
Góðan dagin øll somul 

Fyrst av øllum stóra tøkk fyri at vera boðin við til stóra hátíðarhaldið her í 

dag. 

Nú verður løgmaður javnan boðin í 100 ára føðingardegi hjá ymiskum 

borgararum kring landið, men at vera boðin í ein 100 ára føðingardag hjá 

einum felagsskapi, tað er nakað heilt serstakt!  

*** 

Føroyar eru eitt land, sum er óloysiliga knýtt at havinum. Nógv hava sín 

gerandisdag og sína tilveru á havinum. Og fyri at gleðiboðskapurin eisini 

kundi røkka hesum parti av Føroya fólki, varð hin Føroyska 

Sjómansmissiónin sett á stovn í 1918. 

Og seinastu 100 árini hevur Sjómansmissiónin staðið lið um lið við okkara 

røsku og treystu sjófólk.  

Tað sigur seg sjálvt, at nógv eru broytt seinastu 100 árini.  

Fiskileiðirnar eru grundleggjandi broyttar. Ikki minst eru hend stór framstig, 

og mangir batar hjá teimum, ið stríðast á sjónum. Flestu skipini eru í dag 

væl útgjørd við nútímans tøkni og samskifti.   

Men kortini er nakað óbroytt øll hesi árini.  

Tað er trúfestið hjá Sjómansmissíónini.  



Ótroyttiliga og áhaldandi hava tit í eina heila øld havt umsorgan og hjarta 

við okkara siglandi fólki. Og tað er uttan mun til hvar. Tykkara stóra 

arbeiðið her heima og uttanlands fyri okkara siglandi fólk kann ikki metast 

nóg høgt. Og her skal ljóða ein hjartans tøkk fyri tað! 

*** 

Sjómansmissiónin hevur altíð havt stóran tokka millum okkara fólk. Tað 

kann vera, at mongu Sjómanskvinnuringarnir eiga sín lut í hesum. Tað 

munnu vera nógv við mær, sum eiga eina mammu, sum størsta partin av 

lívinum hava verið virkin í sjómanskvinnuringunum. Teirra arbeiði er bæði 

andaligt og handaligt. Kvinnurnar eru sera trúfastar, og hvør sjómaður 

minnist ikki jólapakkarnar, sum sjómanskvinnuringarnar senda til allar 

manningarnar hvørt ár? 

*** 

Ein kjarnuuppgáva hjá tykkara holla sjómanstrúboðara, Tórleifi 

Johannesen, er at vitja mongu sjómanskvinnuringarnar kring landið.  

Seinastu 25 árini hevur Torleif Johannesen eisini trúfast vitja umborð á 

bátum og skipum. Og hjá okkum, sum dáma væl at fylgja við, hvat rørir seg 

í føroysku fiskivinnuni, so eru tað fá mið, sum eru betri enn Facebook síðan 

hjá Sjómansmissiónin, sum er sera tíðindafróð um, hvussu tað gongur hjá 

okkara sjófólki.     

***  



Her at enda vil eg ynskja tykkum blíðan byr og hepna hond í komandi tíðum 

við tykkara týdningarmikla virksemi. Og enn einaferð hjartaliga til lukku 

við 100 ára degnum!   

Takk fyri! 

Aksel V. Johannesen 

Løgmaður 

 


