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Búskaparráðið:

AArrrrooggaannssaa uuttttaann ggrruunnddaarrllaagg

Italskur
ferðamaður

gjørt føroyska
orðabók

Fiskimaður við "Anastasis":

Víst gera
føroyingar
mun!
"Anastasis" er eitt gott dømi um,
at tað ber til at hjálpa.

VViittjjaann úúrr NNeeww FFoouunnddllaannddii aatt
kkaannnnaa uuppppbbooððssssøølluusskkiippaann Síða 19
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Úr Grønlandi til India:
Sverri Mortensen
við "Ananu"
Sverri sigldi hálvan
knøttin við Ananu fyri
65 árum
síðani Síða 9

Ervik aftur í Føroyum:

Hitti skúlafelagar
aftaná 60 ár

Per Egil Ervik var
flóttafólk í Klaksvík
undir krígnum.
Nú hevur hann verið
saman við teimum,
hann fór í skúla við
fyri 60 árum síðani.
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Meðan skipið lá við
bryggju inni á Sundi var
møguleiki at fara umborð
og vera við á eini skipað-
ari framsýningarferð runt
alt skipið. Henda møgu-
leika nýttu vit eisini, og
var tað sera hugvekjandi
at síggja, hvussu væl alt
var fyriskipað.

Á veg í land aftur hittu
vit Jonhard Joensen av

Strondum, sum siglir við
"Anastasis". Hann var á
veg umborð saman við
konu, soni og foreldrum.
Hetta gav okkum høvi at
práta við hann.

Jonhard er sonur Jó-
honnu og Jógvan Joen-
sen. Hann er uppvaksin á
Strondum. Sum 16 ára
gamal fór hann, sum aðrir
dreingir, til skips, og tað

var við "Skálaberg". Hetta
var í 1980. Hann var við
har inntil 1984. Fram til
1988 var hann í landi part
av tíðini, men sigldi eisini
við ymiskum skipum,
sum t.d. við Cuba trolar-
unum. Hesi eru øll skip,
har møguleiki var fyri at
vinna fitt av peningi.

So fekk hann áhuga fyri
arbeiðinum hjá Mercy

Í næst seinasta blaði høvdu vit eina gjølliga frásøgn um sam-
kensluskipið "Anastasis", sum júst hevur verið í Føroyum.

Jonhard, við foreldrunum
Jógvani og Johonnu, og
Debbie, konuni, á bryggj-
uni á Sundi.

Framsýningarferð umborð, t.h. Ove Hentze av Eiði,
sum er abbasonur Sigmund Hentze, sum er sýslu-
formaður hjá FF í Sandoynni.

Fiskimaðurin sum fór við "Anastasis":

Nú rindar hann fyri at vera burtur



Ships. Hetta er ein áhugi,
hann ikki hevur frá
fremmandum,soleiðis sum
vit hava skilt tað. Í fyrst-
ani sigldi hann við einum
skipi, sum virkaði í lond-
unum fram við Karabiska
Havinum.

Í 1990 fór hann um
borð á "Anastasis", sum
virkaði í Afrika, og  var
hann við í 1 ár. Í 1991 gift-
ist hann við amerikonsku
Debbie, sum hann hevði
hitt umborð, og tey búðu
fyrstu 3 árini í Maine,
landnyrðingshorninum av
USA.Tey hava fingið børn-
ini Stefan, sum er 10 ár og
Rebekku, sum er 6 ár.

Í 1994 komu tey aftur
til Føroya, og Jonhard fór
at ganga á navigatións-
skúla. Eftir lokið skipsfør-
araprógv gjørdist hann
yvirstýrimaður umborð á
"Anastasis". Skiparin er av
Filipsoyggjunum og hinir
stýrimenninir eru ameriku-
menn.

Umborð hava tey eina
lítla íbúð, sum er um 25
fermetrar. Tað er eisini
skúli á skipinum, so í ein
vissan mun eru viður-
skiftini sum á landi.

Í fyrru greinini varð
nevnt, at hjá teimum, sum
sigla við "Anastasis", verð-
ur árið býtt upp í tveir
eins stórar partar. Aðra
hálvuna vitja tey 2 lond í
Afrika og eru 3 mánaðir á
hvørjum staði. Hóast
nógv fólk verða hjálpt, so
munar hetta lítið í mun til
tann stóra tørvin, sum er.
Men, sum Jonhard sigur,
so mugu tey hyggja eftir
tí, sum verður gjørt og
ikki eftir tí, sum er eftir at
gera. Fyri hvønn einstak-
an, kann tann hjálpin, tey
geva, vera altavgerandi

fyri  lívsvirðið hjá hesum
fólkum.

Hina helvtina av ár-
inum verður siglt til ym-
isk lond í Europa, har tey
kunna um virksemið og
savna inn ymiska útgerð
og pening. Í ár fara tey at
vitja 6 havnir í Europa.
Umframt Føroyar fara tey
til Onglands, Skotlands, til
tveir býir í Hollandi og til
Týsklands.

Tað kostar nógv at reka
eitt slíkt skip, leysliga
mett 20-25 milj. kr. Ein
fjórðingur verður figgjað-
ur av teimum, sum eru
við, og sum gjalda fyri at
vera við. Restin er sjálv-
boðin hjálp, sum ikki bert
er peningur, men eisini
tilfar og vøra av ymiskum
slagi.

Sjálvt um skipið liggur í
havn stóran part av ár-

inum, so er nóg mikið at
gera hjá yvirstýrimann-
inum. Skipið er 51 ára
gamalt og var keypt til
endamálið, aftaná at tað
varð selt til upphøgging-
ar, so tað er nóg mikið at
gera við viðlíkahaldi o.t.
Eisini eru tríggjar lastir,
har nógv arbeiði er at
halda skil á. M.a. tilfar
sum skal nýtast til hjálpar-
arbeiði á landi. Her er so
ymisk vøra sum heilivág-
ur og tilfar at bora eftir
vatni við.

Jonhard er einasti føroy-
ingar umborð beint nú.
Men fleiri føroyingar
hava verið umborð og ar-
beitt. Eina ferð vóru heilir
8 í senn. Tað var sera
hugaligt at sigla saman
við landsmonnum.

Jonhard leggur eisini
dent á, at teir hava sera

gott samstarv við OM,
sum rekur skipini "Logos
II" og "Doulos", sum eisini
eru væl kend í Føroyum.
Sjálvt um uppgávurnar
ikki eru tær somu,ber væl
til at samstarva.

"Anastasis"  fór úr Før-
oyum 15. juli til Hollands,
har skipið skal í dokk.
Jonhard verður verandi í
Føroyum eina viku, og
hetta gevur honum møgu-
leika at vitja ætt og vinir.

Vit ynskja honum og
øllum umborð á "Anastas-
is" góða eydnu á fram-
haldandi ferðini.

Tað ber til at stuðla
"Anastasis" við inngjaldi á
konto 141.986.4 í Føroya
Sparikassa.

Flytiligur tannlæknastólur, sum verður nýttur í landi. Framsýning av afrikanskum lutum.

Hesin smílandi drongurin er úr Nigeria. Hann er
ein av manningini.

Síða 3Nr. 322 - 22. juli 2004



Síða 4 Nr. 322 - 22. juli 2004

Ein orðaður fiskivinnu-
politikkur er góður at
hava – soleiðis at taka til
– men betri er at hava ein
virknan fiskivinnupolitikk.
Vinnan hevur nú uppliv-
að ikki minni enn 4 ráð-
harrar seinastu tíðina, og
tað ávirkar sjálvandi stev-
ið. Tá so umsitingarliga
leiðslan eisini verður skift,
verður sera torført at
koma víðari eina tíð. Men
skiftandi ráðharrar mugu
vit liva við, og vit fara eis-
ini at ynskja bæði nýggja
ráðharranum og aðalstjór-
anum tillukku við starv-
inum og vælkomnan á ov-
astu rók í fiskivinnuni.

Vinnan bíðar sjálvandi
við spenningi eftir, at
nýggja leiðslan fer at taka
blaðið frá munninum og
kunna um sínar ætlanir.
Tað tróta ikki mál at taka
upp. Ein endurskoðan av
eini annars sera góðari
fiskidagaskipan er neyð-
ug, tí sjálvt um hon dag-
liga tænir sínum høvuðs-
endamáli, so er neyðugt
at fáa grannskoðað hana í
tráð við tær royndir, vinn-
an hevur staðfest hesi ár-
ini. Alt ov nógvar lappa-
loysnir eru, frá tíð til aðra,
skoraðar inn í skipanina,
og flestu teirra hava verið
merktar av skiftandi polit-
iskum rembingum. Um
komast skal víðari, so er
neyðugt at beina burtur
ivasomu tulkingarmøgu-
leikarnar, og gera sjálva
lógina meira einfalda og
nágreiniliga. Neyðugt er
t.d. at fáa staðfest, hvat
veiðitrýst er, og hvussu
tað verður definerað, so
sleppast kann undan aftur-
vendandi pástandum, ið
einans hava til endamáls
at máa støði undan skip-
anini. Nýggja leiðslan skal

ikki vera í iva um, at
fiskidagaskipanin er ikki
so væl dámd allastaðni –
heldur ikki her heima.Tað
eru kreftir, ið kundu hugs-
að sær, at hon varð send
niður og norð, og tað má
ikki henda.

Broytingar í manna-
gongdini við samráðing-
arheimildum tykist vera
nakað, nýggja landsstýrið
umhugsar, men enn vita
vit, ið umboða vinnuna,
onki ítøkiligt um, hvat
skal henda. Broytingar
kunnu verða í lagi, men
so má vinnan verða trygg
við, at hesar eisini føra til,
at meir fæst burtur úr
komandi samráðingum.
Tað er tí sera umráðandi,
at Reiðarafelagið verður
kunnað um allar nýggjar
ætlanir, og tað eigur eisini
at vera eitt mál, ið nýggja
umsitingin fylgir væl við
í, tí um tann førleiki, fiski-
málaráðið higartil hevur
upparbeitt, einans verður
fluttur á annað stað uttan
at baklandið er í lagi, so
verður eingin bati.

Fiskivinnan á sjógvi og
landi hava samstarv á
fleiri økjum. Semja tykist
nú vera um, at tíðin er
búgvin til at gera broyt-
ingar, tá tað ræður um
keyp og sølu av fiski.Tíð-
in, við politiskt ásettum
forðingum og avmarking-
um, má verða avloyst av
meira liberalum politikki
á økinum.Tí verður neyð-
ugt,at fiskivinnuumsiting-
in fylgir væl við gongdini
og ikki fer í gongd við
nýggjar forðingar. Skal
framburður og nýhugsan
spyrjast burtur úr, so
mugu tað vera hesir part-
arnir í høvuðsvinnuni, ið
seta út í kortið.

Risastórar íløgur hava

seinastu árini verið lagdar
í betri infrastruktur, og
ongin endi sæst á langa
bíðilistanum um ferða-
mannaskip og tunlar.
Fiskivinnan fær eisini
ágóðar av, at farmaflutn-
ingur gerst høgligari,men
tað er alneyðugt at hugs-
að um annað enn inn-
lendis ferðslu. Vinnan
merkir nú dagliga avleið-
ingarnar av, at vit sum
oyggjaland mitt í Atlants-
havinum, eru so langt frá
feska marknaðinum fyri
fiskavørur.Tað flúgva dag-
liga flutningsflogfør tvørt-
ur um okkum, full av virk-
aðum feskum vørum,
meðan vit standa í stað
og hyggja upp í loft.Tí er
neyðugt, at ein virkin
fiskivinnupolitikkur eisini
umfatar marknaðarmøgu-
leikar. Útbygging av flog-
vøllinum hoyrir kanska
ikki undir fiskimálaráðið,
men um íløgurnar ikki í
størri mun eru við til at
betra um møguleikarnar
hjá høvuðsvinnuni, so
verður ikki lætt at gjalda
longu gjørdu tunlarnar.

Tað er rætt, at nógv
orka verður nýtt til at fáa
ein góðan vælvirkandi
fíggjarpolitikk, men uttan
ein minst líka vælvirkandi
fiskivinnupolitikk, verður
onki at hava nakran fíggj-
arpolitikk í.

Samandráttur
Føroya Reiðarafelag um-
boðar stóran part av lívs-
grundarlagnum í hesum

landi. Tí er tað sera um-
ráðandi, at tey tekin, sum
vit kunnu staðfesta í
gongdini hjá limum okk-
ara, verða tikin til eftir-
tektar.

Ein minking í hýruút-
gjaldi frá okkara limum
uppá heili 15% ber boð
um, at teir, ið varða av
samfelagnum, ikki kunna
látast, sum um onki var
hent. Tá hetta hendir í
eini tíð, hvar flotin hevur
økt veiðinøgdina við góð-
um 17%, so gevur tað
greið boð um, at tað er á
marknaðarøkinum, orkan
skal setast inn. Betri
marknaðaratgongd fæst
við, at myndugleikar okk-
ara fara at hugsa um at
raðfesta útflutningsmøgu-
leikarnar hægri enn higar-
til.

Eitt vælferðarsamfelag
skal taka sær av nógvum
uppgávum, so sum at
skapa góðar karmar á
eldraøkinum, at hava eitt
gott og effektivt skúla-
verk, at royna at skapa
eins kor hjá øllum, ið
búgva í landinum o. s. fr.
Men onki av hesum kann
haldast á einum ynskilig-
um støði, uttan eitt væl-
virkandi og smidligt vinnu-
lív. Og tað sær tíverri út
til, at núverandi ættarlið
av politikarum als ikki
hevur skilt hetta.

Tað var eina ferð breið
semja um, at neyðugt var
at skifta studningspolitik-
ararnar út við yngri og
skilabetri fólk, ið ikki

gjørdu sama feilin, sum
teir gomlu. Gott nokk
hava vit í dag eina studn-
ingsfría høvuðsvinnu,men
at siga, at karmarnir, hon
arbeiðir undir, eru eins
liberalir, sum myndugleik-
arnir vilja verða við, er
skeivt.

Tað, sum Reiðarafelag-
ið, ið umboðar týdningar-
miklan part av vinnuni,
kann staðfesta, er, at
nýggja ættarliðið av polit-
ikarum einans hevur
gjørt íløgur í óproduktiv
almenn arbeiðspláss. Við-
gerðin av fíggjarlógunum
seinastu árini bera týðilig
boð um, at ongin teirra
hevur dirvi at gera nakað
við trupulleikan.Teir hava
skapt eitt samfelag, ið er
so kostnaðarmikið at
reka, at vinnan í dag skal
renna dupult so skjótt
fyri at fíggja gildið.

Ovastu ráðgevarar teirra
eru eisini forsprákarar
fyri at skapa uppaftur
verri karmar fyri serliga
vinnuna á sjónum. Teir
eru fullkomiliga líkasælir
við avleiðingarnar – bara
tað kann sigast, at teirra
sjónarmið vunnu frama.

Tað er vert at vóna, at
vinnan heldur áfram at
stríðast, hóast korini bara
gerast trengri.Tann dagur
kann koma skjótt, at sam-
felagið fer at kvalast av
allari umsitingini, og tá
fara búskaparfrøðingarnir
ivaleyst at kasta skyldina
yvir á vinnuna á sjónum.
Men tá fiskiflotin skal

gjalda 10 tals milliónir ár-
liga, fyri at alment starvs-
sett kunnu ganga heima
og passa børn við fullari
løn (og frítíðarløn), tá
biðja vit um trupulleikar.
Eitt er, at vinnan á sjónum
ikki kann senda rokning-
ina víðari fyri tað, henni
verður álagt beinleiðis,
men tað, ið verri er, er, at
gjøldini hjá tænastuvinn-
uni enda eisini hjá flot-
anum. Vilja politikarar
gjara út til mongu al-
mennu stemmurnar í
høvuðsstaðarøkinum, so
mugu teir finna aðrar
mátar at fíggja tað.

Partar av limaskara
Reiðarafelagsins, saman
við umboðum fyri útróðr-
arflotan og trolbátarnar,
hava nú í nøkur ár verið
samlaðir í einum felags-
skapi, ið kallast Ráfiska-
seljarafelagið. Hetta felag
hevur verið umsitið av
skrivstovu okkara, og
hevur verið sera virkið í
at fáa samstarv á fleiri
økjum við Ráfiskakeyp-
arafelagið.Tað seinasta til-
takið er at fáa stovnsett
eina altjóða uppboðssølu
av fiski í Føroyum, og
royndir hava verið gjørd-
ar at samskipa hetta við
verandi fiskamarknað. Vit
fara til endan at ynskja
RSF og RKF góða eydnu
við tiltakinum og vóna, at
hetta fer at gagna báðum
pørtum – og harvið øll-
um samfelagnum.

Fiskivinnupolitikkurin
Føroya Reiðarafelag hevði aðalfund fyrst
í juni. Vit endurgeva ein part av frágreið-
ingini, sum vit eisini halda vera áhuga-
verdan hjá fiskimonnum. Tað er nógv
áhugavert tilfar í frágreiðingini, og eisini
lýsandi taltilfar. Øll frágreiðingin finst á
okkara heimasíðu.

Nøgd, virðir og hýrur 2001-2003
Bólkur 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Nøgd Virði Hýrur
(1.000 tt.) (1.000 kkr.) (1.000 kkr.)

Rækjuskip 19.142 14.283 14.708 273.239 183.574 159.907 75.069 55.703 45.445 
Verksmiðjuskip *) 19.247 16.854 21.480 357.234 378.982 348.842 120.868 143.296 115.822 
Frystitrolarar 670 - 10.741 - 3.576 - 
Nótaskip 303.402 282.237 379.270 468.401 447.217 373.054 139.630 144.040 103.139 
Línuskip **) 14.035 23.841 24.025 264.161 317.541 306.046 136.553 165.800 156.553 
Partrolarar 53.395 54.200 48.490 354.615 343.377 242.626 130.942 124.332 86.900 
Lemmatrolarar ***) 21.425 25.948 22.599 225.690 241.716 236.120 82.672 84.976 83.659 
Garnaskip 3.908 2.931 3.461 89.011 64.312 67.486 43.206 30.555 29.630 
Ídnaðarskip (mett) 16.583 35.534 17.169 24.875 35.900 16.885 7.338 11.761 7.543 
Íalt 451.807 4455.828 5531.202 22.067.967 22.012.619 11.750.966 7739.854 7760.463 6628.691 
Munur % 0,89 17,57 (2,68) (15,33) 2,79 (15,02)

*) Incl. Næraberg og Frystitrolarar **) Incl West Freezer og Fuglfirðing ***) Incl. smáu lemmatrolararnar

Tað vakti ans, tá tað í bløðunum varð sagt frá einum
reiðarí, sum skuldi hava sett eitt aldursmark uppá 55
ár fyri teirra manning. Menn omanfyri hendan aldur
høvdu fingið uppsøgn.

Hetta ljóðaði ófrættakent, tí í meira enn 100 ára
gomlu søguni hjá føroyskum fiskimonnum er slíkt
ikki komið fyri alment.Tað hevur neyvan verið orsøk
fyri tí heldur.Víst vita vit, at fiskimenn sjáldan sigla alt
teirra arbeiðslív, og at nógvir mugu gevast í bestu
árum. Men tað eru kortini nógvir, sum hava verið
framúr raskir heilt fram móti 70 ára aldur og eisini

eftir hetta.
Tað er hart at vera fiskimaður, men førleiki hjá

monnum kann í hvussu er ikki setast eftir aldri, men
má vera eftir hvat teir evna.Tí vil FF eisini gera vart
við seg, um reiðarí seta slík mørk.

Vit hava tosað við avvarðandi reiðarí, og tað avvísir,
at tað skal hava sett eitt slíkt mark.Teir hava og koma
framvegis at hava mans við teirra skipum, sum bæði
eru 55 ár og meira enn tað.

Tað skal annars sigast, at menn hava støðast leingi í
umrødda reiðarí. Hetta er eisini orsøkin til, at teir eru

vorðnir so gamlir! Tað kann tí ikki hava verið so heilt
galið at vera við her.

Eitt annað er,at fiskimenn,sum mugu gevast at sigla
áðrenn eftirlønaraldur, eru ov illa tryggjaðir. Hetta er
nakað, sum eigur at verða tikið upp millum feløgini á
økinum.

Fiskimenn ikki brúkast aftaná 55 ár?
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FF sigur, at Búskaparráðið
hevur ikki grein í sínum
máli, tá tað sigur,at skatta-
lættin hjá fiskimonnum,
sum frá líður ger,at hýrur-
nar verða lægri enn ann-
ars.

Nógv vilja sleppa til
skips. Tí sleppa reiðarar
bíligari og biðja sær meira
fólk, enn teir annars
høvdu gjørt.

Fiskimannafelagið vísir
á, at tað er einki grundar-
lag fyri hesum pástandi.

Prosentparturin hjá fiski-
monnum er tvørturímóti
vaksin, síðani skattalættin
kom.

Og tá reiðarar gjalda
sama prosentpart – sama
hvussu nógv fólk er um-
borð – hava teir ongan
áhuga í at taka fleiri fólk
við, enn teir hava brúk
fyri. Og tað gera teir held-
ur ikki.

Og fyri at skera tað út í
papp, so er tað ikki reið-
arin, men skiparin, sum
setur fólkið.

Skipari og manning
vilja hava fægst møgulig-
ar menn við, tí tá verður
meira í part. Soleiðis virk-
ar skipanin.

Fiskimannafelagið sigur,
at tá fiskimannafrádrátt-
urin var í gildi – frá 1963
til 1984 – hendi einki av
tí, sum Búskaparráðið sig-
ur fer at henda nú. Og tað
øvugta hendi ikki av hesi
orsøk, tá frádrátturin varð
avtikin.

Einki grundarlag er tí
fyri at halda uppá, at
skattalættin hjá fiskivinn-
uni á sjógvi, tekur fólk frá
øðrum vinnugreinum.

Útvarpið hevur tosað
við formannin í Búskapar-
ráðnum, og tíðindi um
hetta vóru fylgjandi:

Hermann Oskarsson,
formaður í Búskaparráð-
num, sigur, at ráðið hev-
ur viðgjørt brævið frá
Fiskimannafelagnum á
einum fundi.

Ráðið heldur ikki, at
nøkur orsøk er til at
rætta nakað, tí tað, sum
stendur í ársfrágreiðing-
ini, er rætt. Og tað stóð
ikki bara í frágreiðingini
fyri 2003, tað hevur stað-
ið í nøkur ár.

Hermann Oskarsson
sigur, at ráðið er ikki
liðugt at viðgera málið, tí
hevur Fiskimannafelagið
ikki fingið svar enn. Men
felagið fær svar eftir
summarfrítíðina.

Orðini í frágreiðingini
verða ikki rættað, sigur
formaðurin í Búskapar-

ráðnum. Men harvið er
ikki sagt, at ráðið ikki vil
kjakast um málið.

Formaðurin sigur, at
hann hevur einki ímóti
at fara í Fiskimanna-
felagið at tosa um skatta-
lættan og avleiðingarnar
av honum.

Einki at kjakast um
Vit hava enn einaferð
fingið váttan um, at tað er
neyðugt at halda búskap-
arráðið upp í móti ljós-
inum.

Tá orðadráttur var aftan
á ráðstevnuna í Keyp-
mannahavn, fekk Her-
mann m.a. spurning sum
gekk uppá "um ráðið
ikki úttalaði seg um
viðurskifti, har tað ikki
hevði nakra serfrøði". Tá
svaraði Hermann, at tað
vóru nógv øki, har
limirnir í ráðnum ikki
vóru serfrøðingar. Og so
legði hann afturat: "Men
vit vita nakað um bú-
skap". Tað er ivaleyst
heldur eingin sum ivast í,
at hesi fólk, sum manna
búskaparráðið, kenna
heilar bókahillir av teori á
økinum.

Men nú hevur pípan
fingið eitt annað ljóð. FF
vísti í brævinum til bú-
skaparráðið á, at tað, sum
ráðið sigur um sáttmála-
viðurskifti hjá fiskimonn-
um, er beinleiðis skeivt.

Hetta má FF hava før-
leika fyri at úttala seg um.
Felagið hevur síðan 1912
gjørt sáttmálar fyri fiski-
menn, og verandi formað-
ur í FF hevur í nærum 40
ár verið við í sáttmálasam-
ráðingum og hevur í
meira enn 30 ár dagliga
arbeitt við sáttmálaviður-
skiftum. Henda "serfrøð-
in" á hesum økinum –
tora vit at siga – verður
gjørd til einkis við fráboð-
an um, at her er einki at
rætta hjá ráðnum, tí tað
sum ráðið sigur ""eerr  rræætttt"".

Og so bjóðar Hermann
seg fram til eitt orðaskifti,
har teir sjálvir hava
"fabrikerað" fortreytirnar!
Tað er óneyðugt at gera
fleiri viðmerkingar til
hetta. Tað ber ikki til at
hava orðaskifti um eitt
mál, um ikki útgangsstøð-
ið liggur fast. Hetta kann
so eisini vera ein við-
merking til sparikassa-
stjóran Bjarna Olsen, sum
hevur grein í "Dimmalætt-
ing" og "Sosialinum" um
hendan spurning. Tey
sjónarmið hann førir
fram hava vit longu havt
viðmerkingar til.

Ráðið má
endurskoðast
Tað einasta, sum kann
vera at kjakast um, er um
arbeiðsháttin hjá ráðnum
og ta duldu dagsskránna,

sum kemur meira og
meira fyri ein dag. Tann,
sum fylgdi við kjakinun
aftan á ráðstevnuna í
Danmark, er meiri enn
nakrantíð sannførdur um,
at her eru framvegis nakr-
ir spurningar – "leysir
endar", sum als ikki eru
svaraðir. Tað er eingin
sum trýr uppá,at ein hótt-

an frá donskum politikk-
arum, sum tann ið kom
frá formanninum í fíggjar-
nevndini í fólkatinginum,
kemur úr bláari luft.

Tað tykist, sum um ráð-
ið metir seg at hava ein
politiskan myndugleika,
heldur enn bert at vera
ráðgevandi, og at tað
verður arbeitt út frá tí

yvir høvdinum á valdu
politisku myndugleik-
unum.

Hetta kom ikki minst til
sjóndar ta ferðina, tá ráð-
ið enn eina ferð hevði
mælt til, at nú skuldu
fiskirættindini seljast á
uppboði! Eitt uppskot
sum vinnan av røttum
kennir seg ótrygga við.Tá
segði formaðurin í ráð-
num nakað soleiðis: at
hesa ferð var ikki bert
talan um eitt uppskot,
men nú skal tað setast í
verk! Sum um formaðurin
hevur nakran myndug-
leika á økinum.

Í Vinnusjónarmið, sum
eru endurgivin aðrastað-
ni í blaðnum, verður víst
á, at hetta er ikki ein
mannagongd,sum førir til
nakað úrslit.Vinnan kenn-
ir tað soleiðis, at Búskap-
arráðið heldur seg – við
sínum titlum – vera so
nógv klókari enn tey, sum
hóast alt hava tær prakt-
isku royndirnar á hesum
ymsu økjunum. Og har-
við er dialogur útilokað-
ur.

FF kann saktans bíða til
eftir summarfrítíðina at
fáa svar upp á sítt krav.
Men kravið verður fram-
vegis tað sama, nevniliga,
at skeivleikar í frágreið-
ingunum verða rættaðir.
Uttanumtos hevur als
ongan áhuga.

Búskaparráðið:

Arrogansa uttan grundarlag!
Í seinasta blaði greiddu vit frá, at Føroya Fiskimannafelag krevur, at Búskaparráðið rættar frágreiðingina hjá sær fyri 2003.

Hesi hava flottar titlar, men fyri tað er tað ein spurningur um tey veruliga eru slíkir serfrøðingar í
øllum millum himmal og jørð, og at tey harvið kunnu seta til viks royndir hjá fólki, sum arbeiða á økj-
um, sum ráðið úttalar seg um.

Hetta kom greitt fram í
Berlingske Tidende fríggja-
dagin, har formaðurin í
fíggjarnevndini hjá fólka-
tinginum,Kristian Thule-
sen Dahl, nýtir skatta-
skipanina hjá føroyskum
sjó- og fiskimonnum sum
páskot fyri kravi um at
endurmeta danska blokk-
in til Føroya, sigur Fiski-
mannafelagið í kæruni.

Fiskimannafelagið sig-
ur, at tað er greitt sam-
bart greinini í Berling-
ske Tidende, at Her-
mann Oskarsson sum
formaður í Búskaparráð-
num er upprunin og or-
søkin til hendan ágang
móti føroyskum sjálv-
ræði.

MMeenn  HHeerrmmaannnn  OOsskkaarrss--
ssoonn  hheevvuurr  lloonngguu  ggjjøørrtt
vviiððmmeerrkkiinngg  ttiill  kkllaagguunnaa..

HHaannnn  ssiigguurr,,  aatt  ttaaðð  vvaarr
hheeiimmaassííððaann  hhjjáá  FFøørrooyyaa
FFiisskkiimmaannnnaaffeellaagg,,  ssuumm
vvaarr  ggrruunnddaarrllaaggiiðð  hhjjáá
bbllaaððmmaannnniinnuumm  áá  BBeerr--
lliinnggsskkee  TTiiddeennddee,,  ttáá  hhaannnn
sskkrriivvaaððii  ggrreeiinniinnaa,,  ssuumm
ffeekkkk  FFiisskkiimmaannnnaaffeellaaggiiðð
aatt  kkllaaggaa  HHeerrmmaannnn  ttiill
lløøggmmaannnn..

Hetta vóru tíðindini í
útvarpinum um ta kæru,
sum FF hevði um em-
bætisførsluna hjá Her-
mann Oskarsson. Tað
undirstrikaða er hansara
undanførsla. Hvør skal
siga, blaðmaðurin hevur
sjálvur leitað seg fram til

hesar upplýsingar.Tað er
alt sum bendir á, at hetta
er ikki satt. Teir upp-
lýsingar um inntøkur
fiskimanna, sum eru
grundarlagið fyri grein-
ina hjá Berlingske, eru
nevniliga iikkkkii á heima-
síðuni hjá FF. Hinvegin
eru teir í ársfrágreiðing-
ini hjá FF, sum "onkur"
hevur útvegað blað-
manninum til hansara
endamál. Lesararin kann
sjálvur meta um restina.

Hevur Hermann smekkað?
Fiskimannafelagið kærir formannin í Búskaparráðnum, tí
hann, sambært felagnum, eigur lut í donsku uppíleggingini
í innanhýsis føroysk viðurskifti. 
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Nakrir lyklapersónar í hes-
um frásagnum vóru Ervik-
beiggjarnir. Seks av sjey
brøðrum løgdu út frá Nor-
egi við skipi sínum "Juvel"
undan týskarunum.Tilsam-
an vóru 25 fólk umborð,
konur,børn og onnur,sum
vóru við. Teirra millum
var eisini tann tá 20 ára
gamla Esther Støylen, sum
giftist í Føroyum, og sum
hevur nógvar eftirkomar-
ar her.

Allir Ervikbeiggjarnir eru
deyðir,men fleiri av børn-
um teirra hava framvegis
samband við og áhuga
fyri Føroyum,og tey meta
seg meira og minni sum
føroyingar.Tey vitja eisini
í Føroyum, tá høvi bíðst.

Nú um dagarnir var ein
teirra og vitjaði. Tað var
Per Egil Ervik, sonur Karl,
sum var annarmeistari á
"Juvel". Tað var Karl, sum
fekk skaða í høvdið, tá
"Juvel" stoytti saman við
enska slagskipinum "Kong
George V", tá teir sigldu
millum Føroyar og Bret-
land. Hetta kundi lættliga
verið endað galið, men
teir vóru bjargaðir av góð-
um sjómansskapi hjá Rasm-
usi, skiparanum, sum eis-
ini var ein av Ervikbeiggj-
unum.

Floksveitsla
Per var komin til Føroyar
saman við konu og tveim-

um døtrum í samband við
eina "floksveitslu" í skúl-
anum í Klaksvík, har
hansara flokkur skuldi
hittast aftur. Hann gekk
ikki so leingi í skúla í Før-
oyum, tí hann var bert 9
ára gamal, tá kríggið end-
aði, og øll fóru aftur til
Noregs. Men kortini var
hann sera spentur at
síggja sínar gomlu floks-
felagar aftur, sum hann
ikki hevði sæð í næstan
60 ár. Hann var í veruleik-
anum tann fyrsti, sum
boðaði frá, at hann fegin
vildi luttaka, tá hann
hevði fingið bræv um
hetta tiltakið. Tað vóru
tveir flokkar sum hittust
aftur, og vóru tað 44, sum
møttu. Sjey næmingar eru
deyðir, og annars møttu
so at siga tey flestu.Næm-
ingar vóru eisini komnir
frá øðrum londum, bæði
úr Noregi og úr Dan-
mark. Ein av næming-
unum býr í Australia. Hjá
einum var tað ov langt at
koma, men hann sendi
eina heilsu.

Tey møttust fyrst í skúl-
anum og fóru síðani til
Viðareiðis at eta døgurða.
Per helt eisini røðu undir
borðhaldinum.Tann segði
frá foreldrunum, hvussu
tey allar dagar høvdu tos-
að um, hvussu væl tey
vóru móttikin í Føroyum.
Hann tók eisini til,hvussu

stórur munurin er nú, tá
flóttarfólk verða móttikin
av politinum og tá foreld-
ur hansara komu til
Klaksvíkar og vóru mót-
tikin sum familja. Ein lær-
ari, sum Per minnist var
Hákun Djurhuus. Tað var
hann, sum skipaði fyri at
útvega norðmonnunum
innivist, so hvørt teir
komu til Klaksvíkar.

Stuttligt at vera
aftur í Føroyum
Per helt, at tað var stak
stuttligt og hugnaligt at
vera aftur í Føroyum.
Hann hevði tikið sær
góða stundir at ganga
runt í Klaksvík og minna
seg á gamlar dagar. Hann
hevði ofta verið í Føroy-
um, síðan hann fór aftur
til Noregs, men hetta
hevði altíð verið  við fiski-
skipi og tá hevði man ikki
altíð tað nógvu tíðina at
ráða yvir. Nógv er sjálv-
andi broytt í Klaksvík,
men meira enn so er okk-
urt eftir av tí gamla.

Per hevur bert gott at
minnist aftur á tíð sína í
Føroyum. Tey høvdu tað
so gott, sum tey kundu
ynskja sær tað, sjálvandi
burtursæð frá at tað var
krígstíð.

Ta fyrstu tíðina búðu
tey í kjallaranum hjá Jógv-
an Kjølbro, seinni hjá
Nølla syni hansara. Síðani

fluttu tey norður á Steng-
urnar og har var heimur-
in hjá Per og hansara
javnlíkum. Tað var ikki
ofta, tey fóru aðra staðir.

Í einari av frásagnunum
høvdu vit eina frágreið-
ing um, tá "Silva" varð
bumbað av týskarum, og
Johannes Henriksen, sum
var staddur í maskinrúm-
inum, mundi fingið ein
bumbu undir vangan. Hesa
hending minnist Per væl,
hóast hann bert hevur
verið eini fimm ár tá.

Sum rímiligt er, lærdi
hann eisini føroyskt,og nak-
að væl hongur eftir enn.

Tá Kaj fekk brell
eftir hekkutrolarum
Per hevur verið sjómaður
alt sítt lív,og alla sína tíð á
sjónum hevur hann verið
maskinmeistari á skipum
hjá Ervik. Nú hevur hann
lagt frá sær, og hetta gev-
ur honum so eisini tíð at
vitja í Føroyum sum turist-
ur.

Skipasøgan hjá Ervik-
ættini gongur heilt aftur í
30-árini, tá fyrsta "Juvel"
varð bygd. "Juvel" var línu-
bátur, og høvdu teir línu-
bátar heilt fram til endan
av 60-unum.Tá bygdu teir
verksmiðjutrolaran "Labra-
dor".Tann fyrsti skiparin,
sum eisini skuldi leggja
teimum lag á, var Kaj hjá
Mortan ella Kaj Johanne-

sen. Og tað stuttliga var,
at við á "floksveitsluni"
var eisini Mortan hjá Kaj,
so tað er ikki so torført at
gita, hvat teir hava tosað
um! 

Søgan er annars hendan,
at Rasmus Ervik og Kaj
kendust væl frá tíðini í
Føroyum,og teir vóru vin-
ir. Ervikkarnir vóru óførir
línumenn, men kendu
ikki nógv til trol. So tá teir
fóru at fáa sær trolarar,
varð Kaj biðin um at
koma við fyrsta túrin at
leggja teimum lag á. Og
hetta kom so eisini at fáa
týdning fyri føroyska trol-
arasøgu. Í Føroyum var
um hetta mundi bert ein
hekkutrolari, og tað var
"Kap Farvel" í Vestmanna.
Hetta var í tí tíðini, tá Kaj
framvegis sigldi við gamla
"Skálaberg", sum var síðu-
trolari.

Kaj gjørdist púra hug-
tikin av teirri nýhugsan,
sum lá í einum slíkum
hekkutrolara, sum "Labra-
dor". So hann tók beinan-
vegin stig til at fáa gjørt
tekning til ein slíkan, sum
fyritøkan hjá Kjølbro
skuldi byggja. Hetta var
táverandi stjórin Svend
Thulesen við uppá, og
søkt varð til landsstýrið
um innflutningsloyvi og

stuðulslán. Sum ofta gekk
seint at fáa svar. Men ein
dagin tók Kaj sær um
reigg og fór inn at tosa
um hetta málið við Kristi-
an Djurhuus, sum tá var
løgmaður. Tað var vekt
aftan fyri orðini hjá Kaj,
so tá 20 minuttir vóru
farnir var leyst og liðugt,
og Kjølbro kundi bíleggja
sín fyrsta hekkutrolara
"Sjúrðarberg", núverandi
"Ljósafelli".Kaj fekk tá eis-
ini hugskotið um at gera
tveir trolbanar, men hetta
kom ikki í lag fyrr enn
seinni.

Labrador var seinni
keyptur til Føroyar og
fekk navnið "Polar Sea",
sum seinni varð broytt til
"Palli hjá Mariannu". Hes-
in endaði í Suðurafrika,
har hann sakk, og úti við
30 av manningini sjólótust.

Eggjaðu til nýhugs-
an í New Zealandi
Í 1989 fingu teir Ervik-
beiggjarnir ein nýggjan
"Labrador", sum eisini var
verksmiðjutrolari.Umstøð-
urnar í norskum sjógvi
vóru tá so trongar, at teir
fóru so langt burtur sum
til Australia at veiða. Her
vóru teir í umleið eitt ár.
Tá fóru teir til New Zea-
lands. Mótsatt roynd-
unum hjá føroyingum, so
eydnaðist hetta sera væl
hjá norðmonnum, og so
við og við fóru 10 norskir
trolarar á hesar leiðir, og
nakrir av teimum eru har
enn.Tá teir komu til New
Zealand kendu teir einki
til havfiskskap har. Teir
høvdu bert útróður við
smærri bátum, og teir
fiskaðu einans ávísar tíðir
á árinum.

Men tá fiskimenn á stað-
num sóu, hvussu væl tað
bar til hjá norðmonnum,
fingu teir eisini brell og
úrslitið varð, at Ný  Zea-
lendingar fingu heilar 30
verksmiðjutrolarar, sum
tað hevur gingist væl hjá.

Ervikvitjan í Føroyum:

60 ár gingu áðrenn Per
sá sínar floksfelagar aftur
Sum kunnugt hava vit í fleiri bløðum havt frásagnir um norðmenninar, sum flýddu
til Føroyar, tá týskarar hersettu Noreg í 1940.

1. Jóhannes Rasmussen, 2. Helgi Brekku, 3. Kirstin Klakk, 4. Jón Hansen, 5. Martin Heldarskarð, 6.Trygvi Johansen, 7. Liden Jacobsen, 8. Helga Hansen, 9. Michael
Matras, 10. Eilef Nielsen, 11. Gertrud Sigurðsson, 12. Mortan Johannesen, 13. Schønning Hansen, 14. Per Egil Ervik, 15. Maina Johannesen, 16. Katrin Thomsen,
17. Eiler Samuelsen, 18. Odd Fjalsbak, 19. Hergerð Jacobsen, 20. Kristianna Heinesen, 21. Kirstin Petersen, 22. Richard Thomsen, 23. Jørga Jacobsen, 24. Solveig
Heinesen, 25. Símin Júst Mellemgaard, 26. Mathilda Poulsen, 27. Grethe Havn Rasmussen, 28. Bergfríð Husgaard, 29. Ása Vágsheyg, 30. Minna Isaksen, 31. Ellinor
Jensen, 32. Fanny Andreasen, 33.Turid Fuglø, 34. Malena Hendriksen, 35. Sámal J. Hansen, 36. Signhild Biskupstø, 37. Ásbjørg Leivsgarð, 38.Tormeina Johannesen,
39. Ruth Isaksen, 40. Jóngerð Purkhús, 41. Ingvør Krosstein. Ingun Lützen vantar á myndini, men var við til veitsluna.

Per Egil Ervik inni á
skrivstovuni hjá FF.



Men eftir tí, sum Per hev-
ur frætt,er minni at fáa nú.

Í dag hava Ervik menn-
inir ein verksmiðjutrolara
"Juvel", sum ein part av
árinum fiskar tosk og
virkar hann umborð, og
sum hin partin fiskar
rækjur.Tá teir eru á toska-
veiðu, eru 30 mans við,
og tá teir eru á rækju-
veiðu, eru 15 mans við.
Skipið er heldur størri
enn størstu føroysku
rækjutrolararnir. Per letur
ikki so illa at rækjuveið-
uni, tí nú eru prísirnir við
at fara upp. Tað seinasta,
sum frættist um ídnaðar-
rækjur, er ein prísur sum
er 13-14 kr. pr.kg. Hetta
svarar til kr. 11.50-12,50 í
okkara peningi. So kan-
ska er vón fyri framman
kortini, eisini hjá okkum.

Nú er tað triðja ættar-
lið, sum rekur Ervikfyri-
tøkuna. Teir hava dugað

at sett fólk við,og børnini
hjá teimum fyrstu Ervik
systkjunum eru um at
náa eftirlønaraldur. Men
nú eru tað teirra synir,
sum standa á brúnni.

Ervikættin er sera fegin
um søguna um norð-
menninar undir krígnum,
sum hevur verið í FF-
blaðnum, og sum teir eru
ein partur av. Sum tað
sæst á myndunum, vóru
vit eisini saman úti á
kirkjugarðinum, og løgdu
blómur á grøvini hjá
systkinabarninum hjá Per,
lítla Trygva, sum doyði
sum nýføðingur.Hann varð
sonur Lisu og Kjell Ervik.

Vit eru eisini fegin um
at hava kunnað skrivað
hesa søguna og harvið
staðfesta felagsskapin mill-
um Føroyar og Noreg,
sum Per Ervik og øll
hansara ætt meta seg at
vera ein part av.
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Per leggur blómur á grøvina hjá sínum lítla systk-
inabarni  Trygvi, sum doyði bert 2 mánaðar gam-
al í 1943.

Per og kona hansara Torbjørg við grøvina hjá
Trygva.

Samfelagskjak – betri samskifti,
so nakað kemur burturúr
Í royndini at fáa eitt orðaskifti um búskaparráðið endurgeva vit tað sum Arbeiðsgev-
arafelagið segði í riti sínum Vinnusjónarmið í 2002. Vit hava skrivað okkara við-
merkingar uttan at skeita eftir hesum sjónarmiðum, og sum tað sæst eru sjónar-
miðini hjá teimum og okkum meinlík. Sum tað skilst hevur Búskaparráðið ikki tikið
hesi sakligu sjónarmið hjá arbeiðsgevarum til eftirtektar, so niðurstøðan er tann
sama í 2004 sum í 2002.
Hagtøl og metingar av bú-
skapinum eru grundarlag-
ið undir samfelagskjaki-
num. Fyri at fáa eitt so
gott samfelagskjak sum
gjørligt er neyðugt, at
samskifti er millum allar
partar, so allar metingar
og meiningar koma fram,
og almenna vitanarstøðið
hækkar. Partar eru eitt nú
politikarar, embætisfólk,
vinnan, fjølmiðlar og rele-
vantir stovnar.

Serliga Búskaparráðið
skal samskipa hetta sam-
skiftið. Føroya Arbeiðs-
gevarafelag heldur ikki,
at Búskaparráðið í sínum
síðstu frágreiðingum hev-
ur megnað hesa uppgávu

nóg væl. Frágreiðingarnar
eru ov teoretiskar og taka
í alt ov lítlan mun hædd
fyri, hvussu veruleikin sær
út. Hetta kemst møguliga
av, at Búskaparráðið tosar
ov lítið við relevantu part-
arnar í samfelagslívinum.
Til dømis hevur nærum
einki samskifti verið mill-
um Búskaparráðið og
feløgini í Vinnuhúsinum.

Føroya Arbeiðsgevara-
felag heldur tað hava al-
stóran týdning, at Búskap-
arráðið metir um gongd-
ina og bygnaðin í bú-
skapinum, men verða frá-
greiðingarnar ov teore-
tiskar, skilja móttakararnir
ikki boðskapin. Hetta er

støðan í dag, og hon er
óheppin, tí skal Føroya
fólk lurta, krevst virðing
fyri Búskaparráðnum.

Føroya Arbeiðsgevara-
felag ivast eisini í, um
Búskaparráðið skal koma
við ítøkiligum uppskot-
um um,hvussu tilráðingar
hjá ráðnum skulu fremj-
ast í verki. Her verður
millum annað hugsað um
fiskidagaskipanina, sum
Búskaparráðið skeyt upp.
Ein uppgáva hjá ráðnum
er at birta upp undir kjak,
eisini um eitt so trupult
mál sum at krevja tilfeing-
isrentu fyri fiskiskapin
undir Føroyum. Men høv-
uðsuppgávan er at leggja

lunnar undir kjakið við
lættfatiligum greiningum,
eins og ráðið gjørdi í sam-
bandi við eftirlønarspurn-
ingin. Tá eitt felags vitan-
arstøði er fingið til vega,
og ikki fyrr enn tá, eru
allir partar til reiðar at
viðgera ítøkiligar loysnir.
Uppskotið hjá Búskapar-
ráðnum um fiskidagaak-
tión kundi ikki vinna
frama, tí uppskotið datt
sum ein liðug loysn úr
leysari luft, áðrenn nøkur
felags fatan var fingin fyri
málinum.
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Bólkur 2: Partrolarar

Upsi:
Tað er sera nógv til av
upsa. Líkamikið hvar ein
fiskar, so er upsi at fáa, og
upsin er gjøgnumgang-
andi smáur. Í ár er upsin
smærri enn nakrantíð.

Gongdin er at upsin
verður smærri og smærri
fyri hvørt fiskiár.

Eftir hesum at døma,
hava fleiri góðir árgangir
verið av upsa í fleiri ár.
Liviumstøðurnar hjá teim-
um nýggju árgangunum
mugu tí metast at hava
verið góðar í fleiri ár á
rað.

Fyri 4-5 árum síðani
vóru góðir árgangir, og
hesin fiskur skuldi sæst
aftur í veiðuni í fjør og í
ár av størri upsa – men
lítið er til av hesum fiski.

Annars er upsin gjøgn-
umgangandi feitur, hetta
merkir at føði er til ups-
an.

Tann upsin sum er
djúpt er bæði feitur og
stórur,men rúgvan er ikki
so stór. Upsin á grunnum
vatni er nógv smærri.

Tær leiðir har svart-
kjaftatrolarnir fiska, kann
eisini vera nógvur upsi at
fáa.

Av fiskamongdini sum
er í trolinum, kann upsi
væl vera fleiri %, so hetta
gevur ábending um, at
nógv meiri av upsa blívur
fiska, enn tað sum blívur
skrásett.

At vísa á, at tað er so
kunnu m.a. snellubátarnir
greiða frá. Bæði toskur og
upsi eru ofta at fáa uppi í
sjónum.

Partrolarnir meta at tað
skal vera nóg mikið av
fiskidøgum,fyri at klára at
tynna út í upsastovn-
inum.Talið av upsa er so
stórt, at teir hava ikki nóg
mikið av pláss. Út frá hes-
um kundi ein mælt til at
økt um fiskidagatalið fyri
bólk 2, um tað førdi til at
støddin av upsanum sum
varð fiskaður bleiv størri.

Toskur:
Toskurin er minkaður
nakað í tali fyri allar leið-
ir, men hildi verður at
stovnurin er nøkulunda á
tí støði hann plagar at
vera fyri miðal fiskiár.

Á kantinum á Føroya
Banka er stórur og feitur
toskur at fáa.

Toskurin eystanfyri er

góður. Har er stórur og
feitur fiskur at fáa.

Bólkur 3: Línuskip

Toskur:
Toskurin er vanliga  rak
hesa tíðina av árinum, og
í ár sær toskurin nøku-
lunda út sum hann plag-
ar, møguliga eitt sindur
rakari enn fyri miðal ár.

Toskurin er eisini sera
smáfallandi. Fyri hvørt ár,
fleiri ár á rað, er toskurin
gjøgnumgangandi blivin
smærri.Tað blíva færri og
færri stórir toskar, og
fleiri og fleiri smáir tosk-
ar.

Vestanfyri Mykines er
toskurin serstakliga rak.

Hýsa:
Hýsustovnurin er sera
stórur, tí allastaðni á Land-
grunninum har fiskað
verður, er hýsa at fáa.

Hýsan er gjøgnumgang-
andi smá, so útífrá tí má
sigast at fleiri góðir ár-
gangir eru komnir inn í
stovnin,og helst eru  stór-
ir árgangir á veg inn, tí
tað letur til at hýsan blív-
ur meiri smáfallandi ár
eftir ári.

Hýsan er hampuliga
væl fyri tá ið tað kemur til
fiti. Hýsan hevur onkun-
tíð fyrr verið feitari hesa
tíð á árinum.Hetta merkir
møguliga, at tað er ov
lítið av føði til at hýsan
skjótari fær vaksið seg
stóra.

Longa:
Føroysk línuskip fiska
mest eftir longu um
summarið, tá ið norð-
menn eru farnir.

Longan fæst allastaðni,
bara ein fiskar nóg djúpt.

Longan er feit, so hetta
bendir á, at nóg mikið av
føði er hjá longuni.

Støddin er hampulig –
Longan er ikki so stór
sum í 70´unum, men
onkur stór longa er ímill-
um. Annars eru fleiri ár-
gangir inni í veiðuni, so
metast má, at stovnurin
er væl fyri.

Brosma:
Brosman er smá,men feit.
Brosma er allastaðni at
finna, bara tú fert nóg
djúpt.

Føroya Banki:
Har er nógvur toskur, all-
ar støddir og toskurin er

væl fyri, men toskurin er
smærri í ár enn undanfar-
in ár.

Bólkur 4: Útróðrar-
bátar yvir 15 t
Flatfiskurin:
Nógv er til av flatfiski.
Metast má at stovnurin er
væl fyri, tí allar støddir
eru at fáa, og talið av fiski
má metast at vera líka
stórt sum undanfarin ár.

Flatfiskurin er væl í
holdum – hann er feitur,
so metast má at nóg mik-
ið av føði er til flatfiskin.

Hetta bendir so á, at
føðigrundarlagið hjá flat-
fiskinum er gott.

Út í frá hesum má met-
ast at grundarlag er fyri at
geva fleiri fiskidagar eftir
flatfiskinum.

Toskur:
Toskurin er hampuliga
væl fyri.

Tey økir eystanfyri har
trolbátarnir fiska er tosk-
ur at fáa.

Tað letur til at eingin
trupulleiki er at fáa tað
hjáveiði nøgd av toski,
sum bólkur 4 hevur loyvi
til. Út ífrá tí verður mett,
at toskastovnurin er
hampuliga væl fyri. Tað
hevur tó onkuntíð verið
meiri toskur at fáa.

Bólkur 4 fiskar mest
eystanfyri,og har vísir tað
seg, at toskurin er væl
fyri, tí hann er ikki rak.
T.v.s. at nóg mikið av føði
er á hesum øki.

Vestanfyri er fiskurin
rak.

Annars letur tað til, at
minni er til av toski í ár
samanlíkna við seinasta
ár. Eingin grund er tó at
halda, at stovnurin er
minni enn hann plagar at
vera fyri miðalár.

Hýsa:
Hýsan er gjøgnumgang-
andi smá, og tað letur til
at hon blívur meiri smá-
fallandi fyri hvørt ár.
Hetta kundi so bent á, at
fleiri góðir árgangir eru
komnir inn í hýsustovnin,
og aðrir góðir árgangir
eru á veg inn í hýsustovn-
in.

Samanumtikið kann sig-
ast, at hýsan er javnt rak
allastaðni. Hesa tíðina á
árinum, plagar hýsan eis-
ini at vera rak, og feitari
um heystið. Gjøgnum
hetta fiskidagaárið hevur

gongdin viðvíkjandi hvus-
su hýsan hevur verið fyri,
eisini fylgt tí vanligu
gongdini.

Bólkur 5: Útróðrar-
bátar undir 15 t
Toskur:
Nakað av toski er at fáa,
men ikki so nógv sum tað
onkuntíð hevur verið.

Toskurin er hampuliga
væl fyri, men hann hevur
eisini onkuntíð verið feit-
ari hesa tíð á árinum.

Tann smái toskurin er
feitari enn størri toskur-
in.

Toskurin eystanfyri er
betri fyri enn vestanfyri.

Hýsa:
Nógv er til av hýsu. Ser-
liga nógv er til av smáari
hýsu. Smáhýsan er feit,

men tann størra hýsan er
ikki so feit.

Samanumtikið:

Tosk:
Fyri tosk má ein meta, at
stovnurin er hampuliga
væl fyri bæði tá ið talan er
um stødd á stovni, og
hvussu væl í holdum
fiskurin er.

Nógvur toskur er at fáa,
men ikki so nógv sum tey
seinastu árini. Metast má
at stovnurin nú er á ein-
um støði, sum hann plag-
ar at vera fyri eitt miðal
fiskiár, men toskurin er
ikki so feitur, sum hann
onkuntíð hevur verið.

Hýsa:
Sera nógv er til av smáari
hýsu, og hýsan er hampu-
liga væl fyri, tá ið talan er

um fiti.Tað kundi týtt upp
á, at hýsustovnurin er so
stórur, at ikki er nóg mik-
ið til av føði til hýsuna, so
at hon kann veksa opti-
malt.

Upsi:
Upsastovnurin er eisini
væl fyri, tí nógv er til av
smáum upsa. Men heldur
ikki her er nóg mikið av
føði, til at stovnurin kann
veksa tað sum er møgu-
ligt, tí upsin blívur meiri
smáfallandi ár eftir ár.

Føroya Banki
Fiskaríi á Føroya Banka er
minka nakað seinastu tíð-
ina.

Samanlíkna við somu
tíð í fjør, so er fiskaríi
minni

Metingar hjá ymisku skipabólkunum um
støðuna í teimum einstøku fiskastovnunum
Umboð fyri teir ymsu veiðubólkarnar í fiskidaganevndini gjørdu sínar metingar av støðuni í fiskastovnunum hjá teimum ymsu
skipabólkunum. Vit meta hesar metingar at vera av áhuga hjá okkara lesarum og verða tær endurgivnar her.

Talva 1: Meting frá skipabólkunum, um hvussu  toska-, hýsu, upsa- og
flatfiskastovnarnir eru fyri

Frágreiðingar: 0 = sama støða sum fiskiárið 2003-04
+ = eitt sindur betur enn fiskiárið 2003-04
++ = nógv betur enn fiskiárið 2003-04
– = eitt sindur verri enn fiskiárið 2003-04
–– = nógv verri enn fiskiárið 2003-04
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Annar partur av søguni um skipið Anana:

Framhald á næstu síðu

Í seinasta blaði høvdu vit
frásøgn um "Ananu" og
um fyrra árið hjá teimum
við útróðrarbátum undir
Grønlandi í 1935. "Anana"
sigldi sum farmaskip vet-
urin 1935/36 og fór aftur
til Grønlands við útróðr-
arbátum á vári í 1936. Frá
hesum árinum hava vit
fleiri persónligar frásagn-
ir.

Tann fyrsta er frá Johan
Vilhelm Mohr, kallaður
Lill, og er hon úr bókini
hjá Niels Juel Arge "Teir
sigldu úti". Petra, einkjan
eftir Niels Juel, hevur ver-
ið so beinasom at lata
okkum endurgeva tað,
sum Niels Juel hevur
skrivað, og sum eisini er
ein fortreyt fyri at kunna
lýsa søguna so frægt, sum
tað nú verður gjørt.

Sverri sum
messudrongur
Vit hava hitt tann 82 ára
gamla Sverra Mortensen
av Argjum, sum fekk
longri tíð við "Ananu" enn
teir flestu. Hann greiðir
frá:

Eg fylti 14 ár í mars,
sum eg fór við "Ananu" 1.
juni í 1936. Tað gekk so-
leiðis fyri seg, at eg átti
ein beiggja, Poli, sum
hevði verið við "Ananu" í
1935.Og nú árið eftir skal
"Anana" gera klárt at fara
næsta túr. Eg fekk ein so
brennandi hug at sleppa
við. Eg fór oman til parta-
felagið Uvak og spurdi
Christian Holm Jacobsen,
sum var stjóri, um eg ikki
kundi fáa kjans at koma
við sum messudrongur.
Hann helt fyri við meg:
"Eg haldi, at tú ert so lítil,
at tú skalt vera heima hjá
mammu tíni eitt sindur
afturat". Hetta vóru ikki
góð boð at fáa, og lagið
var ringt. Nú mátti eg fara
út aftur at fortelja fyri
mammu, at eg fekk ongan

kjans.Men tað var einki at
gera við tað. Tað gingu
nakrir dagar, so ringir
telefonin – vit høvdu tele-
fonstøðina tá – og nú er
tað partafelagið Uvak,
sum sigur, at eg má gera
meg kláran at koma við.
Nú hevði eg kortini fingið
kjans. Hetta komst av, at
ein messudrongur varð
blivin sjúkur, og kundi
ikki fara við. Hesin var
Knút Háberg, sum seinni
gjørdist sparikassastjóri.
So eg fekk at enda kjans-
in, sum eg so brennandi
ynskti mær.

Vit, sum kalla okkum
"Teir fýra" plaga at fara út
at syngja fyri fólki, og
einaferð, tá vit vóru og
sungu á Lágargarði, hitt-
ust vit báðir Knút aftur.
Vit komu at práta um tað
ferðina, tá eg slapp við
sum messudrongur, og tá
helt Knút fyri, at eg kundi
takka honum fyri, at eg
var sloppin við, og tað var
eisini rætt.

Sum sagt, so slapp eg

við "Ananu". Eg hevði ikki
nógva tíð at umráða meg.
Klokkan var um hálvgum
ellivu, tá reiðaríið ringdi,
og ásett var, at skipið
skuldi sigla um 2 tíðina,
so her mátti berast skjótt
at. Mamma mín fekk einki
gjørt, tí hon varð lammað
av eini heilabløðing, sum
hon hevði fingið tvey ár
frammanundan, so Maja
(Dalsgaard) systir mín
mátti fara at taka sær av at
fáa meg riggaðan til.

Sjey messudreingir
Eg fór so umborð. Vit
vóru sjey messudreingir.
Eg minnist nøvnini á
teimum.Ein var úr Lorvík,
sum kallaðist Asbjørn. Ein
úr Kollafirði, sum kallaðist
Hans Jacob. Hann doyði í
flogvanlukkuni í Mykinesi
í 1970. Úr Havn vóru Poul
Poulsen, hjá Karl á Kák,
Marius Kamban, Halgir
Winther og Lill. Og tað
eru bara eg og Lill, sum
eru á lívi.

Vit fara so av Havnini

vestur um.Vit vóru allir so
ringir av sjóverki, at tað
var ikki hugsingur um, at
vit kundu gera nakað sum
helst. Men so komu boð
úr offisersmessuni, har
sagt varð, at tann av okk-
um, sum fyrst kom fyri
seg, skuldu arbeiða í
teirra messu.Tað fall í mín
lut. Annars var ætlanin, at
eg skuldi vera messur har
afturi. Teir kallaðu tað
afturi í pumpuni. Har var
eitt uppihaldsrúm til flekj-
ararnar, og tað var beint
upp yvir skrúvuni. Eg var
faktisk bangin fyri, at eg
skuldi enda har afturi,
men varð bjargaður burt-
ur úr tí á hendan hátt.

Umborð vóru 26 út-
róðrarbátar, og til hesar
26 bátarnar hoyrdu 104
mans. Síðani var tað sjálv
manningin á "Ananu",
sum taldi 56 mans.Tilsam-
ans vóru vit 160 mans.
Umborð varð eisini ein
krambúð.

Og so gekk leiðin yvir
til Grønlands. Vit komu

yvir í gomlu Føroyinga-
havnina, og har riggaðu
vit bátarnar til at fara á
sjógv, so teir kundi byrja
at rógva út. Vit sigldu
nakað út frá, og soleiðis
gekk tíðin har uppi.

"Anana" lá til havs. Bát-
arnir fóru avstað um
morgunin, og ofta hendi,
at tað gjørdist myrkt í
toku.Tá varð ringt við eini
klokku, so bátarnir skuldu
hoyra, hvar "Anana" var.
Men,sum vit eisini greiddu
frá í seinasta blaði, so
hendi tað seg meira enn
so,at bátarnir høvdu trup-
ult við at finna aftur at
borði.

Bátarnir komu annars
vanliga aftur um kvøldið.
Teir fiskaðu og lótu fiskin
til skipið, og so vóru flekj-
arar og aðrir umborð,sum
hagreiddu fiskin.

Allir bátarnir høvdu
motor, onkur hevði gløði-
høvd motor.

Vit komu ongantíð til
lands við "Ananu", tí har
var eingin kei at leggja til.

Vit vóru eina ferð inni og
tóku vatn. Vit fóru inn
undir ein leka og ein
pressending varð løgd
undir, og so rann vatnið
niður í pressendingina,og
síðan skuldi vatnið fáast
umborð. Hetta var sera
langrøkið. Sum sagt vóru
vit 7 kokkadreingir og í
hvussu er tveir kokkar. So
her var nóg mikið at gera.
Alt skuldi jú gerast um-
borð – eisini tað at baka
breyð.

Vit sóu land, tá tað var
klárt í veðrinum. Vit fisk-
aðu eisini í fríløtunum.
Eina ferð sendu teir meg
eini ørindi aftur í mess-
una. Teir skuldu halda
snørið, meðan eg var
burturi. Tá eg kom fram
aftur, nú er á, men tá
høvdu stavnarnir hongt
nakrar fiskar í snørið.
Hetta var slíkt beistaves-
in, sum ofta varð gjørt
móti ungum dreingjum.

"Anana" var eitt stórt
skip – 4.700 tons – Norð-
menn, sum keyptu hana

Úr Grønlandi til
India við "Ananu"

Síðurnar 9,
10, 15 og 16

kunnu takast
úr blaðnum

Hetta er seinni partur av frásøgnini um "Ananu". Byrjað verður við frásøgn frá 1936 – seinna árinum
undir Grønlandi og endað verður við frásøgn um, hvussu Sverre Mortensen endaði í India.Vit fáa eisini
eitt sindur at vita um lívið hjá Sverra, eftir at hann hevði siglt við "Ananu", m.a. fáa vit nakað at vita
um teir motorarnar, sum hann hevur gjørt.

"Anana" hevði fingið annan lit, tá hon í 1936 fór aftur til Grønlands. Her verður hon gjørd klár.



seinni, hildu fyri at hon
var sum ein undirvatns-
bátur, tí hon lá so tungt í
sjónum.

Vit vóru fýra mánaðir
burtur. Tá vit skuldu fara
at sigla heim, var stór
frøði á øllum. Allir bátar-
nir blivu settir inn á dekk-
ið og vórðu væl surraðir.

Tá vit vóru komnir
heim, blivu allir bátarnir
loraðir út aftur, og síðan
fóru útróðrarmenninir –
hvør við sínum báti – til
hús. Messudreingirnir, sum
skuldu vera hjá útróðrar-
monnum, fóru eisini til
hús.

"Anana" fór síðani at
sigla runt oyggjarnar at
taka fisk inn. Vit vóru á
Klaksvík, inni í Eystur-
oynni, á Sørvági og í Vági,
og so var siglt niður til
Italia við fiskinum og har
vóru vit bæði í Napoli,
Genova og Levorno.

Skipari á "Ananu" var
Victorinus Joensen,Esmar
Fuglø var 1. stýrimaður og
Sofus Andreassen av
Strondum var 2. stýrimað-
ur. Johan Samuelsen var 3.
stýrimaður.

Johan Jacobsen úr Vest-
manna var 1. meistari.

Hitti havnamann
á gøtuni í Genova
Eg skal fortelja eina lítla
hending, sum mær var
fyri,meðan vit vóru í Gen-
ova. Eg hevði frí hendan
dagin, og var farin ein
spákitúr eftir keiuni.Tá eg
hevði gingið eitt petti,
møti eg einum offiseri í
flottum uniformi.

Beint sum vit skulu fara
framvið hvør annan letur
í offiserinum: "Tú skuldi
væl ikki verið sonur Rakul
og Mortan á Geil, ha" og
rætt var, foreldur míni

vórðu nevnd Rakul og
Mortan á Geil.Tá bleiv eg
kløkkur. Tað vísti seg, at
hetta var Diaba, sonur
Evu og Tummas í Rættará.
Hann sigldi sum maskin-
meistari við einum donsk-
um skipi, sum kallaðist
"Kristian Sass".

Og í sama viðfangi kann
eg eisini siga tað, at Poli
beiggi mín og Magnus,
beiggi Esmar Fuglø, sum
var 1. stýrimaður við "An-
anu", fingu báðir kjans við
"Kristian Sass". Teir fóru
so av "Ananu" í Genova
umborð á "Kristian Sass".

Pola, beiggja mín, sá eg
ongantíð aftur, frá tí hann
fór úr Genova við "Kristi-
an Sass". Hann fór seinni í
land og á diakonskúla.
Hann druknaði undir kríg-

num í 1944. Hetta hendi í
Sønderborg á Als. Hann
var farin at svimja og fekk
krampa. Hann fekst á
land,men tað fekst ikki lív
í hann aftur. Hann var for-
lovaður við eini gentu í Vi-
borg, og hann varð grivin
har.Beiggi mín Frits var til
jarðarferðina, og tá hittu
hann fyrstu ferð gentuna
hjá Pola. Tey giftust og
fingu fýra børn.

"Anana" seld
Vit koma so heimaftur
eftir at hava landað fiskin.
"Anana" skuldi síðan nið-
ur til Leith í dokk. Men so
hendir tað, at hon verður
seld yvir til Noregs til
Skoglandreiðaríið í Hauge-
sund.

Tað vóru fleiri grundir
fyri, at "Anana" varð seld.
Ein var, at leiðslan í Uvak
hevði ampa av trygdini
hjá útróðrarmonnunum.
Tað var nú ikki tað sama
at hava útróðrarstøð á
víðum havi og á landi.
Menn kundu jú lættliga
villast frá skipinum í vána-
ligum líkundum. Ein onn-

ur orsøk var, at prísurin á
skipum var nógv uppfarin
vegna krígshóttanina í
Europa, so nú var møgu-
leiki fyri at fáa slætt borð.

"Anana" skuldi sigla
undir Panamaflaggi, og
fekk navnið "Angelo".
Skiparin kom til mín og
segði, at um eg vildi halda
áfram at sigla við, so mátti
eg fara við skipinum.
Hann gjørdist so stýri-
maður og eg var messu-
drongur.

Tá var eg byrjaður at ar-
beiða har frammi í pant-
arínum hjá hovmeistar-
anum. Men nú skuldi eg
aftur í messuna. Hov-
meistari var Poli Olsen úr
Vestmanna. Skipið verður
siglt yvir til Haugesund,
og har verður farið í holt
við at brenna ymist burt-
ur úr skipinum, m.a. tað
sum hevði verið uppi-
haldsrúm í mittlastini.
Lastin var gjørd aftur til
tað, sum hon hevði verið
frammanundan. Tá hetta
var gjørt liðugt, var skipið
sigliklárt.

Vit byrjaðu við at sigla

við málmi millum Narvik
í Noregi og England.
Hetta var málmur, sum
kom í vagnum úr Svøríki.
Málmurin varð stúrtaður
niður í lastina, so tað var
skjótt at lasta. Eina tíð
sigldu vit aftur og fram.
Vit sigldu innanskers fram
við norsku strondina. Tá
vit komu til Noregs fóru
vit til Ålesund, tóku loðs
har og sigldu síðani upp
til Narvik.

So eina ferð koma vit
inn í Ålesund at taka loðs.
Loðsbáturin kemur út í
móti okkum.Johan Samuel-
sen var 3. stýrimaður um-
borð hjá okkum.Hann var
úr Sumba, og hann gjørd-
ist seinni navigatións-
skúlalærari í havn. So sig-
ur hann við meg: "Tú,
kennir tú ikki handan
mannin, sum situr har
afturi í bátinum?" "Nei, eg
kendi hann ikki". So
flennir hann við. Men tá
báturin nærkast, síggi eg,
at hetta er pápi. Hann
førdi ein norskan trolara
tá, sum kallaðist fyri
"Kelt". Hann sat inni á
støðini hjá loðsunum á
landi, tá hann hoyrdi, at
loðsbáturin skuldi út til
ex-"Ananu". Jú, tá var tað
pápi, sum kom út við
loðsinum, og vit fingu eitt
lítið prát saman. Steðgur-
in var ikki stórur. Hann
var bara tann tíðin tað tók
loðsinum at koma um-
borð.

Sigldu upp á Russ-
land í Stalintíðini
Tá vit so vóru lidnir við
hetta chartrið, skuldi skip-
ið sigla millum Svalbard
og Rusland, og vóru vit tá
bæði í Murmansk og Ark-
angelsk. Vit fóru upp til
Svalbard eftir koli. Har
vóru jú kolanám, sum
russar róku.Vit sigldu við
kolalastini yvir til Mur-
mansk, og har skuldu vit
taka umborð olju og
props, sum verður nýtt til
kolagrevstur, at hava við
yvir aftur.Vit sigldu nakrar
ferðir aftur og fram.

Í Ruslandi var ógvuliga

strangt, og skal eg siga frá
eini hending mær var fyri.
Vit vóru nakrir, sum fóru í
land, og so møta vit vakt-
armonnunum. Nú er tað
ein, sum ansar eftir, at
passið, hann hevur uppi á
sær, ikki er hansara pass.
Hann hevur tikið skeivt
pass úr skuffuni, har øll
passini lógu. Vit vóru so
stutt frá skipinum, at
hann kundi rópa umborð
og biðja teir fara eftir
passinum hjá sær, men
her var eingin bøn. Hann
skuldi umborð aftur, so
hann slapp ikki saman við
hinum í land.

Til India
Tá hetta chartrið var lið-
ugt, fingu vit boð um at
fara niður til Gdynia og
Gdansk í Polen.Vit skuldu
fara ein túr til India við
transitkoli, sum sá út sum
múrsteinar. Vit máttu fara
gjøgnum Gibraltar sund-
ið. "Anana" hevði lítla
kraft, hon sigldu bert sjey
míl. Tá harður streymur
var, máttu vit liggja uttan
fyri og bíða, inntil rákið
linkaði. Hetta var eisini
galdandi fyri aðrar enn
okkum.Vit fóru so til Port
Said, fyri síðani at fara
gjøgnum Suez veitina.
Fyrst komu vit til Alex-
andria.Og har komu hesir
handilsmenninir umborð.
Tað vóru nakrir, sum kall-
aðust Mosesmenninir –
Gamli Moses og synir
hansara.Teir seldu ymiskt.
M.a.høvdu teir ein kikara,
sum teir royndu at pranga
upp á meg.Teir vísti mær,
hvussu væl man sá í hon-
um, og eg hoppaði upp á
tað og keypti hann. Teir
pakkaðu hann væl inn og
góvu mær eskjuna, og eg
betalti.Tá vit vóru komnir
nakað suðureftir, tók eg
pakkan fram og skuldi
vísa onkrum tann flotta
kikaran, sum eg hevði
keypt. Vit pakkaðu upp,
men hvat. Í pakkanum var
eitt gamalt tómt hylstur.
Hetta høvdu teir gjørt
beint framman fyri eyg-
unum á mær, meðan eg
stóð hjá. Soleiðis varð eg
tikin við nøsini.

Vit fóru so upp til India,
og vit vóru eisini í Karashi
í Pakistan. Síðani fóru vit
til Calcutta, og har lastaðu
vit málm til Noregs. Hetta
var alt, áðrenn kríggið
byrjaði. Vit sigldu til eitt
pláss í Noregi, sum kallað-
ist Hummelvik, tað lá tætt
við Trondheim.So fóru vit
ein túr afturat til India.

Skoytast kann uppí, at
vit vóru 4 jungmenn og
vit gingu á vakt tveir og
tveir. Alexander Leo var
eisini matrósur og tað
sama var Zacharias á
Argjaboga.

Lønin var 35 kr. um
mánaðin og var hetta eis-
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Framhald á síðu 15

Hetta kortið vísir
hvar "Anana"
royndi.

Sverri og Thomina.Napoleon, kallaður Pole, beiggi Sverra.



Síða 11Nr. 322 - 22. juli 2004

44..  jjuullii:: +7,3 stig og lot av
suðri við regni. Krabba-
skipini, sum hava fiskað
uttanskers, hava øll fingið
boð um at steðga fiski-
skapinum frá miðnátt,
sum var. Kvotan, uppá
gott 1.400 tons, var upp-
fiskað,og fiskisteðgur sett-
ur í verk.

Nú fáa vit at síggja, hvat
fer at henda við krabba-
skipunum, um tey verða
liggjandi við kei, ella tey
fáa undantaksloyvi at
royna eftir meira krabba.
Hetta ger landsstýrið av,
og teir hava nú altíð
boygt seg fyri sovorðnum
tiltøkum,og man tað helst
fara at vera so hesaferð
eisini.

Eg tosaði við ein eigara
av einum 35 fót krabba-
báti, sum hevur um 300
teinar. Hann segði, at teir
høvdu báðumegin 20
kassar av krabba hvønn
túrin.Tað eru um 25 kg í
hvørjum kassa, og hann
legði aftrat, at tað kundi
gott verið betri fiskiskap-
ur. Teir royna inni á firð-
unum og nakað úti á eis-
ini.

So nógvar posarækjur
eru á goymslu, at heilar
bingjur standa fullar.Hetta
eru rækjur, sum teir størru
trolararnir fiska og av-
reiða til virkini. Loyvini
hjá teimum siga,at 25% av
kvotuni skulu teir landa
til virkini, og hetta er ein
knútur, sum er ringur at

loysa í dag, tí tað eru færri
virki at virka vøruna.
Rækjur koma higar í
bingjum suðuri frá Nuuk
til at koyra ígjøgnum her í
Sisimiut. Summi virki ar-
beiða posarækjur 4 dagar
um vikuna og tveir dagar
ísaðar rækjur frá teimum
minni trolarunum, so tað
er rationerað nær og
hvussu teir kunnu landa
til virkini.

Hann kom við stormi av
suðri og nógvum regni í
dag. Ófantaligur sjógvur
at síggja til her niðanfyri
húsini hjá mær. "Lómur"
kom til Aasiat at landa í
morgun.Teir hava gott 60
tons inni av ísaðum rækj-
um. Nøkur krabbaskip
eru á veg higar at landa í
morgin og týsdagin.

Tann 55..  jjuullii vóru +5,3 stig
og vindur av suðri við
ælaveðri. "Sattuaq I" kom í
morgun at landa, teir hava
70.645 krabbar, og tað
skuldi givið útvið 37 tons,
siga teir. "Sattuaq I" fer
helst at liggja bundin við
kei og bíða eftir, hvat fer
at henda.

66..  jjuullii:: +6,3 stig og lot av
suðri við onkrum æli.
"Sattuaq II" kom inn í
morgun og legði gott 6
tons av krabba upp.
Síðani kom "Helene L" eis-
ini higar at landa, og teir
hava gott 10 tons inni.
Teir hava drigið um 1.000

teinar, og gevur tað so-
statt 10 kg uppá teinin.
Og so siga teir klóku, at
eingin krabbi er til!
"Sattuaq II" fór til Nuuk at
leggja seg við kei.

77..  jjuullii vóru +6,8 stig og
stilli. "Helene L" fór til
Nuuk í morgun at bíða,
um møgulig loyvi verða
givin av landsstýrinum til
uttanskers krabbaskipini.
Tað eru 5 krabbaskip,
sum verða løgd fyri teym,
og um vit siga, at tað eru
um 20 mans, sum eru
knýttir at hvørjum skipi,
so verða um 100 mans ar-
beiðsleysir. Tað má siga
seg sjálvt, at fiskimálaráð-
harrin hjá okkum hevur
nakað at hugsa um.

Teir størru trolararnir
fáa so nógv av rækjum, at
hjá summum sleppa rækj-
urnar illa nokk ígjøgnum
ristina, so nógv er fyri hjá
teimum. "Steffan C" er á
veg til Íslands at landa og
skifta fólk. Teir hava fulla
last.

88..  jjuullii kom innhandlings-
skipið "Frøyliner" inn at
bunkra og proviantera
eitt sindur. Skiparin segði,
at teir høvdu um 150 tons
av toski inni, og at avreið-
ingarnar vóru fáar. Í gjár
fingu teir umleið 4 tons
og í nátt høvdu teir fingið
5 tons. Fiskurin er smáur,
sum teir koma við. Hann
roknaði við at vera liggj-

andi til umleið 15. í hes-
um, og so varð farið til
Noregs og síðani upp í
Barentshavið at royna við
línu. Hann segði, at teir
koma aftur næsta ár at
taka ímóti fiski.

"Grønlandsposten" skriv-
ar í dag, at eksportstati-
stikkurin fyri Grønlands
Statistik vísir fyri 1. árs-
fjórðing, at rækjuprísurin
er fallin heilt niður á
11,53 kr. pr. kg. fyri skelja-
rækjur, sum eru sendar av
landinum 1. ársfjórðing í
ár.Harafturímóti er prísur-
in 17,15 kr. pr. kg fyri
djúpvatnsrækjur, sum eru
landaðar í Danmark sama
tíðarskeið.

Tann 1133..  jjuullii vóru +4,3
stig og lot av suðri. Tað
sirmaði eitt sindur. "Lou-
ise L" kom inn at landa í
gjár. Teir løgdu gott 18
tons av lidnari jákupsskel
upp. Prísurin er við at
hækka, og hann er komin
upp á 62 kr. pr. kg. Ein
annar skeiljabátur var inni
herfyri, og teir løgdu gott
22 tons upp. "Hanseraq"
var inni í Illulisat við um
80 tons av ísaður rækjum,
og "Lómur" var í Aasiat –
eisini við gott 80 tonsum
av ísaðum rækjum.

Teir, sum landa til virk-
ini á landi, hava trupul-
leikar at fiska rækjurnar, tí
at virkini klára ikki at
fylgja við. Tískil ganga
nakrir dagar, frá tí teir

hava landað, og til teir
loysa aftur frá landi.

Her eru eisini trupul-
leikar við ísmaskinunum,
tí tær klára heldur ikki at
fylgja við at gera ís nú um
summarið; men tað er
ikki nakað nýtt her, tí so-
leiðis hevur tíverri verið í
mong harrans ár.

Grønlandsposturin held-
ur á at skriva um rækju-
prísir,og í yvirskriftini fyri
í dag stendur, at grøn-
lendskar rækjur eru seld-
ar fyri dumpingprísir í
Danmark. Uppgerð yvir
tann danska uttanríkis-
handilin vísir, at grøn-
lendskar rækjur fáa ein
virðisvøkstur upp á gott
40%, meðan tær liggja
undir transit í Danmark.
Grønlendskar skeljarækj-
ur, sum eru framleiddar
og pakkaðar umborð á
trolarunum, eru tær bílig-
astu rækjurnar, sum Dan-
mark innflytir frá øðrum
londum. Importprísurin á
skeljarækjum úr Noregi,
Íslandi og Føroyum er væl
hægri, tað vil siga frá 50%
til 100% omanfyri import-
prísin á grønlendskum
skeljarækjum,sum er tveir
triðingar av tí danska
rækjueksportinum fyri ár
2003.Tað stendur at lesa í
uppgerðini fyri uttanríkis-
handil fyri fisk og skelja-

dýr, sum danska fiskarí-
ministeriið fær frá Dan-
marks Statistik, at t.d. var
miðalprísurin á innflutt-
um grønlendskum rækj-
um í 2003 kr.13,30 pr.kg,
meðan norskar rækjur
høvdu eitt importvirði
uppá kr. 26,90 pr. kg. Út-
flutningurin av skelja-
rækjum víðari til onnur
lond fer um Danmark, tí
Grønland hevur einki
beinleiðis samband við
útlondini. Danmark tjenar
nógvar pengar uppá
rækjueksportin. Frá Grøn-
lands Statistik fyri uttan-
ríkishandil fyri skeljarækj-
ur var upphæddin 810
mill. kr. í 2003. Sama tíðar-
skeið seldi Danmark fyri
1,7 milliard kr., harav
tveir triðingar eru grøn-
lendskar rækjur. Við hes-
um dømi er ein munur
uppá 40% – ella 330 milli-
ónir til fyrimuns fyri Dan-
mark.

Í morgun, 1177..  jjuullii, eru +12
stig og blikalogn. Høvdu
eyguni rokkið, so hevði
eg kunnað sæð líka til
Canada – tað eru 180
fjórðingar yvir til Canada!

Eg fari í feriu mánadagin
tann 19., men eg skal
royna at festa okkurt á
blað, meðan eg havi frí.

Í dag verður á Fróðskap-
arsetrinum framløgd ein
nýggj føroysk-italiensk
orðabók. Søgan aftanfyri
hesa orðabók má sigast at
vera heilt einastandandi.
Hon er tann, at fyri 22 ár-
um síðan, í 1982, kom
tann tá ungi italienski
ferðamaðurin Gianfranco
Contri til Føroyar sum
turistur. Hann ætlaði bert
at vera nakrar dagar her.
Men hann gjørdist so
hugtikin av okkara landi,
at hann steðgaði her. Í
fyrsta umfari var hann
her í tvey ár, og hann ar-
beiddi á Restorffs bryggj-
arí og á skipasmiðjuni á
Skála. Síðan hevur hann
ferðast aftur og fram,men

nú hevur hann búð fast
her seinastu 5 árini, har
hann hevur arbeitt á fróð-
skaparsetrinum. Og nú
hevur hann í samstarvi
við onnur á setrinum
skipað fyri útgávu av eini
Føroyskari-italskari orða-
bók við umleið 15.000
orðum.

Hetta má sigast at vera
ein sera góð søga! Vit
ynskja Gianfranco hjarta-
liga tillukku við hesum
avriki.Tað eru slíkir menn
sum hann, ið gera okkara
samfelag ríkari! Sigast
kann eisini,at hetta er eitt
frálíkt úrslit av, at vit hava
eina ferðavinnu.

Kom sum ferðamaður úr
Italiu fyri 22 árum síðani:

Hevur nú
gjørt orðabók!

Gianfranco Contri.

Vit hava tá fyrra partin av frásøgn hjá 91 ára gamla
Andrew Godtfred um hansara fjølbroytta lív til sjós
og í vinnu.Vit hava frágreiðing um HT-Transport í
Gøtu, sum hevur 50 ár á baki. Lorraine Brittain
greiðir frá sínum barndómi,og vit hava verið á ferð
í Svínoy og Fugloy, har okkurt forvitnisligt er at
greiða frá.Vit fáa eisini at vita, hvat løgmaður sigur
um fiskivinnuna í ólavsøkurøðuni. So tað eru allar
grundir til at lesa komandi blað.

Næsta blað
Komandi blað verður ikki minni
áhugavert enn hetta. 

Í komandi blað kemur fyrri partur av frásøgn
hjá Andrew Godtfred.
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Hennara samband við
Føroyar kom í lag á tann
hátt, at føroyska deildin
av Amnesty International
hevði fingið sakina hjá
Frank Anthony at arbeiða
við.Tað var Anette Wang,
sála, sum stóð fyri hesum
arbeiðinum og tað mest
ítøkiliga, hon kundi gera,
var at hava samband við
konuna hjá hesum sam-
vitskufanganum. Eitt tað
fyrsta, Anette gjørdi, var
at skriva til hennara, sam-
stundis sum hon eisini
sendi okkurt tinganest til
børn hennara. Lorraine
hevur greitt frá, hvussu
stóran týdning júst eitt
slíkt bræv hevði, tí nú
kendi hon, at tey vóru
ikki gloymd av umheim-
inum. Hon mátti tó fyrst
klóra sær í nakkanum, tá
hon sá hvaðani brævið
kom, tí Faroe Islands
segði henni púrt einki, og
hon mátti enntá fáa fatur
í eini sjóneyku fyri at
síggja tann á kortinum

lítla og fjarskotna blettin,
hagani brævið var komið.

Hetta gjørdist so byrj-
anin til eitt lívslangt sam-
band við Anette Wang,
sum fyrst og fremst var
við brævaskifti og onkun-
tíð við einari telefonsam-

røðu. Tær høvdu eisini
høvi at hittast tvær ferðir.
Fyrru ferð í Onglandi í
1980, tá Lorraine vitjaði
beiggja sín har, og seinnu
ferð nøkur ár seinni, tá
Anette fór til Suðurafrika
at vitja Lorraine og henn-
ara familju. Seinni hava
Amnesty fólk eisini vitjað
Lorraine, og hava verið
stak væl móttikin. Hon
segði annars altíð við
Anette,at "einaferð fari eg
at koma at vitja tykkum".

Hetta gjørdist veruleiki
nú í juli, tá Lorraine kort-
ini skuldi  til Bretlands at
vitja beiggja sín. Við tí
nýggja ferðasambandinum
millum Føroyar og Lond-
in lá væl fyri at koma hig-
ar. Og við vælvild frá
Atlantic Airways varð
skipað fyri, at Lorraine
kundi vera í Føroyum
dagarnar 4. - 8.juli, og við

vælvild frá sjómansheim-
inum í Havn slapp hon at
búgva har hesar dagarnar.

Lívsjáttandi hugburð
Tað kann sigast, at vitjan-
in eydnaðist sera væl, og
báðir partar vóru eins
fegnir um, at henda vitjan
veruliga varð komin í lag,
hóast tað var harmiligt, at
tað ikki eydnaðist Anette
at uppliva hetta.

Um Lorraine kann sig-
ast, at hon er einastand-
andi og hevur eina kar-
ismu, sum ein sjáldan
møtir. Harafturat var hon
eisini sera vitandi. Hon
hevði ein slíkan lívsjátt-
andi hugburð, sum ein
sjáldan møtir. Hóast hon
hevur havt tað sera trup-
ult, var ikki farri av beisk-
leika at merkja á henni.
Nú ráddi bert um at koma
víðari. Sjálvandi skulu vit

læra av søguni, men
frammanfyri eru ikki færri
trupulleikar í Suðurafrika
enn teir, sum vóru. Her er
eitt ovurstórt fátækradømi
og arbeiðsloysi. Kriminali-
teturin er ovurhonds stór-
ur. Fólk, sum eru hampi-
liga væl fyri, liva innigyrd
fyri at tryggja seg móti
ráni og stuldri. Eitt stutt-
ligt dømi um munin mill-
um umstøðurnar í lond-
unum báðum var, at Lor-
raine segði sítt størsta
upplivilsi vera, tá hon og
Óli Jacobsen gingu í bý-
num,og hon hevði hug at
hyggja at urtagørðunum.
Tá tey komu framvið hús-
unum hjá Ásu og Kim
Lützen í Sigmundargøtu
og fóru at hyggja at teirra
urtagarði, kom Ása út og
bjóðaði teimum inn til
kaffi. Slíkt hevði als ikki
komið fyri í Suðurafrika!

AIDS ein
ræðulig hóttan
Ein tann størsti trupul-
leikin hjá nýggja Suður-
afrika er AIDS, sum er ein
sótt,vit illa kunnu ímynda
okkum. Fólk doyggja í
stórum tali, og hópur av
børnum eru foreldraleys.
Tá foreldrini falla frá, ger-
ast eldru systkini forsyrgj-
arar fyri tey smærru.AIDS
hevur eisini gjørt tað, at
tuberklarnir,sum so nøkur-
lunda vóru burtur, nú eru
farin at gera um seg aftur,
og hetta bøtir ikki um
støðuna.

Framstig eru eisini í
Suðurafrika, og eitt av
teimum lýsir eisini munin
á livikorunum har og her
hjá okkum. At hava nóg
mikið av vatni er ein sjálv-
fylgja her hjá okkum,
meðan tað í Suðurafrika
er reint luksus. Har verð-

Lorraine úr Suður Afrika vitjar í Føroyum:

Ein stór uppliving hjá øllum
Væl og virðiliga hevur verið umrøtt – bæði í FF-Blaðnum og hinum fjølmiðlunum – at Føroyar og føroyska deildin av Amnesty
International fyrst í juli mánaði høvdu eina sera forkunnugu vitjan úr Suður Afrika. Tað var Lorraine Britten sum vitjaði her.
Maður hennara, Frank Anthony, var politiskur samvitskufangi hjá hvíta apartheidstýrinum í Suður Afrika í 1970-unum.

Hendan myndin er ein
góð lýsing av virksem-
inum hjá Anettu Wang.
Amnesty International
týddi Heimsyvirlýsing-
ina hjá ST um manna-
rættindi til føroyskt, og
hon varð alment hand-
að politisku leiðar-
unum. Hetta er hent í
valskeiðnum 1984-88,
og her síggja vit saman
við Anette f.v.: Tordur
Niclasen, Atli Dam,
Signar á Brúnni, Hilm-
ar Kass, Adolf Hansen,
Pauli Ellefsen og Jógv-
an Sundstein. Eingin av
hesum er longur í
landspolitikki.Adolf
Hansen er deyður.

Lorraine saman við Anniku Sølvará, formanni í
føroysku deildini av AI, á tíðindafundi á fiski-
mannafelagnum.

Her hittir Lorraine Sverra Wang og Poulinu Slættenes, sum saman við mann-
inum vóru vinir hjá Anette.

Her situr Lorraine við skriviborðið hjá Anette, har hon skrivaði túsindir av
brøvum, eisini tey til Lorraine. Lorraine hevur tikið til, at tá hon ringdi varð
telefonin altíð tikin í stundini.Anette arbeiddi altíð og telefonin, sum eisini
sæst á myndini, var beint við.
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ur eitt stórt arbeiði gjørt
fyri at útvega fólkinum
nóg mikið av vatni, t.d.
við boring eftir vatni.

Heilsaði uppá Jonu
Tað var kortini avmarkað,
hvussu nógv kundi fáast
burtur úr eini vitja upp á
tríggjar dagar, men ein
morgunin fekk Lorraine
høvi at hitta eina framúr-
skarandi føroyska kvinnu.
Vit fóru inn á Ellisheimið
í Havn at heilsa upp á
Jonu Henriksen, sum hev-
ur brúkt størsta partin av
lívi sínum at hjálpa øðr-
um. Jona hevur bæði ver-
ið uppi í býráðs- og lands-
politikki. Hon var ivaleyst
fyrsta kvinna í Føroyum,
ið hevði fast sæti á løg-
tingi. Tær báðar høvdu
eisini heilt fitt at práta
um, og tær góvu hvørji
aðrari eitt ordans klemm,
tá tær skiltust.

Lorraine fekk eisini høv-
ið at síggja rættiliga fitt av
okkara landi. Ein dagin
var hon norðan fyri á
Eysturoynni og Streym-
oynni og annan dag var
hon í Kirkjubø, og hon
var eisini hugtikin av okk-
ara vakra landi.

Hugvekjandi
tíðindafundur
Týsdagin, 6. juli, var skip-
að fyri tíðindafundi á
skrivstovuni hjá fiski-
mannafelagnum.Har vóru
teir stóru fjølmiðlarnir
umboðaðir, og tað tyktist
at vera semja um, at hesa-
ferð vóru tað í hvussu er
serstakliga positiv tíðindi,
sum kundu berast.

Høvuðsboðskapurin var,
at hóast vit í Føroyum eru
"smá og fá", so kann eisini
tað, sum vit gera her á
landi, gera mun úti í
heimi. At arbeiða fyri
Amnesty International er
ein møguleiki, har hvør
einstakur persónliga kann
gera ein innsats fyri tey
menniskju, sum eru verri
fyri enn vit sjálvi. Her
kann verða skoytt uppí,at
føroyska deildin av Am-
nesty International er
sjálvstøðuga umboðað í
altjóða samtakinum hjá
Amnesty International, so
vit eru ikki smærri enn so.

Vitjan í heiminum
hjá Anette
Týsdagin seinnapartin var
skipað fyri, at Lorraine
kundi vitjað heimið hjá
Anettu og grøvina hjá
henni.Tað var so heppið,
at Sverri, sonur Anette og
Knút Wang, sum annars
býr í Danmark, var í Før-
oyum um hetta mundi.
Júst hesin parturin av vitj-
anini var kensluborin.
Heima hjá Anette var alt,
sum tað plagdi at vera,
ikki minst í stovuni. Her
kundi Lorraine sita aftan-

fyri tað skriviborðið, har
Anette skrivaði øll brøv-
ini til hennara, og har
afturat túsindavís av øðr-
um brøvum, sum hon
skrivaði fyri Amnesty.
Lorraine hevði framman-
undan sagt, at tað undraði
hana, at hvørja ferð hon
ringdi til Anette, tók hon
telefonina í stundini. Men
nú fekk hon frágreiðing-
ina. Anette sat altíð við
skriviborði, og á tí stóð
og stendur eisini telefon-
in, so tað var ikki so langt
at fara.

Heima hjá Anettu vóru
eisini nakrir av vinmonn-
unum hjá Sverra. Teir
kundi fortelja Lorraine,
hvussu Anette hevði virk-
að sum ein omma, ikki
bert fyri teir, men eisini
fyri teirra børn.

Lorraine segði annars,
at hóast hon sum so ikki
hevði havt beinleiðis
samband við Sverra, so
føldi hon seg at kenna
hann betri enn tey flestu.
Tí tað kom einki bræv frá
Anettu, uttan at hon
nevndi Sverra, eins og

hon sendi myndir av hon-
um. Lorraine helt, at um
hon hevði møtt honum
mitt á vegnum, so hevði
hon kent hann. Tey av-
ráddu eisini, at nú skuldu
tey bæði varðveita sam-
bandið teirra millum.

Týskvøldið var skipað
fyri samkomu á sjómans-
heiminum, har limir í Am-
nesty og onnur kundu
heilsa uppá Lorraine. Her
kom fitt av fólki og mill-
um onnur eisini fyrrver-
andi formenninir Maud
Heinesen og Halgir Win-

ther Poulsen, sum eisini
høvdu samstarvað við
Anette.

Fundur við løgmann
Á skránni var eisini fund-
ur við løgmann miku-
morgin kl. 9., og løgmað-
ur hevði sett ein heilan
tíma av til vitjanina. Løg-
maður fekk fyrstuhonds
frágreiðing um støðuna í
Suðurafrika, sum hon er
nú. Tað er eingin ivi um,
at Suðurafrika hevur brúk
fyri nógvari hjálp uttan í
frá í nógv ár, og her eiga

vit eisini at geva okkara.
Hósmorgunin 8. juli fór

Lorraine avstað aftur. Tað
er eingin ivi um, at tey
bond, sum frammanund-
an vóru millum Føroyar
og Lorraine, eru enn fast-
ari knýtt nú.Hetta ger eis-
ini, at í hvussu er summi
okkara koma at fylgja enn
betur við gongdina í
Suðurafrika. Apartheid er
burtur, fólkaræðið virkar
nøkurlunda sum eitt
fólkaræði eigur at virka,
men enn er langt á mál.

Í komandi blaði fara vit
at hava meira tilfar um
Lorraine. Vit hava havt
eina samrøðu við hana
um hennara barndóm og
ungdóm, og verður hetta
eisini áhugaverdur lesn-
aður. Maður Lorraine er
deyður. Sjálv hevur hon
verið sjúkrasystralærari,
men legði frá sær, tá hon
fyri 6 árum síðani fylti 60
ár. Hon eigur tvær døtur.
Tann eldra eitur Renée og
er advokatur, hin eitur
Lynn og er sølufólk. Hon
er gift og eigur en lítlan
son, sum eitur Luke, og
sum aðrar ommur er hon
púra býtt av honum. Men
alt hetta frætta vit meira
um.

Poulina og Lorraine leggja blómur á grøvina hjá Anette. Her liggja Anette og Knút.

Á samkomuni, sum Amnesty skipaði fyri, hitti
Lorraine m.o. fyrrverandi formannin í føroysku
deildini Maud Heinesen. Lorraine og løgmaður skifta orð um støðuna í Suðurafrika.

Heima hjá Anette. Frá vinstru: Sverri, Poulina, Lorraine og Vagnur Michelsen, sum eisini var ein av
vinunum.
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Framhald á næstu síðu

ini lønin eg fekk, tá vit
vóru í Grønlandi.

Blindur passagerur
til India
Tá vit fóru frá Gdynja í
Polen fóru vit gjøgnum
Kielerkanalina og skuldu
inn í Kiel.Beint áðrenn vit
komu inn har, kom ein
maður fram,sum var blind-
ur passagerur. Tá vit so
komu inn,komu menn frá
landi umborð,og teir tóku
forhoyr av manninum.
Hann bleiv stongdur inni
í einum kamari.Vit royndu
at fáa hann í land í Port
Said, men hann vildi ikki
fara. Málið hjá honum var
at sleppa til India

Ein fekk eina hóming
av, hvussu India var, með-
an tað enn var ein partur
av bretska ríkinum. Har
gingu hønur, hundar og
neyt hvørt um annað. Eitt
lítið dømi er, tá man
skuldu keypa sær eina
kokosnøt. Skalið á kokos-
nøt er hart og innan í er
ein hvíti. Fyri at sleppa at
drekka kokosmjólkina,má
man bróta skalið, og tá
man hevði drukkið mjólk-
ina, varð avlopið blakað
til høsnini, sum bardust
um at fáa besta bitan.

Tá vit vóru í Leith fóru
vit niðan til Edinburgh.
Jepsen, sum var fjarritari,
var eisini við. Vit fóru at
keypa mær ein klædning.
Hann kostaði 35 kr.,akkur-
át eina mánaðarløn. Hetta
var mín fyrsti klædningur.

Fór av "Ananu"
Tá vit komu aftur til India
mynstraði eg av. Eg fór í
land í Calcutta, og tá vóru
bert tveir føroyingar eftir.
Teir fóru so við og við í
land.Tá vóru bara Andrias
hjá Eiðis Pól, gamli segl-
makarin í Havn, og Ditlev
Djurhuus av Tvøroyri,
sum giftist við dóttir Gutt-
orm Eysturoy. Nøkur ár
seinni var Andrias aftur í
Føroyum og vitjaði meg,
hann var ein sera fittur og
fryntligur maður.

Uppá land
Eg fekk kjans við einum
svenskum báti, sum kall-

aðist "Formosa". Reiðaríið
æt Svensk-eysturasiatiska
kompaníið í Gøteborg.
Hetta var eitt stórt skip.
Tað var 10.000 t. og hevði
dieselmaskinu. Vit sigldu
so norður eftir. Løgdu at í
Hollandi og Belgia á veg-
num og komu síðani til
Svøríki. Har fingu vit at
vita, at skipið skuldi á
beding á skipasmiðjuni í
Gøteborg. Manningin var
biðin um at fara til hús,og
vit skuldu fáa boð aftur, tá

skipið var liðugt frá skipa-
smiðjuni. Eg fór heim til
Føroyar. Hetta var í 1938,
og í desember fái eg boð
um at koma niður aftur,
og at skipið skal sigla
millum Kina og Japan – tá
var kríggj millum londini.
Tá eg skuldi fara avstað,
saman við Frits beiggja
mínum, sum skuldi til
Danmarkar, kemur pápi
inn gjøgnum hurðina.
Hann hevði verið burtur,
so hann visti av ongum.
Hann spyr, hvar eg fari. Eg
fortelji honum alla søg-
una um, at eg hoyrdi til
skipið, og at vit skuldu
sigla millum Kina og
Japan. Hetta dámdi hon-
um einki, og eg vildi ikki
seta meg upp í móti hon-
um. Hann lovaði mær, at
um eg ikki fór, so skuldi
hann skaffa mær læru-
pláss, og eg fór so í
smiðjulæru í smiðjuni hjá
Askham.

Hetta gjørdist stórt sæð
endin á siglingini hjá
mær. Hetta dámdi mær

illa, tí eg var spentur at
fara avstað aftur.

Smiðjan hjá Askham
Í smiðjuni var Símin meist-
ari, og Thorstein hevði
kontórið. Símun var giftur
við tí nú 103 ára gomlu
Onnu Askham. – Seinasta
heyst skrivaði FF-blaðið
hennara lívssøgu.Tá høv-
du vit eisini frásøgn um
Símun Askham og Ask-
hams smiðju. – Eg havi
fingið mangan drekka-

munnin frá Onnu. Í smiðj-
uni var nógv at gera, m.a.
av øllum teimum gomlu
trolarunum.

Vit sóðu ofta trolarar
kom inn gjøgnum Nóls-
oyarfjørð. Vit hugdu eftir,
um teir komu inn á Havn-
ina og vóru á keiuni, tá
teir løgdu at.

Eg var so lærutíðina hjá
Askham. Beiggjarnir hjá
Símun vóru Theodor, sum
fór til Klaksvíkar, Ullaba,
Archibald og Arthur og
Thorstein, sum var skriv-
stovumaður. Eg havi tískil
arbeitt saman við teimum
øllum uttan Theodor.

Lærlingarnir vóru um-
framt meg sjálvan:

– Leivur hjá Hilbert
Andreasen, í Ullvøru-
húsinum

– Arnold Vilhelmsen,
Undir Varða

– Kim, seinni, Hanusar-
son, Leynar

– Johannes Kragesten, á
Krákusteini.

Umframt hesar vóru eis-
ini nakrir sveinar.

Til Vilhelm Nielsen
í 1943
Arbeiðið hjá Askham mink-
aði,og einaferð sigur Thor-
stein við meg, at skuldi
tað staðið mær okkurt
annað arbeiði í boði, so
skuldi eg endiliga siga frá,
og so kundu vit tosað um
tað, tí har var so lítið at
gera.

Eg fór beinanvegin upp
á súkluna og út á keiina,
eg hevði Vilhelm Nielsen í
huganum. Tað passaði
akkurát soleiðis, at tá eg
kom út á keiina, kom Vil-
helm í land av Korvet. Eg
stillaði meg upp á síðuna
av honum og heilsaði upp
á hann. Eg segði, hvør eg
var og spurdi, um eg
kundi fáa arbeiði hjá hon-
um. Hann spurdi so, hvat
eg hevði gjørt.Tá vit vóru
lidnir at práta – hetta var
fyrrapartin – sigur hann
við meg: "Kom seinna-
partin". Eg takkaði fyri,
men helt fyri, at eg hevði
okkurt, eg skuldi ordna,
um eg ikki kundi koma í
morgin.

Jú, tað var í lagi, og so
segði hann, at tað var eitt,
sum hann ynskti, og tað
var, at tað ikki varð roykt í
arbeiðstíðini. Tá legði eg
av at roykja.

Tá eg hevði arbeitt í 40
ár hjá Vilhelm Nielsen,
varð okkurt av bløð-
unum, sum hevði eitt prát
við meg.Tá kundi eg siga,
at eg hevði ikki bert 40
ára jubileum, men tað
vóru eisini 40 ár, síðani eg
gavst at roykja.

Vilhelm var ikki fanatik-
ari. Hann var ein sera fitt-
ur maður, og hetta var
bert hansara annars skila-
góða støða til royking.

Hjá Vilhelm Nielsen
byrjaði eg at arbeiða upp
á bilar. Eg hevði jú lært til
maskinarbeiðara, men
seinni fór eg yvir á goymsl-
una. Mær dámdi sera sera
væl hjá Vilhelm Nielsen.
Har var gott at vera og øll
vóru líka fitt. Í 1986 varð
fyritøkan seld til Auto-
Service. Har arbeiddi eg
eisini á goymsluni. Tað
dámdi mær ógvuliga væl
og eg hevði tað gott har.
Men so komu tær tíðirnar,
tá alt skuldi skerast niður.
So komu uppsøgnirnar og
enntá firmanavnið varð
strikað.

Langt arbeiðslív
Tá eg hevði 40 ára starvs-
dag, hevði Arni Olsen 50
ára starvsdag sum skriv-
stovumaður. Tá gjørdu
teir nógv burtur úr, og vit
vórðu bodnir til veitslu
uppi á Hotel Borg, sum
Thorolf Bjørklund stjóri
skipaði fyri. Har vóru um-
boð fyri General Motors í

Keypmannahavn saman
við nógvum øðrum gest-
um. Hetta var ein sera
hugnalig veitsla við øllum
góðum. Og fekk eg gávu
sum eg vil minnast aftur á
við stórum takksemi.

Fyritøkan hjá Vilhlem
Nielsen varð seld í mai
1986 til Finnboga Arge,og
kom eg at fylgja við í søl-
uni! Hetta var aðru ferð at
eg varð "seldur". Fyrru
ferð var jú við "Ananu", tá

hon var seld til Noregs.
Eg kom at halda áfram

sum goymslumaður uppi
við Hoyvíksvegin, og
dámdi mær hetta sera
væl. Har var gott at vera
eins og tað var gott at
vera hjá Vilhelm Nielsen.

Nú koma vit til næsta
jubileum. Hetta var tá eg
hevði verið í hesi somu
fyritøku í 45 ár. Finnbogi
Arge bjóðaði til móttøku,
og har komu eisini nógvir

Ein av útróðrarbátunum kemur at borði.

Sverri uppi í rigninginum á "Ananu".

Lill Mohr gjørdist sjómaður alt lívið. Hann sigldi
eisini undir krígnum. Einaferð hann var í New-
castle hittir hann Halgir Winther t.v. Hesin byrjaði
eisini sítt sjólív sum messudrongur við "Ananu".

Við gomlu "Ananu" í Indien.
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gestir. So eg má siga, at
har eg havi verið, havi eg
altíð havt tað sera gott og
vil eg samstundis nýta
høvið at takka fyritøkuni
hjá Finnboga Arge fyri ta
stórfingnu gávu, sum eg
fekk. Eg havi alt gott at
bera hesi fyritøku undir
báðum leiðslum, sum
hava verið.

Tilsamans arbeiddi eg í
471/2 ár á hesum arbeiðs-
plássi.

Túr niður
undir krígnum
Eg skal tó skoyta upp í, at
"Anana" gjørdist ikki heilt
endin á mínum sjólívi.

Eg fór niður við fiski við
"Nýggjaberg" í 1941. Eg
skuldi halda vakt frammi
á bakkanum. Vit skuldu
altíð vera í klæðum og
verða fyrireikaðir uppá
tað, ið kundi henda. Eg
standi ein dagin har
frammi á bakkanum og
hyggi, og var sera spentur
upp á, um nøkur mina var
at síggja. Alt kundi vera
yvistaðið uppá eitt eyga-
blikk, um nakað hendi.
Pápi, sum var skipari, stóð
afturi í stýrhúsinum. So
rópar hann fram til mín,
um eg sá nakað. Eg hugdi
væl og sigi, at eg sá einki.
So gekk ein løta aftur, og
so rópar hann aftur, um
eg einki sá enn. Nei, eg
síggi einki. So gekk aftur
ein góð løtu, og so rópar
hann eitt sindur meira
mælskur, um eg einki sá.
Eg varð so illa við. So
svaraði eg aftur í nakað
sama tóna, at eg sá einki.
Um eg ikki sá ljósini á
landi? Tað hugsaði eg als
ikki um. Tað vóru bert
minurnar, sum vóru í mín-
um høvdi.

Pápi fórst við Nýggja-
berg í 1942. Hetta var ein
av teimum stóru vanlukk-
unum undir krígnum, 21
mans fórust við hesum
skipi.

Giftist
Eg giftist tann 27. novem-
ber í 1943. Tá var eg 21
ára gamal. Kona mín var
úr Nesinum í Vestmanna.
Vit kláraðu akkurát ikki at
hava gullbrúdleyp, tí hon
doyði 1. oktober, sum vit
høvdu havt gullbrúdleyp
27. november. Vit fingu
tvey børn – ein son og
eina dóttir. Sonurin eigur
tveir dreingir. Tann eldri
eitur Sverri Johan. Hann
hevur lært til kokk. Hann
er familjumaður, og tey
eiga eina dóttir. Og hin
sonurin er Nikal.Tey eiga
ein drong. Dóttirin fekk
eina dóttir, sum er gift, og
tey eiga fýra gentur.Tískil
eigi eg 6 langabbabørn.

Sverri er kendur sum
ein av "teimum fýra", sum
plaga at syngja og vitna á
møtum og samkomum.

Sverri sigur um hetta: Eg
havi ikki altíð sungið,
men varð umvendur 73
ára gamal. Og tá kom tað
til mín, hetta at syngja
boðskapin út. "Vit fýra"
komu at tosa um tað á
eini missiónsviku á Argj-
um, at vit áttu at farið og
sungið, og tað varð tikið
undir við tí.Vit byrjaðu
fyrst tríggir, tí Enok Dam
lá á hospitalinum tá, men
hann kom uppí seinni.Vit
hava hildið áfram við hes-
um, og eru komnir víða
um alt landið.Tað er gott
at kunna lyfta Jesu navnið
høgt.

Umbygdi sjálvur
motorar
Sverri hevur fingist nógv
við veteranmotorsúkklur,
og eisini motorar. Hann
hevur gjørt tveir motorar.
Í 1948 vóru vit tveir vin-
menn, sum funnu upp á
at gera hvør sín motor.
Sverri Jørgensen, ið var í
Frelsunarherinum. Vit
komu nógv saman og
konurnar arbeiddu saman
á restauratiónini hjá Palla
bager undir krígnum.
Kona Sverra var systir
Ingrid, sum varð umrødd í
samband við Karl Hildre-
myr í røðini um norð-
menninar undir krígnum.

Hann sigldi við Kveld-
ulf.Vit komu nógv saman 

Vit fingu tveir motorar
frá Júst Sivertsen. Vit
kappaðu teir sundur til
ein tveysylindara motor.
Men vit kundu bara fáa
eitt toppstykki, so vit
kappaðu eisini toppstykk-
ið í helvt. So gjørdu vit
motorarnar, og vit fingu
teir at koyra. Eg minnist,
at tá eg hevði gjørt mín,
setti eg hann í eitt stativ
uttanfyri her. Beiggi mín,
Niels Holm, Carl Hildre-
myr og ein rúgva av børn-
um vóru til staðar. Øll
vóru so spent uppá, um
hann mundi fara í gongd.

Vit skiftust so um at
vinda. Men so fekk eg
hann at ganga, og vit
fingu so hvør sín bát. Eg
fekk ein bát úr Nólsoy, og
Sverri Jørgensen fekk ein
gamlan skipsbát.

Í 1950 fór eg í holt við
at gera ein einsylindraðan
motor.Tað var ein Ford T
motorur, sum var av ein-
um av teimum fyrstu bil-
unum, sum komu til Før-
oyar. Eg hevði hann í bát-
inum í gott 20 ár.

Vit takka Sverra fyri
hesa áhugaverdu samrøð-
una og ikki minst fyri lýs-
ingina av tíðini við "An-
anu".

Framhald á næstu síðu

Sverri sæst her við tí Ford T motorinum, sum er umrøddur í greinini. Uttast
til høgru er eitt "elverk", sum hann fekk sær eftir kríggið, og sum gjørdi hann
føran fyri at framleiða egnan streym.

Eitt av ítrivunum hjá Sverra er veteranmotorsúklur. Hann hevur júst verið í
Suðuroy til eitt eina "veteransúklutreff", har teir koyrdu oynna upp og niður.
Hendan motorsúkklan er frá 1939. Sverri hevur átt hana síðani krígslok og
tó sær hon út, sum um hon er nýggj.

Her síggja vit Sverra uttast t.v. í føðingardag hjá Jonu Henriksen fyrst á ár-
inum saman við hinum í "Teir fýra". F.v. Sverri, Enok Dam, Thomas Thomas-
sen og Kristoffur Joensen.Teir munnu vera 320 ár tilsamans, men at syngja
tað duga teir!

Lill var ikki fyltur 14
ár, tá hann vildi
sleppa til skips. Hann
gekk í realskúla, men
hetta tímdi hann illa.
So hann fór oman á
skrivstovuna hjá Uvak
og bað um kjans sum
messudrongur við "An-
anu", og tað var gam-
aní. Trupulleikin var
bert tann, at Lill var
ikki fyltur 14 ár, og
var framvegis í skúla-
skyldigum aldri. Skúla-
stjórin Kristoffur Lüt-
zen hevði als ikki hug
at lata hann fara úr
skúlanum fyri tíðina.
Men hetta gekk tó, tá
fjarritarin Jepsen lov-
aði at undirvísa dreing-
inum umborð.

Næsti trupulleikin
var, tá teir skuldu myn-
stra, tí her var markið
eisini 14 ár. Men her
kom Jepsen eisini til
hjálpar, tá hann tryggj-
aði, at hann skuldi
hava ábyrgd av dreing-
inum.

Tá Lill kom heim aft-
ur,fór hann við "Tjaldr-
inum" sum messu-
drongur í nakrar mán-
aðir. Hann sigldi alla
sína tíð. M.a. sigldi
hann undir øllum
krígnum, og nú býr
hann í Spania.

Lill mátti
ganga í
skúla
umborð

Fyrsti dagur hjá Lill
Mohr á skipsdekki
umborð á "Ananu".
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Viktorinus Johannesen Oyndarfjørð skipari
Esmar Fuglø Viðareiði 1.stýrimaður
Sofus Andreassen Strendur 2.stýrimaður
Marius Absalonsen Viðareiði 3.stýrimaður
Adam Borch København lækni
Leif Dahl Vágur -
Johan Jacobsen Vestmanna 1.meistari
Victor A. V. Nielsen 2.meistri
Joen Mortensen Tvøroyri 3.meistari
Johan Thomsen Porkeri assistentur
Johs Andr Fr. Hammer Tvøroyri fýrbøtari
Frederik Simon Frederiksen Vágur -
Axel í Dali Havn -
Herluf Poulsen - kollempari
Sigmund Hoydal - -
Johan Michael Petersen Sand - og  flekjari
Andreas M. Andreassen Havn matrósur
Jens Sofus Vilhelm Jensen Stykkið -
Harald Nicolaj Niclassen Miðvág -
Chr Eli Christiansen Havn -
Jacob M. E. Niclasen Vág -
Poul Alexander Leo - -
Arnold Jespersen Tvøroyri lættmatrósur
Zacharias Joensen Argir -
Urbanus Mørkøre Klaksvík -
Frants Mortensen Havn timburmaður
Helmer B. Jørgensen København hovmeistari
Carl Johan Tjellesen - proviantmeistari
Knud Wese Hansen - bakari
Svend Carl Raavchov - kokkur
Peter Bech Vágur flekjari
Heine Andreas Festirstein Eiði -
Jens Johs. Fr. Vang Kvívík -
Niels Jacob Nattestad Miðvág -
Thomas Pauli Joensen Vág -
Niels Peter Johan Mich. Olsen Havn -
Joen Nikkel Joensen Kollafjørð -
Fredrik Frederiksen Havn -
Olaf Andr Fr. Jacobsen - -
Simon Hansen Klaksvík -
Johan H. O. F. Poulsen Fuglafjørð -
Poul Jens Dam Kunoy -
Ejner D. Thomsen Hvalba roknskaparmaður
Svend Erik Jepsen Havn fjarritari
Jacob Pauli Christiansen - supercargo
Carl Sofus Petersen Sandavág -
Christian Jacobsen Havn lýsismeltari
Jens Cl. Jensen Sand - hjálpari
Joen Sofus Joensen Sørvág hjálpibakari
Conrad Juul Skaale Havn 2.kokkur
Vilhelm Mohr - kokkadrongur
Halgir Winther - -
Napoleon Mortensen Argir -
Sverri Mortensen - -
Marius Kamban Havn -
Asbjørn Hansen Lorvík -
Hans Jacob Joensen Kollafjørð -
Johs M. H. J. Iversen Kvívík útróðrarb nr. 1
Zacharias Zachariassen Streymnes
Joen Jacobsen Hvalvík
Anthon Oluf Vang Kvívík
Jacob El. Peter Chr. Fr. Joensen Mykines nr. 2
Brinch Jacobsen -
Lindberg Michelsen -
Christian Ludvig Abrahamsen -
Magnus Fuglø Viðareiði nr. 3
Joen Peter Berg Funningsbotn
Hans Peter Henrik Fuglø Viðareiði
Johan M. Høgnesen Hellur
Ole Germanus Hansen Hattarvík nr. 4
Joen Pauli Klein -
Samuel Jac. Zachariassen -
Simon Micahel Hansen -
Mourentius Poulsen Ljósá nr. 5
Hans Pauli Poulsen -
Hans Amalius Hammer -
Johs. Chr. Poulsen -
Daniel Vilhelm Sofus Joensen Kollafjørð nr. 6
Samuel Jacob Joensen -
Joen Pauli A. S. Joensen -
Esmar Poul Ragnar Joensen -

Ole J. Hansen Hósvík nr. 7
Peter M. Samuelsen Kollafjørð
Eskild Samuelsen -
Daniel Jacob Thomsen -
Anthon Jacobsen - nr. 8
Jacob Jacobsen -
Dion Jacobsen -
Joen Peter Hansen -
Edvard Marius Hansen Lorvík nr. 9
John Ove Esb. Heinesen -
Oliver A. K. Hansen -
Johan Peter A. Hansen -
Rasm. Andreas J. Poulsen Eiði nr. 10
Joen Petur Brekku -
Joen Anton M. Poulsen Selatrað
Hans Edv. Poulsen Eiði
Jens Mohr Joensen Vág nr. 11
Jacob Vest -
Thomas Mich. Weihe -
Johan Christian Joensen -
Poul Poulsen Klaksvík nr. 12
Martin Simonsen -
Poul Poulsen -
Mourits Olsen Eiði nr. 13
Johs Jacobsen (Skúla) -
Jens Jørgen Kruse Olsen -
Erik Jacob Olsen -
Nicodemus Niclasen Havn nr. 14
Ole F. Reinert Arge
Andreas Dam Joensen Kollafjørð
Niclas Pauli Niclasen Havn
Jesar S. M. Jacobsen Sørvágur nr. 15
Jens Jacob El. Rasmussen -
Johs Olsen -
Jacob Johs Jacobsen -
Magn. Jac. Martin Jespersen Hvalba nr. 16
Levin Olsen -
Joen Heine Andreas Jacobsen -
Daniel Johs. Jespersen -
Jacob Ziskasen - nr. 17
Emil Chr. Hentze -
Niels Pauli Ziskasen -
Magnus A. Petersen Kvívík
Hans Aug. Justesen Hvannasund nr. 18
Joen H. Olsen Norðdepil
Poul Trond Trondesen -
Joen Isak Nysted Hvannasund
Daniel Petersen Sandavág nr. 19
Martin Ryggestein Skopun
Peter Jacob Fred. Magnussen Sandavág
Hans Chr. Joen-Jacobsen -
Esmar El. Sofus Petersen Kvívík nr. 20
Jens Nic. Petersen -
Niels Holm Petersen -
Andreas Carl Petersen -
Johannes Poulsen Velbastað nr. 21
Joen Heinesen Viðareiði
Olaf Joensen -
Ole Sørensen -
Gregorius Madsen Kvívík nr. 22
Hans Vilhelm Madsen -
Arngrim Gr. Madsen -
Hans Nielsen -
Peter Pauli Petersen Sand nr. 23
Sebaldus A Arnason Skopun
Just Justesen Hvannasund
Joen Petersen Sand
Johan F. Danielsen Nólsoy nr. 24
Carl Johs Theodor Danielsen -
Johs Evald Viderø Skálavík
Johan H. K. K. Jacobsen Nólsoy
Poul El. Bened. Joensen Klaksvík nr. 25
Valdemar Vitalis -
Jacob Bernhard Petersen -
Hans Arne Joensen -
Thomas Davidsen Kvívík nr. 26
Johan Fred. Thomasen -
Joen Djone Esmar Thomasen -
Joen Pauli B. Thomasen -

Manningin á "Ananu" 1936
Arnold Jespersen av Tvør-
oyri var 21 ára gamal, tá
hann í 1936 fór við
"Ananu" sum lættmatrós-
ur. Manningin taldi 160
mans, av teimum vóru
104 sum róðu út, meðan
hinir tóku sær av øllum
tí, sum annars skuldi ger-
ast. Ein so stór manning
kravdi nógv uppihalds-
rúm, og alt mittskipið var
innrættað til hetta enda-
mál. Manningin kravdi
eisini nógvan mat. Og
einaferð kokkurin skuldi
gera 600 knetti, máttu
lættmatrósarnir hjálpa til.

Til eina so stóra mann-
ing kravdist eisini ein
lækni, og var hesin Leif
Dahl úr Vági. Hann var
beiggi Paula Dahl, tann
kenda yvirlæknan á Dr.
Alexandrines Hospital.

Við "Ananu" vóru tveir
lættmatrósar, meðan tað
vóru 10-12 flekjarar. Ein
av uppgávunum hjá lætt-
matrósunum var at leggja
fiskin upp á borðið til
flekjararnar. Júst í 1936
fingu teir rættiliga væl av
fiski, og tí minnist Arnold
á, at tað var sera strævið.

Teir, sum vóru umborð,
fingu fasta løn, og lønin
hjá lættmatrósunum var
kr. 85 um mánaðin.

Bátarnir, sum avreiddu,
vóru undir somu korum,
sum um avreitt var til eitt
virki.Teir fingu fastan prís
pr. kg og fingu tískil út-
goldið í mun til, hvussu
nógv varð avreitt. Tá var
tað sjálvsagt ymiskt, hvat
ið kom burtur úr, men
Arnold minnist, at tað
vóru hvalbingar, sum
vóru fram úr bestir at
fiska. Bátarnir fóru avstað
á morni og komu aftur á
kvøldi. Roynt varð við
línu. Fyrra árið royndu
nakrir við snøri, men tað
vísti seg, at línan gav
meira. Línu útvegaðu teir
sær frá fransmonnum. Lín-
an kravdi feskt agn. Men
agnið var oftast slíkt, sum

teir veiddu sjálvir, sum
t.d. smákalvi og beitur av
toskinum.Annars var "An-
ana" so mikið stór og
hevði so góða útgerð, at
bátarnir vórðu tiknir um-
borð hvørt kvøld, og
síðani settir á sjógv aftur
morgunin eftir.

Teir royndu mest á
Fylla Bank á hellingunum
har. Sum vanligt tá á døg-
um var hildið frí sunnu-
dag.

Arnold minnist, at sein-
asta dagin teir veiddu,
fingu teir eitt so ræðuligt
illveður. Tað var so ringt,
at tað veruliga stóð um
lív. Teir royndu at liggja
upp í móti veðrinum,
men maskinkraftin var
ikki tann stóra. Men tíbet-
ur var tað ikki pálands-
vindur, tí tá kundu havt
verið galið. Tá avtornaði,
var fiskurin, teir høvdu á
dekkinum, so illa farin, at
hann var malin sundur og
kundi ikki nýtast.

Aftan á hevði Arnold í
boði at fara við aftur, tá
skipið varð selt og
føroysk manning kundi
fylgja við. Men hann helt,
at hann hevði fingið nóg
mikið av sjólívinum, og
hann fór at læra til
skipstimbrara, og hetta
gjørdist hansara lívsstarv.

Arnold Jespersen:

Máttu gera
600 knetti

Arnold Jespersen var
lættmatrósur við
"Ananu" í 1936.

Kunningarráðgevi til
Løgmansskrivstovuna

Eitt starv sum kunningarráðgevi er leyst at søkja á Løg-
mansskrivstovuni.

Umsóknarfreistin er 23. august 2004. Fleiri upplýsing-
ar um starvið eru at finna á www.tinganes.fo.
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Í seinasta mánaða doyði
elsti maður á Eiði, Fred-
erik Eidesgaard, 93 ára
gamal. Hann hevði ann-
ars ein føðingardag,
sum var lættur at minn-
ast, nevniliga 10-10-10,
so hann var eins nær
tey 94.

Frederik var sonur Lor-
ensu og Hanus hjá
Frederikki.Tey vóru átta
systkin, og við Frederik
er tann seinasti farin av
teimum.

Sum blaðungur fór
Frederik til skips eins
og hansara javnaldrar
fóru. Hann var tískil ein
av teimum alsamt færri
og færri, sum hava verið
við deyðsiglara, t.v.s.
skip sum bert hava segl
sum drívmegi. Frederik
var av bestu monnum
at fiska, men hann var
so ringur av sjóverki, at
hann legðist rættiliga
skjótt uppá land. Her
fekst hann við tað ar-
beiði, sum kundi fáast í
eini slíkari bygd sum
Eiði, sum útróður og
tímaarbeiði av ymisk-
um slag.

Í 16 ár gekk hann við
posti til Funnings og
Gjáar.Hesin postur kom
fyrst til Eiðis og skuldi
so fáast víðari. Hetta var
áðrenn vegur kom, og
hetta var einasti máti at
fáa postin fram. Gingið
var tveir ella tríggjar
dagar um vikuna. Fyrst
varð farið til Funnings,
síðan at taka tungu
brekkuna niðan úr
Funningi, síðan til Gjáar
og so aftur til Eiðis. Vit
kunnu bert hugsa okk-
um til, at hetta man
mangan hava verið tøss-
ut, tá hugsað verður
um, at sjálvt í dag er tað
javnan, at vegurin er
stongdur fyri kava. Og
tað kom eisini fyri, at
Frederik lá nátt t.d. við
Gjógv.

Frederik var eisini í

nógv ár seyðamaður, so
náttúran hevur verið ein
stórur partur av hans-
ara lívi.

Um seinasta ársskifti
høvdu vit røðina hjá
Símun Johan Wolles um
bátasøguna á Eiði, har
serliga varð greitt frá
gamla útróðrinum við
árum og seglum. Her
var greitt frá, at

"Hvalurin" var sein-
asta áttamannafar á Eiði,
sum hevur verið á út-
róðri við árum.Tað var í
1947 um várið.

Johannus hjá Bartali
hevði lænt bátin og
fingið nakrar við sær.
Ein av teimum var
Frederik. Hinir vóru
Laurits, bróður Frede-
rik, Niels á Dunganum,
Hilmar undir Brekkuni,
Kristian hjá Símuni, Pól
Vesturdal og John í
Garði.Frederik var tískil
tann seinasti, sum livdi
eftir av teimum, sum
hevur roynt hendan
forna útróður har í
bygdini.

Sjálvur kom eg at
kenna Frederik sum
granna hjá verforeldr-
unum, og tað var altíð
stuttligt at koma á tal
við Frederik. Hann var
ógiftur og búði inni hjá
beiggjanum Laurits, sum
doyði fyri nøkrum ár-
um síðani, og konu
hansara Onnu og teirra
børnum. Tískil gjørdist
Frederik "gubbi" hjá
teimum øllum. Her hev-
ur altíð verið hugaligt at
koma inn, so blíð sum
tey øll hava verið.Frede-
rik var fróðarmaður,
sum dugdi væl at siga
frá, og hann mintist eis-
ini serstakliga væl til.

Men nú var Frederik
blivin gamal, og heilsan
var farin at bila, so hans-
ara hvíld er væl unt.

Friður veri um minni
hansara.

ÓÓllii

TTiill  mmiinnnniiss  uumm
FFrreeddeerriikk  EEiiddeessggaaaarrdd

Fiskimannafelagið fær
nógvar áhugaverdar vitj-
anir millum ár og dag.
Seinasta ár kundu vit
greiða frá, at vit høvdu
havt vitjan av einum bólki
av lesandi frá landalæru-
deildini á RUC, Roskilde
Universitetscenter.

Tann bólkurin, sum var
á vitjan á FF, hevði ser-
ligan áhuga í Suðuroynni,
hvussu hon politiskt og
vinnuliga skilir seg frá
restini av samfelagnum.
Politiskt varð hugsað um
Suðuroynna, sum “lítla
Danmark”, sum í 1946 var
einasta oyggj, har tað var
beinleiðis meiriluti í móti
loysing. Politiskt verður
hugsað um, at her hevur
stríðið, meiri enn aðra-
staðni, staðið millum “kapi-
talismu” og “sosialismu”.

Tann mest áhugaverdi í
hópinum var leiðarin, Kai
Lemberg, og nú um dag-
arnar var hann aftur inni á
gólvinum. Hesa ferð er
hann komin til Føroya við
35 landalæru-lesandi, sum
skulu gera eina frágreið-
ing um ymisk øki í hesi
lærugrein, eisini innan
fiskiskap. Fiskiskapsbólk-
urin hevði hesa ferð
áhuga í at vitja umborð á
einum fiskiskipi og at hitta
fiskimenn, so tey kundu
kunna seg um viðurskift-
ini frá sjálvum veiðulið-
num.

Lemberg arbeiddi á
Ríkisumboðnum í 1949
saman við tí fyrsta ríkis-
umboðsmanninum og
seinasta amtmanninum,
Vagn-Hansen.Hann  hevur
verið í Føroyum ikki færri
enn 45 ferðir, og sigur
hetta nakað um ein sjáld-
saman áhuga fyri Føroy-
um. Frá 1953 til 1981

hevur hann verið ráðgevi
hjá forsætismálaráðnum í
føroyskum fíggjarmálum.

Ein maður, við virksemi
so langt aftur í tíðina,kann
ikki vera nakar ársumgi
og tað er hann heldur
ikki, tí tann 28. november
verður hann 85 ár. Fram-
vegis er hann virkin á
lærda háskúlanum og lær-
ir frá sær til ungfólk, sum
hann kundi verið abbi at.

Vit endurgóvu seinasta
ár, tað sum stendur í
Kraks Blå Bog um Kai
Lemberg, fyri at fáa eina
hylling av, hvat maðurin
stendur fyri, og hvat hann
hevur avrikað. Hetta var
ikki smávegis. Her var ein
langur listi av álitisstørv-
um innan øll møgulig øki.
Fyrst og fremst hevur
Lemberg fingist við býar-
ætlan, og her hevur hann
eisini verið við í so fjar-
skotnum býi, sum Cairo í
Egyptalandi, og hetta fyri
at leggja teimum lag á.
Um hetta evni hevur hann
skrivað ein hóp, og hann
hevur enntá verið við til
at ritstjórna eitt stórt nýtt
leksikon.

Var við í
mótstøðurørsluni
Hesa ferð fingu vit eitt
sindur meira at vita um
slíkt, sum ikki stendur í
bláu bók, og sum hevur
eitt sindur av sambandi
við okkara frásøgn í sein-
asta og hesum blaðnum
frá seinna heimsbardaga.

Kai Lemberg var nevni-
liga við í donsku mót-
støðurørsluni móti týska
her se t ingar va ld inum
undir krígnum. Í hesum
sambandi varð hann eina-
ferð tikin av týskarum fyri
at vera kommunistur, og

hann sat bæði í Vestre
Fængsel og Horserødlej-
ren. Hann var tískil ein
partur av donsku søguni
frá hesum tíðarskeiði, sum
er skrivað m.a. av Hans
Scherfig og Carl Madsen.
Men hann slapp leysur
aftur, tí verji hansara kun-
di vísa á, at Kai Lemberg,
longu undan krígnum
hevði tikið til orða ímóti
teimum sokallaðu Moskva-
prosessunum. Hetta vóru
tey rættarmál, sum valds-
harrarnir í Sovjet nýttu
sum grundarlag fyri at
døma til deyðis ein og
hvønn, sum var í and-
støðu til teir.

Rættarmálini tyktust at
vera í lagi, tí øll tey ákær-
du játtaðu seg sek, og tað
vóru nógv fólk vestanfyri,
sum hoppaðu upp á
hetta. Ein av teimum, sum
ikki gjørdi tað, var Kai
Lemberg, og hann lýsti
sína støðu alment. Seinni
vísti tað seg so, at rætt-
armálini vóru fupp, og at
tað var eftir tortur og
heilatvátt, at tey ákærdu

játtaðu seg sek.
Grundað á hesa “anti-

kommunismu” slapp Kai
Lemberg leysur.Men sein-
ni komu týskarar eftir, at
hann mundi kortini ikki
vera so ósekur, sum and-
støðumaður móti teim-
um, sum hann lætst, og
teir ætlaðu at taka hann
enn einaferð. Men tá varð
hann ávaraður framman-
undan og slapp til rým-
ingar.

Ein partur av hansara
mótstøðuarbeiði var, at
hann var við í ólógliga
danska mótstøðublaðnum
“Frit Danmark”, sum eins
og onnur líknandi bløð
varð framleitt á einum
duldum staði. Framleiðsl-
an var sera primitiv, og
blaðið varð “prentað” við
duplikatorum. Men her
vísti Kai Lemberg rætti-
liga, hvussu besnissaður
hann var. Hann arbeiddi í
forsætis-mála-ráðnum hjá
Scavenius, sum meira enn
nakar annar var ímyndin
av tí danska almenna sam-
starvinum við týskarar.Og
blaðið varð framleitt júst
inni í sjálvum forsætis-
málaráðnum á arbeiðs-
plássinum hjá Kaj sum
“yvirtíðararbeiði”.Tað var
eingin, sum kundi hugsa,
at nakar var so frekur at
gera hetta. Tískil varð
hetta heldur ongantíð
kannað, hóast gingið var
dúgliga inn og út við
tungum taskum!

Vit vóna at kunna
greiða meira frá hesum
hansara virksemi seinni.

Hevur starvsavtalu
til hann er 87 ár
Kai Lemberg hevur verið
so ofta í Føroyum,at hann
dugur hampiliga væl at
lesa føroyskt, eins og
hann skilir málið, tá tað
verður tosað spakuliga.
Hansara almenna starv er
at vera professari við RUC,
og hevur hann avtalað at
hava hetta starv fram til
2006, tá hann verður 87
ár. Sum heilsan tykist at
vera nú, skuldi ikki verið
nakað til hindurs fyri, at
hann heldur áfram eftir
hetta. Hann er eisini fram-
vegis politiskt virkin.
Hann er við í mótstøðuni
móti ES.

Kai Lemberg er uttan
iva eini rættiligur føroya-
vinur. Hann vísti tað
longu, tá hann byrjaði at
arbeiða her. Mótsatt amt-
manninum roknaði hann
føroyingar sum líkamenn,
og hetta man eisini hava
verið tað, sum hevur
roynist best.

Vit vóna at síggja hann
aftur á klettunum!

Kai Lemberg er 84 ára
gamal og framvegis virk-
in sum ein unglingur.

Her sæst Kai Lemberg saman við teimum næmingunum, sum skulu gera
uppgávu um fiskivinnu.Teir eru frá vinstru: Lars, Kasper og Anne.

Tað varð skipað fyri, at tey kundu fara umborð á nýggju Cubatrolararnar,
tá teir ein dagin vóru inni og landaðu. Hervið kundu tey fáa eina
fyrstahonds fatan av villkorunum hjá fiskimonnunum.Teir á Beta høvdu
verið blíðir og tíðir. Næmingarnir fingu fisk heim við sær, sum teir kundu
gera til og eta um kvøldið.

Frá FF fingu teir ymiskt tilfar um virksemið hjá felagnum og so ein bita á
sjómansheiminum.

Lemberg aftur á vitjan
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Vitjan úr New Foundlandi at
kanna uppboðssøluskipan
Í ár eru nógvar fremmanda-
vitjanir av ymiskum slagi í
Føroyum. Fleiri vitjanir
hava verið í sambandi við
at kanna okkara fiskidaga-
skipan. Vit fara skjótt at
fáa at vita, um hon nu er
nakað at “reypa” av.

Nú um dagarnar var ein
sendinevnd úr New Found-
landi í Føroyum. Nevndin
hevði til uppgávu at kanna
okkara uppboðssøluskip-
an. Limirnir í sendinevnd-
ini vóru bæði fiskimenn,
fiskakeyparar og umboð
fyri almennu umsiting-
ina.Vitjað hevur verið hjá
teimum ymisku pørtun-
um í vinnuni at kunna seg
um royndirnar á hesum
øki, sum t.d. ráfiskaselj-
arar, ráfiskakeyparar og á
Fiskamarknaðin. Í hesum
sambandi vitjaði nevndin
eisini á Fiskimannafelag-
num.

Her fekk sendinevndin
eina gjølliga frágreiðing
um okkara skipan.Tá for-
maðurin í FF hevur verið í
hesum starvi í meira enn
30 ár, lá væl fyri at greiða

frá søguni aftanfyri ver-
andi skipan. Sum t.d. um
skipanina aftanfyri ráfiska-
grunnin, og tí planbú-
skapi, sum lá í hesum, og
síðan hvussu vit fingu
verandi skipan, sum er
bygd á marknaðarbúskap,
og sum vinnan sum slík
stendur aftanfyri. Víst er
hon ikki fullfíggjað enn,
men Rom var jú ikki
bygdur eftir einum degi.
Og hetta er hóast alt tann
frægasta skipanin, vit
kunnu hava.

Í New Foundlandi er
ikki nøkur rættiliga skip-
an á hesum øki, og tí vilja
teir kanna, hvussu prís-
áseting verður skipað í
øðrum londum. Tað hava
teir eisini sína grund til. Í
New Foundlandi liggur
toskaprísurin undir 10 kr.
kg.

Hjá okkum er tað sera
áhugavert, hvussu tað
gongst í New Foundlandi.
Hetta er eitt tað øki, sum
føroyskir fiskimenn hava
havt mest samband við.
Vit byrjaðu jú at fiska við

línuskipum á leiðunum
við New Foundland í
1956. Seinni fekk rækju-
veiðan stóran týdning. Í
dag eru okkara skip á
rækjuveiðu við Flemish
Cap,og veiðan verður fyri

ein stóran part landað í
New Foundlandi.

Prátið okkara millum
kom eisini at snúgva seg
um tjóðartingsvalið í Ca-
nada, sum hevði verið
dagin frammundan. Her
hendi tað,at liberali flokk-
urin, sum næstan hevur
havt einarætt til valdið í
Canada í nógv ár, misti
meirilutan, men kemur tó,
sum størsti flokkur, fram-
vegis at hava stjórnarvald-
ið. Men tað er so ikki
teimum í Labrador og
New Foundlandi, sum er
eitt valøki, fyri at takka, at
tað gekk, sum tað gekk.Tí
av 7 limum, sum skuldu
veljast í hesum øki, eru
teir 5 úr liberala flokki-
num.

Tað var nærliggjandi at
spyrja eftir toskaveiðuni.
Sum tey flestu ivaleyst
minnast, so hvarv toskur-
in fullkomiliga fyri einum
10 árum síðani, og tað
hevur verið fullkomiliga

bannað at veiða tosk á
ávísum økjum, meðan tað
aðrastaðni bert hava verið
smávegis kvotur.Tað hev-
ur enntá verið revsivert á
økjum at veiða sær fisk at
kóka.

Fiskimenn halda tó, at
tað sær út til at fara at
bragda nú. Teir síggja í
hvussu er meira tosk enn
teir hava gjørt fyrr. Men
fiskifrøðingar siga, at tað
er veruliga eingin broyt-
ing til tað betra. Her eru
tó eisini onnur viðurskfti,
sum gera seg galdandi.
Á okkara leiðum verður
roknað við, at náttúrlig
deyðiligheit hjá toski er
um 20%,so vísa kannngar,
at uttan nakra veiðu, so er
deyðiligheitin meira enn
50% í kanadiskum øki. So
her eru aðrir faktorar enn
fiskiskapur, sum gera seg
galdandi. Nógv hevur eis-
ini verið tosað um tann
nógva kópin,sum etur ein
hóp av fiski.

Hvussu nógv støðan er
broytt við botnfiski yvir-
høvur í New Foundlandi
sæst av veiðutølunum. Í
1990 var veiðan 330.000
tons, serliga av toski. Í
1995 var hon komin niður
á 10.000 tons, og hevur
hon seinastu árini ligið
um 30.000 tons. Her er
talan um øll botnfiska-
sløg, íroknað tosk, sum
tað er loyvt at veiða á
ávísum økjum.

Men er lítið veitt av
botnfiski, so hevur verið
talan um stóran vøkstur í
veiðuni eftir skeljafiski,og
her er fyrst og fremst talan
um rækjur. Í 1990 vórðu
veidd umleið 40.000 tons.
Hetta tal kom í 2003 upp
á 400.000 tons, so talan er
um eina 10 falding.Tað er
ikki so løgið, um prísirnir
falla eisini her hjá okkum.

Vit fara seinni at hava
fleiri tíðindi frá fiski-
vinnuni í New Founlandi.

Sendinevndin úr New Foundlandi saman við Eyðfinn Finnson úr Fiskimálaráðnum, sum skipaði fyri
ferðini.

Fiskibátur úr New
Foundlandi

Kræklingaaling er
vorðin eitt íkast til
fiskivinnuna í New

Foundlandi.



Eyðfinn Magnussen
Biologur,
Fróðskaparsetur Føroya
e-mail: eydfinnm@setur.fo

Tað er helst eingin per-
sónur í nýggjari tíð, sum
hevur havt so stóra ávirk-
an á føroyska samfelagið,
sum íslendski fiskifrøð-
ingurin Jón Kristjánsson.
Tey seinru árini hava
hansara tilmæli um føroy-
sku fiskastovnarnar vigað
rættiliga tungt, tá avgerðir
eru tiknar um, hvussu
nógv kann fiskast á før-
oyska landgrunninum. Út-
gangsstøðið hjá Jón Krist-
jánssyni er,at ov lítið er til
av føði til fiskin. Við at
tynna út í stovninum,

verður meira føði til fisk-
in, ið eftir er. Fiskurin
veksur skjótari og til-
gongdin verður betur.
Hetta er eisini vanligt fyri
fisk í feskvatni, so sum síl
og laks, men er ikki so av-
gerandi fyri fisk, sum livir
í havinum.

Føðitrot á feskvatni
Í feskvatni er vanliga ikki
nóg mikið av føði at fisk-
urin kann vaksa seg heilt
stóran. Tí er neyðugt, at
bæði laksur og síl mugu
út á sjógv, skulu tey gerast
stór. Seinri venda tey so
aftur til áirnar at gýta.
Laksur, sum verður gýttur
í føroysku áunum, livir
har tey fyrstu umleið 3 ár-

ini. Hesi 3 árini vaksa
laksamaðkapirrurnar ein-
ans einar 15 cm. Eftir
hetta fara tær á sjógv. Har
er nóg mikið av føði, og
eftir bert einum ári, veks-
ur laksurin frá 15 cm til
einar 60 cm. Hjá sílum er
fyribrigdið hitt sama.

Ikki øll síl hava
møguleika at
koma á sjógv
Síl, sum hava møguleika
at koma út á sjógv, kunna
gerast stór.Tað eru tó ikki
øll síl, sum hava hendan
møguleika. Í summum
vøtnum er sambandið við
sjógvin so vánaligt, at
sílini antin ikki kunna
svimja út á sjógv, ella, um

tey gera tað, ikki kunnu
koma aftur í vatnið. Eitt
eyðkenni fyri hesi síl er,
at tey ikki gerast serliga
stór. Dømi um tílík vøtn í
Føroyum eru Leitisvatn á
Vágoynni, Stóravatn á
Sandoynni og Toftavatn í
Eysturoynni. Í Leitisvatni
eru sílini 15-30 cm long, á
Toftavatni 25-35 cm,með-
an tey á Stóravatni eru 20-
40 cm long. Sílini á Stóra-
vatni eru ikki bara tey
størstu. Har er eisini nógv
mest til, og tey eru eisini
tey feitast sílini í hesum 3
vøtnunum.

Vøksturin hjá sílum
Hvussu stór sílini gerast í
teimum ymisku vøtnun-

um, er í høvuðsheitum
treytað av 2 faktorum.
Gróðurin av plantuplank-
tonni í vatninum og
hvussu nóg síl eru at eta
føðina. Gróðurin er stýrd-
ur av føðslusøltunu (gjødn-
ingi). Eru nógv føðslusølt-
ir í vatninum, er eisini
nógv føði. Serliga er tað
fosfor, ið tarnar gróðr-
inum í vøtnum. Grundin
til, at sílini á Stóravatni
bæði eru stór og eisini
nógv í tali, er helst tað
ríka fuglalívið, ið finst á
vatninum. Fuglurin skítur
í vatnið. Skarnið inniheld-
ur nógv fosfor, sum skap-
ar góð gróðrarlíkindi hjá
plantu plantonninum.
Dømið við sílunum í
Stóravatni vísir, at tað
saktans ber til, bæði at
hava nógv og stór síl í ein-
um vatni. Bara nokk er at
eta.

"Tusindbrødre" 
At ov nógv er til av fiski í
mun til føðini, er eitt
vanligt fyribrigdi í vøtn-
um. Í Danmark verður
hetta fyribrigdi nevnt
"tusindbrødre". Felags eyð-
kenni fyri "tusindbrødre"
fiskastovnar er, at tað bert
eru smáir og klænir fisk-
ar. Hesin fiskur hevur lítl-
an áhuga hjá frítíðarfisk-
arum. Bøtast kann um
støddina við at sleppa
rovfiskum (t.d. geddum) í
tílík vøtn.Rovfiskarnir eta
burtur av teimum smáu
fiskunum.Stovnurin verð-
ur minni, so vøksturin hjá
teimum, ið eftir eru, verð-
ur betur.At fiskað verður í
ríkiligt mát í tílíkum vøtn-
um hevur somu ávirkan.

Jón Kristjánsson
ikki fremmandur í
Føroyum
Jón Kristjánsson hevur
fyrr arbeitt í Føroyum.
Hetta var í 1978.Tá gjørdi
hann kanningar av síl-
unum á Leitisvatni og á
Fjallavatni. Kanningin
hevði sum endamál at
lýsa vøksturin og livilík-
indini hjá sílunum í hes-
um báðum vøtnunum.
Ein frágreiðing er skrivað
um kanningarnar. Hon
finst eisini í einari før-
oyskari týðing hjá Ólavi
Poulsen av Vatnsoyrum.
Niðurstøðan hjá Jón
Kristjánssyni er, at alt ov
nógv síl eru í vøtnunum.
Ov lítil føði er í part, og tí
vaksa sílini so seint. Fyri
at betra um stovnin, sigur

Jón Kristjánsson:
"...er neyðugt at byrja

mikla veiði í báðum vøtn-
unum, og tá serliga í
Leitisvatni. Vanligt er at
fiska við tráðu,men tað er
ikki nóg mikið. Tað má
eisini fiskast við gørn-
um."

Hesin ráðini kenna vit
aftur. Hetta er júst tað
sama, sum hann sigur um
toskastovnin á føroyska
landgrunninum.

Grundarlagið undir
tilmælinum er skeivt
Ráðini hjá Jón Kristjáns-
syni um stovnsrøktina av
sílunum á Leitisvatni og
Fjallavatni eru ivaleyst
skilagóð, men kunnu ikki
uttan víðari brúkast fyri
føroyska toskin. Grundin
er, at her er talan um heilt
ymiskar vistskipanir.Vøtn
eru nógv meira eins-
háttað enn havið. Fiskur í
vøtnum hevur ikki somu
ferðingarmøguleikar sum
í havinum. Hann kann
ikki fara til onnur økir
ella út á djúpt vatn. Í
havinum er sjáldan føði-
mangul. Gamaní kann tað
til tíðir vera minni at eta,
so at fiskurin gerst rak og
veksur seinri, men tað er
ikki so, at toskurin kann
fleirfalda sína longd eftir
stuttari tíð við at svimja
til onnur økir.

Tá útgangsstøðið í
stovnsmetingunum hjá
Jón Kristjánssyni er
skeivt, verður úrslitið har-
eftir.Tí er tað spell, at før-
oysku fiskiveiðimyndug-
leikarnir taka ráðini hjá
honum í so stórum álv-
ara. Fastheldur Jón Krist-
jánsson um, at lívsháttur-
in hjá feskvatnfiski kann
førast yvir á føroyska
toskin, hýsuna og upsan,
eigur hann at koma við
upplýsingum, sum kunna
staðfesta, at hetta er so.

Jón Kristjánsson endar
frágreiðing sína um sílini
á Leitisvatni og Fjallavatni
við at koma við ráðum
um, hvussu veiðitrýstið á
vøtnunum kann økjast, so
meira fæst burtur úr.
Hann endar frágreiðing-
ina sína við at siga:

"Tá til tað kemur, eri eg
til reiðar, um neyðugt, at
veita leiðbeining fyri at
nýta vøtnini betur"

Kanska átti Jón Krist-
jánsson at hildið seg til
Leitisvatn og Fjallavatn.

Stovnsmetingarnar hjá Jón Kristjánsson
byggja á skeivt grundarlag
Jón Kristjánsson kann ikki uttan víðari kopiera stovnsmetingar av sílum á
Leitisvatni og Fjallavatni til at umfata toskin á føroyska Landgrunninum.
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Petur Steingrund
Fiskirannsóknarstovan

Hesin spurningur kemur
mær í huga eftir at hava
lisið greinina hjá Kára P.
Højgaard, sum stóð í Sosi-
alinum 28/6-2004. Óivað
eru fleiri lesarar, sum
spyrja sama spurning, og
tí vil eg greiða stutt frá
nøkrum, sum vit vita um
toskin við Føroyar.

Tilgongdin av
toski er ójøvn
At alt ikki er tað bera
óskil á havsins botni sæst
eina best við at fylgja ár-
gangunum av toski við
Føroyar. Summir árgangir
(t.d. 1993 árgangurin) eru
góðir og síggjast aftur í
fiskiskapinum í mong ár,
meðan aðrir árgangir eru
veikir. Tí er møguligt at
spáa um framtíðina, um
ein veit, hvussu stórir ár-
gangirnir eru. Hesa vitan
høvdu norskir fiskifrøð-
ingar longu fyri umleið
100 árum síðan.

Gróðurin stýrir
tilgongdini
Hvussu stórir eru árgang-
irnir? – jú fyrr vit vita tað,
jú betur. Yngulkanningar
(tá toskurin er 3 mánaðir
gamal) kunnu geva eitt
gott boð, sum til dømis
fyri tosk í Barentshav-
inum. Fyri føroyskan tosk
er tað tó gróðurin í hav-
inum, sum hevur mestan
týdning fyri tilgongdina. Í
mai 2000 var gróðurin
sera góður, og harvið var
ein stór nøgd av føði fyri
toskin veturin 2000-
2001. Harvið nógv kom
undan av 2 ára gomlum
toski í 2001 (1999 ár-
gangurin). Í mai 2002 var
gróðurin vánaligur, og tí
vita vit, at 2001 árgangur-
in av toski helst verður
veikur. Hetta sambandið
millum gróður og tosk er
serføroyskt og ger, at vit í
Føroyum hava betri møgu-
leika at fylgja við tosk-
inum enn onnur lond.

Hvar hendi við
toskinum fyrst í
nítiárunum?
Nógv hevur verið gjørt
burturúr,at føroyskir fiski-
frøðingar ikki kundu siga
frammanundan, at toska-
fiskiskapurin fór at koma
fyri seg aftur eftir krepp-
una.Í tíðarskeiðnum 1990-
1994 vóru gróðurkann-
ingar gjørdar, men eingin
visti, um virðini vóru høg
ella lág. Tað var heldur
ikki greitt, um nakað sam-
band var millum gróðurin
og fiskin.Vit vita í dag, at
tað er eitt rættiliga neyvt
samband millum gróður-
in í havinum og fisk, tí vit
hava eitt nógv betri tilfar
(1990-2004, tvs 15 ár). Í
1994 og 1995 var gróður-
in góður og ein góð til-
gongd saman við góðum
vøkstri gav tann nógva
fiskin í 1995-1996.

Eingin munur er
millum fisk og fugl
Breið semja er millum
føroyingar, at ein má ansa
eftir, hvussu fuglabjørgini
verða troytt. Lætt er at
síggja fuglin í berginum
og at fylgja við annars.
Men tá tað snýr seg um
fiskin, sum er 100 metrar
longur niðri, er semjan
ikki til meira. Eingin sær
toskin og ein vanlig fatan
er, at fiskurin má fiskast
her og nú, tí annars
hvørvur hann. Kanningar
vísa, at tað er lítil ella
eingin munur millum fugl-
in og fiskin. Gróðurin í
havinum stýrir bæði fisk-
inum og fuglinum, tí teir
liva av tí sama (nebbasild).

Veiðitrýstið má taka
hædd fyri vánaligum
gróðrartíðum
Tað eru tíðarskeið við
vánaligum gróðri og øvugt
("rak" ár og "feit" ár).
Veiðitrýstið má tí vera so-
mikið lágt, at grunnarnir
tola nøkur ár við vánalig-
um gróðri. Ferð eftir ferð
verður spurningurin sett-

ur, hví veiðitrýstið skal
niður, tá nógv er til av
fiski. Vit kunnu ímynda
okkum eina ballón við
einum loddi. Tá uppdrift-
in er góð ("góður gróð-
ur"), flýgur ballónin høgt
uppi ("nógv til av fiski"),
men ballónin kemur ov
langt niður, tá lítil upp-
drift er. Feilurin er, at
loddið ("veiðitrýstið") alla
tíðina hevur verið ov
tungt, eisini tá ballónin
var høgt uppi.

Gransking seinastu
100 árini hevur
givið úrslit
Sum greitt frá omanfyri
eru stór framstig hend
innan gransking seinastu
100 árini. Fyri fáum árum
síðan funnu føroyskir fiski-
frøðingar eitt sera greitt
samband millum gróð-
urin í havinum og tosk
(og annan fisk). Føroyski
landgrunnurin er harvið
vorðin ógvuliga áhuga-
verdur í granskingarhøpi,
tí eitt slíkt samband er
ikki staðfest á nøkrum
øðrum havleiðum í Norð-
uratlantshavi. Hóast hesi
framstig halda mangir før-
oyingar, at tú mást fiska
fiskin, tá tú hevur møgu-
leikan til tess, "tí vit vita
so at siga einki um fisk-
in". Mong halda, at fiskur-
in, sum er tilstaðar í dag,
er burtur í morgin, ella at
fiskiskapur ikki ávirkar
fiskastovnarnar (líka nógv
er til sjálvt um nógv verð-
ur fiskað). Gransking vís-
ir, at tað er lítil ella eingin
munur millum fisk og t.d.
fugl.Verður nógv fleygað
ella skotið av fugli, mink-
ar talið av fugli í bjørg-
unum. Sama er galdandi
fyri fisk. Eingin føroying-
ur hevði droymt um at
skotið ein fugl, "tí hann
var burtur í morgin". Før-
oyingar hava dugað at
varðveitt fuglameingið við
Føroyar og vónandi verð-
ur sama skynsama hugs-
anin galdandi fyri fisk.

Vita vit nakað sum
helst um toskin?
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Hjá Gudi – kom
alt uppá pláss

TToorrlleeiiff JJoohhaannnneesseenn

GGUUÐÐSS
OORRÐÐ

Men tú, verð tú verandi í tí,
sum tú hevur lært, og sum tú ert

vorðin sannførdur um, við tað at tú
veitst, av hvørjum tú hevur lært tað,
og við tað at tú frá barnsbeini kennir

hinar heilagu skriftirnar, sum
kunnu gera teg vísan til frelsu

við trúnni á Krist Jesus.

2. Tim. 3,14-15

"Eg hevði nógvar og ymiskar spurningar. Svarini
fann eg ikki í nýátrúnaði, ikki í yoga, healing, medi-
tatión, shakravenjing, dreymatýðing, aromabað...

Tá eg fann aftur til barnatrúnna á Gud,mistu allir
mínir spurningar meginpartin av týdningum sín-
um. Hjá Gudi kom líkasum alt uppá pláss!"

Hetta er vitnisburðurin frá kendu norsku lista- og
sjónleikarakvinnuni Inger Lise Rypdal.

"Tá eg hugsi aftur á barnaárini og barnatrúnna,
so gav gudstrúgvin mær tryggleika. Eg visti, hvað-
ani eg kom, og hvar eg skuldi fara. Eg visti, at eg
ongantíð var einsamøll og kendi meg elskaða og
varda. Høvuðsgrundin til hetta var, at eg eri eitt
bønarbarn; omma hevði altíð tíð til mín og bað
altíð fyri mær. Eg upplivi nú, at Gud er tann sami,
sum tá eg var barn. Sum vaksin dugi eg betri at
lurta og bíða eftir honum og at síggja, at tingini
skulu henda í hansara tíma", sigur Inger Lise.

Mong kunnu taka undir við henni. Í barnaárunum
hoyrdu tey um Gud og Jesus og kendu tær heilagu
skriftirnar, sum kunnu gera ein vísan til frelsu.Tey
lærdu at biðja til Jesus, syngja um hann,samlast um
hann, og gjørdu tað eisini í álvara og við gleði.

Hóast alt hetta, so upplivdu fleiri, at tá barnaárini
vóru fortíð, var barnatrúgvin, bíbliulesnaður, bønin
og Jesus-gleðin eisini fortíð. Hóast tey fingu bestu
andaligu byrjan uppá lívið, kunnu tey enda í glat-
an, um tey ikki støðugt livdu í og hjá Gudi.

Ein barnslig mynd kann lýsa hesa støðu:Tú kanst
doyggja í hungri sum vaksin, hóast foreldur tíni
settu milliónir inn á tína barnakonto – um tú lítis-
virðir ríkidømi og ikki vilt liva í og av tí.

Er Jesus og kristinlívið fortíð hjá tær, ger so sum
Inger Lise og mong onnur: Kom aftur til Jesus. Bið
tína barnabøn. Jesus er tann sami nú sum tá. Hann
fyrigevur og byrjar av nýggjum.

Kom aftur og ver verandi í tí, tú hevur lært. So skalt
tú einaferð enn gerast vísur til frelsu við trúnni á
Krist Jesus.

Tú, sum hevur varðveitt trúnna og samfelagið við
Jesus frá barni av, ert spardur fyri nógv.Takka fyri
tað.

Barnatrúgv, barnatrúgv,
til himmalin tú ert tann gylta brúgv.
Barnatrúgv, barnatrúgv,
tú byggir millum jørð og himmal brúgv.
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"Kann eg sleppa at
royna handan kjólan í
vindeyganum?" spurdi
tann vakra, unga kvinn-
an mannin aftan fyri
diskin.

"Gaman í" svaraði
hann. "Tað er møguligt
at tað fer at økja um
søluna".

*****

Stjórin sær eitt av
starvsfólkunum sita
ógvuliga upptikið við
eitt skriviborð og ar-
beiða.

"Hvussu leingi hevur
tú arbeitt her?" Spyr
stjórin.

"Líka síðan eg sá teg
koma oman gjøgnum
trappurnar".

*****

Sjúklingurin sigur við
læknan:

"Eg havi brotið armin
í fýra støðun."

"Íðan, halt teg so
vekk frá teimum støð-
unum".

*****

Presturin fór inn á gólv-
ið hjá einum manni í
sóknini og spurdi
hann, hví hann ikki
longur gekk í kirkju.

"Dóttur mín er júst
byrjað at spæla harpu,"
svaraði maðurin,"so eg
eri ikki longur vísur í,at
eg ynski at koma til
himmals".

*****

Hví eru battarí betri
enn menn?

Tí tey hava, um ikki
annað, eina positiva
síðu.

*****

Ein høna sigur við eina
aðra:

"Eg hevði 40° fepur í
gjárskvøldi".

"Hvussu veitst tú tað?"
Spyr hin.

"Eg varp eitt kókað
egg í morgun".

Adrian, sum er sonur trú-
boðararnar Carol og Poul
Joensen, sum er ættaður
úr Klaksvík, er komin úr
junglini í Papua New
Guinea til Føroyar  at vitja
ommuna og abban, og so
stytta tey sær stundir á
kajini í Svínáum við at
fara á seiðaberg.

Tá ið tey komu aftur til
húsini, segði Adrian, at
áðrenn teir fóru at fiska,
bað hann Jesupápa um at
hjálpa teimum at fáa ein
fisk, men hann væntaði
ikki, at hann fór at blíva
so stórur! Sum tað sæst er
talan um ein rættiligan
stóran tosk.

Vit prenta hesa stuttligu
mynd og senda Adrian og
hansara eina heilsan. Fiskimaður úúr PPapa NNew GGuinea

Kiwanis er ein altjóða
hjálparfelagsskapur, sum
var stovnaður í 1920 í
USA. Føroyar eru eisini
við í hesum virksemi, og
eru tríggir klubbar her á
landi.

Í Føroyum hevur verið
lagdur dentur á at hjálpa
børnum. M.a. hava sjón-
vørp og video verið út-
vegað til barnadeildir á
sjúkrahúsum, eins og
stuðul hevur verið veittur
til onnur endamál til
frama fyri børn.

Árliga verða seldir luta-
seðlar til frama fyri hetta
arbeiði, og hetta er níggj-
unda árið, at høvuðsvinn-
ingurin er ein føroyskur
bátur. Seinastu tvey árini
hevur báturin verið smíð-
aður av Andrassi Joensen,
ættaður av Húsum, og
hava vit umrøtt hesar bát-
ar.

Hesa ferð er báturin
smíðaður av Kaj Hammer.

At smíða bátar er eitt
ítriv hjá Kaj. Hann er son-

ur Andreas Hammer í
Runavík,kendur sum "báta-

smiðurin í Heiðunum".
Báturin er eitt stórt fýra-

mannafar, 21 fót langur,
onkur vildi sagt eitt fimm-
mannafar. Mátini, ið Kaj
brúkar, hevur hann frá
langabbanum Johan í
Garði í Nólsoy (1826-
1920). Munnlig frásøgn
sigur, at mátini stava frá
Nólsoyar Pálli.

Vit vilja heita á fólk um
at stuðla hesum góða
endamáli og harvið eisini
føroyskum bátasmíði, sum
er ein serføroysk mentan.
Sum tað sæst, so er hetta
eitt kynstur, sum gongur
í arv frá ættarliði til ættar-
lið, og hetta hevur allan
stuðul uppibornan.

Kiwanis burturlutar aftur bát

Kaj Hammer. Langabbi Kaj var Johan í Garði í Nólsoy, sum var ein kendur
bátasmiður.

Her síggja vit bátin. Fremst stendur Andrass Winther frá Kiwanis, sum selur lutaseðlar hendan dagin.


