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Okkurt hendir
á heilsuøkinum.

Sólskinssøga á heilsuøkinum
Bluffið hjá løgmansskrivstovuni
Politiska avgerðin í rækjumálinum tikin á sera eintáttaðum grundarlag.

“Føroysk” skrubbuveiða í
K A Z AKSTAN
Áhugaverd frásøgn
um hálva føroyingin
Knud, ættaður av
Rógvi.
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Knud Andersen:

Hálvur føroyingur við víðum sjónarringi

Ein tann mest áhugaverdi persónurin á ráðstevnuni í Tromsø var
danin Knud Andersen, sum umboðaði felagsskapin Levende Hav.

Hesi før umboða samb. Knud ta mest burðardyggu veiðuna.

Forsíðan
av Kanningin av
støðuni hjá donskum
fiskimonnum til umhvørvisligan fiskiskap.
Rúsur eru ein sera óskaðiligur fiskireiðskapur
Tað, sum so eisini gjørdi
hann enn meira áhugaverdan fyri okkum, er, at
hann er hálvur føroyingur og tosar raðið føroyskt. Mamma hansara var

Gunhild av Rógvi úr Vestmanna. Knud hevur ofta
vitjað í Føroyum – bæði
sum barn og sum vaksin.
Hann er uppvaksin í Keypmannahavn,og hann minn-

ist tað sum eitt ævintýr, tá
hann sum barn kom til
Vestmanna at ferðast hjá
familjuni, har hann gjørdist ein partur av bygdarlívinum við øllum tí, sum
hetta bar við sær, m.a. tað
at fara á flot. Hetta hevur
gjørt sítt til, at hann eftir
at hava lært til lærara,
fekk slíkan hug til fiskiskap, at hann varð fiskimaður í eini 25 ár, áðrenn
hann aftur gjørdist lærari
fyri tveimum árum síðani. Í dag er hann 63 ára
gamal.
Á ungdómsárum sínum
var Knud eisini í Føroyum. Hann lærdi nevniliga

til jarnsmið á Tórshavnar
Skipasmiðju, og hevur
hetta eisini verið ein partur av hansara barlast og
samleika.
Gitin undir Stalin!
Tað forkunnuga við Knud
er annars eisini, at hann
er gitin í Moskva undir
harðræðinum hjá Stalin.
Pápi Knud var dani, sum
arbeiddi hjá Store Nordiske sum fjarritari. Hann
var í Føroyum í hesum
starvi. Seinni fluttu Gunhild og hann til Moskva,
har pápi Knud var leiðari
á eini telegrafstøð, og her
búði tey í átta ár.Tá tíðin

Knud í samrøðu við fiskimann.

var komin hjá Gunhild at
eiga Knud var verðin sera
ótrygg, og Gunhild fór til
Danmarkar at eiga, har
systirin Astrid hevði eina
føðiklinikk. Pápin kom
heim seinni. Hetta var
heppið, tí stutt eftir legði
Týskland á Sovjet við tí
ragnaroki, sum hetta førdi
við sær.
Áhugi fyri umhvørvi
Tað, sum hevur merkt
Knud, er hansara áhugi
fyri umhvørvisligum fiskiskapi. Hann hevur havt
ein 20 tonsara, og er tí
mest at sammeta við ein
føroyskan útróðrarmann.

Hann hevur veitt frá
Bønnerup Strand í Eysturjútlandi ikki langt frá
Grenå og Århus. Bønnerup Strand er ein av teim
størru donsku útróðrarplássunum við 40-50 bátum.Upprunaliga varð veitt
á "nærleiðum",t.v.s.í Kattegat, men sum frá leið
gjørdist ov nógv dálking
her frá landbúnaðinum,
at teir máttu fara í Norðsjógvin at lívbjarga sær.
Har var heldur ikki alt
ov gott at fiska, tí har er
eisini dálking so tað forslær, ikki minst frá stóra
týska kemiska ídnaðinum.
Sum trupulleikin við
dálking gjørdist størri og
størri setti hetta gongd á
eitt kjak millum fiskimen
um henda spurningin, og
nakrir av teimum hildu, at
her mátti okkurt gerast,
áðrenn tað endaði við
eini vanlukku.
Tað vísti seg, at meginfelagið hjá fiskimonnunum, Danmarks Fiskeriforening (DF), vildi ikki tosa
um dálking. Teir vildu
nevniliga ikki leggja seg
út við landbúnaðin, sum
verður roknaður at vera
ein tann størsta orsøkin
til dálkingartrupulleikan,
í hvussu er á áleiðunum
fram við landi.
Knud vildi fegin lata sín
bát vera eitt slag av "talarastóli" í umhvørvismálum
hjá fiskimonnunum,og soleiðis byrjaði ein sokallað
"grasrótarørsla", sum endaði við, at í 1995 varð
felagsskapurin "Levende
Hav" stovnaður og hvørs
endamál er at virka fyri
umhvørvinum til havs í
breiðari merking.
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Hesin felagsskapur skuldi nevniliga ikki bert taka
atlit til fiskin í sjónum,
men eisini til fiskimenninar sjálvar. Og her var tað
ein spurningur um,hvussu
fiskiskapurin skuldi skipast fyri at mest møguligt
skuldi koma burturúr.
Útróðrarmenn
fyri vanbýti
Men á heimabeiti hevur
verið arbeitt fyri at fáa ein
so umhvørvisvinarligan
fiskiskap sum gjørligt.
Her snýr tað seg um reiðskap, sum ikki skal gera
skaða, og nýtti hátturin
innan fiskiskap skal nýta
minst møguligt av olju.
Teir eru so víttgangandi
í sínum sjónarmiðum, at
hetta hevur skapt øði í
meginfelagnum hjá donskum fiskimonnum DF, sum
ikki vil vita av teimum,
hvørki so ella so. Ein
trupulleiki hjá Danmarks
Fiskeriforening er, at teir
skulu umboða øll sløg av
fiskiskapi, frá jollum til
kraftblokkaskip.Teir "smáu"
fiskimenninir føla seg
vera fyri vanbýti í felagnum og halda, at teirra
áhugamál verða slept
upp á fjall. Limagjaldið til
felagið er eitt prosentgjald, og teir "smáu" halda,
at tað loysir seg betri hjá
felagnum at tæna teimum
stóru, tí teir geva meiri
pening í kassan.
Tí er Danmarks Fiskeriforening sera kroyst. Teir
hava minkað sítt virksemi
munandi, og fleiri lokalfeløg hava sagt seg úr
felagnum og tí er ivi um
framtíðina hjá felagnum.
Kanningin
Eitt tiltak hjá "Levende
Hav" hevur verið at gera
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hinum endanum, t.v.s.
teimum stóru skipunum.
Men her draga feløgini,
vísindin og embætisverkið eina línu, og sjónarmiðini hjá Knud og hansara
feløgum verða als ikki
hoyrd.Teir kenna seg eisini at hava verið fyri vanbýti av tí almenna, tá
undanfarna stjórnin hevði
játtað at stuðla teirra arbeiði í 4 ár, men nú hevur
sitandi stjórnin strikað
stuðulin.

Bummtrol er sambært donskum fiskimonnum
tann mest skaðiligi veiðuhátturin.

ein kanning av, hvussu
burðardyggir teir ymisku
fiskihættirnir eru. Henda
kanningin varð lutvíst
fíggjað av EU, og hann
sum skipaði fyri kanningini var Knud sjálvur saman við m.a. dóttir síni
Maju.
Siglt varð til 123 ymisk
fiskipláss um alt Danmark.Tosað varð við 77
fiskimenn um teirra fiskiskap og um teirra hugburð til umhvørvisliga
veiðu, sum sjálvandi eisini skuldi kunna kennast
á góðskuna. Í hesum sambandi var eisini tosað um
eitt serligt umhvørvismerki, sum annars nógv
hevur verið tosað um.
Hetta endaði so við eini
frágreiðing upp á 88 síður í stórum broti, og sum
er sera áhugaverdur lesnaður.
Ein niðurstøða er, at
fiskiskapur skal fara fram
við minst møguligari orku.
Meiri orku ein fiskiháttur
krevur, tess minni verður
eftir til fiskimannin. Hetta

er eisini royndin í Føroyum. Her kemur kjakið eisini inn á tað, sum man
kennir frá útróðrinum í
Føroyum. Í stórum parti
av Danmark eru tey smáu
útróðrarplássini ein partur av mentanarvirðunum
og tað er umráðandi at
hesi verða varðveitt, og
tað kann næstan bert gerast við at gera tað liviligt
hjá teimum smærru bátunum.
Hóast veiðan ikki er so
stór, so kann hon skapa
stórt veiðuvirði við einum umhvørvismerki, sum
m.a. er grundað á veiðu
við umvørvisligum reiðskapi, sum húki og gørnum, og á lítla oljunýtslu,
sum hjálpir uppá ta úrtøkuna, sum er eftir
aftaná útreiðslur.
Trol verður roknað sum
skaðiligur reiðskapur, og
her er ikki minst talan um
sokallaða bummtrolið. Orsøkin er ikki minst allur
tann fiskurin, sum verður
blakaður út aftur, og sum
ikki kemur til sættis. Við

bummtroli verður roknað
við, at fyri hvørt kg, sum
kemur til sættis, eru 15
kg, sum fara út aftur. Tað
er kanska ikki so ringt við
øðrum trolarum, men
kortini nóg ringt.
Bankarnir halda lív í
órentablari fiskivinnu
Knud vísir á, at tað vanliga innan fiskiveiðu er, at
tað gongur upp og niður.
Tá tað gongur upp, eru
nógv sum vilja vera við.
Men tá tað gongur niður,
mugu nógvir gevast av
fíggjarligum orsøkum.Hetta er ein mekanisma, sum
av sær sjálvum avmarkar
fiskiskapin, tá stovnarnir
eru illa fyri.
Nú er alt hetta broytt, tí
bankarnir halda lív í skipunum uttan mun til, um
tey geva vinning ella hall,
og tað uttan mun til um
tað er trygd fyri fíggingini
ella ikki. Ein orsøk fyri
hesum er, at nú hevur
kvotan eitt virði,sum bankan kann hava veð í. Hetta
heldur Knud átti at verið

ein fíggingarskandala,sum
eisini er við at máa grundarlagið undan lønsemi í
fiskiveiðuni.
Knud heldur sera lítið
skil vera í ES,og hann hevur atkvøtt í móti hvørja
ferð, tað hevur verið høvi
til tess. Fiskivinnupolitikkurin er sera stirvin, sum
hann má vera, tá so nógv
lond skulu semjast. Knud
heldur, at tað eiga at vera
fólkini á staðnum, sum
eiga kvoturnar, og er hetta
ikki í samsvar við felagspolitikkin á økinum.
Eitt dømi um ørskapin
er skipanin um upphøgging av skipum, sum nógvir pengar verða latnir til.
Nógv dømi eru um upphøggingarstuðul til smærri
bátar, sum kunnu veiða
lønandi á umhvørvisligum grundarlagi. Samstundis verða eins nógvir pengar nýttir til stuðul at
byggja nýggj skip, hvørs
veiða avgjørt ikki er burðardygg. Flotin skal minkast, men Knud heldur avgjørt, at hetta skal vera frá

Skrubbur
í Kasakstan
Limirnir í "Levende Hav"
hava ikki bert hildið seg
til donsk viðurskifti. Knud
fortaldi um eina forvitnisliga verkætlan, sum teir
hava verið uppi í, at veiða
skrubbur í Aralvatninum
mitt í Kasakstan. Henda
verkætlan er so áhugaverd, at vit aðra staðni í
blaðnum hava eina frágreiðing um hana.
"Levende Hav" er eisini
við í eini verkætlan fyri
fiskimenn í Eritrea, sum
fyri nøkrum árum síðani
tók loysing frá Etopia, har
tað hevur verið kríggj í
nógv ár. Her skulu teir
royna at hjálpa útróðrarmonnum í gongd. Hetta
sigur nakað um hugsjónarmenn, og her kundu
kanska eisini føroyingar
verið við.
Knud er nú aftur lærari,
og báturin hjá honum
"Anton" verður nú nýttur
av felagnum í stríðnum
fyri burðardyggari veiðu.
Knud er tó framvegis íðin
og virkin í felagsskapinum. Hann er ein verulig
eldsál, sum tað er tørvur á
á øllum økjum.
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Sólskinssøga á heilsuøkinum

Politiskt stig bjargaði tilveruni hjá heilari familju
Tá skrivað verður um
heilsuverkið, er tað ofta
fyri at geva ilt av sær og
klaga um støðuna og ta
viðgerð fólk fáa. Men hesu
ferð fara vit at siga frá eini
søgu við beint tí øvugta
innihaldinum. Hon er um,
hvussu væl tað kann verða
fyriskipað, tá viljin er góður.
Søgan byrjar við, at Páll
Vang, sum var borgmeistari á Tvøroyri, á jólum í
1999 fekk eina bløðing í
høvdinum, og mátti við
skundi flytast til Danmarkar við ambulansuflogfari.
Støðan var sera álvarslig,
og Páll var veruliga deyðanum nær í fleiri dagar.
Men so kom spakuliga
vend í, og Páll kundi byrja
eitt langt og drúgvt stríð
fyri at koma fyri seg aftur.
Fyrst lá hann í nógvar
mánaðir á ríkissjúkrahúsinum, og síðan var hann í
mánaðir og ár á venjingarstøð á Filadelfia í Dianalund. At byrja við kundi
hann púrt einki gera, hann
mátti byrja heilt av nýggjum sum ein nýføðingur.
Tað gingu fleiri mánaðir,
áðrenn hann kundi siga
tað fyrsta orðið, og so við
og við kundi hann so dánt
føra eina samrøðu.Við likamliga førleikanum gekk
tað eisini framá - men sera
spakuliga. Hetta var framvegis ein vánalig støða hjá
honum.
So kom løtan tá danska
sjúkrahúsverkið boðaði
honum frá, at tey kundu
ikki gera meiri fyri hann.
Páll varð sendur heim,
men honum tørvaði framvegis framhaldandi viðgerð og venjing. Hetta var
ikki bara sum at siga tað,
tí føroyska viðgerðarskipanin var ikki innrættað til
at taka ímóti einum sovorðnum sjúklingi. Tí
gjørdist hetta ein stórur
trupulleiki, bæði hjá honum og allari hansara familju, bæði konu og børnum, sum høvdu eina sera
trupla tíð.Tað vísti seg, at
tað riggaði ikki hjá Páll at
búgva heima og heldur
ikki riggaði tað nakað serligt at vera á sjúkrahúsinum. Framgongdin, sum
hóast alt hevði verið,
steðgaði upp, og hetta
hevði so aftur ávirkan á
kropp og sinni.

Okkurt mátti gerast
Elin, kona Páll, ásannaði,
at her mátti nakað gerast.
Alneyðugt var at fáa eina
skipan, sum kundi tryggja
bæði Pálli og yrimum avvarðandi eina mannsømi-

liga tilveru. Elin setti sær
fyri at fáa eina endiliga
loysn, og tók upp samband við landsstýrismenninar á økinum.
Tað er ikki fyri at siga
nakað ringt um politisku
skipanina, men hon kann
vera sera tung at dansa
við og skjótt kann man
koma í ta støðu, at man
orkar ikki at stríðast meiri.
- Men Elin var ótroyttilig.
Hon hevði fund eftir fund
við avvarðandi myndug-leikar, og at enda førdi
hetta eisini til úrslit.

Skræddaraseymaður
stovnur
Og úrslitið varð, at tann 1.
november 2003 varð eitt
sambýli tikið í brúk í Niðarugøtu í Hoyvík. Hetta
varð so at siga skræddaraseymað til fólk, sum eru
seinheilaskadd, t.v.s. heilaskadd sum tilkomin. Sambýlið er stovnur undir serstovnadeildini undir Almannaráðnum.Tað er innrættað í einum fyrrverandi sethúsum, sum eru 250
fermetrar til støddar.
Her er pláss fyri fýra
búfólkum, og her kunna
tey búgva og fáa ta viðgerð, sum teimum tørvar.
Eisini verður roynt at geva
teimum eina tilveru við
einum innihaldi, ið liggur
so nær og sum kann minna
um eina vanliga tilveru.
Hetta hevur víst seg at
vera júst tann rætta loysnin til Páll og onnur, sum
eru í somu støðu sum
hann.
Stuðul verður veittur til
eina sosialpedagogisk viðgerð, ið m.a. fevnir um:

- at fáa til vega neyðugu
kropsligu viðgerðina fyri
at menna og viðlíkahalda musklar og rørslulimir.
- at skapa og viðlíkahalda
samband við familju og
vinir.
Her er veruliga talan um
eina viðgerðarheild, sum
fevnir um allan dagligdagin. Viðgerðin fer lutvíst fram á heiminum og
lutvíst uttanfyri heimið.
Viðgerð innan fysioterapi
fer fram á viðgerðarstovni
í býnum, og taluvenjing
fer fram á sernámsdeplinum.

Páll saman við Jonu Højgaard og Poulu Højgaard.

Klæmint Isaksen er fysioterapeutur, og hansara viðgerð hevur givið góð
úrslit. Eydna er búfólk á sambýlinum.

- ráðgeving, vegleiðing og
stuðul til tað praktiska,
bæði heima og úti, sum
t.d. matgerð, toyvask,
frisør og ørindir.
- at stuðla við pedagogiskum samrøðum við tí
fyri eyga at styrkja evnini at loysa trupulleikar
og taka stig til at umskipa tilveruna, soleiðis
at passivitetur og einsemi ikki verður so dominerandi.
- at skipa og nýta mannagongdir, sum kunnu
kompensera fyri heilaskaðan við t.d. innlæring av raðfylgjum, rutinum og at nýta teldu, tá
minnið svíkur.
- at viðlíkahalda og menna evnir og førleika til
at náa eini størri sjálvstøðu.

Tær stákast í køkinum Jóna, Gullborg og Borgny.

Stór framstig
Sigast kann, at júst henda
heildarviðgerðin hevur
víst seg at geva góð úrslit,
og hetta kunnu Páll og
hansara nærmastu skriva
undir uppá. So at sig á
øllum økjum er talan um
stór framstig. Ein tann
størsta hendingin hjá Páll
var, tá hann kundi taka
fyrsta stigið framvið einum borði, sum hann kundi halda sær í. Hesin førleiki er øktur so við og
við til nú at klára eini 1012 fet. Einki kann sigast
um, hvussu langt hann
kann náa, men tað, sum er
ótrúliga mennandi fyri
Páll, er nevniliga tað, at
venjingin gevur úrslit, og
at tað loysir seg at venja.
Og bert eitt fótafet afturat
er stórhending í hansara
verð.
Tað sama er galdandi
innan tað mentala. Venjingarskráin hevur ført til,
at umheimurin er við at
koma inn aftur í lívið hjá
Páll, so hann nú eins - og
vit onnur - fylgir við í tí,
sum hendir í samfelagnum og kann hava sína
hugsan um tað.
Stig fyri stig nærkast tilveran aftur tí normala, og
hóast lívið kanska ongantíð aftur verður tað sama,
sum tað var áðrenn hann
gjørdist sjúkur, so kann
tað kortini koma at líkjast
tí, við teirri hjálp sum
hann annars kann fáa.
1 ára føðingarhald
Tann 1. november var eitt
lítið hátíðarhald á stovninum í sambandi við, at
eitt ár er farið, síðan stovnurin lat upp. Her vóru búfólk, starvsfólk, viðgerðarar við tilknýti til stovnin
og einstakir gestir. Leiðarin sammetti fyrsta árið
hjá stovninum við gamla
grønlendska siðin, har
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Sýsluformansval
Hvørt ár er val í Føroya Fiskimannafelag.Triðja
hvørt ár er ávikavist felagsformansval, sýsluformansval og sóknarformansval. Nú í heyst verður sýsluformansval. Um hetta sigur lóg felagsins:
Felagið verður stjórnað av eini felagsstjórn, sum hevur sjey limir, og eru teir
felagsformaður og seks sýsluformenn.
Ein sýsluformaður verður valdur fyri
hvørja sýslu ... og felagsformaðurin verður valdur millum allar limirnar. Valini
eru beinleiðis val. Tveir tiltaksmenn
verða valdir fyri hvønn sýsluformann ...
Har (slíkir) vænta, verða sóknarformenn í teimum størstu sóknunum í
sýsluni tiltaksmenn.
Um uppstilling verður sagt:
Við val av felags- og sýsluformonum hevur hvør
sókn rætt til at stilla upp ein mann.

Páll og Jógvan Telling, sum eisini er komin seg væl eftir heilaskaða.
grønlendingar hava “kaffemik”, tá eitt barn fyllir 1
ár, tí so buldrasligt, sum
lívið ofta var í Grønlandi,
so kundi ikki sigast um
barnið, at tað var undansloppi, fyrr enn tað fylti 1
ár. Tað sama kundi sigast
um henda stovnin, men
royndirnar hetta árið hava
víst, at stovnurin eftir
øllum at døma er komin
fyri at vera.
Stovnurin og tann dugnaliga manningin hava
nevniliga verið við í arbeiðinum at bjarga tilveruni - ikki bert hjá búfólkunum, men eisini hjá teirra
familjum.
Tað er sjáldan, at eitt
politikst stig hevur givið
so ítøkiligt úrslit, og hetta
eigur sovæl undanfarna
landsstýrið, sum legði
grundarlagið sum tað sitandi landsstýri, sum hevur grundfest tað, stóra
viðurkenning fyri.

2. november
Tað er stilli og 4,8 kuldastig.
“Lómur” kom inn í
morgun at landa knapt 80
tons av ísaðum rækjum.
Teir fóru longu útaftur
seinnapartin.
3. november
Tað er stilli og 4,8
kuldastig.
Eitt sindur av kava er
niðurkomin, men einki
aftur í móti fyrr, tí tá kom
kavin oftast seinastu vikuna í september mánaði.
Fyrrverandi Tasilaq frá
Ammaslik nú “Acadienne
Gale II” úr Halifax er
komin inn at landa um
370 tons av svartkalva.

Um val verður sagt:
Valini eru loynilig og fara fram eftir reglum,
sum felagsstjórnin ásetur. Atkvøðuseðlarnir
verða sendir til grannskoðara felagsins, sum telur atkvøðurnar upp.
Annars eru hesar reglur galdandi fyri
sýsluformansvalið:

Ingrid Dalsgaard og Ethel.

Eisini hava teir um 110
tons av rækjum. Áðrenn
høvdu teir verið inni á
einum lítlum plássi yviri í
Canada og lagt upp 200
tons av svartkalva, so hesin túrurin er, sum eg skilji,
ílagi. Skiparin, maskinstjórin og ein av dekkarunum eru føroyingar. Eisini hevur “Polar Timmjarmiut” verið inni í Nuuk
og landa.
Loyvt varð at skjóta
lomviga frá 16. oktober,
og sagt var at nógvur fuglur var út fyri Qrasit oyggjunum, ið liggja uttanfyri
Sisimiut, men um so lomvigan visti av at loyvi varð
at skjóta frá 16. oktober,
var ongin svartfuglur at

síggja. Men nú hesar seinastu dagarnar hevur verið
væl at fingið hjá smábátum, og lomvigan er sum
heild væl fyri.

4. november
Stilli og 3,8 kuldastig
Fyrrverandi Markus J
nú “Katshesuk II” úr St.
Johns, har bara canadiarar
eru við, kom inn at landa
um 400 tons av svartkalva.
8. november
Stilli og 2,6 kuldastig
“Ocean Tiger” kom inn í
morgun at landa knapt
400 tons. Eisini var ein
skeljabátur inni og landaði 24 tons av pilkaðum

skeljum. Hetta hevði verið ein longri túrur hjá
teimum, tí veðrið hevði
ikki verið til vildar, og
eisini høvdu teir havt
fleiri bakkdagar.

11. november
Stormur av eystri og 5,3
kuldastig
“Lómur” kom inn í
morgun at landa gott 60
tons av rækjum og fóru
longu nýggjan túr seinnapartin.

1. Uppstillingin fer fram frá 1. november til
2. desember. Felagsstjórnin skal hava boð
um uppstilling í seinasta lagi 3. desember kl. 16.
2. Valið fer fram frá 15. desember, og atkvøðuseðlarnir verða upptaldir 1. februar 2005.
3. Valrætt hava teir fiskimenn, sum
a. hava goldið limagjald fyri 2003/2004.
b. í 2004 hava verið mynstraðir og avroknaðir eftir sáttmála millum Føroya
Fiskimannafelag og Føroya Reiðarafelag, tó undantikið skiparar. Limir í
sjómannadeildini hava atkvøðurætt.
4. Felagsskrivstovan sendir áðrenn valið
sóknarformonnum yvirlit yvir limir í
sóknini.
5. Á atkvøðuseðlinum verða prentað nøvnini á valevnum, og skal hann koyrast í
ein brævbjálva. Aftanfyri á brævbjálvanum skal skrivast navn, bústaður, føðingardagur, og seinasta skip og tíðarskeið
viðkomandi hevur verið við. Brævbjálvin
skal sendast beinleiðis til grannskoðara
felagsins, soleiðis at móttakarin rindar
postgjaldið.
6. Sóknarformenninir skipa fyri valinum,
soleiðis at teir býta atkvøðuseðlarnar út
til limirnar, og so vítt gjørligt heinta teir
aftur. Í sóknum har tað av praktiskum orsøkum ikki ber til at nýta hesa mannagongd, verða atkvøðuseðlarnir sendir
beinleiðis til limirnar við postinum.
7. Har sóknarformenn skipa fyri valinum,
er samsýningin kr. 7 pr. lim í sóknini.
8. Atkvøðuseðlar skulu vera grannskoðara
felagsins í hendi í seinasta lagi 30. januar.
9. Mannagongdin verður lýst í FF-blaðnum.
Verandi sýsluformenn eru:
Fyri Norðoyggjar: Fríðrik Sivertsen,Viðareiði.
Fyri Eysturoy: Eyðun Johannesen, Oyrarbakki
Fyri Streymoy: Karl Isaksen, Kvívík
Fyri Sandoy: Sigmund Hentze, Sandur
Fyri Vágar:Andreas Berglíð, Sørvágur
Fyri Suðuroy: Sámal Poulsen, Sandvík.
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"Føroysk" skrubbuveiða í Kasakstan
Víst verður til greinina um Knud Andersen aðra staðni í blað- síðuni: www.levende-hav.dk tikið hesa grein, sum er áhuganum. Hann er virkin limur í felagnum "Levende Hav", sum um- verd í sær sjálvum, men sum ikki verður minni áhugaverd, tá
framt annað virksemi eisini hevur verið við at seta gongd á vit vita, at hálvur føroyingur er við í hesi verkætlan.
skrubbuveiðu í Aralsjónum í Kasakstan. Vit hava úr heima-

Tá Aralvatnið tornaði upp stóðu fiskiskipini uppi á turrum mitt í oyðumørkini.

Men so fóru teir við danskari hjálp at veiða skrubbu í vatninum.

Aralsøens fremtid
Danmark har brugt flere
mia. på dansk fiskeri siden midten af 1985 og
udviklingen er gået en
vej – nedad. Danmark
har siden 1996 brugt 7
millioner på fiskeriet i
Aralsk regionen, som i
geografisk omfang er
større end Danmark, og
her er udviklingen kun
gået opad.

get svært at finde nogen i
regionen som ikke kender disse skrubber, kaldet
"Kambala" og som ikke
kender det danskstøttede
fiskeriprojekt.
I Danmark tales der meget om nytten af udviklingsbistanden og værdien af formidling og lokal
inddragelse i udviklingsprojekter. Fiskeriprojektet ved Aralsøen er et af
mange eksempler på, at
udviklingsbistanden nytter og at den lokale indsats også er forudsætningen for et vellykket projekt. Den danske indsats
de sidste 10 år i Aralsk regionen, har genopbygget
fiskeriet og indsatsen har
efter manges mening,
spillet en afgørende rolle
forud for det store genopretningsprojekt af Lille
Aral. Verdensbanken har
lånt Kasakhstan pengene
og de penge skal forrentes og tilbagebetales. Den
største forrentning komme fra et forbedret og udbygget overrislingssystem
til dyrkning af landbrugsvarer og til bedre vandforsyning til de mange
husdyr, får, geder, kameler, køer og heste. Derefter kommer fiskeriet,
som i mængde går op fra
1-2000 tons/år til mere
end 10.000 tons/år, men
værdien af fisken vil stige
ganske betydeligt, da arter som karper og sandart
er meget dyrere end
skrubber, og samtidig højnes kvaliteten af fisken
med det produktionsapparat der er ved at blive
opbygget.
Fiskeriet og fiskerne i
Aralsk regionen er klar til
denne udvikling. De har
nu udstyret og de er
demokratisk organiserede i "NGO Aral Tenizi"

Aralsøen var engang verdens 4. største sø med en
overflade på 64.000 km2.
Efter 2. Verdenskrig startede Sovjetunionen et
storstillet landbrugsprojekt i Kazakhstan og Usbekistan, de to republikker som huser Aralsøen i
den Centralasiatisk ørken. Ved at bruge vandet
fra de 2 store floder, som
førte vandet til Aralsøen,
skulle der dyrkes bomuld
og landbrugsprodukter. I
midten af 70'erne dør
Aralsøen som ferskvandssø. Den var svundet ind
til det halve af søens oprindelige størrelse, og den
store fordampningen medførte, at ferskvandssøen
blev forvandlet til en saltvandssø og fisk og dyr
forsvandt.
Efter 30 år med salt- og

ringe vandstand, er den
nordlige del Lille Aral i
Kasakhstan, nu ved at
blive genoprettet som
delvis ferskvandssø. Nu
søger ferskvandsfisk, karper, sandart, gedder, slangefisk og malle igen tilbage i Aralsøen, og store
dele af den ørken, som
tidligere var søbund, bliver dækket af vand. Et
Verdensbanks finansieret
projekt til 500 mil kroner
er i gang på andet år, og
arbejdet med bygningen
af dæmninger, sluser og
diger kører i højeste gear.
Målt efter de økonomiske
forhold i Kasakhstan, er
det et kæmpe projekt,
som giver en fordobling
af vandmængden i Lille
Aral, og op mod et par
tusind km2 søer og vådområder i og uden for
Aralsk regionen, en region som i geografisk omfang er større end Danmark, men hvor der i dag
kun bor ca. 70.000 mennesker.
Fiskeriet vil, efter mere
end 30 års afsavn og fattigdom, igen blive en social og økonomisk magtfaktor i regionen, hvor
bl.a. Kasakhstans største
havn lå.Aralsk havn, som i
de sidste 30 år har været

Her eru teir í holt við at rigga til.

uden vand, vil ikke blive
fyldt op med dette projekt, men herude tror
man, at projektets succes
vil føre til, at Kasakhstan
selv investerer de nødvendige millioner der
skal til, for at fase 2, også
kan give vand til havnen i
Aralsk.
Danske NGO udviklingsmidler fra Danida
har spillet en betydelig
rolle i denne positive udvikling. Siden 1995 har
Landsforeningen Levende Hav, med økonomisk
støtte fra Danida, private
og offentlige fonde, samt
udstyrsstøtte fra danske
fiskere og firmaer, fået
genopbygget fiskeriet på
Aralsøen. Fiskeriet startede i midten af 90'erne på
de skrubber som blev sat
ud i Aralsøen i slutningen
af 70'erne, da søen saltede til og ferskvandsfisken
uddøde. Nu er fiskes der
også sandart, karper, slangefisk, gedder, malle og
brasen.
Eingin kendi
skrubbur
Da projektet startede, var
der ingen, overhovedet,
som fiskede på Aralsøen
eller som kendte til disse
skrubber. I dag er der me-

som i dag har mere end
700 betalende medlemmer. De har fået oprettet
kølemodtagerstationer til
fisk rundt søen og de er i
fuld gang med opbygge
et ambitiøst fiskericenter
i Aralsk "Kambala Balyk",
et center som indtil videre er støttet af danske
midler, men som nu også
modtager værdifuldt udstyr, frysere, ismaskiner
og køretøjer, betalt af
andre internationale organisationer. Der er afsat
midler fra Verdensbanken
til udvikling af fiskeriet i
regionen og de penge vil
også komme Center Kambala Balyk til gode, ligesom der er givet midler
til reparation og nybygning af fiskernes glasfiber
fartøjer og midler til en
udklækningsstation for
kaper og andre fisk.
Det danske projekt "Fra
Kattegat til Aralsøen" er

et fisker til fisker projekt
og når projektet er afsluttet om 3 år, vil Danida
have ydet 7 mil kroner
over 11 år og dertil kan
lægges ca. 3 mil kr. fra anden side. Projektet dokumenterer, at det nytter at
bruge udviklingsmidler,
også til de i Danida sammenhænge, ellers meget
udskældte fiskeriprojekter.
Projektleder
Kurt Bertelsen
Christensen
Landsforeningen
Levende Hav
Pt. i Aralsk, Kasakhstan
8/10 2004
For flere oplysninger og
billeder: www.levendehav.dk www.aralsk.net
Der kan også søges
telefonisk kontakt
007 3243 3 22256
dansk tid 8.00 - 12.00.

Og nú kunnu konurnar í Kasakstan keypa eitt
fiskaslag, sum tær ikki hava hoyrt um fyrr, men
sum er sera kent á okkara leiðum, og sum man
vera ein tann besti fiskur, sum kann fáast.
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Komandi blað
Vit fáa dagliga at vita frá
okkara lesarum, hvussu
væl teimum dámar FFblaðið. Nógv meta tað at
vera besta blað í landinum og fleiri halda ikki
onnur bløð. Vit royna at
liva upp til hetta álit, og
verður tað eisini gjørt í
komandi blað. Tá fara vit
at byrja at prenta frásøgn
hjá teirri 93 ára gomlu
Doru Nielsen, ættað úr
Lorvík og búsitandi á
Vatnsoyrum. Fyrsti partur
verður um barndómin í
Lorvík, um handilin og
skipini hjá pápanum og
um tá hon í 1925 var við
á eini skúlabarnaferð í
Danmark.

stýrisskipan sum okkara
og vit hava frásøgn um
ein skipstúr hjá Janus
Djurhuus. Umframt nógv
annað.

Ziska Jacobsen
Vit fara at hoyra meira
um uppritið hjá løgmansskrivstovuni um studningin til rækjuskipini, vit
fara at greiða frá hvussu
rot kemur í eina nýggja

Ernestine
Í samband við frásøgnina
hjá Lisu um Ernestine,
kann stutt sigast, at skipið
eitt kvøld á vári 1930 í
ringasta stormi og kavaroki fór á eitt sker stutt
frá landi á Suðurlandinum
í Íslandi.
Í fyrsta umfari fór øll
manningin 26 mans upp í
rigningin. Morgunin eftir
vóru átta farnir í havið, og
varð einki gjørt, var tað
bert spurningur um tíð til

Hjálpargrunnurin
fyri óarbeiðsførar fiskimenn

hinir eisini fóru sama veg.
Tá var tað, at Ziska Jacobsen svam í land og fekk
fest eina línu, sum gjørdi
tað møguligt at fáa allar
menninar niðan í fjøruna.
Næsta tunga takið var at
koma niðan á tann frysta
bakkan, og her var tað
eisini Ziska, ið slóðaði
fyri. Og síðan at leita upp
hús. Tað eydnaðist øllum
monnunum uttan einum.
Hetta verður roknað sum
eitt tað fremsta bjargingarbragd í okkara søgu. Vit
høvdu í 2000 frásagnir frá
hesum tilburði.

Umsóknarbløð til grunnin fáast við at skriva til:
Postboks 2114, FO-165 Argir, ella at ringja á
tlf. 31 60 89 (svarar eftir arbeiðstíð) ella leggja
boð á telefonsvararan.
Umsóknir til hjálpargrunnin mugu vera
grunninum í hendi í seinasta lagi fríggjadagin 10. desember 2004.

Hjálpargrunnurin

Frá Løgtingsins umboðsmanni
Nú skrivstovan er flutt, hevur umboðsmaðurin
fingið nýggja adressu og postsmogu.
Nýggja adressan er:
Løgtingsins umboðsmaður
Traðagøta 43
Postsmoga 2008
165 Argir
Telefonnummarið, telefaksnummarið og teldupostadressan eru óbroytt.
Løgtingsins umboðsmaður

“Ernestine”

Mynd frá Fornminnissavninum

3350 F 03141
Her er aftur ein mynd frá Fornminnissavninum, sum vit einki vita um.Tað kundi kanska sæð út sum hon
er tikin í Vestmannaoyggjunum. Um onkur veit hvør manningin er, hoyra vit fegin frá tykkum.
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Eingin veit nær avtalan um alevropeiska upprunaøkið kemur í gildi fyri Føroyar
Fyri einum ári síðani gav
ES greið tekin um, at Føroyar skuldu gerast partur
av evropeisku kumuleringsskipanini frá 1 januar
2005. Nú tíðin nærkast, er
enn púra óvist, nær vit
gerast partur av skipanini.
Fríggjadagin 28. november 2003 var árligi samráðingarfundurin í felagsnevndini millum Føroyar
og ES. Á hesum fundi var
endaliga gjørd semja um,
at Føroyar skuldu gerast
limir í Al-Evropisku kumuleringsskipanini. Og eftir
fundin var sagt, at ES
miðjaði í móti at fáa skip-

anina at virka frá fyri okkara part frá 1 januar 2005
at rokna.
Tað at gerast partur av
hesari skipan gevur føroysku vinnuni nýggjar
møguleikar, tí hetta merkir millum annað, at Føroyar ikki longur skulu áleggjast triðjalandstoll fyri
norskar og íslendskar rávørur.“Avtalan um alevropeiska upprunaøkið ger
at Føroyar fáa eitt nýtt
bein at standa á”, segði
Anfinn Kallsberg løgmaður við Dimmalætting 1.
desember í fjør.
Seinastu vikurnar hava

fleiri virkir spurt seg fyri
um nakað nýtt er um
avtaluna, og um tað er vist
at avtalan kemur í gildi
um góðan mánaða. Men
útlitini eru alt annað enn
greið.
Hákun Djurhuus sendimaður okkara í Brussel
sigur, at tað er sera trupult
at siga í løtuni nágreiniliga nær kumuleringsskipanin kemur í gildi.
Í løtuni er ES við at
víðka skipanina til tað, ið
rópast Pan-Med kumuleringsskipanin, tvs. ein skipan har ávís miðjarahavslond verða tikin við eisini

í tað, ið í dag rópast AlEvropiska kumuleringsskipanin. Hetta merkir at
vit nú fáa eina skipan við
yvir 30 londum, har øll
skula hava tillaga lóggávuna á økinum, tá uppskotið frá ES endaliga er
liðugt.
ES Nevndin varð liðug
við sítt uppskot fyri einum mánaða síðani, og tað
var síðani gjørt klárt til
avgreiðslu til ES Ráðið.
Hetta hevur tikið sera
langa tíð, grunda á umseting til øll málini.
“Ráðið skal síðani viðgera uppskotið - fyrst í

ráðsbólkunum, síðani í
COREPER og til seinast
skal tað góðkennast á
ráðsfundi. Um ongar viðmerkingar eru til uppskotið, er viðgerðin ikki
so long, kanska ein til
tveir mánaðir, um alt
gongur væl. Hinvegin, um
nógvar viðmerkingar eru,
so skulla hesar jú innførast, og alt skal umsetast
aftur, og tað er oftast tað,
ið tekur tíð” sigur Hákun
Djurhuus.
Eftir at viðgerðin er
liðug í Ráðnum, skulu luttakandi londini hava endað sínar innanhýsis manna-

gongdir, og hetta skal
síðani fráboðast á fundi í
“Pan-Med working group”.
Við øðrum orðum er
tað sera trupult at meta
um í løtuni, nær henda
gongdin kemur á mál.
Fyrsti januar 2005 skuldi fyri ári síðani gerast ein
varið í føroyskari handilssøgu. Tað verður hesin
dagur ikki, og enn púra
óvist, nær vit gerast partur
av evropeisku kumuleringsskipanini.
Kelda:Vinnuhúsið

STJÓRI

STJÓRI
Søkt verður eftir stjóra til uppboðssølu av fiski.
P/F Fiskamarknaður Føroya, sum hevur høvuðsskrivstovu á Toftum, er í ferð við
at vera umskipaður. Eitt nýtt felag undir stovnan skal yvirtaka uppboðssøluvirksemið hjá fyritøkuni. Umframt á Toftum rekur felagið uppboðssølu í Klaksvík.
Talan er bæði um gólvuppboðssølu og telefonuppboðssølu.

Søkt verður eftir stjóra til landingarmiðstøð.
P/F Fiskamarknaður Føroya, sum hevur høvuðsskrivstovu á Toftum, er við at
verða umskipaður, so verandi felag framyvir bert skal vera landingarmiðstøð.
Umframt á Toftum rekur felagið landingarmiðstøð í Klaksvík. Harafturat eigur
felagið í P/F Landingarmiðstøðini á Tvøroyri.

Uppgávurnar hjá stjóranum eru í høvuðsheitum hesar:

Uppgávurnar hjá stjóranum eru í høvuðsheitum hesar:

x
x
x
x

at fyriskipa og hava eftirlit við virksemi felagsins
at hava eftirlit við bókhaldi, roknskapi og fíggjarstýringini
at menna og samskipa teldukervið og innanhýsismannagongdir í fyritøkuni
at gera tíðarskeiðsroknskapir og ársroknskapir og samanhalda hesar við
fíggjarætlanir

x
x
x
x

at fyriskipa og hava eftirlit við virksemi felagsins
at hava eftirlit við bókhaldi, roknskapi og fíggjarstýringini
at menna og samskipa teldukervið og innanhýsismannagongdir í fyritøkuni
at gera tíðarskeiðsroknskapir og ársroknskapir og samanhalda hesar við
fíggjarætlanir

Førleikakrøv
Tann, ið verður settur, skal hava:
x Hóskandi ástøðiliga útbúgving frá eitt nú handils- ella handilsháskúla.
x Leiðsluroyndir frá almennum ella privatum virksemi.
x Lætt við at samvinna við fólk.
x Evni at samskifta bæði í talu og skrift.

Førleikakrøv
Tann, ið verður settur, skal hava:
x Hóskandi ástøðiliga útbúgving frá eitt nú handils- ella handilsháskúla.
x Leiðsluroyndir frá almennum ella privatum virksemi.
x Lætt við at samvinna við fólk.
x Evni at samskifta bæði í talu og skrift.

Tann, ið verður settur í starvið, kann vænta sær eitt spennandi, mennandi og
áhugavert starv, har bæði eigarar, starvsfólk og onnur fara at vísa áhuga og seta
krøv.

Tann, ið verður settur í starvið, kann vænta sær eitt spennandi, mennandi og
áhugavert starv, har bæði eigarar, starvsfólk og onnur fara at vísa áhuga og seta
krøv.

Lønarviðurskiftini verða avtalað við nevndina.

Lønarviðurskiftini verða avtalað við nevndina.

Starvið verður at seta skjótast gjørligt.

Starvið verður at seta skjótast gjørligt.

Meira fæst at vita um starvið við at tosa við Ólav Jøkladal.

Meira fæst at vita um starvið við at tosa við Ólav Jøkladal.

Tey, ið ætla at søkja, skulu senda skrivliga umsókn við prógvum og møguligum
ummælum í seinasta lagi 22. november 2004 til:

Tey, ið ætla at søkja, skulu senda skrivliga umsókn við prógvum og møguligum
ummælum í seinasta lagi 22.november 2004 til:

P/F Grannskoðaravirkið INPACT
statsaut. revisorar
Postrúm 191
110 Tórshavn

P/F Grannskoðaravirkið INPACT
statsaut. revisorar
Postrúm 191
110 Tórshavn

Stílað: Jógvani Amonsson
ella
t-postur: inpact@inpact.fo

Stílað: Jógvani Amonsson
ella
t-postur: inpact@inpact.fo

Member of international
network of professional
accountants

Member of international
network of professional
accountants
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Frásøgnin hjá Lisu – 3. og seinasti partur:
Síðurnar 9,

Giftist við Eliseus, ið eins væl
kundi gingið burtur við Ernestinu
Vit hava nú seinasta part av forvitnisligu samrøðuni, sum Maud Heinesen í 1976 hevði
við fosturmammuna Lisu við Keldu. Hon greiðir frá um ættina undir Húsinum, um tá hon
varð forlovað og giftist, um tá Eliseus eins væl kundi verið gingið burtur, og um
handilsskap í Lorvík, tá kúgvin hóast alt varð bjargað.
Myndirnar hesaferð eru læntar frá Maud Heinesen, Heina Johan Glerfoss, Ranvá
Hansen, Símun Johan Wolles og Zacharias Zachariassen.

“Undir húsinum”

Vit hava longu nevnt, at omma giftist til Leirvíkar við Jógvan Talis, og at tey búsettust við
Keldu, sum húsini, abbi bygdi, enn verða kallað. Men hvussu við familjuni hjá abba?
Abbi tín æt Jógvan Samuelsen, og hann átti ein
beiggja, sum æt Símun
Jóhan. Triði beiggin æt
Poul Marius. So vóru tvær
systrar. Onnur æt Katrina
Malena. Hon var gift við
einum sandoyingi, sum æt
Ólavur.Tey búðu í Leirvík
at begynna við, men
fluttu so til Svínoyar. Tá
var meira fordeilaktugt at
búgva í útbygdunum fyri
fiskarí. Hin systirin æt
Henrikka, og hon bleiv
gift í Leirvík við Hanus
Hansen.
Ólavur doyði sum ungur maður. Teir vóru frá
Svínoy á Borðoyavík. Báturin umkomst, og hann
og ein annar doyðu. Tann
eini reddaðist. Katrina
Malena bleiv verandi í
Svínoy, men tá ið hon
hevði sitið einkja í 10 ár,
giftist hon uppaftur við
einum manni í Fugloy,
sum æt Sakaris Jacobsen.
Yngsta dóttirin við Ólavi

var 14 ár, tá ið mamman
giftist uppaftur.Tann elsta
var Inga Maria, sum var
jarðarmóðir í Fugloy, og
tann næsta fór til Sandoyar til familjuna har at
veksa upp. Hon fór til
England og bleiv gift í
Edinburgh. Hon æt Anna.
Tann yngsta æt Marin
Elisabeth. Hon bleiv gift á
Kirkju, og hon var mamma Ellu í Leirvík.

Katrina Malena
nøkur børn við
manninum í Fugloy?
Luffa var tann elsta. Hon
fyllir 70 nú (1976). Fýra
gentur vóru við tí manninum, og so átti hon ein
drong, sum æt Sámal Jákup eftir báðum abbunum.
Tá var hon 49 ár. Ein av
gentunum var bæði blind
og lamin og doyði ung. So
átti hon eina aðra gentu,
sum kom inn á Klaksvíkar
sjúkrahús og bleiv opererað og doyði aftan á ope-

ratión. Og hin triðja doyði
upp á onkran annan máta,
so tað eru bara tvey, ið
liva eftir, Sámal Jákup og
Luffa, sum giftist og búði
á Norðtoftum.
Katrina Malena bleiv
rættiliga gomul. Hon var
samankrúnglað, men livdi
longst av systkjunum.Abbi
tín var eini 75 ella so, tá ið
hann doyði. Símun Jóhan
doyði fyrr, og Poul Marius
livdi til hann var eini 6570 ár.
Kona Poul Marius æt
Rakul og var slektað av
Strondum. Kona Símun
Jóhan var úr Fuglafirði, og
børnini hjá teimum eru
Sámal í Leirvík, Mikkjal og
Jakku, Inga Maria og Dora,
sum er gift niðri, Elspa og
Marin Luffa. Poul Marius
og Rakul áttu Marina,
Jóhannu Sofíu og Petur
Juul og ein annan drong,
Símun Jóhan, sum doyði
ungur. Jóhanna Sofía eitur
eftir honum.
So er tað abbasystir tín
Henrikka. Maður hennara
æt Hanus Hansen. Vit
plagdu at siga sum ung, at
tá ið hann roknaði dreingirnar hjá sær upp, segði
hann altíð bæði nøvnini:
Sámal Elias, Óli Andrias,
Martin Karl, Petur Adrian
og Símun Pauli. Tey áttu
eisini eina dóttur, sum var
næstelst av børnunum.
Hon doyði sum lítil smágenta av kikhosta. Martin
æt eftir henni.

Mammubeiggi mín
æt eisini Martin,
Sámal Martin, er
tað sama navnið?
Nei, hann æt Sámal eftir
abba sínum undir Húsinum, og Martin æt hann
eftir einari konu í Mikladali, sum æt Maria, og sum
doyði, meðan omma tín
gekk við honum.Tær báðar vóru systkinabørn. Hon
var omma bóndan á Nesi
(Páll Østerø).
Sámal undir Húsinum
átti ein beiggja, sum bleiv
giftur úti í Svínoy.Tí er so
stór familja undan Húsinum har. Abbi tín átti trý
systkinabørn harúti, Melus
og Jógvan og ein, eg haldi
æt Jóhan uppi í Túvu.Tað
vóru tríggir brøður, men
eg veit einki um nakra
systur. Men hesar í Havn,
tú veit, ein selir dukkur
beint yvir av hjá mammu
tíni, mamma hansara Sigga
og tær stamma niður frá
Jústinussi. Tey vóru so
óheldug, tey hjá Jústinussi. Hann átti tveir dreingir
tilkomnar, ið fórust við
Annu, sum forlisti í 1920.
So átti hann ein annan
drong upp á 17 ár. Hann
gekk burtur við einum
Svínoyarbáti. Og yngst av
øllum átti hann ein drong,
sum hevði eingi oyru.
Hann hoyrdi einki. Teir
vóru beiggjar Siggu, og
systrarnar vóru fimm, so
tey hava verið 9 børn.
Kona Sámal undir Húsinum æt Marin Katrina og

Mynd av manning á sluppuni “Gunhild” hjá
Klæmint á Syðradali. Mamma metti myndina at
vera frá 1911, tvs. at pápi (Eliseus) hevur verið 18
ára gamal. Menninir eru: standandi frá vinstru
Símun av Strondum, Jákup og Jógvan av Eiði, sitandi Eliseus Jacobsen av Syðradali, Karl Poulsen á
Brúgv í Mikladali, Óli Hansen á Húsamørk í
Leirvík. Elsa Petersen í Havn hevur tikið myndina.

Mynd frá onkuntíð í fimtiárunum av húsunum hjá
Lisu og Eliseus á Stongunum, ið seinni eru umbygd.
Tá ið tey fluttu av Syðradali til Klaksvíkar fyrst í
tríatiárunum, vórðu húsini hjá foreldrum hansara,
Símun Paula og Juliannu, niðurtikin og ið hvussu
er stórviðurin brúktur til húsini í Klaksvík.Tað sæst
enn í miðhæddini, har væl styttri er ímillum loft og
gólv enn í erva. Húsastøddin var 9 x 11 alin, og
minnist Maud rætt, segði mamma hennara, at tey
kostaðu millum 4 og 5000 kr.at byggja. Hon vitsti
annars um onkur onnur hús, ið vórðu bygd um
sama mundið og høvdu ikki kostað meira enn
3000 kr. Men sjálvt tað hevur verið tungt í teimum
vána tíðunum í tríatiárunum, tá ið avrokningin
hjá fiskimonnum var upp á nakrar 100 kr. fyri
árið.
var slektað av Kirkju. Hon
skuldi vera sera myrk, og
har meina tey, tað er tí, so
nógv myrk fólk eru í
familjuni. Hon var systir
ein, tey kallaðu bátabyggjarin á Kirkju. Lat meg nú
taka dømi av, at ein beiggin giftist í Sundi. Sunniva í
Kunoy gongur her, og
hon er sera myrk. Hon
stammar frá tí manninum.
Ein maður doyði í Havn
nú, sum æt Fríðrikkur
Frederiksen. Tað var ein
beiggi hendan mannin. So
var ein giftur á Viðareiði,
og hann er pápi til Meinhard lærarin. Og tey har
úti í Havn, sum hava skótoysforrætningina. Tann
maður, Jóan Jakku, hann
stammar frá tí familjuni.

Var Sámal undir
Húsinum úr Leirvík?
Tað haldi eg, men hvaðani

familjan hjá honum var,
eri eg ikki klár yvir, tí tá
eg var ein stór genta, kom
ein maður úr Sandoy at
vitja abba tín Jógvan Talis.
Hann segði seg vera í
familju við hann.Tað hevði
hann frætt ígjøgnum tað,
at hann var mestsum húskallur hjá prestinum á
Sandi, Evensen, sum vildi
sleppa til Norðoyggjar at
síggja seg um og bað
hann koma við sær. Tá
høvdu teir leyp at bera
allar greiðirnar í, prestakjólan og alt hettar her, og
hann segði, at tá ið hann
kom til Mikladals, frætti
hann, at ein maður var í
Leirvík, ið æt Jógvan Vitalis, sum var í familju við
hann. Tí kom hann til
Leirvíkar at ferðast.
Hesin maðurin var so
um jólini og fór avstað,
men eini tvey ár aftan á
Framhald á næstu síðu
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hetta ella kanska longri, tá
vóru nógvir sandoyingar
til skips við Óla, skiparanum á Norðlýsinum, og
mammubeiggi tín var við.
Tá segði hann, at har vóru
einir tveir dreingir við
skipinum, sum vóru synir
hendan Jóhan, sum maðurin av Sandi æt, og at
pápi teirra hevði sagt, at
hann var trímenningur
abba tín. Soleiðis kann
familjan sløðast ymsastaðni.

Hvar hittu tú pápa?
Tað skal eg so væl siga
tær. Eg var jú norðuri í
Mikladali sum ung genta
og tænti, og so tað várið,
sum eg fylti 18 um summarið, var eg har norðuri
og búði tá suðuri í Húsi.
Tað var nokkso nógv at
gera suðuri í Húsi tað
árið, tí vit vóru so nógv
fólk. Har var ein gamal
maður, Jóhan Petersen,
sum enn livdi (hann doyði
aftur um várið). Og so
vóru Jógvan og Stina, og
tey trý børnini, so nú eru
seks. Tveir menn vóru
eisini, sum róðu út. Vit
vóru gjarna nýggju, tíggju
fólk í húsi, so har var nógv
at gera.
Nú er tað, at oyggjafólk
kom norður at dansa. Tað
plagdi at vera gamalt, at
vit fóru heim, og tey
komu norður. Tað mundi
vera onkuntíð í atventini,
ella kanska var líka aftan á
nýggjár, tað skal eg ikki
siga akkurát. Men líka
mikið. So nú koma tey av
Húsum og Syðradali við
bát, og Kunoyingar koma
eisini. Vit blivu nógv fólk,
og rímiligt, so høvdu tey
tað fyri, at avbygdafólkið
búði í ymiskum húsum.Tá
ið nú dansurin kemur
fyri, so fara tey at bjóða
inn. Nú sigur Jógvan
Andrias við meg, hvussu

Mynd frá 1911 av Lisu og fostursystkjunum í Leirvík: Sámal Martini, Mariu, Trinu og Petru.

Lisa og Eliseus. Myndin er ivaleyst tikin um tað mundið, táið tey giftust (1926).

tað bleiv, um hann kundi
bjóða fólki inn. Eg segði,
tað fór eg ikki at sýta
honum at gera. Ja, men so
mátti eg vera og varta
upp.“So verður ikki nógvur dansur hjá mær”, sigi
eg við hann.
Hetta er so einki. Har
kemur eitt borðhald fyri
og annað eftir, og ymiskir
dreingir komu inn, harímillum Eliseus.Tað kanska
eg tonkti ikki stórt meira
uppá. Eg dekkaði so fyri
teimum, og tá ið borðhaldið var liðugt, skundaði eg mær at taka av
borðinum og vaska upp.
So slepti eg mær heim í
Uttarstovu. Har var dansurin. Men veitst tú, nú ið
eg komi út í tún, stendur
Eliseus har. Hann spyr
meg, hvar ið eg ætlaði
mær. Eg segði, at eg ætlaði
mær heim í dans at vita,
um tað hendi seg, at eg
slapp runt eina ferð, men

nøjilsi í Mikladali enn so”.
“Ja, so hittast vit tá”, sigur
hann. Eg sigi: “Sjálvfylgiligt síggjast vit, um vit fara
at dansa”. So tonkti eg
ikki meira upp á tað. Men
tú, hendan dagin, sum vit
skula fara at dansa, nú er
ódnarveður, so vit fóru
ongantíð.

skuldi eg fara at varta alt
upp, sum Jógvan Andrias
bjóðaði og ordnaði inn,
bleiv ikki nógvur dansur.
Vit fylgdust so heim í
dansistovuna, men tá ið
vit komu í túnið, forsvann
hann. Eg visti ikki, hvar
hann fór. So fór eg inn í
dansistovuna, og eg dansaði eina løtu, men tað var
ikki meiri enn reiðiliga
ein tímans tíð, nú er Jógvan Andrias aftur eftir mær
at biðja meg koma suður
aftur. Soleiðis gekk náttin,
so har komu vit einki
saman.
Nú er tað avgjørt, tá ið
tey fara av stað, at vit skula
heim á oyggj at dansa
sunnudagin eftir. Vit fara
oman í fjøru, tá ið teir
fara, og teir vóru grúiliga
galantir og blíðir. Harímillum annað sigur pápi
við meg: “So kemur tú
við?” Eg sigi:“Ja, tað komi
eg. Tað er ikki meiri for-

Nú kemur bræv
Hetta er so einki. Einar
fjúrtan dagar ella tríggjar
vikur aftaná - tað hevur
verið eftir jól - nú fái eg
eitt bræv. Tað er frá Eliseusi, hvar ið hann sigur, at
hann hevur lovað seg til
skips, og at hann fór. Nú
bleiv tað avsligið við okkara dansiferð.- Tá ætlaði
hann at fáa fatt í meg.
Men hann kundi tað sama
skriva tað her, hvat meiningin var, og bað meg
svara sær upp á tað, sum
hann spurdi, antin nei ella
ja. Eg hugsaði við mær

sjálvari. Hatta tímdi eg
ikki at svara uppá, tað var
góð tíð til tað, tí eitt ár
kom aftan á hetta. Eg var
18 ár, fylti 19 tað summarið. Hann var 25 ár. So
skrivi eg nakrar reglur. Ja,
eg hevði fingið eitt bræv
frá honum, men tað mátti
tíðin vísa, nær vit kundu
hittast aftur. Tað visti eg
ikki nakað ting. Og sovorðið fór man ikki at
svara upp á standandi fót.
So bleiv einki meira um
tað.
Várið gekk. Men um
summarið eri eg í Leirvík.
Nú er fólkafundur á Eiðinum (Gøtueiði).Tað var á
hvørjum ári. So nú fara vit
báðar Elspa, sum altíð
plagdu at knugga saman,
vit og fleiri aðrar gentur
fara. (Viðm.: Elspa hjá Símun Jóhan, abbabeiggja, var
besta vinkona mammu frá
barnaárum). Nú sigur hon
við meg: “Sært tú? Hygg
allir Húsamenn og Syðradalsmenn koma niðaneftir. Eg skal siga tær, teir
eru komnir á Eið, tí skipið
liggur inni á Klaksvík. Og
nú eru teir komnir á
fólkafund”. Jú, vit síggja
beinanvegin, at tað eru
teir.
Hetta var so einki. Vit
teska okkara millum, men
nú skulu vit oman aftur til
Syðrugøtu og ganga aftur
til Leirvíkar. Nú møti eg
honum í Syðrugøtutúni.
So sigur Eliseus við meg,
at hann hevði nakað at
snakka við meg um. Vit
fóru so avsíðis og prátaðu
eina løtu. Hvat eg meinti
og so og so. Tú veitst,
hvussu man kann snakka

soleiðis. Nú fóru teir avstað og bað meg skriva
sær eitt bræv yvir á Eysturlandið og segði mær
adressuna, tí teir blivu
ikki aftur fyrrenn í september-oktober. So skrivaði eg, at tað kundi vera,
men tað fingu vit at síggja, tá ið teir komu aftur í
heyst. Men eg fekk so eitt
bræv frá honum, meðan
hann var á Eysturlandinum, og hann segði, at
hann roknaði við tí, sum
at vit høvdu snakkað um,
at tað var í ordan, tá ið
hann kom aftur í heyst.
Og tá kom hann norður at
vitja meg. Soleiðis var.
Hann kom aftur við skipinum, og tá ið hann var
afturkomin - eingin telefon var til Mikladals - tá
kom hann. Hann búði har
niðri á Brúgv, sum tey
kallaðu, og hann kom suður í Hús til mín at snakka
við meg um hesi her
tingini. Soleiðis komu vit
saman.

Forlovað í sjey ár
Vit hildu saman leingi.
Hetta her var um 191920, og í -22 gjørdu vit av,
at vit skuldu giftast. Eg fór
suður til Havnar í januar
mánað, sum vit ætlaðu at
giftast aftur um heystið,
og tá var tað, eg bleiv sjúk
av tuberklum. Eg var sjúk
í trý ár og fekk strangt
forboð, at eg einki skuldi
gera, so tað var einki at
hugsa um at fara og taka
nakað hús upp á seg. Eg lá
á Sanatoriinum inntil 25,
men í 27 giftust vit. Tað
var eitt langt forlovilsi,
longri enn vit ætlaðu. Vit

Her síggjast frá í erva: Jógvan Glerfoss, Brynhild
Glerfoss, Johanna uppi í Tungu, Gerhard Tróndheim, Lisa og Eliseus. Myndin er frá umleið 1957
og er tikin á trappuni hjá Jógvan Glerfoss.
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Føroyskir fiskimenn uttanlands
Felagið hjá føroyskum
fiskimonnum uttanlands
ger hesar viðmerkingar til
uppskotið um at lækka
fiskimannafrádráttin og
eisini til ta viðferð, sum
hesin bólkur av fiskimonnum hevur fingið:
Landsstýrismaðurin
í
fíggjarmálum hevur ætlanir um at broyta fiskimannafrá-dráttin frá 15 %
upp til 500.000 til 14 %
av upp til kr. 470 000
árliga.
Hjá okkum, ið vóru við
at fáa hesa skipan setta í
verk, eins og fyri limir
okkara
í vinnu uttanlands, er
hetta at missa vunnin
rættindi.
Eitt annað mál er samdøgursfrádrátturin, har
fiskimenn komu at vera
settir í bólk við handverkarum í vinnu uttanlands, har skipanin var, at
hesir fingu 300 kr. í frádrátti um dagin.
Henda skipanin var sett
saman soleiðis, at av hesi
upphædd vóru ásett 50 %
til uppihald, 25% til ferðing, 5 % trygging o.a.
Men rindar reiðarin ein
ferðaseðil, missur sjómaðurin rættin til nýtslu av
frádráttinum. Hóast fleiri
royndir vildi landsstýrismaðurin ikki broyta hesa
skipan, men dró enn eitt
kort úr ermuni við at
lækka frádráttin til kr. 100
um dagin.
Ein fiskimaður, ið t.d
siglir í Noregi, rindar 7,8
% fyri sosialar veitingar, ið
eru munandi betri enn
her á landið. Hetta kann
ikki dragast frá í sjálvuppgávuni. Er inntøkan kr
470.000, er talan um kr.
36.600.
Harnæst kemur pensjón,
sum er umleið tað sama,
kr. 36.600, ferðaútreiðslur
eru umleið kr. 60.000 ella
tilsamans kr. 133.200 fyri
at arbeiða uttanlands. Tá
skattur er farin av, sæst
hvussu ræðandi inntøkan
er netto.

Okkara ynski var at fara
til gomlu skipanina, at
leggja skjøl fyri ferðaútreiðslur við, tá gjørt varð
upp í skatti.
Nú rinda fiskimenn
sjálvir sínar ferðaútreiðslur fyri at fara til arbeiðis
uttanlands, meðan fólk
her á landið fáa koyripening, og tingmenn fáa
pening at ferðast til og frá
løgtingsarbeiðið.Teir kunnu hava stásiligar bilar,
rinda trygging og vegskatt við koyripeninginum og enntá hava avlop
sigst.
Á seinasta aðalfundi hjá
FF í des 2003, t.v.s. beint
undan valinum, møttu
hesir tingmenn á fundinum:Alfred Olsen,Anfinn
Kallsberg, Kári P Højgaard, Hendrik Old, eins
og Óli Jacobsen frá FF.
Her greiddu vit teimum
frá støðuni um ferðafrádráttin. Allir vóru samdir
um, at komu teir á ting,
fóru teir at virka fyri, at
gingið varð aftur til gomlu skipanina, tí teir mettu
ikki, at vit skuldu rinda
ímillum 60.000 kr. og kr.
100.000 kr. fyri at fara til
arbeiðis. Men nú eftir at
EITT Ár er farið, hava vit
ikki hoyrt eitt orð frá hesi
manning, so var veruliga
bert talan um valagn.
Felagið hevur eisini fyrr
í ár sent t-post til Bárð
Nielsen, har vit bóðu
hann um fund um málið,
men heldur ikki hann
ønti okkum aftur.
Okkara vón er tí, at
hesir persónar meintu
nakað við síni orð í des.
2003, og at kanska Bárður
Nielsen verður kunnaður
av sínum samgongufeløgum.
Ella er kósin kanska
sett, at fáa fiskimenn at
flyta bústað til grannalondini. Livst so spyrst.
Toftir, 5. november 2004
Høgni Waag Høgnesen,
formaður
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Víst verður studningur latin
Henda grein, sum stóð í Jydske Vestkysten tann 12.november kann vera eitt íkast til kjakið um studning ella
ikki til fiskivinnuna. Her sæst greitt, at tað verður helt fitt av studningi latin til donsk fiskavirki. Og slíkur
studningur verður eisini latin til virki aðra staðni í ES, og kanska í enn størri mun enn í Danmark. Endamálið
við at lata hendan studning í Danmark er at styrkja um kappingarførið og at varðveita donsk arbeiðspláss.
T.v.s. at har hava teir ein politikk!

Vitja eisini inn á
heimasíðu okkara:

www.fiskimannafelag.fo
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Fyri hvønn

úr 600,-

Íroknað er: Ferðin fram og aftur í 4-koyggjukamari,
innan, við wc/bað. Matur er ikki íroknaður.

PRÍSIR
4 koyggju kamar, innan ...... 600,4 koyggju kamar, uttan........ 700,3 koyggju kamar, innan .......800,3 koyggju kamar, uttan .......900,2 koyggju kamar, uttan ...1.000,Prísurin fatar um ferð fram og aftur á farleiðini
Tórshavn-Hanstholm.

DJ-Show v/DJ Cool Martin Kjærbo
Tónleikabólkurin Týr undirheldur
Møguleiki at keypa Tax-free
Ókeypis ﬁtness-venjing
Góður matur

Øll kømur hava wc/bað.

Møguleiki at keypa inn í Hanstholm
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Er WTO nýggjasta hægsta vald í Føroyum?

Skal føroyskur sjálvsavgerðarrættur avreiðast?
Fyri nøkrum døgum hevði
Dagur og Viku eini sera
skakandi tíðindi.Tey vóru,
at uttan mun til, um politiskur vilji var fyri ætlaðu
royndini at bjarga rækjuflotanum, so kundi hetta
ikki lata seg gera, tí tað
stríddi ímóti viðtøkunum
hjá WTO, altjóða handilsfelagsskapinum, fyrrverandi GATT, og tískil eisini
ímóti føroysku stýrisskipanarlógini. Grundgevingin er í stuttum tann, at tað
sambært WTO ikki er loyvt
“at geva ávísum vinnum
framíhjárætt.”
Høvdu hesi tíðindi verið borin 1. apríl, kundi ein
trú, at hetta var ein av
fuppsøgunum, sum fjølmiðlar ofta bera henda
ávísa dag, so ósannlík eru
tey.

Spurningar
Henda søgan reisir ein
hóp av spurningum.Tann
fyrsti er, hvussu tað kann
bera til, at ein tíðaravmarkaður FAS líknandi
skipan til nøkur fá rækjuskip skal vera ólóglig, tá
ein varandi skipan innan
FAS til nógv fleiri farmaskip ikki er nakar trupulleiki. Fyri ikki at tala um
DIS og NIS, sum alt eru
meira ella minni fjaldir
studningar. Aftur at hesum kemur allur tann stuðul av øllum møguligum
slagi, sum verður latin í
øllum øðrum londum. Vit
kunnu bert hugsa um
landbúnaðarstuðulin í ES,
sum røkkur upp til fleiri
hundrað milliardir av kr.
Annar spurningurin er,
hvussu tað kann bera til
at lata eina nevnd arbeiða
í mánaðir við eini bjargingarætlan, fyri síðani fleiri
mánaðir aftaná at staðfesta, at bjargingarætlanin
er ólóglig.
Hesi sera áhugaverdu,
og fyri okkara sjálvræði
skakandi tíðindini hava
líka verið uppi og vent í
sjónvarpinum og í Sosialinum. Men tað hevur verið
eftir vanligari mannagongd
- uttan at málið er kannað
og uttan at viðkomandi
spurningar eru settir, og
uttan at málið verður fylgt
upp.
Hinvegin hevur FF-blaðið gjørt sær tann ómak at
kanna málið, og kunnu vit
vísa á, at hetta er als ikki
so einfalt, sum tað varð
sett upp av omanfyrinevndu fjølmiðlum og sum avvarðandi landsstýrismaður
tyktist at halda.
Ikki nýggjur
spurningur
Nú er tað soleiðis, at tað

Grønland er undir somu WTO treytum, sum vit eru.
Henda frásøgn frá landsstýrinum vísir, at teir arbeiða út frá tí, sum teir meta gagnar Grønlandi.
Her er talan um eina framleinging av eini skipan
við beinleiðis kg. studningi til innanskersveiðuna
eftir rækjum, sum eins og okkara var í kreppu.
Sum tað sæst eru eisini latið upp fyri øðrum studningum. Tað er óneyðugt at siga, at ber hetta til í
Grønlandi, so ber tað eisini til í Føroyum.
er ikki ein nýggjur spurningur, um stuðul til fiskivinnuna er í samsvari við
“altjóða lóg”.
Hetta er eisini ein spurningur um eitt land skal
finna seg í at verða dikterað av útlendskum reglum,
sum her er talan. Her skal
fyrst verða nevnt, at í 1992
var ein norðurlendsk ráðstevna um studning til
fiskivinnuna. Har var m.a.
ein grønlendsk framløga,
har tað varð greitt frá, at
ES hevði kravt avmarking
í rættin hjá Grønlandi at
geva studning til fiskivinnuna. Men grønlendingar søgdu, at við einum
búskapi, sum var so heftur at eini vinnu, nevniliga
fiskiskapi, so vildu teir
ikki hava ES at leggja seg
út í, hvussu teir skipaðu
seg á økinum, t.d. við at
lata studning um tørvur
var á tí. Tað er eisini hetta
sum talan er um. “Altjóða
rættur”er gjørdur av londum, har fiskivinnan hevur
sera avmarkaðan týdning.
Tí ber væl til at vera
“frelstur” á studningsøkinum, tá talan er um fiskivinnu. Men á økjum, sum
hava veruligan týdning,
kunnu hesi lond lættliga
finna sær sniðgøtur at
sleppa sær undan, og tað
sæst eisini greitt, at hetta
verður gjørt.
Vit gjørdu 1991 eina avtalu við ES, sum kom í
gildi 1. januar 1992. Her
var júst ein líknandi regla,
sum tann umrødda WTO
reglan, og sum var soljóðandi:

Ein og hvør almennur
stuðul, sum avlagar ella
hóttir við at avlaga kappingina við at taka ávísar fyritøkur ella vøruframleiðslur framum.
Nógv varð tosað um, í
hvønn mun henda regla
var eitt forboð ímóti studningi til fiskivinnuna, og
almenna útleggingin var,
at soleiðis skuldi hetta
skiljast.Vit høvdu serligan
áhuga í at kanna, um hetta
eisini galt inntøkutrygd
hjá fiskimonnum. Í Føroyum var sagt, at partur av
inntøkutrygdini var í stríð
við ES avtaluna. Tað vóru
eisini embætismenn í
danska fiskimálaráðnum,
sum avgjørdir meintu, at

henda reglan heilt bannaði inntøkutrygdini hjá
fiskimonnum.
Árið eftir fóru vit upp í
EFTA, har líknandi reglur
vóru galdandi, og tær vóru
enntá meira víttgangandi
og ítøkiligar enn reglurnar hjá ES. Sambært norskum metingum var inntøkutrygdin eisini í stríð
við hesa avtalu.
Men hóast vit framhaldandi hava havt studningar, sum skuldu verið í
stríð við ES og EFTA, so
hevur ikki kvett úr nøkrum teirra, og hetta hevur
als ikki verið nakar trupulleiki.
Eitt mál verður nevniliga ikki til eitt mál, fyrr
enn eitt limaland kærir
eitt annað um ólógligan
studning.Verður tað gjørt,
er ein greið mannagongd,
sum skal greiða hetta. Er
t.d. talan um ES, skal málið takast upp í felagsnevndini millum ES og
Føroyar.
Men eingin kæra hevur
verið, helst tí at tað, sum
hendir í Føroyum, ikki
hevur nakran týdning fyri
heimshandilin.
Kanska
kenna hini londini eisini
orðatakið um, at tað loysir
seg ikki at blaka við gróti,
tá ein sjálvur býr í glashúsi.

WTO
WTO hevur eisini eina
greiða mannagongd fyri
at staðfesta, um reglurnar
verða fylgdar. Bárður Nielsen váttaði sjálvur, at tað
bar ikki til hjá landsstýrinum at fara til WTO at
spyrja seg fyri. Tann einasti hátturin er helst tann,
at eitt mál fer ígjøgnum
fyriskipaðu mannagongdina á hesum øki.

Hon er henda:
WTO’S TVISTBILÆGGELSESSYSTEM
WTOs aftaler er baseret
på principper om ens handelsbetingelser, f.eks. de
samme toldsatser. Et andet princip er, at alle WTOlandes virksomheder skal
have samme handelsbetingelser som et WTOlands egne virksomheder.
Principperne modvirker
diskrimination.
WTOs tvistbilæggelsesorgan er et domstolssystem,
som kan afgøre uenigheder mellem medlemslandene.Afgørelserne er bindende for landene.
Når ét land har klaget over et andet, får det først
60 dage til konsultationer
Dernæst nedsættes et
tvistpanel, d.v.s.WTO-domstol, hvor parterne fører
deres sag.
Panelet træffer afgørelse
maksimum ét år efter at
sagen er rejst
Taberen kan appellere sagen.
Hvis det anklagede land
taber, skal det inden 30
dage tilkendegive, om det
agter at følge afgørelsen
og fjerne problemet
Hvis det ikke vil, forhandler parterne om en økonomisk kompensation til
det forurettede land
Kan parterne ikke blive
enige, beder det forurettede land om lov til at
indføre straftold mod det
anklagede land.

Hetta er brot út frágreiðing hjá WWF um tann studning, sum verður latin fiskivinnuni runt í heiminum. Upphæddin liggur omanfyri 100 milliardir krónur.
Okkara royndir av ótálmaðum studningi er eisini, at hann er skaðiligur. Men
tað er eisini munur á at gera eina lítla roynd at bjarga eini heilari vinnugrein
í einum landi, sum er fullkomiliga heft av fiskivinnu. Henda vinnugrein hevur
stóran týdning fyri okkum hóast hon bert umboðar 2% av veiðuni av kaltvatnsrækjum.

Sum tað sæst, virkar henda skipanin sum ein dómstólur, og tí er hetta ein
máti at fáa greitt møgulig
ivamál, eins og ofta verður gjørt við rættarskipan í
øðrum málum.

Geva mótpartinum
viðhald
Tað vildi verið óhoyrt, um
annar parturin í eini møguligari trætu uppá forhond
fór at geva mótpartinum
viðhald.
Men tað er júst tað, sum
er hent í hesum førinum,
og uppritið í málinum
kann í givnum føri verða
nýtt móti okkum sjálvum.
Annars skuldi ein trú, at
fremsta endamálið hjá eini
føroyskari landsumsiting
var at røkja føroysk áhugamál og føroyskan avgerðarrætt. Hetta merkir at
halda fast um, at so vítt
gjørligt eru tað okkara
myndugleikar, sum taka
neyðug stig at loysa trupulleikar í Føroyum, og at
ein føroysk umsiting ger
tað, hon kann fyri at verja
og grundgeva fyri hesi
støðu.
Neyvan nakar
trupulleiki
Við royndirnar á økinum
er tað sera ósannlíkt, at
nakað meiri hevði hent,
sjálvt um vit framdu eina
lóggávu, sum á pappírinum ikki var í samsvar við
WTO. Men skuldi tað
kortini hent, at eitt annað
WTO land hevði kært
hesa lógina, so høvdu vit
fylgt tí fyriskrivaðu mannagongdini, og so kundi
málið verið avgjørt. Og
møgulig móttiltøk, sum
verða brúkt av løgmansskrivstovuni, sum ein hóttan ímóti at fremja hesa
lóg, høvdu als ikki verið
aktuell, uttan so at vit
settu okkum upp ímóti
eini avgerð hjá kærunevndini. Eitt slíkt mál
hevði uttan iva vart alt tað
2-ára tíðarskeiðið, sum
lógin eftir ætlan skuldi
vera í gildi.
Men hvussu ósannlíkt
tað er, at hetta yvirhøvur
hevði komið uppá tal,
sæst eisini av, at umrødda
mannagongd ikki í nøkrum førum hevur verið
nýtt í málum, sum snúgva
seg um studning. Og orsøkin er ikki tann, at tað
ikki finnast studningar í
øðrum WTO limalondum,
sum tað kundi verið kært
um!
Ístaðin uppliva vit eina
løgmansskrivstovu sum
upp á forhond gevur WTO
viðhald í einum møguligum máli, og sum grund-
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gevur í málinum, sum um
teir umboðaðu WTO,
hóast tað lættliga kundu
funnist sjónarmið, sum
bakkaðu okkum upp.
Sum t.d. at okkara partur
av rækjuveiðini bert er
2%, og tí ongan túydning
hevur í eini kappingarstøðu.Annars kundi eisini
verið víst á, at Grønland,
sum eisini hevur góðkent
WTO sáttmálan, hevur
givið beinleiðis kg. studning, sum er tann mest umstríddu studningsháttur,
til júst rækjuveiðu innanskers. Hóast hetta hevur
WTO, eftir øllum at døma,
einki gjørt við tað.

Hvussu virkar WTO
í tí dagliga
Uppritið hjá løgmansskrivstovuni sigur ikki eitt orð
um, hvussu WTO virkar í
praksis á hesum øki. Tað
er ikki tí, at tað ikki finst
tilfar. Á alnótini eru 16
milj. tilvísingar til WTO og
600.000 tilvísingar eru til
WTO + stuðul, so her er
nóg mikið at taka av. Vit
hava roynt at taka nøkur
dømi, sum skulu lýsast
her.
M.a. verður upplýst í
2003, at tann studningur,
sum verður latin fiskivinnuni í heiminum, er
100-140 mia. kr. árliga. Ein
stórur partur av hesum er
í WTO limalondum. Hetta
í sær sjálvum prógvar, at
tær reglur, sum víst verður til als ikki virka og
okkara eventuella ætlan
um at lata rækjuvinnuni
10 mio. kr. í tvey ár má
vera ein viðfáningur í hesum høpi.
Annars er talan um
studningar á nógvum øðrum økjum, sum munnu
vera týdningarmiklari fyri
WTO enn fiskivinnan.
Verður hugt at einstøkum
málum sæst greitt, hvar
WTO veruliga nýtir sína
orku. Eitt dømi er tann
stuðul, sum USA hevur
latið Boeing flogfaraverksmiðjunum, og her er talan um trýsifrað milliardatøl í krónum, og hevur
ósemja verið ímillum WTO
og USA heilt síðan 1992
um hetta mál. USA vil nú
endurskoða skipanina.
Inntøkutrygd og
fiskimannaskattur
blandað upp í málið
Í uppritinum hjá løgmansskrivstovuni sæst, at ein
roynd verður gjørd at sáa
iva um, hvørt inntøkutrygd fiskimanna og eisini
fiskimannafrádrátturin
skal vera í samsvar við
WTO. Tað ódámliga í hes-

Her síggja vit eitt dømi um, hvar teir veruligu trupulleikarnir hjá WTO eru,
nevniliga studningur til tær stóru flogfarverksmiðjurnar, har einstøk mál kom
upp í milliardir. Tað sæst greitt, at hóast hátíðarligar undirskrivingar av
millumtjóða sáttmálum, so roynir hvør at sæta sær! Hetta er ikki meira
altjóða rættur enn so. Tað eru nógv onnur dømi. Útleggingin hjá løgmansskrivstovuni skal eisini síggjast í hesum ljósi.
um er, at løgmansskrivstovan ger hetta uttan at
vera biðin um tað, serliga
ódámligt er tað, tá hugsað
verður um tað sum hendi
fyrr í ár, tá føroyskir myndugleikar próvfast “bíløgdu” danska uppílegging í hesum máli.
Fiskimannafrádráttur í
skatti hevur annars verið í
Danmark og Noregi alla
ta tíð, WTO hevur verið
til, og tað er eingin grund
til at halda, at hesi lond
seta í verk eina skipan,
sum ikki skal vera heilt
vatntøtt. Og hvat við
donsku DIS-skipanina, har
skattafrádrátturin
er
100% ella enntá meira
enn tað?

Føroysk “lóggáva”
á enskum
Tað er eingin ivi um, at
hetta er eitt stórmál fyri
føroyskan avgerðarrætt,
og skuldi tað verið reist,
skuldi verið neyðugt við
eini fullkomnari útgrein-

ing í øllum liðum. Uppritið sum talar er um telur
tríggjar skallutar síður.
Tað merkisverda er enntá,
at her er talan um eitt
samskifti millum løgmansskrivstovuna og, ikki landsstýrismannin, men “Toll
og Skatt”, og hetta samskifti er byrjað fleiri
mánaðar eftir, at málið er
farið til politiska viðgerð.
Uppritið endurgevur
relevantu WTO reglurnar
á sera tekniskum enskum
uttan nakra sum helst
útgreining, sum kundi
gjørt tað møguligt at sett
nakrar spurningar.
Og tað verður eingin
roynd gjørd at lýsa teir
spurningar, sum høvdu
verið upplagdir, nevniliga
at tað skal bera til at hava
eina ævigt galdandi FASskipan fyri óavmarkað tal
av farmaskipum, og ikki
eina tíðaravmarkaða FASlíknandi skipan fyri nøkur
fáa rækjuskip!
So hetta er nú ikki so

Her sæst, at tað er Toll- og Skattstovan sum biður Løgmansskrivstovuna gera
av, um umrødda uppskot er í samsvar við altjóða rætt. Hetta reisir sanniliga
spurningin hvør ið er hægsta vald í landinum. Tað kann so ikki vera
landsstýrismaðurin og løgtingið.
Annars sæst, at tann "lóggáva", sum nú er galdandi fyri okkara vinnupolitikk,
er skrivað á enskum, og í uppritinum er tað sera smátt við útgreiningum og
grundgevingum, sum kundi verið grundarlag fyri nærri kanning.

einfalt, sum tað kanska
sær út til, og í hvussu er
ikki so einfalt, at vit skulu
hopa eftir hali vegna eina
so eintáttaða lýsing av
málinum.

Óhoyrd
undanstøkking
Uttan mun til hvat hvør
einstakur heldur um ætl-

aða rækjuuppskotið, so
skuldi semja verið um, at
uttan mun til, hvat ið
verður gjørt, so eigur tað
at vera okkara avgerð.
Tí er tað sera langt úti,
at føroyskir myndugleikar
á einum slíkum grundarlagi sleppa egnum avgerðarrætti vegna formellar
reglur hjá einum altjóða
felagsskapi, har tað avgjørt ikki er nakað, sum
bendir á, hann vil leggja
seg út í eitt slíkt mál.
Vit kunnu bert spyrja
hvat verður tað næsta? Tá
nú er farið í holt við
fiskivinnuna er ikki ringt
at gita hvør tann næsta
kaninin verður, sum verður hálað upp úr hattinum.

Kann ikki vera
síðsta orðið
Uppritið hjá løgmansskrivstovuni kann ikki
vera síðsta orðið her. Tað
kann politiska skipanin
ikki loyva sær. Vit mugu
verja okkara egnu áhugamál og sjálvsavgerðarrætt
eins og øll onnur lond
gera, eisini í WTO høpi.
Hesum vilja vit fegin
hjálpa landsstýrismannin
við, og vit skilja at aðrir
partar í vinnuni vilja gera
tað sama. Tískil skal politiska skipanin sleppa at
taka støðu til sjálvt málið
uttan eina slíka undanførslu sum hesa.
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GØTUBRÁ - nýtt sambýli í Gøtu

Tvær kendar gøtukvinnur. T.v. Ellimia, einkja eftir Ólavur Gregersen, og Halltóra Ranghamar, sum seinasta skeið hevur verið formaður fyri bygdaráðnum.

Leif Petersen er gamal fiskimaður og skrivaði bókina um “Ólav Halga”. Nú skipar hann fyri ítrivinum
í Gøtubrá. Leif hevur verið ein av ídnastu talsmonnunum fyri einum sambýli í Gøtu.

Her sita tey væl. F.v. Gunnleivur Joensen, Kjartan Ranghamar og Sólrún
Thomsen.

Stuttligt var at hitta bygdafólk og at fáa sær ein bita.

Hesar koma at starvast á heiminum:Vintrumegin Sunneva Tyril, t.h.Valborg
Jacobsen. Í miðjuni er Ása Hanusson, sum er leiðari á heimarøktini.

Nú hava Gøtufólk eisini
fingið sítt sambýli. Hetta
er eitt mál sum arbeitt
hevur verið við í fleiri ár.
Í fyrsta umfari var arbeitt
við at gera tann partin av
gamla studentaskúlanum,
sum var bygdur omaná
gamla svimjihylin við Gøtugjógv, til sambýli. Hesin
gjørdist í staðin barnagarður.
Í staðin varð avgjørt at
gera eitt heim serstakt til
hetta endamál, lutvíst sum
sambýli og lutvíst sum
dagtilhald fyri onnur enn
fastbúgvandi.
Gøtubrá liggur omanfyri ta gomlu bygdina í
Norðragøtu við góðum útsýni og yvir bygdirnar
Norðragøtu, Gøtugjógv og
Syðrugøtu. Bygningurin
er í tveimum hæddum,
sum hvør er 740 fermetur, skipaður við sambýli á
2.hædd og sunnaru helvt

av 1. hædd. Í norðurendanum er so tilhaldið
fyri tey eldru í sóknini.
Sambýlið er innrættað
at hýsa 16 búfólkum.
Hvørt búrúm er 24 fermetrar. Umframt hesi rúm
er sambýlið innrættað við
køki, sjónvarpsstovu, uppihaldsrúm, skrivstovu, vaskirúm o.t.
Høvuðsinngongdin til
sambýlið er á 2. hædd,
meðan tilhaldið hevur
egna inngongd á 1.hædd.
Lyft er millum hæddirnar.
Tilhaldið hevur eitt tilhaldsrúm, sum er 86 fermetrar umframt køkur
v.m. Hesi høli skulu kunna nýtast til ymisk tiltøk í
sóknini.
Byggitíðin hevur verið
20 mánaðir,og spakin varð
settur í februar 2003. Í
samband við byggingina
av sambýlinum hevur
Gøtu kommuna lagt fram-

tíðarætlanir fyri økið rundanum bygningin. Ætlanin
er at gera økið til eitt
eldraøki við tí fyri eygað
at skapa eitt serstakt umhvørvi fyri tey eldru í
kommununi.
Tann 6. november var
opið hús hjá gøtufólki í
nýggja sambýlinum, og tá
var FF-blaðið inn á gólvinum. Her vóru nógv fólk,
eisini fleiri av teimum,
sum koma at búgva her.
Hesi vóru stak væl nøgd
við teirra framtíðar heim,
og tey gleddu seg til at
flyta inn.
Tað er eingin ivi um, at
eitt slíkt heim er ein stórur bati fyri eldrarøktina,
og FF-blaðið, sum hevur
sera sterk bond til Gøtu,
vil ynskja gøtufólki tillukku við nýggja heiminum í bygdini.
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tóku ring uppá longu í
20. Í grundini var tað
møtimikið at fara at
giftast inn í eitt hús, hvar
ið ein hálvfjerðsinstjúgu
ára gomul kona lá við
heilabløðing, og ein maður upp á 80 ár gekk í
túninum. Men okkurt var
at gera. Tá hevði Eliseus
hildið út við mær í 8 ár, so
eg var noydd. Eg mátti
royna.
Símun Pauli, verfaðir var
88 ár, tá ið hann doyði, so
hann hevur verið um 80
ár. Men Julianna var 72, tá
ið hon doyði. Hon doyði
árið eftir, sum vit giftust.
Hon lá eitt ár á seingini.
Tá blivu tey ikki koyrd á
sjúkrahús. Men Símun
Pauli var nokkso raskur
maður og hjálpti mær
øgiliga væl um summarið,
tá ið Eliseus var burtur.
Men um veturin var einki
at hugsa um tað, tá var
Eliseus heima og hjálpti
upp á hana. Soleiðis var
hann grúiliga fittur. Hon
var lammað og kundi
einki, og illa skiltist tað,
hon segði.

Við Ernestinu
Tað var so sítt verd, men
tað ringasta av øllum var,
tá ið so Eliseus forlisti
oman á tað heila. Eg var
so glað, tá ið hann var
heima, so leingi sum
mamma hansara livdi,
men tá ið hon var deyð, tá
er tað, hann fer yvir á
Suðurlandið og forlissir
(við Ernestinu) og kemur
aftur sum eitt vrak. Tað
var í 1930.
Hvussu upplivdu
tygum tað?
Tað var forferdiligt, tað
kanst tú ætla. Vit vistu
einki Eg kann ikki siga, at
eg nakrantíð havi verið
varskógvað av tí at sæð
nakað ella hoyrt nakað,
men eg havi altíð verið
plágað av dreymum, gjøgnum alt mítt lív. Og soleiðis var tað tá eisini. Eg
droymdi aðru náttina fyri,
sum hetta her hendi, at vit
bæði Eliseus skuldu fara
heim til Húsar í kirkju. Eg
veit ikki, hvussu eg var
klødd, men eg helt hann
vera so grúiliga fínan. Tá
ið vit koma heim til tey
fyrstu húsini á Húsum, nú
stendur garðurin í einum
veldigum blóma við reyðum rósum Eg sigi við
hann: “Merkverdugt, sum
gróðurin kemur tíðliga í
ár”.Tá ið vit koma longur
heim og skulu fara oman í
kirkjuna, til okkurt líkasum veitslu, og ganga oman, nú er hann vekk. Ein á
rennur oman við kirkjuni,
og eg fari út ímóti ánni.
Nú rópar eitt:“Tú Lisa, um
tú skalt redda tær træið,
so krevur tú at gera tað tú
kanst”. Eg hyggi runt um
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Her síggja vit trý av systkjunum “undir Húsinum” við makum. Fremst eru
Jógvan Vitalis og Olevina, síðan Poul Marius og Rakul og aftast Henrikka og
Hanus. Tað eru Jógvan, Poul Marius og Henrikka sum eru systkin.

Elspa hjá Símun Johan var besta vinkonan hjá Lisu
alt lívið.

meg. Nú síggi eg, at áin
leyp. Hon kemur brølandi
omaneftir. Eg bori føturnar niður í sandin og kasti
meg út eftir einum træ,
sum kemur rullandi í ánni.
Og eg fekk tað inn soleiðis við tveimum fingrum. Eg taki stammuna
upp, og eg sigi við meg
sjálva: “Ja, træið havi eg
fingið, men tað er eisini

umstøðunum, men hvussu
hava tit tað? Svarið!” Tá
vóru teir komnir til Reykjavíkar.Armgaard segði, at
teir skuldu koma heim
við Dronningini.Teir høvdu biðið hana sett inn í
Kalsoyarfirði, so menninir
kundu koma hendavegin,
og tá er tað Armgaard sigur: “Nú mást tú royna at
taka teg saman og koma

Gerðum, sum var skipari)
ringdi yvir og segði, at
hon hevði fingið telegramm, at Ernestina var
forlist, og teir vóru 9 av
24, sum vóru deyðir, men
Eliseus livdi enn, hon visti
ikki, hvussu tað bleiv.

Vistu tey, hvørjir
livdi eftir?
Teir vistu, hvørjir vóru

náttina, sigur gamli Símun
Pauli, at hann vildi ikki
hopa Eliseus doyði, at
Várharra skuldi vera so
óbarmhjertigur at lata seg
liva og taka hann úr húsinum. Tú veitst, hvussu
menniskjan er. Eg sigi, at
tað má vera, sum Gud vil.
Vit eru í hansara hondum,
og hann ger við okkum,
sum hann vil.

Símun Johan var ein av beiggjunum. Kona hansara var Kristianna.
so bert, so bert, ikki eitt
blað á tí.” Og eg skal siga
tær tað, at tá ið eg vaknaði, reistust hárini á høvdinum á mær, eg visti ikki,
hvat tað var, hvussu so
ella so. Og annan dagin
eftir, nú frætta vit um
forlissið.

Hvussu frættu
tit tað?
Armgaard (kona Dáva í

deyðir tá. So fekk eg aftur
telefonboð seinni um dagin. Armgaard sigur, at nú
er ein maður deyður
afturat. “Og Gud viti,
hvussu hinir mugu hava
tað. Eg skal royna at fáa
tær boð. Um nøkur góð
boð eru, skal eg royna at
ringja tey til tín.” Og
morgunin eftir, tá ið eg
var uppi, veitst tú, eg
hevði einki sovið hesa

Nú kemur Lena við einum telegrammi til mín. Eg
sigi: “Lena, nú eri eg so
ússalig, eg havi einki sovið í nátt. Tygum fara ikki
út frá mær, fyrrenn eg
havi lisið telegrammið”.
“Jú,” sigur hon, “hetta
telegrammið kanst tú lesa
í frið, tí tað hevur eingi
ring boð.” Nú er tað Elise'us sjálvur, sum telegraferar: “Eg havi tað gott eftir

inn, so vit kunnu taka
ímóti teimum, tá ið teir
koma, tí tú veitst, hvussu
illa teir eru komnir”. Eg
skal siga tær tað, at tá ið
eg sá hann tað kvøldið
teir komu at landi, tá kom
hetta træið fram fyri meg.
Hann sjálvur var komin,
men hann var ikki í einum klodda av tí, sum eg
hevði givið honum, ikki
einum einasta einum. Alt

var nýtt, sum hann var í,
so stammuna hevði eg
fingið, men heldur einki
annað. Men tú trýrt ikki,
hvussu langt niðri hann
var í langar, langar tíðir.
Hann svav ikki og át ikki.
Nýra og alt var fyrigingið.
Og tað eri eg klár yvir, at
nýrað er blivið sjúkt tá.
Tað hevur verið kroyst
upp á eitt ella annað umráði. Hann segði eisini
altíð, at beinið var stívt og
fylgdi ikki við, tí hann
hevði ligið undir bátinum.
Teir fingu ein sjógv, og
báturin holvdist út yvir
fleiri, og hann var ein av
teimum.Tað var redningsbáturin, teir høvdu við.
Teir skuldu royna at draga
hann fram ímóti gronini.
Ein fylling kom, og hann
holvdist út yvir teir og
brotnaði sundur. Hann
segði, at tveir Tjørnuvíkingar, pápi og sonur, fórust báðir, doyðu upp á
staðið, og ein úr Kunoy,
sum æt Rasmus, hann
bløddi bæði gjøgnum nøs
og munn og allastaðni, so
forsvann hann. Teir vistu
ikki, hvussu hann fór. Tá
hevur Eliseus fingið ein
stoyt, tí hann segði, at tað
var sum alt doyði. Altíð
var hann ísakaldur sum
gler, og tað var allan vegin
ígjøgnum heilt upp undir
herðarnar.

Tosaði hann nakað
um tað í fyrstani?
At begynna við segði hann
einki, bað meg vælsignaðan ikki snakka við seg.
Hann hoyrdi skríggini frá
teimum enn, hoyrdi neyðarrópini. Hann segði, at
hann mátti siga, tað var
ofta soleiðis, at tá ið ein
tagnaði, doyði, vóru teir
glaðir yvir, at so hoyrdu
Framhald á næstu síðu
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teir ikki tað skríggið. So tú
kanst ætla, tað hevur verið ein forferdilig neyð, teir
hava verið í. Tað var so
leingi, góða, frá klokkan
tíggju um kvøldið, og ikki
komu teir til fólk fyrrenn
klokkan tvey dagin eftir,
við ongum bita og ongum
nøkrum. Ísakaldir! Og so
komu teir enntá til køld
hús og eingi klæðir. Men
tað er, sum langabbi tín
segði: “Menniskjan kann
útstanda nógv, áðrenn tað
doyr”.

Tygum nevndu, at
abbi í Leirvík,
Jógvan Talis, “kastaði seg yvir forrætning, men tað
bleiv ikki gott.”
Abbi tín fór úr Mikladali
frá Jóhan Petersen og bygdi í Leirvík, fyrst handil,
síðani sethús, og so giftust
tey (Olevina og hann).
Handilin gekk væl at begynna við. Leirvíkingar
fiskaðu nógv tá, og hann
gjørdi eitt íshús upp í
endan á pakkhúsinum.
Handilin stóð beint niðan
fyri húsini hjá Hjalmari.
Har er ein grund, men
húsið fór í minuni.Tað var
eitt vanligt hús og eitt
pakkhús, og hann røktaði
alt sjálvur, men so blivu
hesar heilt óalmindiliga
ringu tíðirnar. Tað hevur
verið árini 14, 15 og uppeftir. Fiskurin var nokkso
nógvur, men hann hevði
púra ongan prís.
Men so var tað, at familjurnar í Leirvík vóru allar so ríkar upp á børn. Øll
húsini vóru so stór. Og
um summarið, tá ið menninir fóru burtur, bleiv tað
ordnað við handilsmenninar, hann og onkun annan, at lata konur og børn
fáa nokk at eta, meðan
teir vóru burtur. Men tá ið
aftur var komið, var einki
fortjent og einki at betala
skuldina við. Og so mátti
handilsmaðurin
standa
við endan.
Abbi tín handlaði fyri
Dalamenninar í Vági. Teir

Katrinu Malenu við báðum døtrunum, Julianna Cathrina og Ellen Margrethe,
sum doyðu ungar.
komu norður við einum
skipi, teir kallaðu Snowdrop, og førdu allan fiskin
suður, sum avreiddur bleiv,
og rímiligt bleiv fabrikeraður har suðuri, so abbi
tín fekk einki arbeiði av
fiskinum sjálvur.Aðramáta
kundu tey, sum skyldaðu,
betalt eitt sindur inn við
arbeiðsløn, men tað vildu
teir ikki, teir vildu hava
fiskin suður, tí teir høvdu
nógv fólk, sum arbeiddu.
Teir høvdu stór fiskastykki. Av tí fekk abbi tín
lítið burtur úr at keypa
fisk.
Tíðirnar blivu ógvuliga
ringar tá í mong Harrans
ár, og tað táttaði í hjá
øllum forrætningsmonn-

Her síggja vit
fostursystkini
Maud Heinesen og Jógvan
Tróndheim,
sum vuksu
upp hjá Lisu
og Eliseus.

unum. Sámal handlaði fyri
Símun í Vági, og Guttormur handlaði fyri Jóan Petur á Stongunum. Ein annar handil var á Toftanesi.
Tað var Óli bóndi. Hann
handlaði fyri Klaksvíkshandilin. Allir vórðu hóttir, at teir skuldu ikki lata
út upp á borg. Men um
fólkið skuldi liva, so máttu
teir gera tað. Tað kanska
vóru einkultir menn, sum
betaltu, men fjøldin kundi
ikki betala.
So ein skjønnan dag fær
abbi tín Jógvan Talis boð
frá Dalamonnunum, at nú
koma teir norður at gera
upp, og um hann hevði
latið so og so mikið, mátti
hann erstatta tað sjálvur,
men hann hevði einki at
betala við, tí tá var familjan hjá honum farin at
vaksa eisini, og hann stóð
einsamallur í arbeiðinum.
Martin tann elsti hevur
verið 13 ára gamal, tá ið
hetta her gekk fyri seg.Tá
var eg burtur akkurát.Men
líka mikið, tað blivu grúiliga brókutar tíðir, men
abbi tín fekk alíkavæl loyvi
til, at hava tað, ið hann
hevði, men skuldi royna
at innbetala so og so
mikið.
Tað gingu tvey ár, so
komu teir norðuraftur, og

Syðradalur í 1960.

tá seldu teir húsið upp á
standandi fót. Omma tín
fekk eina kúgv í brúðargávu. Hon var sera góð og

Katrina Malena var
fyrst gift við Óla Simonsen. Tey búðu í Svínoy.
Hann doyði í 1892.

Síðan giftist hon aftur
við Zacharias Jacobsen
í Hattarvík.

stór.Eg minnist gott kúnna
enn, hon mjólkaði upp í
24 pottar um dagin. Teir
hóttu við at selja hana,
har hon stóð á básinum.
Tá kom Pól Marius uppí
og segði, at tað privata,
sum konan átti , skuldi
hava frið. So kúnna tóku
teir ikki. Fyrru ferðina
høvdu teir selt handilin,
og nú skuldu húsini seljast.
Abbi tín átti tvær gyllin í
jørð, og teir blivu seldir
sama kvøldið, sum teir
komu norður. Tað var
hildið at vera órættvíst av
teimum leirvíkingum, sum
keyptu jørðina. Jørð vildu
allir hava, men at innbetala skuld løgdu teir
minni í.
Jóan Petur Ellingsgaard
var tann maðurin, sum
varð settur inn í handilin

aftan á abba tín, men hesi
bæði árini, sum hann
hevði handlað, var eisini
gingið niður á bakka.Teir
hóttu við at seta ein prís
upp á 2000 kr. - nógvir
pengar tá ið tíðini - til
hann at betala. Tá segði
Annsfía nei. Tað gjørdu
teir ikki. Teir fóru suður
aftur, og Annsfia fór aftan
á teimum líka suður til
Vágs. Jákup Dahl, pápi
teirra,.livdi tá. Og hon
segði tað, at hevði Jógvan
Talis ongan kunnleika til
at handla, so hevði Jóan
Petur verið á handilsskúla. Hann visti, hvat tað
var at vera handilsmaður.
Men hann kundi ikki fara
at hungra fólk, meðan
menninir vóru burtur.Tað
høvdu teir ikki lov til eftir
landsins lógum. Menninir
kundu ikki meira enn
stríðast.
Hon fekk so ordnað tað
soleiðis, at Jógvan Talis
kundi taka eitt lán, og
sjálv tók hon 2000 kr. í
láni. Tú kanst ætla, tað
bleiv ein trong tíð fyri tey
at begynna við. Abbi tín,
sum ikki hevði verið burtur uttan onkuntíð til lands,
hann mátti fara til skips
tað várið.

Eliseus í grind. Hvør man drongurin vera?
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Eliesar verður 99 ár
Komandi týsdag, tann 23. november,
verður Eliesar Sørensen ættaður av
Kirkju, men búsitandi í Klaksvík, 99
ára gamal. Vit báðir hava vitað av
hvørjum øðrum leingi, men vit hava
bert kenst persónliga í eitt gott ár. Eg
hevði hoyrt so nógv um henda skilamannin, at tankin búnaðist at fáa
hann at greiða frá sínum lívi í FFblaðnum. Hetta var eisini gamaní. Úrslitið gjørdist ein sera hugtakandi frásøgn um tey nærum 100 árini, sum
Eliesar hevur livað, og sum kann lesast á okkara heimasíðu, bløðini 303
og 304 og tí skal einki endurtakast her.
Ein slík frásøgn krevur stóra fyrireiking. Vit hittust fleiri ferðir og
nógvar vóru telefonsamrøðurnar, áðrenn frásøgnin kundi fara til prentingar. Men uppgávan var løtt á tann
hátt, at Eliesar minnist so ótrúliga væl
til. Hetta samskifti hevur skapt eitt
vinalag okkara millum, sum er sera
gevandi hjá mær sjálvum. Eliesar
hevur so ótrúliga nógv at geva, tí hann
er so positivur. Hann hevur eisini
upplivað snøgt sagt alla menning í
samfelagnum. Av øllum teimum hentleikum sum eru í samfelagnum í dag
var stórt sæð eingin til, tá Eliesar var
barn úti í Fugloy ella tá hann fór til
skips við deyðsiglara.Tað er ringt hjá
fólki í dag at ímynda sær allar hesar
broytingar.

Tað er eingin ivi um, at Eliesar er
ein persónligheit. Hann er nakað
blindur og nakað deyvur, men annars
hevur hann tað heilt gott. Hann er
einsamallur í húsi við hjálp. Hann
fylgir við tí, sum hendir í samfelagnum. Hetta ger hann m.a. við at lurta
nógv eftir radio. Viðhvørt fer hann
oman á Kósina at frætta um útróður
fiskiskap. Sunnudagar fer hann fast á
møti í Betesda. Er eingin at koyra so
fer hann til gongu, hóast talan er um
ein heilt fittan tein. Hann er eisini
stundum uppi á talarastólinum. Hann
sær ov illa til at kunna lesa tekstin,
hann tosar út frá, men hetta er eingin
trupulleiki, tí hann dugur tekstin
orðarætt uttanat.
Hósdagar er hann til andakt í sambýlinum hær hansara “lítlubeiggjar”
Pætur Franklin og Mourits, 94 og 96
ára gamlir, búgva. So Eliesar fær nógv
við.
Eg var um dagarnar inni hjá Eliesari
fyri í góðari tíð at ynskja honum
tillukku. Vit fingu eitt stutt prát, og
Eliesar er hann sami. Positivur og
lívsjáttandi.
Enn eina ferð verður ynskt honum
hjartaliga tillukku við hesum kempualdri.
óli
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Tað gongur bert annan vegin hjá fiskimonnum:

Eisini hjá hesum landsstýrinum
Aðra staðni í blaðnum
hava vit endurgivið uppskotið hjá landsstýrinum
um broyting í fiskimannaog sjómannafrádráttinum.
Vit hava eisini endurgivið
yvirlýsing frá felagnum
hjá føroyskum fiskimonnum uttanlands, og gevur
hetta høvi til nakrar viðmerkingar.
Sjálvsagt kann sigast, at
ein lækking frá 15 til 14%
einsamøll er ikki nøkur
beinleiðis vanlukka, og
merkir heldur ikki tað
stóra hjá landskassanum.
Tað sama er í enn størri
mun galdandi fyri hámarkið, sum skal lækkast
frá kr. 500.000 til kr.
470.000.Tað eru tær allar
fægstu fiskimannainntøkur, sum koma nærindis
hesum.
Men tað, sum telur enn
meira, er sjálvur hugburðurin aftanfyri. Hendan
kenna vit aftur í teirri
viðgerð, sum fiskimannamál annars fáa frá myndugleikunum.
Hetta kann geva eina
ábending um, hvat ið
kann vera í væntu. Tað,
sum vit serliga leggja til
merkis í hesum løgtingsmáli, er ein av grundgevingunum fyri uppskotinum:
Tá fiskimannafrádáttur in varð settur gildi í 1998,
var ætlanin, at tað skuldi
vera fyrsta stigið í eini
ætlan at veita øllum før oyingum tílíkan skattalætta.
Verður hugt eftir grundgevingunum fyri umrøddu
skattalóg, sum kom í gildi
fyrst í 1998, varð um-

rødda sjónarmið als ikki
nevnt. Og formaðurin í FF,
sum var við til hesa lóggávu, kann als ikki minnast hetta sjónarmið. Tískil
er hetta sjónarmiðið “uppfunnið” til júst hetta høvi,
og tað kann verða nýtt til
eina og hvørja skattalætting í framtíðini.

Veruliga
grundgevingin
Almenna grundgevingin,
sum kann síggjast í lógaruppskotinum í 1997,
var hon, at fyri at fáa fiskimenn at støðast í Føroyum, máttu teir hava somu
skattasømdir sum fiskimenn í okkara grannalondum. Tískil var tað
eisini eitt høvuðsmál við
hesi skipan at fáa fiskimenn, sum vóru við útlendskum skipum, at búgva í Føroyum og at gjalda
skatt v.m. til føroyska samfelagið, og harvið kundi
skipanin meir ella minni
gerast sjálvberandi. Hetta
kundi økja um okkara arbeiðsmarknað við fleiri
arbeiðspláss til føroyingar,
nú føroyski flotin hevði
tær avmarkingar, sum eru,
og sum ikki gav møguleikar fyri fleiri arbeiðsplássum.
Hetta var sera framskygt
sjónarmið, ikki minst tá
vit hugsa um støðuna við
arbeiðsmøguleikunum,
sum eru í dag.
Karsten beindi fyri
hesum møguleika
Hetta førir okkum aftur til
tey sjónarmið, sum eru
førd fram av felagnum hjá
fiskimonnum uttanlands.

Tað kann staðfestast, at
Karsten Hansen sum landsstýrismaður í fíggjarmálinum, miðvíst hevur roynt
at máa grundarlagið undan møguleikanum hjá føroyskum fiskimonnum at
fáa sær kjans á útlendskum skipum við síni sjonglering av samdøgursfrádráttinum, sum jú var
høvuðsendamálið við lógini frá 1977.
Tað er nærri greitt frá
hesum í okkara ársfrágreiðing fyri 2003. Hon
finst á okkara heimasíðu:
www.fiskimannafelag.fo
/ársfrágreiðing 2003/sera
ivasamt grundarlag fyri
avgerð hjá Toll og Skatt.
Men stutt sagt hevur
táverandi landsstýrismaður skipað soleiðis fyri, at
t.d. fiskimenn við nótaskipum í Hirtshals “de
fakto” fáa ikki eitt oyra í
frádrátti fyri útreiðslur av
ferðing millum heim og
arbeiðspláss, meðan onnur í Føroyum hava yvirskot av lógarásetta ferðaískoytinum.
Hetta er ein so opinlýsur mannamunur millum borgarar, at ein skuldi
ikki trú, at hetta kundi
setast í verk. Umrødda
ásetan av samdøgursfrádrátti stuðlar beinleiðis
fiskimonnum við fremmandum skipum at flyta
av landinum.
Annars skuldi ein eisini
trú, at ein nýggjur landsstýrismaður vildi taka ein
slíkan skeivleika upp og
fáa hann rættaðan. Men
her hendir so svart einki,
hóast verandi landsstýrismaður er kunnaður um

hesi viðurskifti og er
biðin um fund um spurningin uttan at øna aftur.
FF hevur roynt at fáa
málið tikið upp í kommunalari skattakærunevnd,
men hetta gongur við
sniglaferð, og kann so
eisini enda í rættinum, har
tað tekur ár afturat.

Karsten hevur miðvíst roynt at máa grundarlagið
undan ætlanini at fáa fiskimenn við fremmandum
skipum at støðast í Føroyum.

Ræðast hugburðin
Tískil er støðan nøkunlunda, sum hon hevur
verið, at stórt einki hendir
innan tað almenna við
rætting av skeivleikum í
hesum førinum við umsiting av viðurskiftum
fiskimanna. Hjá teimum
er skipanin sera virkin, tá
tað er til ógagns fyri teir,
men tá tað snýr seg um at
fáa rættaðar beinleiðis og
opinberar skeivleikar, tá
hendir púrt einki.
Tað er hendan hugburðin, sum fiskimenn, og
fyri alt tað borgarar yvirhøvur, av røttum hava
grund at ræðast. Teir
kunnu av røttum spyrja
seg sjálvar, hvat nú verður
tað næsta, sum hendir.
Hevur landsstýrið lagt
eina 15 ára ætlan at kvetta
1 prosent av teimum 15
pr. ár, ella hvat?
Hetta fáa vit einki at
vita um. Feløgini hjá fiskimonnum eru ikki so frægt
sum kunnað um tað, sum
er gjørt. Enn minni fáa
teir at vita um tær ætlanir,
sum politiska skipanin
hevur lagt.
Tí vilja vit eisini mótmæla fyriliggjandi uppskoti.

Spurningurin er, um Bárður er nakað frægari enn
Karsten.

Uppskot til løgtingslóg um lækking av sjómannafrádráttinum
Ár 2004, 29. oktober, legði
Bárður Nielsen, landsstýrismaður, vegna landsstýrið fram soljóðandi
Uppskot til
løgtingslóg um broyting
í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt
(skattalógin)
§1
Í løgtingslóg nr. 86 frá 1.
september 1983 um landsskatt og kommunuskatt,
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 23 frá 17. mai
2004, verða gjørdar hesar
broytingar:
1 § 33, nr. 17 verður orðað
soleiðis: “14% av veiðiinntøkuni og annað mangt
gjørt upp eftir § 25a, stk.
3-7. Tann parturin av inn-

tøkuni frá fiskiskapi, sum
er hægri enn 470.000 kr.,
verður ikki lækkaður.”
2 § 46, stk. 1 verður orðað
soleiðis: “Kommunuskatturin verður álíknaður av
somu skattskyldugu inntøku, sum nýtt verður, tá
landsskatturin verður álíknaður. Frá 1. januar
2005 verður tó eingin
kommunuskattur álíknaður skattskyldugu inntøkuni frá 0-24.000 kr.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í
gildi 1. januar 2005.
Kap. 1: Almennar viðmerkingar
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum leggur við hesum

fram lógaruppskot, har mælt
verður til, at gera broytingar í fiskimannafrádráttinum, umframt at hækka
botnfrádráttin í kommunuskattinum fyri árið 2005.
Broytingaruppskotið skal
eisini samanhaldast við uppskotið um broytingar av
skattastiganum fyri árið
2005 í ásetingarlógini.
Við hesum uppskoti verður
mælt til, at fiskimannafrádrátturin verður lækkaður
frá 15% til 14%. Eisini
verður mælt til, at galdandi
hámark á 500.000 kr. av
inntøkuni hjá fiskimonnum
verður lækkað frá 500.000
kr. til 470.000 kr. Mett verður, at heimildin hjá landsstýrismánninum við kunngerð at áseta skatt í gald-

andi lóggávur er óheppin,
og tí verður mælt til, at
heimildin verður strikað.
Tá fiskimannafrádátturin
varð settur gildi í 1998, var
ætlanin, at tað skuldi vera
fyrsta stigið í eini ætlan at
veita øllum føroyingum tílíkan skattalætta.
Skotið verður tí upp, at
fiskimenn hesa ferð bert
fáa ein part av tí skattalætta, sum aðrir skattaborgarar fáa. Í praksis verður
hetta gjørt við at gera
nevndu broytingar í frádráttarreglunum hjá fiskimonnum.
Eisini verður mælt til, at
botnfrádrátturin í kommunuskatti, eins og í landsskattinum, verður hækkaður við gildi frá 1. januar

2005 við 2.000 kr. frá
22.000 kr. til 24.000 kr.
Sambært samgonguskjalinum hevur landsstýrið sett
sær sum mál, at miðast skal
eftir, at skattaskipanin verður broytt, so hon verður
meira arbeiðs- og búskaparliga vakstrarfremjandi. Málið er, at lønin ikki verður
etin upp av harðari skatting. Hetta er bæði neyðugt
fyri áhaldandi búskaparvøkstur, og fyri at hava eitt
høgt alment tænastustøði.
Miðast skal ímóti, at skattatrýstið skal falla, serliga á
seinast vunnu krónunum.
Kap. 2: Avleiðingar av
lógaruppskotinum
Fíggjarligu avleiðingarnar
av at gera broytingarnar í

fiskimannafrádráttinum
verða fyri ár 2005 mettar
at verða ein hækking í
landsskattinum upp á umleið 4 mió kr., fyri kommunurnar umleið 2,2 mió
kr. og fyri kirkjurnar umleið 29.000 kr.
Mett verður, at fíggjarligu
avleiðingarnar av at hækka
botnfrádráttin fyri kommunurnar í 2005 geva eina
minni skattainntøku upp á
góðar 12 mió kr.
Lógaruppskotið verður ikki
mett at hava við sær nakrar
sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella
felagsskapir.
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Tann 6. november andaðist Malmberg Simonsen
úr Sørvági, knappliga 85
ára gamal - 3. jóladag hevði
hann fylt 85. Hervið endaði eitt sera dramatiskt og
virkið lív.
Eg kom serliga at kenna
Malmberg sum bilførara
vesturi í Vágum. Hjá mær
og nógvum øðrum var tað
soleiðis, tá ið vit feraðust
um flogvøllin í Vágum, at
vit koyrdu fast við Malmberg. Hann var tó ikki
heilt ókendur í FF-høpi, tí
hann hevur eisini verið
sóknarformaður hjá FF.
Men hetta við koyringini skapti eitt lívlangt samband okkara millum. At
koyra við honum var ikki
bert at sita afturá og lata
seg transportera. Nei, vit
loystu heimstrupulleikarnar hvørja einastu ferð, og
altíð fingust tíðindi um
fiskiskap og annað.
Søgan um “Tór 2”, og
hvussu Malmberg sjálvur
triðji varð bjargaður, hevur verið alment kend.
Hon er skrivað, og hon
hevur eisini verið í sjónvarpinum.
Men ein kundi meta
um, at Malmberg hevði
upplivað nógv meira enn
hetta í sínum langa lívi á
sjónum. Leingi var hugsað
um at fáa eitt rættuligt
prát við hann, so hansara
søga kundi festast á blað,
áðrenn tað var ov seint.
Men hetta dró út, inntil
vit báðir Árni av Reyni
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Malmberg farin
avráddu at fara vestur
fyrst í hesum árinum at
fáa eitt prát við Malmberg. Árni er abbasonur
Jens av Reyni, sum var
reiðari á “Tór 2”, og tí
hevði hann eisini áhuga í
at hoyra hesa søgu frá
Malmberg sjálvum.
Hetta gjørdist ein minnilig samrøðu - ikki minst
tann parturin, sum snúði
seg um “Tór 2”. Eitt er at
lesa um eina slíka hending, men at hoyra hana
sagda av honum, sum
sjálvur hevði upplivað

hana, kendist heilt øðrvísi. - Vit endurprenta her
tann partin av frásøgnini
hjá Malmberg, sum er um
lagnuløtuna, tá skipið
varð rakt av eini torpedo,
og var á veg til botns. Vit
royndu í hesi frásøgnini
at fáa alt við sum hevur
verið í frásagnum sum
annars hava verið um
hesa hendingina. At hann
kom frá hesi hending við
lívinum var eitt Guds undur, men tað var ikki minni
merkisvert, at teir tríggir,
sum yvirlivdu, komu til

lands í Íslandi. Nú er
Malmberg farin, sum tann
síðsti av teimum trimum.
Malmberg hevði upplivað mangt annað á sjónum eisini av dramatikki,
og hann tosaði upp á
band út í eitt, í hálvan
annan tíma, og hann mintist hvønn smálut. Hetta
sigur nakað um hansara
sálarligu styrki. Úrslitið av
samrøðuni var, at vit høvdu hansara søgu í tveimum bløðum fyrst í hesum
árinum. Vit fara ikki at
endurprenta meiri enn

hetta eina brotið, men tey,
ið hava áhuga fyri tí, kunnu lesa søguna hjá Malmberg á heimasíðu okkara :
www.fiskimannafelag.fo,
blað nr. 312 og 313.
Sigast kann, at tað vera
sera heppið at fáa hendan
partin av hansara søgu
niðurskrivaðan. Uttan iva
kundi nógv meiri fingist á
blað um tað, hann hevur
upplivað, men vónandi
kunnu hansara eftirkomarar skriva nakað niður av
tí, so tað ikki fer í gloymskuna.

Seinastu árini koyrdi
Malmberg bil og síðani
buss, men einaferð var tíð
at gevast. Kortini sóust vit
hampiliga ofta. Hann koyrdi framvegis nógv og ofta
fór “av gomlum vana” niðan á flogvøllin, har hann
framvegis kendi nógv av
ferðafólkunum. Ofta ella kanska altíð - hevði hann
Herborg við sær, so vinirnir hjá Malmberg, komu
eisini at kenna hansara
dámligu konu, sum hann
kom at halda saman við í
meira enn 60 ár. Ein hevði
eisini varhugan av einum
sera inniligum sambandi
teirra millum, og Herborg
hevur eisini verið honum
ein framúr góður stuðul
gjøgnum alt teirra langa
samlív.
Nú er fjørðurin rógvin.
Fekk høvi at siga Malmberg farvæl í kapellinum,
har sangurin “Navnið Jesus
aldri bliknar” varð sungin.
Í frásøgnini greiddi Malmberg frá, at hesin sangurin
var tað allarseinasta, teir
18 menninir, sum fórust
við “Tór 2” hoyrdu, áðrenn teir fóru inn í ævinleikan.Malmberg var ógvuliga rørdur, tá hann greiddi frá júst hesum, hóast
meira enn 60 ár vóru
liðin.
Æra verið minni hansara. - Vit hugsa um Herborg og hennara.

Bíðaðu eftir deyðanum
Hetta var tað sum Malmberg greiddi frá um tá "Tór 2" varð torpederað:
Tá vit vóru 80 fjórðingar
úr Vestmannaoyggjunum
hendi tað.Tað hevur verið
um kaffitíðina ella so. Eg
hevði frívakt og hevði
fingið mær kaffi. Nú hyggi
eg aftur eftir, tí undir
krígnum var líka umráðandi við skipi at hyggja
aftureftir, sum at hyggja
frameftir, tí vandin kundi
vera báðumegin. Eg hugdi
aftureftir og sá tornið á
hesum kavbátinum. Helt,
at eg skuldi fara upp á
brúnna. Eg lænti kikaran
og kikaði. Jú, tað var ein
kavbátur. Eg segði so frá
tí, eg sá. Men so fór eg
fram í lugarið, og har vóru
menn staddir.
Tað kann ein og hvør
ímynda sær, at tað hevur
ikki verið stuttligt at bíða
eftir deyðanum. Ein kann
faktisk siga tað so, at vit
bíðaðu eftir deyðanum.
Vit vistu, hvat ið kundi
henda. Hetta var nevniliga
ein kavbátur, sum jagstr-

aði okkum. Tað kendist
ein slík órógv á monnum.
Men eg tørnaði kortini
inn og sovnaði. So tá tað
var gingin ein tíð, tað
munnu hava verið einir
tveir tímar, so hoyrdu vit
nakað. Tað ljóðaði sum
ein motorur. Tá var tað
ein torpedo, sum varð
skotin eftir okkum. Hon
rakti ikki og fór framvið.
Ein rotta var umborð.
Hon man eisini hava følt
sær okkurt, tí nú kom hon
knappliga í lugarið og
rann millum beinini á
monnunum. Men hon
fekk frið.
Av monnunum minnist
eg Rasmus Joensen, ein
eldri eiðismann. Rasmus
lá í koyggjuni og las í Bíbliuni.
Tá kom hann, sum
hevði útkikk á stýrhústakinum niður í lugarið.
Hetta var Jens Christian
Hammer úr Søldarfirði.
Tað var um 5-tíðina seinna-

partin. Jens Christian tók
hina føroysku heimamissiónssangbókina og blaðaði upp og fór at syngja:
“Jesus navnið aldri bliknar, slítist ei av tíðartonn”.
Hann sang hann at enda,
og tá ið hann lat bókina
aftur - eg síggi hann fyri
mær enn, hóast tað eru
meira enn 60 ár síðani og hann legði bókina inn
á hyllina aftur, tá brast! Alt
gekk sera skjótt fyri seg.
Hvussu skjótt, ja, tað hava
ikki verið minuttir. Tað
var, sum alt fór í knús, so
sum skottið niður í lugarið.Tað tóktist, sum at alt
gekk so skjótt fyri seg.
Báturin rullaði á bakborð,
og tá hann so aftur rullaði
á stýriborð, fór hann. So
skjótt gekk alt fyri seg.
Helst er allur botnurin
farin undan bátinum. Eg
stóð á dúrkinum og datt á
dúrkið. Ljósið fór, men tað
var opin eldur í lugarinum, so eg sá so frægt, at

eg fann. Tí fekk eg í tí
sama vent mær móti leytaranum. Eg slapp upp og
undan bakkanum og var
sloppin aftur um hann, tá
fór bakkin undir, so tað
vóru sekund, tað snúði
seg um. Báturin sýgur so
nógv niður, og tá hann
søkkur, so sýgur hann
okkum við. So hopið var
næstan úti um at koma
uppundan aftur.

Gud legði sín
kjálka at mínum
Tá kom fram fyri meg:
“Gud mín, Gud mín, hví
er tú farin frá mær”. Og tá,
ja, tað ljóðar ótrúligt. Gud
kom til mín og segði: “Eg
eri hjá tær”. Og hann
legði sín mjúka kjálka
afturat mínum. Hann var
eisini mjúkur, kjálkin - og
eg kenni sama fløvan enn.

Innbjóðing til
almennan fund
Í sambandi við at nú verður farið undir at byggja
kirkju í Hoyvík verður boðið til
Almennan borgarfund
í skúlanum í Hoyvík
leygardagin 20.11 kl 14
Arkitektarnir frá Albert Isfeld og Gudmund S.
Hansen vera við og vilja siga frá um tekningar,
model og um projekteringina.
Høvi verður at gera viðmerkingar.
Ætlandi verður arbeiðið klárt at bjóða út
fyrst í komandi ári.
Hoyvík 10. November 2004-11-12
Bygginevndin fyri Hoyvíkar kirkju
Kirkjuráðið fyri Havnar kirkju
Katrin Dahl
formaður fyri bygginevndina

ó
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Føroysk fiskaframleiðsla í kreppu?
Fríggjadagin tann 5. november skipaði Føroya Banki fyri eini ráðstevnu, sum skuldi
viðgera støðuna hjá føroyska fiskaídnaðinum, sum í løtuni ikki er nóg góð. Fokus
skuldi setast á lønsemistrupulleikarnar hjá fiskavirkjunum, og spurningur varð
settur, um tað bar til at menna kappingarevnini.
Ein hópur av fólki var á ráðstevnuni, og var mest talan um fiskivinnufólk, politikarar
og embætisfólk. Lagt var eisini upp til eina áhugaverda skrá, har teir fremstu av
aktørunum á økinum skuldu siga sína hugsan.
Meira hepni enn
dugnaskapur?
Stjórin í bankanum Jørn
Astrup Hansen var orðstýrari og setti stevnuna.
Hann segði m.a. í setanarrøðuni, at vit - til fyri kortum - høvdu havt eina góð
tíð í fiskivinnuni, men
hann vildi rógva upp undir, at hetta var meira av
hepni enn av dugnaskapi.
Við øðrum orðum var
gjørt nógv ov lítið við at
fyrireika okkum upp á
eina støðu, har tað fór at
ganga niður á bakka.
Hann róði eisini upp undir, at vit høvdu brúk fyri
einum størri tilknýti millum skip og virkir, enn tað
ið er í løtuni.
Óli Jacobsen hevði undir orðaskiftinum viðmerkingar til hetta og vísti á, at
hetta við hepninum var
bert partvísti rætt. Fram
til endan av 80-ununum
høvdu vit havt planbúskap í fiskiídnaðinum,
men fyrst og fremst takkað verið vinnuni sjálvari,
hevði hon lagt um til
marknaðarbúskap, og var
hetta ein partur av svarinum upp á, at tað hevði
gingist so væl. Tí kann
man siga, at hetta hevur
partvís verið sjálvgjørt og
partvís tað, at skip og
virkir vóru hvør sær.
Men tað er beint, at
tvey tey seinastu árini er
dampurin farin av loko-

motivinum, og tað er ein
góður spurningur,hví hetta
er so.

Frítt fall í
búskapinum
Janus Petersen, ið er næsti
maður Astrups, hevði tað
fyrstu framløguna.Tað má
sigast, at hansara boðskapur var ikki serliga
hugaligur. Sambært honum er okkara útflutningur í fríum falli. Fyrst er
tann milliardin, sum alingin hevur givið í útflutningi við at hvørva,
síðani eru flestu fiskaprísirnir eisini falnir munandi. Frá einum útflutningi uppá meira enn 3
mia. kr. fyri fáum árum
síðani, nærkast vit nú
teimum 2 mia. kr. ella
sama støði, sum útflutningurin var á mitt í 80unum.
Alt hetta ávirkar eisini
raksturin í vinnuni og á
flakavirkjunum.Tann stóri
trupul-leikin er stóra prísfallið, serliga á upsa og
hýsu. Samstundis er lønarkostnaðurin á virkjunum
hækkaður úr 2 kr. mitt í
90-unum til nú kr. 3,50.
Men hetta hongur eisini
fyri ein stóran part saman
við støddini á fiskinum,
har serliga upsin er munandi minni og samsvarandi dýrari at arbeiða
undan. Hetta merkir samstundis, at minni partur

av marknaðarprísinum
verður fiskaprísur, og hesin parturin hevur ikki
verið minni enn tað sama
seinastu 10 árini.
Alt hetta hevur víst eitt
rættiligt skrædl í úrslitinum hjá virkjunum. Meðan tað bert eru tvey ár
síðani, at virkini høvdu
einar 60 milj. í vinningi
tilsamans, kann í ár roknast við einum halli, sum
nærkast 30 milj. kr. Saltfiskavirkini hava klárað
seg eitt sindur frægari,
meðan serliga virkir, sum
frysta, klára seg tilsvarandi verri. Rakstrarúrslitið
pr. kg. ráfisk er fallið frá
einum vinningi uppá 60
oy/kg til eitt hall uppá
eini 30 oy/kg.Afturat hesum er raksturin hjá skipunum sambært Janus Petersen versnaður munandi
vegna lækkandi rávøruprísirnar.
Hetta hendir alt samstundis, sum 1/3 av øllum
ráfiski fer óvirkaður av
landinum, móti tí “normala”, sum er 15%, og merkir
hetta minni arbeiði á landi. Serliga eru tað nøgdin
av hýsu, sum í stóran mun
fer óvirkað av landinum,
her er talan um heili 60%.
Hetta sær ikki gott út,
og Janus Petersen setti
spurningin, hvørt hetta
var varandi vánaligt kappingarføri ella bert eitt
bráfengis prísfall. Spurn-

ingurin er, um karmarnir
eru nøktandi, og um vit
hava ótroyttar kappingarfyrimunir.

Politisk áseting
um skiljing
Mesti spenningur var sjálvsagt um, hvat landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Bjørn Kalsø, fór at
siga. Hann hevur ligið oman á einum “fiskapakka” í
longri tíð, og einki var
higartil komið fram um
innihaldið í honum.
Bjørn Kalsø byrjaði við
at siga, at sum liberalur
politikari hevði hann vónað, at ein samd vinna fór
at koma við einum tilmæli, men hetta gjørdist
tíverri ikki so. Men politiskt bar ikki til at liva við,
at ein triðingur av fiskinum fór óviðgjørdur av
landinum.
Tí var hann noyddir at
skera ígjøgnum, og hann
vónaði, at hetta fór at vera
so rættvíst sum gjørligt.
Ein partur av hansara ætlan var at tátta í og ein
annar at slaka. Slakingin
skuldi vera tann, at útlendingar frítt skuldu kunna
bjóða upp á fisk í Føroyum.
Táttingin var so tann, at
allur fiskur skal bjóðast út
støddarskildur, so bæði
føroysk og útlendsk virki
kunnu bjóða á jøvnum
føti. Frá 1. apríl 2005 skal
støddarskiljingin vera galdandi fyri allan fisk uttan
upsa, og frá 1. september
2005 fyri allan fisk yvirhøvur. Tó skal vinnan
semjast um støddarflokkingar. Frá 1. september
2006 skal allur fiskur
eisini góðskumetast.
Eitt verður eisini framt,
og sum semja er um í
vinnuni, at steðga proformasølunum. Hetta verður gjørt við at áseta, at tað
er bert tann, sum veiðir
fiskin, sum kann selja
hann.
Ætlanin er eisini at

Toppurin á
kransakøkuni var
eisini við.

Bjørn lat fiskapakkan upp.

Egil Olsen vil hava virðisøkingina heim aftur.
darva beinleiðis landingum uttanlands við einum
lægri prosentparti enn
tað sum er galdandi í dag.
Og í staðin fyri at missa
fiskidagar, um farið verður upp umm hetta mark,
skulu skipini eina “fúla”
bót.
Bjørn legði dent á, at
hetta vóru uppskot, sum
nústaðni vóru til politiska
viðgerð, og tí eru tey ikki
endalig. Tey skuldu eisini
sendast vinnuni til hoyringar, og eru tey í løtuni
til viðgerðar í fiskivinnuráðnum. Tað er einki at
ivast í, at hesi uppskot
fara at fáa eina stóra mótstøðu frá pørtum í vinnuni.

Virðisøkingin má
flytast heim aftur
Tann næsti, sum legði
fram, var Egil Olsen. Hann
er formaður í Føroya
Ráfiskakeyparafelag.Vit
kenna ein stóran part av
hansara sjónarmiðum frá
teirri sera áhugaverdu
framløgu, sum hann hevði

á Eiði seinast í august
mánaði, og sum var endurgivin her í blaðnum.
Egil Olsen vísti í fyrsta
umfari á, at fiskaframleiðsla í Føroyum hevur
ein sera stóran samfelagsligan týdning. Sølan hjá
limum í Ráfiskakeyparafelagnum er um 1,5 mia.
kr., og teir umboða umleið 1400 ársverk. Beinleiðis lønirnar liggja omanfyri 200 milj kr. Virðisøkingin í 2003 var umleið
6 kr. pr.kg. ráfisk, sum
tilsamans gevur um 400
milj. kr. Afturat hesum
kemur ein hópur av avleiddum virksemi. Tí er
neyðugt og gagnligt fyri
samfelagið at hava fiskaframleiðslu í Føroyum.
Egil Olsen vísti eisini á,
at tað eru tvinnir søluhættir fyri ráfisk, og teir
eru: beinleiðis landingar
til virkini og uppboðssøla. Tað eru vansar og
fyrimunir við báðum hættum, men felags fyri báðar
er, at undir øllum umstøðum verður prísurin markn-
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Árni Joensen umboðaði
teir sum fiska.
Tað var nógv fólk á ráðstevnuni. Fremst t.v. situr Jørn Astrup Hansen.
aðarprísur, og hesin er
tann, sum kemur fram á
uppboðssøluni.
Støðan hjá virkjunum
er vánalig, og tað er vandi
fyri, at okkurt av virkjunum ikki hórar undan, sum
frá líður. Tað bøtir heldur
ikki um, at umdømið hjá
fiskaídnaðinum er versnandi vegna ringu støðuna,
tí tað er torført at halda
avtalur við keyparar.
Egil Olsen legði dent á,
at tað er neyðugt við
størri samstarvi millum
allar partar í vinnuni, við
tí endamáli at flyta virðisøkingina og arbeiðsplássini úr útheiminum
heim til Føroyar. Kappingarførið má tí betrast
við
- tálman av kostnaðarstøðinum
- umlegging av
framleiðsluni
- sølu nærri keyparanum
- betri gagnnýtslu av
øllum tilfeinginum
- gransking og menning.
Tað skal loysa seg at
gera sær ómak
Árni Joensen umboðaði
Ráfiskaseljarafelagið. Hann
vísti á, at hýruútgjaldið
síðani 2001 er minkað við
17%, meðan almennu lønirnar eru hækkaðar við
13%, og lýsir hetta eisini
gongdina í vinnuni.
Í sambandi við spurningin um at leggja fisk
upp í Føroyum vísti hann
á, at hetta stendur og
fellur við nøkrum fortreytum. Umráðandi er, at
so fáar bindingar sum
møguligt, eru í skipanini,
soleiðis at so gott rásarúm
sum møguligt fæst at
menna seg marknaðarliga.
Leggur tú bindingar á
skipanina, fara “aktørarnir” at royna at finna hol í
henni og undirgrava hana.

Fyritreytirnar fyri einari
optimalari skipan eru, at
- nóg mikið av keyparum eru, sum vilja
kappast um fiskin
- at vit hava góðkendar
landingarmiðstøðir
runt landið við innanlendis kapping
- móttøkuorkan er nóg
stór, og at hon veruliga
megnar “spíssbelastningar”
- landingarmiðstøðirnar
tekniskt eru í samband
við uppboðssøluna fyri
at tryggja skjótari avgreiðslu.
Avleiðingar av tvungnari
landing er, at møguleikarnir at røkka útlendskum
marknaði verða skerdir,
og hetta má ikki henda.
Ein fyritreyt fyri best
møguligum avreiðingarprísum, er optimal marknaðaratgongd, so øll, sum
hava hug, skulu sleppa at
keypa.
Árni Joensen kom eisini
inn á spurningin um skiljing av fiski og segði, at
hesin spurningur var ein
snávingarsteinur og hevur
volt nógv høvuðbrýggj.
Spurningurin er tó sera

einfaldur, tí prísurin á fiski
eigur sjálvsagt at endurspeglast í hesum, um fiskurin verður seldur óflokkaður ella flokkaður.
Er nóg mikið av keyparum, eisini útlendskum,
so er gaman í at skilja
fiskin, men tá má keyparaskarin eisini vera nóg
stórur til nøgdirnar, ið
verða landaðar. Annars
endar alt aftur í spekulatión.

Stórt er gott
Meinhard Jacobsen, stjóri
á Føroya Fiskivirking, hevði eisini eina áhugaverda
framløgu. Hann greiddi
gjølla frá marknaðarstøðuni í síni heild. Hann vísti
á gongdini við aling kring
heimin, har vøksturin er
framúr stórur, og ávirkar
hetta eisini prísleguna á
fiski. Meinhard kom inn á
nógvar av teimum spurningum, sum hinir talararnir høvdu umrøtt við trupulleikum í vinnuni. Mótsett nógvum øðrum heldur hann tað vera ein fyrimun at hava eina “risafyritøku”sum Føroya Fiskavirking. Ein slík fyritøka
hevur møguleikar, sum

hinir ikki hava, m.a. í arbeiðinum at menna framleiðslu av nýggjum vørum. Sum dømi nevndi
hann upsaportiónir, sum
uppá sikt kann geva
meira støðugan prís fyri
upsan. Hann tosaði eisini
um rationaliseringar, sum
kundu gera framleiðsluna
meira lønsama. Størsta arbeiði við fiskaframleiðslu
er reinskering. Í nógv ár
hava royndir verið gjørdar at automatisera reinskeringina, men hóast
fleiri hundrað miljónir kr.
eru brúktar, so er ikki enn
úrslit komið burtur úr.
Men sjálvt tá nakað
brúkbart verður á hesum
økinum, fer tað at kosta.
Føroya Fiskavirking er
eisini ført fyri at læra
starvsfólkini upp, og er
hetta eisini eitt gott
grundarlag fyri at gera
flakavinnuna meira áhugaverda fyri ungfólk.

Heldur kølt
enn fryst
Seinastu framløguna hevði
Agnar Fríðriksson, stjóri
hjá Coldwater í Grimsby.
Hann lýsti broytingarnar í
fiskamarknaðin yvirhøvur.

Løgtingsmaðurin Olav
Enomoto var teknikari
hendan dagin.

Meinhard smæðist ikki burtur.
Vanligar frystar vørur fara
at minka, meðan framtíðin liggur í “chilled” ella
køldum vørum í kølidiski.
Her kann eisini vera talan
um frystar vørur, sum eru
upptiðnaður.

Orðaskifti um
skiljing
Aftaná var pallborð, har
høvuðsevnið var ein tvungin skiljing av fiski. Fiskakeyparar vilja hava møguleika at bjóða upp á allan
føroyskan fisk.Tá hann er
skildur, kunnu teir velja,
hvat teir vilja keypa, og
vita hvat teir fáa. Umboðini fyri veiðuliðið hildið,
at her bar ikki til at áseta
neyvar reglur, sum kanska
í serligum førum fóru at
skaða meira enn tær gagnaðu, sum t.d. um fiskurin
stendur skildur á kajuni,
Pallborðið

og eingin vil hava hann.
Tað rætta má vera, at so
nógv, sum gjørligt, á hesum økinum verður gjørt
sjálvboðið, um tað so er
skiljing umborð ella í
landi. Umráðandi í hesum
førinum er, at teir, sum
veiða, veruliga fáa ein
vinning av eyka arbeiðinum, so tað loysir seg hjá
teimum at gera sær ómak.
Tá fer alt at koma av sær
sjálvum.
Tað er einki at ivast í, at
henda ráðstevnan var bæði
góð og nyttug. Nógv fekst
at vita, sum eisini kann
vera grundarlag undir víðari arbeiði.Tíðin fer síðani
at vísa, um vit eru nærri
eini loysn.
Føroya Banki eigur í
hvussu er tøkk
uppiborna fyri tiltakið.
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Manningin var av “Andreu”

GUÐS
ORÐ
Torleif Johannesen

Gud valdi teg
Tit eru útvaldir. 1 Tess.1,4
Stutt undan kommunuvalinum fór eg inn á eina
matstovu á einum arbeiðsplássi og legði nakrar
Trúboðar har. Fólk, ið sótu har, spurdu skemtandi,
um tað vóru valgreinar, eg deildi út, so tey betur
skuldu vita, hvar krossurin skuldu setast?
Eg segði sjálvandi nei, tí tað var eitt andaligt blað
eg deildi út, fyri at bera teimum eina heilsan frá
Jesusi.
Manningarmyndin, 3350F03140, vit høvdu í seinasta blað var av manningini á “Andreu”, sum
Jóhannes Árting á Nesi átti. “Andrea” var uppkallað
eftir konu hansara, Andreu Árting, sum gjørdist ein
kend fakfelagskvinna. Menninir eru hesir:
1. Georg Hansen, í Pállstovu, Norðagøtu.
2. Hans David Hansen, seinni Ranghamar,
Norðragøtu. Slerdi út við “Trónd í Gøtu” í 1948.

8. Sámal Petur Hansen, Norðragøtu
9. Óli Jákup Zachariassen, í Jákupsstovu,
Norðragøtu
10. Elias Sofus Hansen, Norðagøtu.Var ein av
stovnarum FFs.
11. Jóan Jakku Joensen, á Brúnni, 12. Jakku Hansen, seinni Tróndheim, Norðagøtu

3. Palli Hansen, seinni Jarnskor, Norðagøtu.

13. Hans Andreas Davidsen, Æðuvík, sonur nr. 7

4. Christian Christiansen, Lorvík

14. Meinhard Heinesen, Lorvík.

5. Salli Jensen, Lorvík

1 og 2 eru brøður. 3,8,10 og 12 eru brøður.

6. Óli Müller, Norðragøtu. Gekk burtur við
“Immanuel” í 1932

Myndin er tikin í 1924 á Seyðisfirði av Absalon
Joensen.

7. Emil Davidsen, Æðuvík.

Spurningurin um at seta krossin, talaði til mín
andaliga, so eg spurdi tey:
-Hevur Gud ikki sett krossin - á røttum staði?
Okkara krossar hava sjálvandi týdning, tí teir
avgerða, hvør skal stýra kommunu og landi. At
velja, er tí ein borgarlig skylda.
Mest týðandi krossur sum settur er í hesum heimi,
var tó ikki skrivaður við blekki á papír, aftanfyri
forhang og koyrdur í kassa.
Avgerðin um valið, bleiv ikki tikin í skundi, tí tað
var lagt til rættis áðrenn grundvøllur heimsins var
lagdur (Ef.1), og “valdagurin” bleiv í fylling tíðarinnar (Gal.4,4)
Við at loyva menniskjum at reisa krossin á
Golgata, og negla Jesus, elskaða son sín, á hann,
valdi Gud, at offraði Jesus, og útvaldi hann út til at
verða frelsara heimsini - tín frelsara.
Í og við Jesu krossi setti Gud sín kærleikskross við
teg og meg.
-Tí so elskaði Gud heimin, at hann gav son sín, hin
einborna, til tess at ein og hvør, sum trýr á hann,
ikki skal glatast, men hava ævigt lív-.
Krossurin, Kristus og blóðið eru tí kærleiksavgerðir viðvíkjandi mannaættina og kærleiksprógv mótvegis henni.
Gud hevur útvalt og “sett kross” við teg, meg, øll.
Hann hevur opnað Paradís dyrnar fyri øllum.
Hóast Gud hevur gjørt alt, hann er mentur, fyri at
øll skulu verða frelst, verða ikki øll frelst - tíverri.
Skulu tú og eg frelsast, mugu vit “velja” Jesus frelsarin.
Tað gera vit við at trúgva á hann, taka ímóti
honum og játta syndirnar fyri honum.
Tá gevur hann okkum mátt og rætt til at verða síni
útvaldu børn.

Fýra av hesum monnum eru
við á eini sera kendari mynd av
monnum við snøri, sum kom á
eitt frímerki fyri fleiri árum
síðani. Hendan myndin er tikin
til æru fyri fotografin meðan
skipið lá inni, men er tó ein góð
lýsing av júst hesum partinum
av arbeiðsumstøðunum hjá
fiskimonnum. Hendan myndin
er tikin umborð á Verdandi
nøkur ár seinni, og teir liggja
vist inni á Reykjavík. Skipari á
Verdandi tá var tann sami sum
við Andreu, nevniliga Elias
Sofus Hansen.
Men menninir eru f. v. nr. 1, 2, 5
og 8 á “Andreu” myndini.

Hetta er okkara størsta og mest avgerandi val í
lívinum, tí tað avgerð hvar tú og eg verða í
ævinleikanum.
Vel í dag, um sál tín tváast
fannhvít skal í lambsins blóð`,
um tú vilt av náði mettast
úr alkærleiks ríku flóð!
Ms.289
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Felagsstjórn, sóknarformenn
og tiltaksmenn hjá Føroya
Fiskimannafelag pr. 01.01.04
Felagsformaður:
Óli Jacobsen, Tórshavn
Sýsluformenn:
Norðoya sýsla:
Fríðrik Sivertsen, Viðareiði
Eysturoyar sýsla:
Eyðun Johannesen, Oyrarbakki
Streymoyar sýsla:
Karl Isaksen, Kvívík

Sandavágur:
1. Jóan Jakku Magnussen
2. Jógvan Magnus Andreasen
Miðvágur:
1. Solberg Olsen
2. Eyðfinn Johansen
3. Petur Leivur Davidsen
Sørvágur:
1. Petur Jacobsen
2. Finn Nielsen
3. Mikkjal Simonsen

Vága sýsla:
Andrias Berglíð, Sørvágur

Bøur:

Sandoyar sýsla:
Sigmund Hentze, Sandur

Hestur:
Óli Joensen

Suðuroyar sýsla:
Sámal Poulsen, Sandvík

Nólsoy:
Marnar á Skúr

Sóknarformenn og
tiltaksmenn:
Sumba:
1. Jón Poulsen, Lopra
2. Eli Poulsen
3. Ólavur Jacobsen
Vágur:
1. Gunnleif Gudmundsen
2. Ólafur Sigurðsson
3. Linjohn Kjærbech
Porkeri:
1. Eyðálvur Holm
2. Niels Jensen
3. Mortan Bech
Fámjin:
Johan í Smiðjuni

Tórshavn:
1. Jens Chr. Dam,
Inni á Fløtum 8, Kaldbak
2. Hans Vilhelm Danielsen, Millum
Gilja 31, Hoyvík
3. Jefri Justinussen,
Krosslíð 3, Havn
Vestmanna:
1. Jákup Thomsen
2. Øssur Christiansen
Kvívík:
1. Jákup Pauli Müller
2. Jógvan M. Joensen
3. Herluf Müller
Kollafjørður:
1. Salomon Jacobsen
2. Heðin Hansen

Froðba:
Elvin Borðá

Hósvík:
1. Hans J. Djurhuus
2. Tom Djurhuus

Hvalba
1. Niels Pauli Hammer
2. Høgni Müller
3. Gunnar Olsen

Hvalvík:
1. Eirikur Dam, Streymnes
2. Jógvan Djurhuus
3. Tummas Jacobsen

Sandvík:
1. Tummas Thomsen
2. Sámal Poulsen
3. Gerner Jensen

Haldarsvík:
1. Steinbjørn Magnussen, Tjørnuvík
2. Einar Hansen, Langasandur
3. John Hansen, Langasandur

Skúvoy:
1. Tummas Frank Joensen
2. Thomas J. Thomsen
3. Birgir Thomsen

Eiði:
1. Jákup Eli Ejdesgaard
2. Jørmund Ellingsgaard

Dalur:
Steintór Djurhuus
Skálavík:
1. Karl Hansen
2. Eyðstein Dalsgaard
Sandur:
1. Sigmund Hentze
2. Sniálvur Røvilsberg
3. Hallur Sólsker
Skopun:
1. Sofus W. Olsen
2. Mads K. A. Winther Olsen
3. Johan Johanneson

Sunda sókn:
1. Rógvi Dam, Norðskála
2. Elmar Petersen, Oyri
3. Hilmar Samuelsen, Oyrarbakki
Sjóvar sókn:
1. Jan Højgaard, Strendur
2. Petur Mohr Jacobsen, Strendur
3. Sólfríður Berthelsen,
Innan Glyvur
Skála:
1. Regin Poulsen
2. Casper Christensen
3. Heri Kallsoy

Funningur:
1. Petur Sofus Juul
2. Jógvan Johannesen
3. Martin Højsted
Gjógv:
Erling Joensen
Runavík:
1. Eyðun Danielsen, Rituvík
2. Jack Højgaard
3. Svend Hansen
Nes sókn:
1. Tormund Joensen
2. Janus Fossdalsá
3. Jákup P. Svalbard
Gøta:
1. Hargarð Tvørfoss, Norðragøta
2. Hjørleif Hansen, Syðrugøta
3. Hans Nesá, Norðragøta
Leirvík:
1. Randal Nybo
2. Jógvan Lervig
3. Henry á Reynatrøð
Fuglafjørður:
1. Mortan Berjastein
2. Alexander Abrahamsen
3. George Berjastein
Oyndarfjørður:
Símun Poulsen
Kalsoy:
1. Markus í Nornastovu, Mikladalur
2. Sólarn K. Isaksen, Húsar
Kunoy:
1. Fróði Joensen, Haraldssund
2. Pól Rasmussen, Haraldssund
3. William Dam
Klaksvík:
1. Sørin Birgir Sørensen
2. Mourentius Rensistein
Norðdepli:
1. Poul Fuglø, Norðdepil
2. Jóannes Sivertsen, Hvannasund
3. Birgir Poulsen, Hvannasund
Viðareiði:
1. Ísak Bjarnaskor
2. Markus Sørensen
3. Johannes E. Jacobsen
Svínoy:
Petur E. Danielsen
Sjómannadeildin:
Dánjal Arge
Hjørleif Rein
Ingolf Jacobsen
Varalimir:
Esmar Petersen
Finn Traber
**************
Starvsfólk á skrivstovuni:
Olaf Johansen, Tórshavn
Hans Jacob Joensen, Sandavágur
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Borðreiddu fyri 1.500 fólkum
Postmaðurin sigur konuna: – Tú hevur koyrt
alt ov nógv frímerkir á
brævið!
Tá letur í konuni: –
Eg hopi ikki at brævið
fer ov langt.

Trongt var við borðini men øll blivu mett og reiðuliga tað.

*****
Í kirkjuni kundi ein fáa
ókeypis kaffi, tí presturin hevði nokk av
bønum.
*****
Og so var tað bókhaldarin, ið fekk sekkin, tí
at hann var óútrokniligur.
*****
-Eg veit at tú ynskir at
eg var deyð, segði
vermóðirin, tí so kundi tú hoppa og dansa á
grøv míni.
-Tað kundi eg ikki
funnið uppá, lat í versoninum, tí tú veit at
eg hati at standa í bíðirøð….
*****
Maðurin á apotekinum:
-Eg vil fegin hava eitt
sindur av arsenikk til
vermóðir.
-Hevur tú resept?
-Nei, men eg havi eina
mynd.

Hetta eru nøkur av teimum, sum skipaðu fyri nátturðan.
Í seinastu viku var tann
árliga samfelagsstevnan
hjá
Brøðrasamkomuni.
Møtini um vikuskiftið var
í ítróttarhøllini á Hálsi,
sum var fullsett, kanska
1500 fólk ella fleiri.
Millum tvey tey seinastu
møtini sunnudag verður
nátturði borðreiddur. Tað
eydnast eftir 1,5 tíma at
borðreiða fyri allari hesari
mannamúgvu. Hetta má
sigast at vera eitt einastandandi avrik, ið krevur
eina rúgvu av sjálvbodnari arbeiðsmegi og skilagóða fyriskipan. Og hetta
var alt til staðar í fullum
máti. Hesin nátturðastøðgurin gevur møguleika fyri
at hitta kent fólk og at fáa
eitt prát um mangt og
hvat. FF-blaðið var eisini
til staðar, og hava vit
nakrar myndir.

Vit hittu ein gamlan fiskimann, sum hevur búð og
virkað í Esbjerg síðan 1955, og sum er komin heim
at ferðast. Hetta er Karl Johan Joensen av Eiði, sum
var at hoyra í Rás 2 týskvøldið. Hann er sonur
Rasmus, sum var við "Tór 2", og sum er umrøddur
í minningarorðunum um Malmberg aðra staðni í
blaðnum. Her er hann saman við systir síni Maria
Mikkelsen.

*****
Stjórin spyr ein starvsfelaga:“Hvussu ber tað
til at arbeiðsfólkið hjá
tær møtir so tíðliga
um morgunin?”
“Tað er ikki so løgi!
Her arbeiða 12 fólk,
men eg havi bert 10
parkeringspláss.”

Aðrir fiskimenn vóru eisini við konum. Vinstrumegin síggja vit Maiken og
Svenning Johannesen og høgrumegin Osbjørg og Sámal Jákup Olsen.Teir báðir
eru kendir skiparar í mannaminni, Svenning við trolarum, og Sámal Jákup
við línuskipum.

