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Tórshavn Teaterforening 100 år
Teater i Tórshavn
Torshavn har en lang teatertradition. Fra
J. C. Svabos rejseberetninger 1781 og 1782
kan vi se, at unge færøske studenter fra
København har opført Holberg komedierne
”Den Ellevte Junii” og ”Den Politiske Kandestøber” i Tórshavn med ganske godt resultat. At man i 1700 tallet har spillet Holberg,
er ikke så mærkeligt – skuespil på færøsk
eksisterede ikke og hidtil havde kun Holberg
skrevet originale danske teaterstykker.
Selv om der ikke er nogen tvivl om, at teaterstykker er blevet spillet i den mellemliggende tid, er der ikke nogen skriftlige kilder
før en medarbejder i Monopolhandelen, Christopher Olsen, i 1846 skriver i sin dagbog, at
man har søgt om tilladelse at sælge billetter
til et teaterstykke. Han skriver yderligere, at
”før ere Tilskuerne blot blevne inviterede og
have intet betalt,” hvilket antyder, at man i
hvert fald førhen har opført skuespil i byen.
Skuespillet som Olsen hentyder til, var i
øvrigt et helt moderne teaterstykke, ”Pak”
af Th. Overskou, som kort forinden havde
gået for fulde huse i Det Kongelige Teater
i København. I de følgende år blev en del
teaterstykker opsat i Tórshavn. Det var især
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komedier af Holberg, men også andre forfattere, bl.a. tyskeren Kotzebue.
Den første teaterforening
I 1855 stiftede ovennævnte Christopher
Olsen sammen med andre interesserede
den første teaterforening; ”Thorshavns
Skuespillerselskab.” Nu blev der så at sige,
hvert år fremført skuespil, og ifølge C. Holm
Isaksens teaterhistoriske artikel i tidsskriftet ”Varðin” fra 1925, bevægede man sig
ud over Ludvig Holbergs komedier. Man
opsatte stykker af samtidens danske dramatikere som bl.a. Johan Ludvig Heiberg,
Johanne Louise Heiberg, Thomas Overskou,
Erik Bøgh og Jens Christian Hostrup.
Denne opblomstring af teaterkunsten blev
hovedsagelig drevet af det højere borgerskab i Tórshavn, danske og færøske embedsmænd og fruer, sammen med den voksende
klasse af håndværkere og forretningsfolk
som opstod i kølvandet af den såkaldte
Rybergske æra i begyndelsen af 1800 tallet
og frihandelens indførelse i 1856. Jeg kan for
sjov nævne, at sysselmanden og politikeren
H. C. Müller, som udkom på frimærke tidligere i år, også var en ivrig amatørskuespiller.

Fotografi af skuespillertruppen i teaterstykket ”Veðurføst”
(1889). Nederst til venstre ses Súsanna Helena Patursson,
som både skrev og spillede med i stykket.

De første færøske teaterstykker
I løbet af 1870'erne var en spirende nationalistisk bevægelse vokset frem blandt
færøske studerende i København. Bevægelsen var især kulturelt og sprogligt orienteret – og efterhånden som studenterne efter
endt studie vendte hjem igen til Færøerne,
begyndte den at slå rod her hjemme også.
Med den voksende nationalfølelse, fulgte
selvsagt ønsket om at værne om den særegne færøske kultur og, især, sproget. Den
simrende kedel kom i fuldt kog ved det
legendariske Julemøde i 1888, hvor man
stiftede Føringafelag, som skulle virke for
det færøske sprogs og den færøske kulturs
fremme.
Dette medførte videre et ønske om litteratur,
nyhedsformidling, undervisningsmaterialer,
kirkesprog, salmer og sange på det færøske
sprog – og som en følge deraf, også et ønske
om teaterstykker, skrevet på færøsk og med
afsæt i færøske forhold og kultur.
Resultatet kom allerede året efter. To teaterstykker blev opført samme aften i Tinghuset i Tórshavn. Det første var ”Veðurføst”

(Forhindret i at rejse på grund af vejret),
skrevet af Færøernes første egentlige kvinderetsforkæmper og feminist, Súsanna
Helena Patursson (1864-1916). Stykket er
desværre ikke bevaret i sin helhed, men drejede sig i grove træk om kvindernes rolle i
den nationale bevægelse. Den anden forestilling var ”Gunnar Havreki”, et romantisk
heroisk drama, skrevet af den ledende figur
i Føringafelag, agronomen, forfatteren og
digteren Rasmus Effersøe (1857-1916).
Dette blev startskuddet til en fornyelse af
teatertraditionen. Der blev stadig spillet
danske skuespil, men stadig flere færøske
teaterstykker kom til. I 1890 kom to nye
skuespil, ”Jákup á Møn,” skrevet af Sigrid
Niclasen og ”Hjá dalabóndum” af Rasmus
Effersøe. Samme år blev også den første
oversættelse af en Holberg komedie fremført, oversat af den allesteds nærværende
Rasmus Effersøe.
Den anden teaterforening
Med det blomstrende teatermiljø i
1890'erne, opstod behovet for en egentlig teaterbygning. Hidtil havde man brugt
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Teatret Sjónleikarhúsið i Tórshavn.

forskellige lokaler fortrinsvis Tinghuset,
at spille i, men det blev for besværligt og
arbejdskrævende i det lange løb, at stille
op og rive ned mellem forestillingerne. Løsningen kom ved at ”Klubbin”, den gamle
gentleman's klub i Tórshavn, ville bygge
en længe til det eksisterende klubhus, som
skulle bruges som decideret teatersal. Man
stiftede derfor ”Den dramatiske Forening i
Thorshavn,” som forpligtede sig til at svare
for renter og afdrag i fem år, for til gengæld
at få fuldstændig råderet over lokalerne.
Til indvielsen af den nye teaterfløj i 1893,
havde det romantiske drama, ”Magnus” af
Effersøe, premiere sammen med det danske
stykke ”Fastelavnsgildet” af Erik Bøgh. Der
var nu for alvor gang i teaterforestillingerne,
men der var stadig mangel på færøske skuespil. Næsten alle forestillingerne var danske.
Til fastelavn 1895 var der premiere på endnu
et Effersøe stykke: ”Best man vera sum er,”
et færøsk folkelivsbillede fra slutningen af
det 18. århundrede.
De næste par årtier gik med rimelig stor
aktivitet på scenen. Fremragende danske
skuespil, som uden tvivl var med til at
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befæste teatertræning for skuespillere og
vaner for tilskuerne. I 1908, på 100 årsdagen for nationalhelten Nólsoyar Pálls død,
var der premiere for et nyt færøsk teaterstykke, ”Ófriðarligar tíðir” (urolige tider) af
redaktøren, digteren og skuespilleren, Christen Holm Isaksen (1877-1935).
Havnar Sjónleikarfelag – den tredje teaterforening
I januar 1918 inviterede nogle af Tórshavns
ledende kulturpersonligheder til dannelsen
af en ny teaterforening. Formålet med foreningen var at promovere flere færøske og
danske skuespil, samt at forbedre de fysiske
rammer omkring teaterlivet. Teaterlængen
i Havnar Klubbi havde vist sig at være lidt
upraktisk og der var stort behov for en decideret teaterbygning.
Den 10. februar 1918 afholdt foreningen
sit første arrangement, som var viet digteren Bjørnstjerne Bjørnson, med foredrag,
oplæsning og sang. Denne dato regnes i dag
som dagen hvor Havnar Sjónleikarfelag blev
stiftet.

Arrangementerne fortsatte hver måned,
med skiftende tema og i juli samme år
opførte teaterforeningen Holbergs ”Den
Politiske Kandestøber,” oversat til færøsk af
Richard Long.
I 1920 besluttede Havnar Klubbi at den tilbyggede teaterlænge skulle omdannes til
biograf – og teaterlivet i Tórshavn var igen
husvilde. Man begyndte at samle penge ind
til et nyt hus og i 1926 stod den nye bygning
”Sjónleikarhúsið,” færdigbygget - tegnet af
en af foreningens stiftere, arkitekten H. C.
W. Tórgarð.
Med Sjónleikarhúsið fik Havnar Sjónleikarfelag faste rammer omkring sin virksomhed.
Et kulturelt samlingspunkt, hvor ledende
forfattere som Hans A. Djurhuus og William
Heinesen havde deres daglige gang. H. A.
Djurhuus var i øvrigt bestyrelsesformand
i foreningen fra 1930 til 1951. Op gennem
30'erne var der stor aktivitet på amatørscenen og flere og flere teaterstykker blev
opført på færøsk.
Under 2. verdenskrig lå teaterlivet i dvale,
idet den britiske besættelsesmagt havde
beslaglagt Sjónleikarhúsið til beboelseskvarter for soldater. Dette er også årsagen
til, at vi ikke ved så frygtelig meget om teatrets interne aktivitet i førkrigstiden. Havnar
Sjónleikarfelags protokoller, journaler og
enkelte manuskripter lå nedlåst i en skrivebordsskuffe i huset – og da foreningen fik
bygningen tilbage efter krigen, var skrivebordet forsvundet. Alle forsøg på at finde de
tabte dokumenter har været frugtesløse, så
vor viden stammer udelukkende fra mundtlige beretninger og avisartikler fra tiden.
Efter krigen kom der igen gang i teaterlivet
med Sjónleikarhúsið som det naturlige midtpunkt. De faste rammer gjorde, at man kunne
kaste sig over mere udfordrende projekter

end før. Op gennem halvtredserne udviklede
man teaterkunsten – og foreningens og teatrets storhedstid startede i begyndelsen af
tresserne, hvor man ansatte den uddannede
skuespiller og instruktør Eyðun Johannessen
som leder. Der blev sørget for dramaundervisning for amatørskuespillerne - og færøske
forfattere skrev og oversatte teaterstykker
til forestillingerne. Scenografien blev også
udviklet i denne periode og udført af skiftende kunstnere, hyret til formålet. Det var
også i kølvandet på denne guldalder, at vi
begyndte at se de første professionelle færøske skuespillere.
Finansieringen af virksomheden kom for en
stor del fra selve huset. Man arrangerede
danseaftener, biografvirksomhed, når teaterstykkerne ikke optog lokalerne, koncerter
og lignende – for at skaffe de nødvendige
midler til driften. I dag modtager institutionen også en del offentlige midler, men de
store træk bliver stadig begået af frivillige
ildsjæle.
Havnar Sjónleikarfelag og Sjónleikarhúsið
var og er stadig rammen omkring amatørteatret i Tórshavn. Niveauet er højt og
aktiviteterne mange – blandt andet dramaundervisning for børn og unge i samarbejde
med Tórshavn Aftenskole og et varieret
udbud af forestillinger. Det der i sin tid
startede som en husvild fritidsaktivitet for
idealistiske teaterinteresserede er i dag en
hæderkronet og uafhængig institution, hvis
kulturhistoriske betydning ikke kan overdrives.
Tillykke med hundredårsjubilæet – måtte de
næste 100 år bringe lige så stor udvikling og
kulturelle værdier som de foregående.
Anker Eli Petersen
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Fakta om frimærkearket
Baggrundsbilledet på frimærkearket er et
fotografi fra 1889, af skuespillertruppen
i ”Veðurføst.” I den orange rude til venstre, aner man ansigtet af Súsanna Helena
Patursson, som både skrev og spillede med
i stykket.
Da de to første færøske skuespil, "Veðurføst"
og "Gunnar Havreki" blev fremført i Tinghuset i Tórshavn i 1889, hang et banner over
scenen med frasen: ”Til gaman og álvara”
(Til morskab og alvor). Denne parole blev
en del af udsmykningen i teaterbygningen
Sjónleikarhúsið, fra 1926 – og hænger endnu
over teatrets scene. Sætningen er opdelt
af et portræt af teaterentusiasten Rasmus
Effersøe, som skrev flere af de første færøske skuespil. Parolen er tegnet efter originalen og sat ind i bunden af frimærkearket.
Portrættet af Effersøe er dog udskiftet med
Havnar sjónleikarfelags nuværende logo.
Teatermiljøer er traditionelt farverige kulisser så derfor valgte jeg at bruge de let
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genkendelige rudere fra Harlekin figurens
dragt fra Comedia dell'arte traditionen som
baggrund. Satirens og parodiens karakteristik.
Et andet velkendt teatermotiv er de todelte
masker som symboliserer henholdsvis
komedie og drama. Maskerne har deres rod
i religiøse ritualer omkring den græske gud
Dionysos og som repræsentanter for Thalia,
komediens muse og Melpomene, tragediens
og sangens muse.
Motiverne på det øverste frimærke er fra
teaterstykkerne ”Kálvur lítli” af Ólavur
Michelsen, sæsonen 63/64, samt ”Og tó
skínur sólin” (Og dog skinner solen) af Valdemar Poulsen, sæsonen 65/66.
Motiverne på det nederste frimærke er
begge fra teaterstykket ”Sangur í mjørka”
(Sang i tågen) af Elin á Rógvi, teatersæsonen 2013/14.
Anker Eli Petersen

Årsprogram 2018
26. februar Fluer - miniark med fire frimærker. Almindelige tovingede fluer på Færøerne: spyflue, svirreflue, møgflue og stueflue. Kunstner: Astrid Andreasen.
Værdi: 4 x 12,00 DKK. FO 872-875.
H.C Müller 200 år - et frimærke. 200 år siden den første postmester på
Færøerne blev født. Kunstner: Anker Eli Petersen. Værdi: 18,00 DKK. FO 876.
Søer på Færøerne II: Sandsvatn og Toftavatn - to frimærker og et selvklæbende frimærkehæfte med 6 frimærker. Den tredje- og fjerdestørste sø på
Færøerne, som ligger henholdsvis på Sandoy og Eysturoy. Fotos: Jógvan Horn &
Durita Jacobsen. Værdi: 10,00 og 20,00 DKK. FO 877-878.
Fuglefangst - to frimærker. Frimærkerne viser to forskellige måder at fange
fugle med fuglestang. Tegninger og gravure: Martin Mörck. Værdi: 10,00 og
44,00 DKK. FO 879-880.
23. april Torshavn Teaterforening 100 år – miniark med to frimærker. Design: Anker Eli
Petersen. Værdi: 2 x 19,00 DKK. FO 881-882.
SEPAC 2018: Spectacular Views - et frimærke og postkort. Motiv: Brænding
i Tórshavn. Foto: Ólavur Frederiksen. Værdi: 20,00 DKK. FO 883.
NORDEN 2018: Makrel - et frimærke. Kunstner: Astrid Andreasen. Værdi:
18,00 DKK. FO 884.
EUROPA 2018: Broer - to frimærker og selvklæbende frimærkehæfte (6).
Fotos: Ólavur Frederiksen. Værdi: 10,00 og 18,00 DKK. FO 885-886.
Fuglafjørður Kommune 100 år - to frimærker. Design: Suffía Nón. Værdi:
14,00 og 22,00 DKK. FO 887-888.
21. september Frankeringsmærker 2018 til udstilling i Macao Hunde. Værdi: 4 x 10,00 DKK.

fire forskellige motiver:

24. september Freden 1918. Første Verdenskrig slutter - miniark med fire frimærker. Design:
Anker Eli Petersen. Værdi: 4 x 10,00 DKK.
Regin Dahl, 100 år - et frimærke. Regin Dahl (1918-2007) er en af Færøernes
betydeligste digtere. Tilrettelæggelse: Kim Simonsen. Værdi: 28,00 DKK.
Den færøske nationaldragt III - to frimærker, selvklæbende hæfte (6) og
postkort. Tredje og sidste udgivelse, som illustrerer nationaldragten. Kunstner:
Edward Fuglø. Værdi: 18,00 og 20,00 DKK.
Julefrimærker - to frimærker med ikoner. Ikon, som Astrid Andreasen har
tegnet og en antik russisk ikon. Værdi: 10,00 og 18,00 DKK.
1. oktober Frankeringsmærker 2018 - fire forskellige motiver: fyrtårne. Kunstner: Miriam
Hinz. Værdi: 4 x 10,00 DKK.
5. november Årbog, årsmappe og julemærker
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SEPAC 2018: Spectacular Views
De fik sig nok lidt af en forskrækkelse, de

– hvor naturen kan byde på hårrejsende ind-

glade campister på Tórshavns camping-

tryk og oplevelser.

plads, da voldsom bølgegang sendte tårn-

kommer i rad og række og stormvejr og

høj brænding op mod klipperne lige udenfor

orkaner drager hærgende mellem bjergene,

pladsen, hvor de stod parkerede.

gennem sunde og fjorde og river i huse og

Det er

ikke usædvanligt at se voldsom brænding

Tiden når lavtrykkene

tage.

på kyststrækningen, forårsaget af vind og
strømforhold. Der var ikke fare på færde –

Sæsonen hvor færinger bruger uoversæt-

men voldsomt og dramatisk ser det ud.

telige udtryk, som ”glaðustrok”, forrygende
orkan, som pisker fjordenes havoverflade op

Hvert år søger tusindvis af turister til øerne

i tornadolignende hvirvelvinde.

Som ”áar-

for at se, opleve eller sanse den milde nord-

føri”, når voldsom regn hidser de ellers så

atlantiske sommersæson. Kultur, dramatisk

rolige åer op til rasende floder, som river

natur og så roen i den færøske sommernat,

bredden med sig og ofte ændrer flodlejerne.

som aldrig bliver helt mørk og hvor stilhed er

Eller det humoristiske udtryk ”áirnar fletta

lig med naturens mangfoldige lyde.

upp um seg” (åerne løfter skørtet) om det
spøjse fænomen, da stormen får bjergfloder
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Og det er også udmærket. Vi færinger elsker

og vandfald at løfte - som Marilyn Monroes

også sommersæsonen i alle dens nuancer,

skørt - og blæse op fra skrænten, i stedet

fest, aktivitet og ro.

for nedad.

Sæsonen for storm og mærkelige vejrord

Skaðaódn – den skadevoldende orkan

Men – hvis man vil opleve virkeligt natur-

Men det mest frygtede meteorologiske

drama, bør man rejse til Færøerne udenfor

udtryk er: ”skaðaódn,” om orkaner så vold-

turistsæsonen. Om efteråret eller vinteren

somme, at de smadrer bygninger, bøjer

Åerne blæser op fra skrænten.
Foto: Ólavur Frederiksen.

stålkonstruktioner og river grønsværen med

http://kv f.fo/dokumentarurin?page=13&

sig.

sid=20647

De seneste tre årtier er Færøerne blevet

Og sådan har det fortsat, år efter år. Orka-

ramt af flere og flere orkaner, især i måne-

ner af varierende styrke rammer Færøerne

derne november og december. Fra den vold-

med jævne mellemrum. Voldsomme efter

somme juleorkan i 1988, som anrettede

gængse normer, men de fleste ikke så

omfattende skader, især i Tórshavn. Et stort

slemme som i 88. Men den 24. november

antal huse blev knust i vindstødene, hustage

2011 ramte en voldsom orkan igen øerne og

fløj lange afstande og store dele af de færø-

forårsagede store materielle skader – og to

ske plantager blev jævnet med jorden. Skibe

år senere, den 14. december 2013, var den

og både rev sig løs fra fortøjningerne og biler

gal igen. Begge disse orkaner matchede den

blev totalskadede. Husker, at jeg morgenen

i 1988.

efter, fandt den øverste del af en skorsten
på gårdspladsen, men intet af nabohusene

Den højeste vindhastighed som er målt på

manglede skorstenen. Der er lidt usikkerhed

Færøerne, stammer fra endnu en juleorkan.

omkring hvor kraftig orkanen var, vindmå-

Den 26.12.2016, klokken 06.08 om mor-

lerne gik, så vidt jeg husker, i stykker ved 62

genen, registrerede vindmålere på Norðra-

m/sek (220 km/h). Så der kan faktisk have

dalsskarð et vindstød på 78,7 m/sek. Det

været mere voldsomme vindstød.

svarer til 283 km/t. I lange perioder kom
middelvinden op på 52 m/sek. Dette var

Den færøske tv-station KVF viste i 2013 en

orkanen Urd, som også forårsagede ravage

dokumentar om juleorkanen i 88. Den er kun

i Norge, Storbritannien og Danmark. Til

på færøsk, men indeholder mange sigende

sammenligning var Urds kraftigste vindstød

filmklip af orkanen og dens konsekvenser:
9

Stormvejr i Viðareiði, 2012.
Foto: Jóannis Sørensen.

i Danmark på 37,8 m/sek. - mens højeste

typisk i december, januar og februar – men

målte middelvind kom op på 29m/sek.

sneen bliver sjældent liggende ret længe ad
gangen.

Brim - brænding
Stormens ikoniske følgesvend er ”brim”

Færøerne i sne er en oplevelse for sig, især

(brænding). Den færøske brænding kan

oppe blandt bjergene, hvor man kan opleve

være et ganske imponerende skue, når den

ganske imponerende scenerier.

hamrer mod kysterne eller bryder over holme
og skær. I de mere ekstreme tilfælde, kan

Så hvis man vil opleve vejrgudernes sande

den sende skumsprøjt ind over højtliggende

tumleplads, skal man bare tage til Færøerne

bopladser og endog smide sten og vrag-

i vintersæsonen. Forhåbentlig oplever man

gods et godt stykke op på land. Men selv

ikke en ”skaðaódn,” men mindre kan også

under relativt moderate vindhastigheder kan

gøre det – en frisk lille orkan, for eksempel?

brændingen skabe en særegen stemning,

Vi kan i hvert fald næsten garantere dårligt

som kun kan opleves ved selvsyn.

vejr.

Kavi - sne

Anker Eli Petersen

På grund af den varme Golfstrøm, har Færøerne et relativt mildt klima temperaturmæssigt. Men man skal bare 200 meter i højden
for at befinde sig i polarklima. Dette betyder
at man ofte kan opleve hvide bjerge allerede
sent på efteråret, selv om der ikke er sne
nede ved kysterne. Der kan dog komme
større snemængder i beboede områder,
10
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NORDEN 2018: Makrel
Færøerne er kendt over hele verden for sine

Astrid har tegnet, malet, klippet og syet

fantastiske

kommer

meget gennem årene, og lagt et hav af

blandt andet af, at den færøske fiskeflåde er

værker fra sig. Her må jeg fremhæve tre

i særklasse. Skibene er udviklet og bygget

af hendes værker. Det er illustrationerne til

til formålet, så at de kan bearbejde fisken

bogen ”Fiskar í Føroyum”, patchwork-værket

hurtigt og godt.

som hænger i ankomsthallen på Havforsk-

fiskeprodukter.

Det

ninginstituttet (Havstovan). Til sidst og ikke
Da skibene kommer til land med fisken, har

mindst, er det altertavlen i kirken i hendes

vi fabrikker, som også er i en klasse for sig,

barndomsby

og ikke mindst mandskabet som er ombord,

sammen med sine børn har bearbejdet, og

og personalet på fabrikkerne er sagkyndige

som er usædvanlig smuk, ja en af de smuk-

i deres arbejde, så alt i alt er det en enhed.

keste altertavler på Færøerne, og falder den

Havet omkring Færøerne er af de reneste her

også meget godt ind i kirkerummet.

Vestmanna,

som

Astrid,

på moder jord, og det gør, at sammen med
fortrinlige skibe, fabrikker og ikke mindst

Lidt om makrel

dygtige mennesker, får vi fiskeprodukter i

På latin: Scomber scombrus, på færøsk:

verdensklasse.

makrelur, på dansk: makrel, på engelsk:
mackerel.

Makrellen, som er en af de store ressourcer
på Færøerne, er ikke nogen undtagelse, og

Makrel er en pelagisk fisk og er i familie

har den stor betydning for land og folk, som

med tunfisk, og den lever altid i stimer. En

her bor.

makrelstime kan blive 100 meter dyb og
200 meter bred, så der kan være flere hun-

Makrellen har nu fået plads på et flot frimærke, som vores dygtige kunstner, Astrid
Andreasen har designet.
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drede tusinde fisk i sådan en makrelstime.

Fiskefartøjer ligger ved kaj i Klaksvík.
Foto: Ólavur Frederiksen.

Makrel har ingen svømmeblære, og det

Svalbard. Makrelfiskeri har været på Island

betyder, at den kan dykke hurtigt, og sam-

nu i nogle år, og de seneste par år har der

tidigt svømme hurtigt op til overfladen igen

også været makrelfiskeri på Østgrønland.

uden at få problemer med trykket, det vil

Også fiskes der makrel i Middelhavet og

sige at den undgår dykkersyge.

Sortehavet.

Makrellen har en fast muskelfyldt krop, og

Om vinteren holder den til på dybt vand i

har den en torpedolignende form. Den for-

den nordlige del af Nordsøen rundt om Shet-

reste rygfjer har pigge, og på halestykket er

landsøerne og vest for de Britiske øer, og på

der 5 – 6 små fjer på ryggen og bugen. De

denne her årstid spiser den ikke meget.

små fjer og formen på halestykket, samt V
formen af fiskehalen er alle med til at gøre

Makrellen er kønsmoden når den er tre år

makrellen til en hurtig svømmer. Småfje-

gammel. Om foråret fra marts/april til juli,

rene og formen af halestykket nedsætter

begynder den at gyde. Makrellen gyder

også vandmodstanden.

500.000 til 1 million rogn, som flyder
og blandes med hanfiskens mælk (sæd).

Makrellen er lysegrøn på ryggen med mør-

Omkring 6 dage senere, bliver yngelen

kegrønne uregelmæssige tværstriber. Bugen

klægt, og er om 4 mm lang. De første

glitrer sølvfarvet, hvid og lyserød. Kødet er

måneder vokser makrellen hurtigt, og da

mørkt. Den kan blive op til 65 cm lang og

den er et år gammel, er den omkring 20 cm.

vejer op til 3,5 kg. Makrel over 2 kg er sjæl-

De seneste år har makrel også gydt i færøsk

den.

farvand.

Udbredelsen af makrel er fra Atlanterhavet

Tidligt på sommeren spiser makrel mest

fra Gibraltar op til Østgrønland og nord til

dyreplankton, senere om sommeren spiser
13

Makrel. Foto: Hans Eli Sivertsen.

den vingesnegle og kril. Da dyreplanktonet

Om vi nu leger med nogle tal fra Google,

er mindsket tidligt om efteråret, spiser den

og googler på færøsk: ”kóka ein makrel”

tobis, brisling o.a.

så kommer der 3.320 forskellige sider op.
Taster vi så på dansk: ”kog en makrel” så

Mellem færinger er makrellen ikke ukendt.

popper der 33.000 forskellige sider op. Og

Færinger har fisket makrel igennem mange

taster vi så på engelsk ”eat a mackerel” får vi

år, dog uden at den har været brugt som spi-

2.280.000 sider at vælge imellem. Dette

sefisk på Færøerne. Det meste af fangsten

er selvfølgelig kun sjove tal, som vi ikke kan

er eksporteret. På Færøerne er en del af

bruge til statistik.

makrellen brugt som agn/madding, specielt
til langline-fiskeri.

Børn er altid interesseret i alt, der bevæger
sig, og fisk er ingen undtagelse, og spørger

De seneste år har der været meget mere

de derfor ind til emnet: Hvordan fisk lever,

makrel i færøsk farvand, og fiskeriet er

om fisk ånder, hvad fisk spiser, hvor mange

vokset 20 gange det, det var før 2010.

rogn de gyder osv. Da jeg så spørger, om
de kan lide makrelsalat, svarer de i kor:

Makrel er en meget vellidt spisefisk, men den

"JAaaaa!!!! Det kan vi lide". Men, - de vidste

holder sig ikke så godt, for fedtet i fiskens

ikke at makrelsalat var en fisk i tomatsovs,

muskler iltes hurtigt og derfor bliver fiske-

og som er puttet i en dåse, og som voksne

kødet hurtigt harsk. De fedtholdige muskler

børn nok også kan lide.

er meget velsmagende og næringsholdige.
Makrel er en sund fisk, og fordi den indeholder mange B12 vitaminer og Omega-3
fedtsyrer (dobbelt så mange som laks), samtidigt er kviksølvindholdet lavt.
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EUROPA 2018: Broer
Det er egentlig ganske ejendommeligt,

og efter at den første bil kom til Færøerne

Færøernes størrelse taget i betragtning,

i 1922, opstod behovet for at udbygge vej-

men infrastruktur, transport og logistik har

nettet. Sidst i tresserne var man nået langt

altid været nogle af øernes største proble-

med at forbinde byer og bygder med farbare

mer. Stejle fjeld- og bjerglandskaber som

bilveje, men det var stadig ikke muligt at

kun kunne forceres til fods, sunde med

køre fra ø til ø.

voldsomme strømme, samt svigefulde farvande i det hele taget, som krævede en

Især forbindelsen mellem de to største øer,

hel bådsbesætning at komme over. Der er

Streymoy og Eysturoy var problematisk. Selv

mange sagn og historier om hårrejsende ture

om øerne ligger meget tæt på hinanden, var

mellem øerne – og ulykker under transport

der brug for færger til biltrafikken mellem

med dødelig udgang var ikke usædvanlige.

Tórshavn og områderne i Eysturoy og de

At rejse mellem øerne var en så stor forhin-

nordligste øer. En bilfærge sejlede mellem

dring, at det for det meste var forbeholdt

Tórshavn og Toftir på den østlige arm af

voksne mænd med kræfterne i behold – og

Skálafjørður, mens en mindre færge trans-

den deraf følgende isolation medførte, at

porterede biler mellem Hósvík på Streymoy

der endog opstod dialekter i et af verdens

og Selatrað på Eysturoy. Eftersom antallet

mindste sprogområder.

Og vanskelighe-

af biler blev større og skabte ventetider ved

derne holdt sig langt op i tiden. Jeg personlig

færgelejerne – samt at ruterne blev unød-

kan huske at have mødt gamle mennesker,

vendig lange for bilisterne, besluttede man

især kvinder, som aldrig havde været uden-

at bygge en bro mellem de to store øer.

for deres fødeø.
Brúgvin við Streymin – broen over Atlanten
Omkring forrige århundredeskifte begyndte

I marts 1971 begyndte entreprenørselska-

der at komme forbedringer.

Der opstod

bet E. Phil & Søn arbejdet at bygge en bro

spredt færgetrafik mellem øer og bygder

mellem Eysturoy og Streymoy. Man havde
15

Broen "við Streymin" over sundet "Sundalagið.
Foto: Ólavur Frederiksen.

valgt en af de korteste strækninger over

Broen ”við Streymin” var det første trin i det

”Sundalagið”, det smalle sund der adskiller

store projekt at forbinde store dele af Færø-

øerne og anlagt en dæmning på stedet året

erne med vejtrafik. Broen bliver inspiceret

forinden. Broens fæste på Streymoy-siden

hvert femte år for slid og i 2011 afsluttede

ligger lidt syd for den lille bosættelse Lan-

man en omfattende renovering og udbyg-

gasandur, mens det på Eysturoy-siden ligger

ning af broen, og udvidede den med fortov/

mellem bygderne Norðskáli og Oyrarbakki.

cykelsti.

Stedet kaldes ”Við Streymin”, på grund af
indsnævringen i sundet, som forårsager

Broen, med dens ansluttede vejnet og tun-

voldsom havstrøm mellem øerne.

neller, har haft stor betydning for udviklingen
af den færøske infrastruktur og samfunds-

Det tog halvandet år at bygge broen, som

udvikling i det hele taget.

blev 220 meter lang, 9,5 meter bred og 17

16

meter høj – og den 30. oktober 1973 blev

Broen over Sandá

den officielt åbnet for trafik.

Den første

Mens broen ved ”Streymin” forbinder øerne,

tid, forbandt den kun trafikken nordpå

er broen over ”Sandá” af en helt anden karak-

langs Eysturoys nordvestside, men tre år

ter. Åen Sandá, som løber fra Havnardalur

senere, åbnede den store tunnel, som for-

ned til sandstranden i Sandágerði, har fra

binder broen med øens centrale del langs

gammel tid været grænsen mellem Færøer-

Skálafjørður og forbindelsen mellem Leir-

nes hovedstad Tórshavn og Argir. Argir var

vík og de nordlige øer. I 2006 åbnede så

førhen en bygd, men de voldsomme udvi-

den store undersøiske tunnel mellem Leirvík

delser af beboelseskvarterer i hovedstadsre-

og Klaksvík, hvilket medførte direkte for-

gionen har medført at områderne er vokset

bindelse mellem Kunoy, Borðoy, Viðoy og

sammen – og Argir i dag er en af Tórshavns

Eysturoy, Streymoy og Vágar.

største bydele.

Men sådan har det ikke altid været. Argir –

Sidst i tyverne byggede man derfor en sten-

navnet stammer fra det færøske ord ”ærgi,”

bro lidt længere nede mod havet og i tres-

sæter, sommergræsgang – lå længe ube-

serne anlagde man en betonbro i nærheden.

boet hen. Engang i 1500 tallet blev ”Argja
hospital,” en koloni for spedalske oprettet

Den nye bro

på stedet – men efter at en koppeepidemi i

Efter den store udvidelse af beboelseskvar-

1709 tog livet af 12 af de 15 patienter, blev

terer i Argir, blev presset for stort på broen

hospitalet ikke meget brugt. I 1826 blev det

fra tresserne.

bestemt at bygge et hospital i Tórshavn og i

tede derfor at anlægge en ny tidssvarende

1828 blev hospitalet på Argir med tilhørende

bro over Sandá – denne gang længere oppe

jord solgt på auktion. Køberen var Andrass

i dalstrækningen. Det var en betingelse for

Mortensen, tømrer, jernsmed og stenhugger

byggeriet, at broen ikke skulle påvirke det

- og i februar 1829 slog han sig med familie

naturskønne miljø langs Sandás bredder, så

ned på Argir.

broen skulle ligge højt over åen og brofæ-

Byrådet i Tórshavn beslut-

sterne langt fra bredden.
De første broer
Andrass Mortensen var en efterspurgt hånd-

I 2014 begyndte entreprenørselskabet J&K

værker og rejste meget omkring på Færø-

Petersen at bygge broen og den 28. maj

erne i arbejdsøjemed. Men han havde en

2016 blev broen officielt taget i brug.

stor forhindring på vejen – åen Sandá, som
var vanskelig at tage sig over via vade-

Broen over Sandá er bygget af stål og

sten, især efter megen regn. Det blev for

beton.

bøvlet for Andrass at sejle til Tórshavn og

bred med to kørebaner og fortov/cykelsti.

han besluttede sig derfor at lave en bro over

På sit højeste sted er den ca. 16 meter over

Sandá. Myndighederne ville ikke støtte pro-

floden. Den fylder en del i landskabet, men

jektet økonomisk, så Andrass gik selv i gang

dens elegante arkitektur og moderne belys-

med at anlægge broen i 1831. Den første

ning, hjælper en del på synsindtrykket, især

tid fik han hjælp af præsten Gad fra den til-

med de U-formede søjler, som minder om

stødende præstegård i Sandágerði, men for

oprakte arme, der fra jordoverfladen holder

det meste var det Andrass selv og hans unge

brobanen oppe.

Den er 140 meter lang 14,5meter

sønner som baksede de store sten til fundamentet under træbroen.

Der er en verden og næsten to århundreder
til forskel mellem Andrass Mortensens bro

Andrass Mortensens bro stod færdig i 1835,

og den nye Sandábro – men ånden er den

til stor lettelse for beboerne på Argir – men

samme: samhørighed, virkelyst og udvi-

også for folk fra bygderne Kirkjubøur og Vel-

delse.

bastaður. I næsten et århundrede var broen
den eneste forbindelse mellem Argir og

Anker Eli Petersen

Tórshavn – men ved introduktionen af biler
på Færøerne opstod behov for en større bro.
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Fuglafjørður kommune 1918-2018
Kommune i 100 år, skabende samfund i
1000 år
Fuglafjørður ligger ved bunden af en beskyttet fjord og godt i læ af høje fjelde. En lille,
levende bygd med et flot vandfald og en dejlig
strand, hvor farverige huse spreder sig op ad
fjeldsiderne. Beliggenheden har lige fra start
været velegnet til boplads, da alle betingelser
for trivsel og udvikling var til stede: naturhavn
tæt ved gode fiskebanker, friskt vand, god landbrugsjord og - trods de høje fjelde - mulighed
for sol hele året.
Arkæologisk udgravning
Der er ikke bevaret historiske kilder, der fortæller noget om bygdens ældste historie, men en
arkæologisk udgravning forestået af arkæologen Sverri Dahl i 1958 ved stranden ud for
elven Gjógvará viser, at der her har boet mennesker helt fra Vikingetiden. Ved udgravningen, der afdækkede hustomter fra flere faser
af bosættelse fra vikingetid og op gennem
middelalder, fremkom også mange spændende
genstande. Den ældste hustomt og genstandene herfra er dateret til Vikingetid, antagelig
omkring år 900-1000 e. Kr. Huset har været et
såkaldt langhus, der svarer til hustomter fundet
ved udgravninger i bygderne Leirvík og Kvívík.
Dvs. at langhuset også her har været et sted
mellem 15 og 20 m langt, men århundreders
erosion på kystlinien har fjernet den nedre ende
af huset. Blandt de genstande, der blev fundet
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ved udgravningen, var forskellige træ- og fedtstenskar, slibesten, legetøjsgenstande i træ,
formodede skakfigurer og glasperler i forskellige farver. Desuden fandt man en sænkesten
til fiskeri, med et indridset Skt. Hans kors identisk med det tegn, som i dag på skilte og
kort bruges som symbol for oldtidsminder.
Keltisk knude / fletbåndsmønster fra vikingetid
Et unikt fund fra den ældste hustomt var et
stykke tilskåret træ, som sandsynligvis har
været låg på en lille kiste. Her anes i overfladen et dobbelt fletbåndsmønster, der i relief
snor sig regelmæssigt ovenpå låget. Selvom
genstanden, og dermed ornamentikken, blot er
fragmentarisk bevaret, er det alligevel muligt
at give en nærmere karakteristik af det (se frimærket). Ornamentet er et af mange eksempler på keltisk eller keltisk-inspireret design,
der indgår i Vikingetidens keltisk-nordiske blandingskultur. Ornamentet betegnes i dag ofte
som 'The Celtic quaternary knot’ eller den firkantede keltiske knude.
Dette er det hidtil eneste stykke træ fra Vikingetiden med indskåret keltisk mønster, der er
fundet på Færøerne fra den tid, men der er dog
andre lignende fund med mønstre i keltisk eller
keltisk-inspireret design, blandt andet to bronzenåle og et bronzebeslag.
Det dobbelte fletbåndsmønster på trælåget fra
Fuglafjørður er et smukt og mytisk mønster, der

Skulpturserien "Porten til verden". Photo: Brynhild Næs Petersen.

vidner om en hverdag for tusind år siden, hvor
der også var plads til brugskunst, selv om livet
har været hårdt. Sandsynligvis har nybyggere,
hvoraf mange kom fra de keltiske områder i
Skotland og Irland, medbragt kisten hjemmefra, men det kan også tænkes, at mønsteret er
skåret i låget, mens man sad omkring langilden
i huset nede ved stranden ved Gjógvará.
Der er mange ubesvarede spørgsmål knyttet
til sådanne fund. Hvordan har kistens ejeres
dagligdag set ud? Hvem var de? Har kisten
været tiltænkt perlerne? Flyttede ejerne væk
igen eller, hvad skete der med dem? Har mønsteret haft en symbolsk eller religiøs betydning
for dem, eller var det bare en del af datidens
keltisk-norrøne mode? Mønsteret betager os i
hvert fald stadig i dag, hvor det fortæller om
gamle dage og inspirerer os i fremtiden.
Porten til verden
Lysten til at skabe nyt lever stadig. Fuglafjørður
er kendt for at være en by med kreative mennesker og spændende arrangementer. Her findes
dygtige sangkor, et velspillende hornorkester,
et aktivt kreativt hus med den gamle butik
og Galleri Riberhus, et kulturhus med mange
spændende arrangementer, kunstnere og forskellige idrætsforeninger. Desuden afholdes
der flere festivaler, bl.a. Varmekilde byfest,
Strikkefestival, Harmonikatræf og Kulturdage.

I 2004 blev årets byfest, hvis højdepunkt ellers
normalt er kaproning, udvidet til en kunstfestival, under navnet ’Menneske og myte’. Kunstfestivalen involverede kreative kunstnere fra
Færøerne og udlandet, der gik sammen om at
skabe både flygtige og permanente kunstneriske oplevelser. Foruden en kantate, der blev
skrevet til festivalen, moderne dans i lystbådehavnen, kunstudstillinger m.m., blev der
sat en skulpturserie op på læmolen mellem
bådehavnen og fjorden; en skulpturserie, som
stadig vækker opmærksomhed og glæde i
byrummet udarbejdet af den danske kunstnergruppe 7.9.13 med Anette og Michael Arleth og
Em Hess. Dette kunstværk kaldes ’Porten til
verden’ og består af fem store jernskulpturer,
der forestiller kampestensbuer, der leder tankerne hen på gamle, færøske stenhuse. En af
skulpturerne ses på et af frimærkerne. Skulpturfamilien er inspireret af den færøske forfatter, maler og papirklipper William Heinesens
billedunivers med figurer som havfolk, fugle
og fisk i og på portene. Kunstværket spiller
på kontrasten mellem skrøbelige papirklip og
mere varigt, om end rustent, jern, mellem myte
og industri, kunst og kampesten, der, hvor det
ligger på kanten mellem hav og by, mellem det
vilde og det velafrettede, en port ud i verden og
ind i hjembyen.
Fuglafjørður kommune
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Cartor Security Printing, Frankrig
Storbreve på Færøerne og til Europa,
0-50 g.

10 KR

FO 885-886 Prøvetryk

FO 887-888

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Prøvetryk
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