaði
javnan og mátti sendast
til Klaksvíkar at gerast
aftur.

Viðhvørt sluppu revar-
nir.Tá máttu fatur fáast á
teimum aftur. Ofta komu
teir aftur tá teir gjørdust
svangir. Men komu teir
ikki aftur innan 2-3 dagar,
fingu teir smakk fyri
frælsið og fóru út at
strúka! Og onkuntíð kun-
di tað taka mánaðir áðr-
enn teir fingust aftur, og
hetta merktist væl í
hønsahúsunum í oynni.
Revarnir kundu ferðast
víða. Revur av Húsum,
sum hevði verið sæddur á
Syðradali, varð seinni
skotin norðuri á Trølla-
nesi beint undir vitanum
úti á Hellu.

Sum við seyðasýning-
um vóru eisini revasýn-
ingar, og Poul fór tá til
Havnar við livandi revum,
og hann fekk eisini minst
ta einu heiðurslønina.

Umstøðurnar broyttust
tá kríggið kom. Marknað-
urin fyri rev var Bretland,
og sum kríggið leið vóru
minni og minni ráð at
nýta pening til slíkt luks-
us sum pelsar til konu-
fólk. At enda varð tollur
lagdur á, so lítið var eftir.
Søgur siga, at summir
revaalarar royndu seg við
smugling av revaskinnum
við fiskiskipum, sum fóru
niður at landa, men hetta
kom skjótt at steðgað av
sær sjálvum. Prísurin á
revaskinnum fór frá kr.
500 og onkuntíð kr. 800
niður í kr. 100. Men hóast
hetta royndi Poul at treisk-
ast, og seinasti revurin
varð ikki avtikin fyrr enn
17. januar 54, ella dagsett
17 ár eftir at fyrsti revur
varð settur við.

Bygdi hús á
heimstaðnum
Poul giftist í 1943 við
Juliu, ættað av Húsum.
Og hann meinti tað, at
hann vildi vera verandi á
Trøllanesi, so tey bæði
bygdu hús á Trøllanesi,
sum tískil gjørdist 4. hús-
ið í bygdini.Tey fingu fýra
børn. Marita, sum er gift
niðri, Eyðun sum býr í
Klaksvík og Jóngerð og
Steinvør, sum búgva í
Havn.

Tá revarnir duttu niður
fyri, kom Poul at røkja
sjógvin. Tá gjørdist tað
nakað óhøgligt at búgva á
Trøllanesi, so tey fluttu til
Klaksvíkar í 1961. Poul
hevði skiparaprógv, og
var hann m.a. skipari á
"Barsskor", sum nú í nógv
ár hevur røkt rutuna til
Kalsoynna, men tá Poul
var við, var tað til fiski-
skap.

Her kann eisini verða
nevnt, at Poul var skipari
á "Øker", tá hann undir
krígnum varð ásigldur av
"Polo"."Øker" fór at søkka.
Allir fýra menninir sluppu
upp í vevlínurnar og
bjargaðir av kempuni
Poul Meyer Olsen úr Svín-

oy,sum fleiri ferðir er um-
røddur her í blaðnum fyri
síni bjargingarbrøgd.Poul
"gággaði" í menninar og
fekk teir umborð á "Polo".

Við "Tindi"
ex. Louisu
Men høvuðsvirkið hjá
Poul á sjónum gjørdist
við "Tindi",sum hevur ver-
ið umrøddur her í blað-
num, sum tann triðja
"Louisa" hjá  Christian í
Dali. Báturin var bygdir í
1925 av Eliasi í Rættará.
Hann varð seinni av
Loðsinum seldur til Vágs
og síðan til Trøllanesar,
har Poul var ein av eigar-
unum. Men tað var so róð
út frá Klaksvík. Teir høv-
du bátin frá 1958 til
1974.

Her fekk Poul besta um-
mæli. Teir fingu heiðurs-
merki frá landsstýrinum
fyri framúrskarandi røkis-
skap, og í stovuni hjá
Pouli hongur eisini heið-
ursbræv frá Klaksvíkar
Útróðrarfelag.

Men longsulin eftir
Trøllanesi hevur verið
stórur.Tá koyrandi varð í
1986, fluttu tey bæði
norður aftur. Nú skuldu

tey njóta teirra aldurdóm
á Trøllanesi. Tey høvdu
eisini 10 góð ár har norð-
uri. Men Julia gjørdist
minnisveik og kom rætti-
liga skjótt á røktarheim,
og hon doyði fyri nøkrum
árum síðani.

Hetta var tungt hjá
Pouli. Hann var um Juliu
so nógv hann kundi, sam-
stundis sum hann búði á
Trøllanesi, har hann aftur
kundi luttaka í bygdalívi-
num. Hann fleygaði fram
við bakkanum heilt til
hann var 91 ára gamal.

Hóast tað var nakað eins-
ligt at vera einsamallur í
húsi, so vóru øll bygda-
fólkini um hann og vóru
góð við hann. Einaferð
kundu vit her í blaðnum
greiða frá, at hann hevði
fingið ein forkunnugan
gest. Hetta var ein kvør-
kveggja. Hon fann útav, at
hvørja ferð hon kom inn
á gólvið hjá Pouli, fekk
hon molar, so kvørkveggj-
an gjørdist fastur gestur.
Hetta sigur nakað um,
hvussu ein kann liva sam-
an við náttúruni í einum

slíkum plássi.
Poul var eina skilamað-

ur, sum tað altíð var huga-
ligt at práta við. Hann
visti nógv sum ofta við
fólki á slíkum plássum.
Sáttligur og hóvligur var
hann.

Hetta skoðsmál fær hann
eisini frá sínum bygda-
monnum. Símun Johan,
sum er eini 25 ár yngri
enn Poul, fortelur, at Poul
var rættiligt sambinding-
arlið millum ættarliðini.Tá
børnini høvdu brúk fyri
onkrum at spæla, so var
Poul altíð til reiðar.Og var
brúk fyri honum til meira
vaksnamannauppgávur,
tá var Poul eisini tøkur.

Hann vann sær eisini
nógvar vinir, og hetta sást
ikki minst henda fagnar-
dagin, Poul fór til gravar,
og hann koma at liggja
undir liðini á Juliu í
kirkjugarðinum á Trølla-
nesi. Seinasta árið var
hann á røktarheiminum á
Klaksvík. Men tað, sum lá
honum mest á hjarta, var
at sleppa norður aftur til
Trøllanes. Og hetta ynski
hevur hann fingið upp-
fylt,og nú er tað med alla.

Ærað veri minnið um
Poul á Nesi.

óó..

Her síggjast revagarðarnir hjá Pouli og hjá Jacobi Samuelsen. Poul eigur tann syðra og størra garðin.

Hetta eru tey fjórðu húsini á Trøllanesi.Poul bygdi tey í 1943.Her støðgar hann
seinastu ferð uttanfyri hjá sær sjálvum.
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Fiskivinnuframsýningin
Tað hevur longu verið so nógv skrivað í fjølmiðlu-
num um fiskivinnuframsýningina inni í Runavík
seinasta mánaðaskifti. Vit vóru sjálvsagt á mess-
uni, har vit hittu nógvar fiskimenn, sum við áhuga
hugdu at øllum tí, sum her kundi síggjast. Og tað
var ikki smávegis. Heilt frá sjómansmissión til tos-
andi skiljimaskinur.

Vit hava eina myndafrásøgn, har dentur kanska
verður lagdur á framsýningina út frá tí, sum hevur
serligan áhuga fyri fiskimenn. Men tað skal sig-
ast, at her var so nógv, at tað er bert ein lítil part-
ur, sum kann verða tikin við.

Í básinum hjá Runavík sást hetta modellið av
eini slupp.Tað serliga við henni er, at her sæst, hvus-
su ein slupp sá út innan við lugari, last og kahútt.
Tað er ikki minst hugtakandi fyri ein gamlan
sluppfiskimann at síggja lugarið, sum sær ná-
greiniliga út, sum tað var tá. Her kundu vanliga
búgva 10-14 mans. Í lugarinum varð matgjørt og
her var etið. Og her helt fólkið til, tá friður var.
Maturin varð gjørdur á einum kolkomfýri. Og
stuttligt er, at sjálvt kolkjallarin er komin við. Tá
Óli Jacobsen fór til skips við slupp í 1958 sum 14
ára gamal, var tað uppgávan hjá teimum ungu
at fáa kolið úr kolkjallaranum uppí ein kolbonk,
hagani kokkurin kundi halda eldin viðlíka.

Sluppin er gjørd av næmingum í Runavíkar
Skúla fyri uml. 20 árum síðani. Hetta var úrslitið
av eini verkætlan, sum lærarin Bynne Lamhauge
stóð fyri. Bynne sigur, at hetta var ein spennandi
uppgáva, sum eisini vakti nógvan ans.Til hjálpar
høvdu teir gamlar fiskimenn á leiðini, sum áhug-
aðir fylgdu við, hvussu tað gekk, og teir kundu
tryggja, at sluppin veruliga samsvaraði við veru-
leikan.

Í frásøgnini frá Hirtshals
hittu vit Gullak Madsen.
Hann var sjálvsagt eisini
á framsýningini saman
við skiparanum á "Ruth"
Mikkjal Godtfred.

Torleif Johannesen og hansara Sjómansmissión høvdu ikki nakað beinleiðis at
selja. Men øll vita, at Torleif hevur eitt brennandi hjarta fyri fiskimonnum
uttan at hugsa um egnan vinning. Tí rokna fiski- og sjómenn hann eisini at
vera teirra mann. Her er hann  saman við fiskimonnum.

Torleif her saman við Jón Rasmussen, skipari á "Christian í Grótinum".
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Hetta er ein rættiligur fundur millum fiskimenn og partvíst fyrrverandi løg-
tingsmenn. Frá vinstru er tað Karl Robert Johansen, sum bæði hevur verið fak-
felagsmaður og tingmaður, Richard Klakkstein, Lasse Klein, sum sigldi við
Stapanum í fleiri ár og Andor Isaksen, sum er gamal trolaramaður hjá Kjølbro.
Lassi er nú farin uppá land og umboðaði á stevnuni AWI boats, sum serliga
hevur bygt bátar til Grønlands. Hann letur hampiliga at.

Fleiri av donsku fiskivinnubýunum í Danmark vóru eisini umboðaðir, og ein
teirra umboðaði Skagen.Til vinstru er umboðið fyri Skagen Havn, og t.h. er tað
stjórin á skiparaskúlanum í Skagen Jørgen Jensen, sum hevur havt nógvar
næmingar – bæði føroyskar og grønlendskar.

Millum Óla Jacobsen og Jørgen Jensen er ein serligur kennskapur. Fyri 40 ár-
um síðani var Óli á Fiskaríháskúla í Middelfart saman við Slej Venø, sum var
svágur Jørgen. Slej druknaði sum 22 ára gamal, og síðani tá hevur verið sam-
band teirra millum. Jørgen og Óli hava tískil kenst í nærum 40 ár, og Jørgen
kann fortelja sínum føroysku næmingum, at tað er í hvussu er ein føroyingur,
sum teir kenna í felag.

Ein av framsýnarunum er Jógvan Weihe, t.h., sum selir alla møguliga skipsút-
gerð. Jógvan er gamal fiskimaður. M.a. var hann kokkadrongur við "Vesturhavi-
num Blíða" á fyrsta túrinum í 1957, sum vit greiddu frá her í blaðnum fyrst í
árinum.

Bátafelagið á Bakka var eisini umboðað og sýndi fram hendan gamla
føroyska bátin, sum jú er ein partur av grundarlagnum fyri teirri menning,
sum kundi síggjast á framsýningini. Frá vinstru síggja vit Charles Jacobsen,
sum er formaður í Bátafelagnum, Maria Jacobsen, Jón Eliasen og Klæmint
Jacobsen.

Ein kendur skipari er gøtumaðurin Arne Hansen, sum er skipari á "Tróndi í
Gøtu". Sum kunnugt hava gøtumenn bílagt eitt nýtt nótaskip, og her er Arne
avmyndaður saman við tekningum og myndum av "Finni Fríða", sum nýggja
skipið skal eita.Tað var annars tann gamli "Finnur Fríði", ið varð bygdur sum
línuskip fyrst í 60-unum, og sum fekk kraftblokk mitt í 60-unum, sum var
grundarlagið fyri nótaævintýrið í Gøtu.

Frank og Annelin
umboða "Trygd á
arbeiðsplássinum,"
og er hetta klæði,
har trygdin stend-
ur í hásæti. Frank
er innarlaga í før-
oyskum politikki.
Hann er nevniliga
húsavørður hjá
løgtinginum. Hesin
parturin av
virkseminum
virkar í hvussu er
sum hann skal!
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Felagsmenn fingu eisini høvi til at stinga høvdini
saman. Her er tað Jákup Sólstein, formaður í Før-
oya Reiðarafelagi og Petur Bjarnason, stjóri í Fiski-
felag Íslands, sum er eitt meginfelag av arbeiðsgev-
ara- og arbeiðstakarafeløgum bæði á sjógvi og
landi. Okkurt er at práta um.Petur hevði eisini orð-
ið á formanninum Fiskimannafelagnum.

Billy Hansen, sum sjálvur er gamal sjómaður, hev-
ur verið undangongumaður at útvega sjómonnum
bíligari telefonsamband, sum tað so sanniliga eis-
ini er tørvur á. Her umboðar hann Tele Service.

Ein av teimum mest spennandi nýggjheitunum á
framsýningini var tann "tosandi" skiljimaskinan.
Tað, sum var rættiliga ein nýhugsanin, er, at maskin-
an kann, umframt at skilja støddir, eisini skilja
fiskasløg frá hvørjum øðrum. Tað kann skiljast í
60 sløg/støddir, umframt at maskinan fyri hvønn
fisk munnliga boðar frá slagnum. Tað er tó heilt
ótrúligt! Ein slík maskina kann kollvelta skiljiar-
beiðið á landi, men kann ætlandi eisini brúkast
umborð á t.d.verksmiðjuskipum, tá veiðan ofta er
samfingin. Hetta er mynd av maskinuni saman
við tveimum av monnonum aftanfyri hana. Til
vinstru er tað tann bert 28 ára gamli Páll Fagra-
dal, sum er verkfrøðingur, og sum kanska kann

sigast at umboða tað teoretiska í verkætlani.
Afturat honum hevur datamatikarin Thomas
Hansen verið við í hesum partinum av verkætlan-
ini.T.h. er tað Petur J. Petersen av Saltnesi, vanliga
kallaður Dakko, sum er fyrrverandi fiskimaður.
Sagt verður um Dakko, at hann er tann "praktiske
gris" í verkætlanini.Hann er tann praktiski maður-
in, sum kann fáa alt tøkniligt at rigga uttan mun
til, hvat tað er.Her er tískil talan um eitt gott dømi
um, at "teori" og "praksis" ganga hond í hond, og
at nakað tá kann spyrjast burturúr. Men tað
hugaliga er eisini, at við eini slíkari verkætlan er
prógvað, at føroyingar als ikki smæða seg burtur.

Á aðalfundinum í 2002,
gjørdist lítil broyting í
nevndini. Nevndarlimirnir
Tummas Thomasen og Arn-
finn Poulsen, ið stóðu fyri
vali, vóru afturvaldir. Lógin
varð broytt soleiðis, at nú
eru tríggir eykalimir.

Nevndin skipaði seg so-
leiðis eftir aðalfundin 2002:

Svenning av Lofti, for-
maður, Margretha Poul-
sen, næstformaður, Arn-
finnur Poulsen, kassa-
meistari, Tummas Thoma-
sen, skrivari, Ásla Svens-
son, nevndarlimur, Maria
Andersen, eykalimur, Sól-
bjørg Petersen, eykalimur,
Soffi Egholm, eykalimur.

Frá 3. mai 2003 er nevnd-
in hendan:
Svenning av Lofti, formað-
ur, Soffi Egholm, næstfor-
maður, Margretha Poulsen,
varanæstformaður, Arn-
finnur Poulsen, kassa-
meistari, Tummas Thoma-
sen, skrivari.

Eykalimir: Guðri í Bartals-
stovu, Dagunn Olsen og
Asta Vágadal Joensen

Umframt teir føstu nevnd-
arfundirnar einaferð um
mánaðin,hava verið nógvar
eyka nevndarfundir í hes-
um farna ári.Vanligt er hjá
okkum at eykalimirnir eis-
ini møta til nevdarfundir.
Hetta hevur verið sera
gagnligt og gevandi fyri
nevndararbeiði.

Skrivstovan
Fitt av arbeiði er at halda
skil á skrivum, tíðarritum
og skjølum, ið koma til
Sinnisbata. Heldur ikki so
lítið brævaskifti við myndug-
leikarnar. Anna Absalonsen
er framvegis skrivstovu-
hjálp hjá Sinnisbata. Hetta
hevur verið okkum mikil
hjálp og lættir mikið um
hjá nevndini – og ikki minst
hjá formanninum í sam-
band við fráboðan og skip-
an av nevndarfundum. Vit

takka Annu hjartaliga fyri
eina hjálpandi hond.

Limafundir
Vit hava eisini havt nakrar
almennar fundir í farna ár-
ið,við viðkomandi og áhuga-
verdum evnum fyri psyk-
isk sjúk, avvarðandi, starv-
fólk á psykiatriskum deild-
um og onnur sum hava
áhuga í hesum arbeiði.
Hesir fundir eru ein muna-
góður partur av okkara
virki fyri at náa út til fólk.

Hjálp frá limum, ið
ikki eru í nevndini
Vit kundu annars hugsa
okkum, at havt fleiri tiltøk
fyri tey sinnislíðandi, men
vit sum í nevndini eru,
hava ikki orku til nógv
meiri enn tað, ið vit royna
at gera, umframt nevndar-
arbeiði. Men tað er kanska
onkur av tykkum, sum
kundi hugsað sær at hjálpt
okkum á hesum øki, so eru

tit meiri enn vælkomin.Tað
ber væl til at gera eitt ar-
beiði fyri Sinnisbata uttan
at vera í nevndini.

Stuðulsfelag
Í seinastu formansfrágreið-
ing var nevnt,at eitt stuðuls-
felag hevði verið sera kær-
komið, ið kundi fyrireikað
t.d. køkusølu í SMS, miðbý-
num ella aðrastaðni kring
landi. Fari tí at endurtaka
spurningin frá ífjør Er ikki
onkur her í dag sum vil
taka stig til eitt slíkt stuðuls-
felag ella stuðulsnevnd
undir Sinnisbata?

Nevndin hevur eisini
havt frammi á fundum um
at heita á limir kring Før-
oyar um at stovna Sinnis-
bata-deildir í Eysturoy,
Norðoyggjum, Sandoynni,
Vágoynni og í Suðuroynni.
Neyðugt er,at fólk á hesum
ymsu støðunum eru fús at
fara í  gongd.

Steingjan av psykiatr-
iskum deildum
Hetta hevur verið ein søga
sum hevur endurtikið seg í
fleiri ár, vegna sparingar.
Men hóast vit hava mót-
mælt hesi steingjan, so
verður hetta kortini fram-
vegis gjørt – eisini seinasta
ár hava deildir verið og
verða stongdar. Psykiatriska
økið er frammanundan illa
fyri, og ístaðin fyri sparing-
ar á hesum økið, átti pen-
ingajáttanin heldur at verið
økt, tí tilboðini til psykisk
sjúk eru ógviliga avmark-
að, t.d. átti ein reglulig sam-
taluterapi at staðið øllum
sjúklingum í boði, sum er
rættiliga vanligt í granna-
londum. Psyk. deildir á
landssjúkrahúsinum tørva
stórar ábøtur.

Frá álítandi keldum á
psykiatriska deplinum frætt-
ist, at ongin deild verður
stong í ár. Hetta fegnast
Sinnisbati um. Stríðið hev-

ur ikki verið til fánýtis.

Bústovnar og sambýli
fyri psykisk sjúk
Frá 1. februar 2001 kom
Eysturstræti undir leiðslu-
na á bústovninum á Sól-
teigi 11. Í fjør varð seinasta
hond lagt á eina bygnaðar-
broyting í samband við Sól-
teig 11 og Eysturstræti 4,
sum bar við sær at eitt nýtt
felag varð stovnað sum eig-
ur hesi bæði húsini. Íbúðar-
grunnurin, sum hevði lóg-
frøðisliga ognarrættin til
Sólteig 11 avreiddi sín part
til nýggja felagið og somu-
leiðis avreiddi Sinnisbati
húsini Eysturstræti 4 inn í
eitt nýtt felag, sum ber í
sær at Sinnisbati eigur
meirilutan í nýggja húsa-
felagnum og meirilutan
stjónarlimunum og í veru-
leikanum ognarrættin til
bæði húsini.

Vit gleðast yvir og takka
teimum, ið stríðast fyri at

Ársfrágreiðing hjá Sinnisbata
Tann 3.mai hevði Sinnisbati aðalfund. Eins og vit hava gjørt áður, fara vit at
endurgeva ársfrágreiðingina hjá formanninum Svenning av Lofti.
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fáa psykisk sjúkum nakað
at búgva í, t.d. vistarheimi-
num á Fugloyarvegi og Tór-
finsgøtu í Havn. Vistar-
heimið við Toftavatn er nú
selt og verður ikki nýtt til
sálarsjúk av tí at tað er yvir-
tikið av Runavíkar komm-
unu til eldrabýli. Húsið á
Bóndaheyggi, ið verður
umsitin av psykiatrisku
deild á landssjúkrahúsi-
num, somuleiðis húsið
suðuri í Vági, ið nevnist
"vardar íbúðir," og sum
hýsir sinnisliga sjúkum,
men sum tørvar at fleiri
fólk vera sett har, t.d. at ar-
beiða um náttina.

Mong hava ongar
bústaðarmøguleikar 
Tey eru ikki so fá, sum
hava tilhald og liva sítt lív á
einari psykiatriskari deild,
men sum saktans kundu
búð í íbúð við nakað av
hjálp ella summi á einum
vardum íbúðarstovni. Men
hesi hava ongar møguleika
at flyta út av deildini, av tí
at tey einki hava at fara til.
Júst hesi viðurskifti hava
verið nógv umrødd sein-
astu tíðina og Sinnisbati
hevur áhaldandi funnist at
landsmyndugleikunum fyri
atgerðarloysi at hesum øki
– hóast lyfti um ábøtur og
loysnir.

Undir ein
landsstýrismann
Umsitingarliga hava tey
sálarsjúku verið undir
tveimum ymiskum lands-
stýrismonnum. Men av-
gerð er í seinastuni tikin
um at Bill Justinussen,
landsstýrismaður í framtíð-
ini skal umsita alt tað
psykiatriska økið, t.v.s.
bæði sjúkrahúspsykiatri-
ina, sosialpsykiatriina og
økispsykiatriina. Hetta
skuldi gjørt alt nógv greið-
ari – og betri fyri tey sálar-
sjúku, avvarðandi og starvs-
fólk á økinum.

Ikki "kann" men "skal"
Grein 32 í forsorgarlógin
sigur at "tað almenna
KANN seta á stovn ella góð-
kenna serligar stovnar fyri
fólk við serligum tørvi.
Hetta merkir tíverri ikki at
landsstýrið SKAL gera
hetta. Hetta merkir fyri
tann einstaka, at tey ikki
kunnu rokna við at fáa eitt
tilboð, tá tey hava brúk fyri
tí.

Úr álitinum "Ein
glotti fyri framman"
Fyri tveimum árum síðani
kom út álitið "ein glotti fyri
framman", sum m.a. Sinnis-
bati var við at skriva, sam-
an við øðrum, fyri at lýsa
tørv teirra sálarsjúku. Her
skal verða tikið eitt brot:

"Og hvør hevur so
ábyrgdina av, at støðan er
so trupul fyri tey mongu
sálarliga sjúku, sum hava

tilboð fyri neyðini. Støðan
hevur verið ring í mong ár,
men tey seinastu árini hev-
ur trýstið á sjúkrahúsið og
almannaskipanina verið
serliga stórt.

Tað er ikki so undarligt,
at trýstið er økt, tá hugsað
verður um, at so lítið er
gjørt fyri at útvega fleiri
pláss uttanfyri sjúkrahús-
verkið.

Tíverri hava myndugleik-
arnir ikki raðfest stovnan
av bú- og arbeiðstilboðum
til sálarsjúk fólk, hóast alla
tíðina hevur verið gjørt vart
við stóra tørvin á fleiri til-
boðum til hendan bólkin.

Niðurstøðan í álitinum
uppá spurningin um hvør
hevur ábyrgdina  av bútil-
boðum og arbeiðs og upp-
venjingartilboðum til sálar-
liga sjúk fólk í Føroyum,
má út frá omanfyri stand-
andi vera, at tað almenna
hevur skyldu at hjálpa ein-
um og hvørjum, sum ikki
klárar seg og síni, við tí
neyðuga til lívsins uppi-
hald.Tað almenna kann eis-
ini gjalda útreiðslur í sam-
bandi við eisini gjalda út-
reiðslur í samband við
sjúku og annað.

Tað almenna hevur ikki
skyldu at veita búpláss ella
arbeiðspláss til ávísar borg-
arar, hóast teir hava tørv á
hesum.

Tí er tað einasta,sum tann,
sum hevur tørv á bútilboði
og/ella arbeiðstilboði, og
hansara avvarðandi kunnu
seta áliti sítt á, tann vilji,
sum almenni myndugleik-
in til eina og hvørja tíð hev-
ur at játta ta neyðugu fíggj-
arorkuna til bú- og arbeiðs-
tilboð til sálarliga sjúk fólk."

Sinnisbati heldur, at tað
eigur at koma inn í lógina,
at tað almenna hevur
skyldu at útvega nevndu
búpláss og at á øllum al-
mennum arbeiðsplássum
skulu verða størv tøk til
sinnislíðandi og onnur
brekað.

Húsaviðurskiftini á
psykiatrisku deildu-
num og pensionatinum
Sinnisbati heldur eisini at
ein miðvís ætlan um um-
væling/endurnýggjan/um-
bygging av psykiatrisku
deildunum má raðfestast
frammalaga. Hvør sjúkling-
ur sítt kamar.

Dygdargeran og faklig
supervisión av psykiatriska
starvsfólkinum.

Ein framhaldandi dygdar-
geran av starvsfólkunum,
ið arbeiðir í psykiatriini, er
sera neyðugt. Hesi fólk
hava fyri neyðini at sleppa
at halda dagføra seg og at
fyribyrgja at tey ikki verða
útbrend í arbeiðinum. At
slíkt hevur stóran týdning
fyri dygdina í viðgerðini av
teim sálarsjúku, er eyðsæð.

Tvørfakligt samstarv
Innan psykiatrisku viðgerð-
ina er neyðugt við góðum
og tvørfakligum samstarvi,
soleiðis at allir fakbólkar, ið
hava førleika at menna og
betra støðu teirra sinnislíð-
andi, kunnu vera ein part-
ur av heilsubótarviðgerðini.

Samskipari til
avvarðandi
Tá ið onkur verður innlagd-
ur á psykiatriskari deild,
tørvar at bæði tann sjúki
og tey avvarðandi fáa allar
upplýsingar um støðuna.
Neyðugt er tí,at tað er onk-
ur, sum hevur um hendi
beinanvegin at upplýsa
tann sjúka og næstarafólk-
ini um støðuna, og eisini
framhaldandi og við stutt-
um millumbili seta seg í
samband við tey avvarð-
andi.Tí er neyðugt at hava
ein samskipara millum
sjúkrahúsið og næstara-
fólkini. Hesin samskiparin
skal so eisini upplýsa tann
sjúka og næstarafólkini um
t.d. viðgerðarmøguleikar,
fíggjarligar- og aðrar stuðuls-
møguleikar.Við øðrum orð-
um tala sak teirra innløgdu
og teirra avvaraðandi.

Psykoterapeutisk
fakbólkur
Sinnisbati sær fram ímóti at
eitt psykotereapeutiskur
bólkur av fakfólki verður
settur og sum kann virka
sum psykiatrisk fyrsta-
hjálp. Hesin bólkurin eigur
at verða settur á stovn
skjótast gjørligt. Hóskandi
hevði helst verið at hesin
psykoterapeutiski bólkurin
tilhald hevði høli í einum
komandi virknisshúsi, har
hjálpartelefonin eisini varð
sett upp.

Sinnisjúkralógin
Ein nýggja sinnisjúkralóg
eigur at setast í gildi í Før-
oyum, soleiðis at sjálvsøgd
rættindi sjúklinganna verða
lógartryggjað. Í granna-
londum okkara er oftani
kjak um rættindi og viður-
skiftini sjúklinganna, so-
leiðis at eingin viðgerð
verður givin ímóti vilja
teirra. Lógin, sum vit hava
her í Føroyum er frá 1938,
við onkrum broytingum.
Hetta er sama lógin, sum
var galdandi í Danmark til
1990. Men tá varð hon
broytt, tí ikki varð hildið at
hon ikki tryggjaði rættindi
teirra sálarliga sjúku nóg
væl. Hon er síðani eisini
broytt nakað til bata fyri
sjúklingarnar. Talan hevur
verið um at hon eisini skal
koma í gildi fyri Føroyar,
men enn er hetta ikki
hent. Sinnisbati sent lands-
stýrismanninum í heilsu-
málum uppskot um broyt-
ingar í gomlu lógini og
ynskir at nýggju broyting-
arnar í  lógini verða settar í
gildi skjótast gjørligt.

Norðurlendskar
summarlegur
Aftur í fjør vóru fleiri sálar-
sjúk fólk úr Føroyum á
norðurlendskari summar-
legu, hesuferð í Danmark,
sum Sinnisbati og norður-
lendsku systurfeløgini hjá
Sinnisbata hava skipað fyri
nú í nøkur ár. Fyri tey, sum
á henda hátt, fingu høvið at
koma saman við øðrum
norðurlendingum, kann
hetta vera ein hending fyri
lívið. Sinnisbati stuðlar hes-
um tiltaki fíggjarliga og
skipar fyri ferðini.

Norðurlendskt
samarbeiði
Sinnisbati er framvegis
nevndarlimur í norður-
lendska meginfelagnum
fyri psykisk sjúk og eru har
nakrir fundir um árið. Um-
boð okkara hava verið Mar-
gretha Poulsen og Ásla
Svensson. Maria Andersen
var tiltakslimur har. Men
persónsbroytingar verða í
umboðanini framyvir, av tí
at Maria og Ásla ikki eru í
nevndini longur.

Verkstaður
Eitt av fremstu hjartamál-
um Sinnisbata er at fáa eitt
verkstað ella virknishús.
Hesin tørvur er almikil. Í
samband við útkomnu álit-
ini "Ein glotti fyri framm-
an" og Heildarpsykiatri í
Føroyum" , so er júst hetta
eitt av hjartamálunum í
álitunum, at fáa myndug-
leikarnar at fremja júst
hetta. Í álitinum verður tað
nevnt fyri "aktivitetshús."
Endamálið er at geva sálar-
sjúku fólkunum ein inni-
haldsríkan gerandisdag, tí
einki at hava at gera, ar-
beiði ella ítriv, er oyðandi
fyri likam og sál,

Psykiatriskur
samskipari 
Eitt av hjartamálum Sinnis-
bata var at fáa sett ein sam-
skipara burturav við fullari
arbeiðstíð at taka sær av
psykiatriska økinum.Tí var
tað einki minni enn ein
stórhending fyri Sinnis-
bata, at samskipari varð
settur á serforsorgini, sum
burturav fór at taka sær av
sosialpsykiatriini, sum ong-
an góðan hevði havt higar-
til í landsins umsitingi.Tað
var eisini eitt ynski í álit-
unum, at tann persónur, ið
settur verður, skal hava
royndir og innlit í psykiatr-
iska øki.

Uppsagnirnar á
serstovnadeildini
Flestu av tykkum munnu
hava fylgt við tí, sum er far-
ið fram í samband við upp-
sagnirnar á serstovnadeild-
ini. Trý fólk søgdu seg
ísenn úr starvi í ár: Leiðar-
in av Heimarøktini, leiðar-
in á serstovnadeildini og
samskiparin fyri psykiatr-

iska økið, Hilda Viderø,
sum var sett 1. juni í fjør.
Allar uppsagnirnar vóru
eitt afturstig fyri okkara
fólk, men serstakliga var
uppsøgnin hjá Hildu
Viderø eitt vónbrot fyri
Sinnisbata og øll innan
psykiatriska økið. Sum
skilst kom hon ongantíð
rættiliga í gongd við sítt ar-
beiði, sum millum annað
var at útvega bú- og
virknistilboð til sálarsjúk.
Sinnisbati gjørt vart við tað
sera óhepna í hesum upp-
søgnum og heitti á løg-
mann um at kanna orsøkir-
nar til hesar uppsagnir,
sum gjørdu at sosialpsyki-
atriin varð bumbað fleiri ár
aftur í tíðina. Enn er nýggj-
ur samskipari ikki settur, so
hetta er ein sorgarleikur
fyri okkara sálarsjúku.Vón-
andi verður hesin sett
skjótt.

Ætlaða almenna bygg-
ingin av íbúðarbygn-
ini til sálarsjúk í
Havn steðgað
Saman við øðrum var for-
maðurin í Sinnisbata limur
í einari nevnd, ið lands-
stýrismaðurin á økinum
hevði biðið koma við ein-
um trilmæli um bygging av
einum íbúðarbygnini til
sálarsjúk í Havn.

Nevndin handaði lands-
stýrismanninum í almanna-
málum lidna uppskotið í
juli í fjør við eini tíðarætlan
um nær húsið kundi verða
liðugt at taka í nýtslu.
Grundøkið var útvegað
uppi við veggirnar Heygs-
vegur/Eystan heyg.

Men nevndin hevur enn
ikki hoyrt aftur frá lands-
stýrismanninum og ongin
bygging er farin í gongd
enn og eingin veit heldur
um nakra ítøkiliga ætlan
hesum viðvíkjandi. Uppá
persónliga fyrispurning frá
formanninum í Sinnisbata,
um hví byggingin ikki fór í
gongd, segði landsstýris-
maðurin at byggingin fór
at verða ov kostnaðarmikil.
Hetta undrar okkum í
Sinnisbata, tí samstundis
eru umleið 50 milliónir
nýttar til umvælingar av
gamla telefonverksbygn-
inginum til skrivstovur til
okkara tingmanning, ein
bygning,sum enn stendur í
hálvum gekki.Til hetta trýt-
ur ikki peningur, men tá
tað ræður um at fáa sálar-
sjúku medborgarum okk-
ara mansømilig kor og
sjálvsagdan mannarætt til
egnan bústað – tá hevur
tað almenna Føroyar ikki
ráð – tá er eingin peningur.

Tó – ársins seinasta dag í
2002 keypti tað almenna
eini hús í Sandavági til at
hýsa sálarsjúkum – hetta
gleðast vit um – men vilja
samstundis siga, at okkara
ynski er ikki keypt hús,
men hús, sum eru bygd til

endamálið.
Sinnisbati vil tó siga, at í

seinastuni hava vit frá
teimum, ið umsita okkara
málsøki, kent eina betri fat-
an av viðurskiftum teirra
sálarsjúku ein størri vilja at
fremja mungóðar ábøtur í
framtíðini.

Útferðir við
sálarsjúkum
Sinnisbati hevur roynt at
skipað fyri útferðum fyri
sálarsjúk á hvørjum ári. Í
fjør varð skipað fyri eini
væleydnaðari ferð til
Tjørnuvíkar.Ælanina er eis-
ini at gera útferðir í ár.

Fleiri limir
Á aðalfundinum 2001 setti
nevndin sær fyri at lima-
talið skal verða komið upp
á 400 áðrenn árið er úti.
Hetta er eydnast. 24. Mai í
fjør fylti Sinnisbati 20 ár og
setti felagið sær fyri at
limatalið 20-ára dagin skal
vera komið upp á 500.
Hetta mál er rokkið, soleið-
is at limatalið er komið
upp á 520, t.v.s. er økt við
meiri enn 100 limum sein-
astu tvey árini.Vit heita á
allar limir felagsins um at
gera sítt til at felagið hevur
600 limir til aðalfundin í
2004. Um hvør tykkara,
sum er her í dag fær 5 fólk
at gerast nýggir limir í ár,
verður hetta málið nátt.

Tøkk og góðynski
Vegna nevndina fari eg at
takk fyri álit, ið okkum er
víst st stjórna felagnum.
Samstundis fari eg at takka
tykkum øllum, ið gera eitt
gott verk fyri okkara sálar-
sjúku medborgarar, bæði
tykkum, sum arebeiða á
psykiatriska mideplinum á
landssjúkrahúsinum, tykk-
um sum arbeiða í heima-
røktini, tykkum sum ar-
beiða á sambýlum og tykk-
um mongu, sum hjálpa til
at linna tilveru teirra sálar-
sjúku við vitjanum á deild-
um, og heima, einum góð-
um orði og einum herða-
klappi til teirra, ið mangan
kenna seg forfjónaði í sam-
felagsins dansi um gull-
kálvin.

Harrin signi tykkum øll
og gevi tykkum sína kraft
at lætta um byrðar teirra
sálarsjúku. Hann skal ikki
gloyma verk tykkara, tí
Jesus segði sjálvur:

"Tað, sum tit hava gjørt
ímóti einum av hinum
minstu brøðrum mínum,
hava tit gjørt móti mær."

(Matt. 25,40)

Eisini hugsa vit um hetta
rannsakandi skriftorði:

"Berið byrðar hvør ann-
ars,og uppfyllið soleiðis lóg
Kristusar".

(Gal. 5,2)
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"Harrin læt aftur eftir honum"
1 Mós. 7,16

Guð hevur altíð rætt. Hann er óskiljandi í sínum
kærleika, í sínum heilagleika og í síni vreiði.

Eitt tað týðiligasta dømi um tað er tað, sum
hendi við Nóa og samtíð hansara.

Syndin var stór og ræðulig á døgum Nóa. Tað
stendur um Guð: "Tá iðraði Harrin seg um at hava
skapað menniskjuna á fold; og tað neit hann í
hjartað." 

Guð avgjørdi tá at oyða alt lív á jørðini við eini
vatnflóð. Vanliga verður hendingin rópt "Synda-
flóðin".

Guð gav Nóa boð um at byggja sær eitt stórt skip
– eina ørk.Ørkin skuldi bjarga Nóa og familju hans-
ara, tí hann var ein rættvísur maður, sum gekk við
Guði.

Samstundis skuldi ørkin bjarga teimum dýrum,
Guð bað Nóa taka við sær inn í ørkina. Skrivað
stendur: "Nóa so gjørdi;hann bar seg at í øllum lut-
um eins og Guð hevði boðið honum."

Bíbliugranskarar meina, at Nóa var 480 ára
gamal, tá Harrin gav honum boð um at byggja
ørkina. Skrivað stendur, at hann var 600 ára gamal,
tá hann fór inn í ørkina saman við familjuni og
dýrunum. So stendur so rámandi: "Og Harrin læt
aftur eftir honum."

Sostatt tók tað umleið 120 ár at byggja ørkina.
Nóa ikki bara smíðaði øll hesi árini, hann boðaði
eisini Guðs orð. Pætur kallar Nóa fyri "rættferðar-
boðaran". 2. Pæt. 2,5

Úrslitið av boðanini kann ikki sigast at vera
stórt. Átta sálir bjargaðust. Sostatt kendi fólkið á
døgum Nóa ikki vitjanartíð sína, tíverri.

Hevði Nóa sjálvur latið hurðina í ørkina aftur
eftir sær, so hevði tað óivað verið freistandi hjá
honum at opna hana aftur og roynt at bjarga
nøkrum frá at drukna. Men - Harrin læt aftur eftir
honum.

Vitjanartíðin, náðitíðin og frelsumøguleikin var,
meðan hurðin var opin.

Guð letur seg ikki spotta. Hann ger einsamallur av,
nær vitjanartíðin er – eisini í dag. Skulu vit frelsast,
má tað vera, meðan Jesus er nær.Tá er vitjanartíð-
in, náðitíðin. Tað er eingin ævinleiki yvir vitjanar-
tíðini.

Ger tí sum Nóa og hansara gjørdu. Gakk inn í
ørkina, meðan hurðin er opin. Í dag er Jesus
vegurin inn í ørkina, hurðin inn í ørkina, ja, hann
er sjálv ørkin – Guðs bjargingarskip.

Tú kemur inn í ørkina – Jesus – við at trúgva á
hann, við at taka ímóti honum – við at játta syndir-
nar fyri honum.Ver so verandi í Ørkini!

Eg tær ein boðskap frá Jesusi beri,
vilt tú vanvirða tey boðini sæl?
Hann hevur elskað, teg elskað til deyða,
gev honum hjartað, hann vil tær tað væl!

Ms.298

Guð avger
vitjanartíðina

TToorrlleeiiff  JJoohhaannnneesseenn

GGUUÐÐSS
OORRÐÐ

Á leiðini kring Blokhus,
hagar tað ber til at fara
pakkatúr við "Norrönu",
er nógv áhugavert at
síggja. Hetta er nakað
heilt annað enn Keyp-
mannahavn, sum nógv
okkara meta sum ímynd
av Danmark.

Á Blokhus-leiðini ber
t.d. til at kunna seg um
torvskurð, sum hann hev-
ur verið í Danmark. Hetta
sæst sjón fyri søgn í bý-
num Kaas, sum er einar
10 kilometrar frá Blok-
hus.

Her standa toftirnar av
eini verksmiðju,sum fram-
leiddi torvkubbar. Hetta

lá væl fyri, tí nógvir torv-
heiðar vóru og eru á hes-
um leiðum. Fyri at fáa
mest burturúr var neyð-
ugt at finna ein framleið-
sluhátt, sum kundi turka
torvið og pressa tað sam-
an til kubbar, sum lættliga
kundi kykast við.

Í 1925 varð tískil reist
heimsins fyrsta torvkubba-
verksmiðja. Hon hevði
nógvar trupulleikar í
fyrsta umfari, men í 1929
varð funnin fram til ein
nýggjan framleiðsluhátt,
sum vísti seg at bera til.
Men tá var verksmiðjan
so útarmað, at hon fór á
húsagang.

Tá kom statur-
in uppí og setti
nógvan pening í
fyri at fáa fram-
leiðsluna í gongd
aftur. Hetta kost-
aði statinum nær-

um kr. 700.000 og var
hetta ikki smápengar tá í
tíðini.

Tá kom eisini gongd í,
og í 30-unum gekk so
væl, at tað komu fólk úr
øllum heiminum at kanna
framleiðsluhættirnar.

Annar heimsbardagi
merkti gyltar dagar fyri
verksmiðjuna. Meðan tað
frammanundan var neyð-
ugt at kappast við týskt
brúnkol, vóru teir nú
einsamallir á marknaði-
num, og merkti hetta eis-
ini vinning og yvirskot.

Í 1947 fór staturin burt-
urúr. Orsøkin hjá stati-
num at fara inn í verk-
ætlanina var annars, at
her kundu skapast nógv
arbeiðspláss. Undir øðr-
um heimsbardaga vóru
tað upp til 600 fólk úr øll-
um Danmark, sum arbeid-
di her, og vóru tað bæði

kvinnur og menn.
Men so kom oljan rætti-

liga fyri seg, og torv datt
burtur sum brenni, og
síðsti kubbin varð fram-
leiddur í 1966.

Ein bólkur av søgu-
áhugaðum, Moselauget,
hevur síðani roynt at
varðveita verksmiðjuna
sum savn ella til mentun-
arligt virksemi. Men hetta
krevur nógvan pening,og
hann er ikki lættur at
reisa. Og tí er verksmiðj-
an í dag nærum ein toft.

Men Moselauget skipar
á sumri fyri torvskering á
gamla hátt, sum áhugaði
so kunnu síggja. Hetta
gevur møgleika fyri at
síggja torvskurð, sum
hann hevur verið prakti-
seraður til allar tiðir.
Hetta kundi kanska eisini
verið eitt husgkot her í
Føroyum.

Hetta er gamla torv-
kubbaverksmiðjan.

Talan er um eina
stóra fyritøku.

Hetta kundi kanska eisini verið eitt hugskot í Føroyum.

Torvskurður og
framleiðsla í Kaas

Tíðindaskriv:
NMF
fund í Havn
Nordisk Maskinbefelsfederation
NMF, ið er felagsskapur fyri
norðurlendsku maskinmeistara-
feløgini hevði fund í Havn 1. og
2. mai.

NMF umboðar tilsamans um-
leið 20.000 maskinmeistarar.

Við støði í teimum mongu
skipum, ið síggjast uppankraði í
Nólsoyarfirði og aðrastaðni í
Norðanlondum, varð spurning-
urin um sokallaði substandard
skip – tað eru skip í vánaligum
standi – umrøddur, og semja
var um, at tað er ynskiligt, at al-
tjóða flutningsarbeiðarafelags-
skapurin ITF setir eitt eftirlits-
fólk til at kanna tey arbeiðisligu
og sosialu viðurskiftini umborð
í hesum skipum.

Av royndum við líknandi
skipum aðrastaðni og við kann-
ingum umborð,er NMF kunnað
um, at viðurskiftini umborð á
nógvum slíkum skipum ikki
eru nøktandi,og hetta er orsøk-
in til, at heitt verður á ITF um at
kanna viðurskiftini nærri.
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Berit Kvam, blaðstjóri á
tíðarritinum Arbeidsliv i
Norden, kom til Føroya
mánadagin 5.mai og steðg-
aði her til sunnudagin 11.
mai.Við í ferðini var eisini
Gunhild Wallin, sum er
blaðfólk á tíðarritinum.
Endamálið við ferðini er,

at gera eitt temablað um
arbeiðsmarknaðarviður-
skifti í Føroyum.

Tær báðar hava havt
fundir við myndugleikar,
stovnar, og feløg, og týs-
dagin í farnu viku vóru
tær inni á gólvinum hjá
Føroya Fiskimannafelag,

har tær fingu eina gjølla
kunning um umstøður-
nar hjá fiskimonnum.Tær
ynsktu eisini at hitta veru-
ligar fiskimenn, og FF
fekk skipað fyri, at tær
hósdagin vóru á Eiði í
hesum ørindum.

Fríggjadagin hittu tær
Bjarna Djurholm, lands-
stýrismann í arbeiðs-
marknaðarmálum.

Um tíðarritið Arbejdsliv
i Norden er at siga, at
hetta er tíðarrit fyri ar-
beiðsmarknað og arbeiðs-
umhvørvi. Arbejdsforskn-
ingsinstituttet í Oslo gev-
ur ritið út fyri Nordisk
Ministerråd.

Arbejdsliv i Norden
til Føroya

Hetta er tíðarritið Arbeidsliv i Norden, sum greiðir frá arbeiðsmarknaðar-
viðurskiftum í Norðanlondum.Tó eru Føroyar ikki rættiliga komnar uppí
part. Men hetta fer at henda nú.

Her síggja vit Berit Kvam, t.v.og Gunhild Walin inni
á skrivstovuni hjá FF.

FF-bblaðið
Vitja  heimasíðuna

www.fiskimannafelag.fo
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Maðurin sat spentur á
føðigondini og bíðaði:
– Verður tað ein genta?
Spurdi hann.
– Tað er ikki sikkurt.
Fyri tað um tú bíðar í
fleiri tímar, er tað ikki
givið, at tað verður ein
genta…

*****

Hví eru bara kavamenn
til – og ikki kavakonur?
Tí bara menn eru so
býttir, at teir vilja standa
uttanfyri allan vetur-
in…

*****

Í skúlanum…
– Per! Hví kemur tú nú-
stani?
– Eg datt út gjøgnum
vindeygað á 3. hædd.
– Tað kann ikki taka so
langa tíð, ha?

*****

Hvat rópar mann ein
giraff, sum hevur vatt í
oyrunum?
– Hvat sum helst – hann
hoyrir teg ikki allíka-
væl!!!

*****

Hvat er munurin á ein-
um kameli og einum
bryggjaríarbeiðara?
– Kamelurin kann ar-
beiða í 14 dagar uttan at
drekka.
– Bryggjaríarbeiðarin
kann drekka í 14 dagar
uttan at arbeiða.

*****

Mark Twain
skal hava sagt:
Tá eg var 14 ár,ógvaðist
eg yvir, hvussu býttur
pápi mín var. Men tá eg
var 21, undraðist eg á,
hvussu nógv hann hevði
lært seinastu 7 árini.

Syðradalur á Kalsoynni er
ein tann minsta bygdin í
landinum. Tað eru bert
tvær familjur, sum búgva
fast her. Men á sumri er
nógv fólk.Tess meira eins-
ligt kann tað vera á vetri.

Sambandið til Klaksvík-
ar er gott, tað tekur bert
20 minuttir við "Bars-
skor". Tað verður enn
betri, tá ferjulegan kemur,
sum fer at geva allari Kals-
oynni framúr samband.

Syðradalur og Húsar
eru ein kommuna. Skúli
er í báðum bygdum, og
tað verður skift um at
hava skúla í báðum bygd-
unum. Hetta merkir nógv
ikki minst fyri Syðradal, tí
við skúla aðra hvørja viku
verður tað minni einsligt
við tí lívi í bygdini, sum
ein skúli gevur.

Vit vóru um dagarnir
inni hjá Eriki og Paulinu
Eliassen á Syðradali. Erik
arbeiðir á smoltstøðini í
Knútsdali millum Syðra-
dal og Húsar. Paulina er
fitt í hondunum og kann
gera alt handligt. M.a.
broderar hon føroysk
klæði fyri fólk.Hon undir-
vísir eisini í hondarbeiði í
Kollafirði. Hetta letur seg
væl gera við teimum sam-
ferðslumøguleikum sum
eru.

Tey bæði eiga tvey
børn. Tað er tann 13 ára
gamla Jana Maria og tann
15 ára gamli Andreas.
Hann er tann fyrsti, sum
hevur tikið 9. flokk í sjálv-
ari Kalsoynni, og sum
hevur gingið øll árini í
skúla í oynni.Takkað ver-

ið skúlasamstarvinum í
sóknini hevur hetta verið
møguligt. Tí hava eisini
verið tveir lærarar við
skúlarnar. Foreldrini eru
sera fegin um hendan
møguleikan at varðveita
børnini longri í oynni, og
er hetta Torbjørn Jacob-
sen fyri at takka. Hann
skal nu eisini eiga rós, tá
hann hevur tað uppibor-
ið!

Ein vællærugrein er
landbúnaðar, og hetta
dámar Andreasi sera væl.
Og í Kalsoynni ber væl til
at síggja landbúnað í
verki. Nú um dagarnar
vóru tey á Trøllanesi og
vitjaðu Eyðun Eliassen og
hansara bóndaskap.

Men nú ætlar Andreas
sær á kokkaskúla í Klaks-
vík. Hetta fekk hann góð-
an hug til eftir at hava
verið í praktikk í køki-
num á Klaksvíkar Sjúkra-
húsi. Hetta ber eisini væl
til við at ferðast ímillum.

Andreas ætlar at vera ver-
andi á Syðradali. Spurn-
ingurin er bert, um hann
til sína tíð kann fáa eina
gentu ella konu til at vilja
tað sama!

Hvat fær so ein 15 ára
gamal drongur á Syðra-
dali tíðina at ganga við,
nú tað t.d. ikki slepst so
lætt á diskotek?

Umframt at hann hjálp-
ir til við øllum arbeiði
heima, so savnar hann
autografar, ella undir-
skriftir, frá kendum fólki
um allan heim. Andreas
hevur fleiri bind av auto-
grafum. Nógvar av teim-
um eru frá fótbóltsspæl-
arum, sum ikki siga FF-
blaðnum nakað serligt.
Men so eru eisini aðrir,
hvørs undirskrift liggur á
Syðradali. Ein av teimum
er frá ikki minni enn
sjálvum pávanum. Ein
onnur er frá Tony Blair.
Hettu eru jú ikki hvør
sum helst.

Fleiri danskir politikk-
arar eru eisini í savni-
num. Ein er frá Anders
Fogh Rasmussen og ein
onnur frá hansara avbjóð-
ara í starvinum Mogens
Lykketoft.

Her eru eisini fleiri før-
oyingar ímillum.Og summ-
ir av teimum senda fitt
fylgibrøv, sum eisini verða
varðveitt í savninum. Eitt
er t.d. frá Jens Paula
Heinesen, har hann greið-
ir frá um verfaðirin, sum
var av Syðradali. Eitt
annað er frá Ingálvi av
Reyni, sum eisini greiðir
frá sínum sambandi við
Kalsoynna.

Hetta er eitt ítriv, sum
ikki setur nakrar avmark-
ingar.Andreas eigur inntil
nú einar 300. Men uttan
mun til hvussu nógvar
autografar ið verða fing-
nir, so er hetta bert ein
dropi í havninum av tí til-
feingi, sum er.

Víst ber til at vera ung-
ur á smáplássi.

Pávin á Syðradali

Her síggja vit Andrias saman við foreldrunum Poulinu og Eriki.Andreas eigur
autograf frá sjálvum pávanum. Hann sendir brøv í allar ættir við umbøn um
autograf. Og heilt væl kemur burtur úr.

Sjálvt frá pávanum hevur Andreas fingið autograf.

Tað man vera fáur, sum kennir Kalsoynna so væl sum
Hjalmar Waag Høgnesen. Hann er í dag pensjonistur,
men í ikki færri enn 32 ár sigldi hann við "Barsskor" í
Kalsoynna og Kunoynna. Hóast "Barksskor" ikki eru
nakar luksusfar, so er tað ikki nógva staðni, at tað er
hendar so nógvar broytingar í samfersluni, sum júst
tað sum Hjalmar hevur upplivað.

Tann rutan, Hjalmar sigldi fyrstu nógvu árini, var:
Klaksvík, Syðradal, Húsar, Kunoy, Mikladal, Trøllanes,
Mikladal, Kunoy, Húsar, Syðradal og so aftur á Klaks-
vík. Í dag verður bert siglt á Syðradal.

Tað var stundum buldrasligt í gomlum døgum, ikki
minst á Trøllanesi. Ofta mátti vøran stjórast í land.Tá
kundi henda, at børn vórðu koyrd í ein postsekk fyri
betur at tryggja, at tey komu heilskapað umborð ella í
land!

32 ár við "Barsskor"




