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Tað vóru eingi serlig 
líkindini at fara eftir 
havhestum, tá 89 ára 
gamli vestmenningurin 

Agnar Nielsen fyri fýra vikum 
síðan settist í bátin í heimbygdini. 
Tað var fitt av vindi og rullað illa 
á sjónum, men tað forðaði kortini 
ikki honum at gera eina roynd.

Hóast hann vanliga plagar 

at hava onkran við sær, tá hann 
fer eftir havhesti, so var hann 
einsamallur hendan dagin, tá 
hann setti kósina úr Vestmanna 
og vestureftir. Hetta var ikki fyrstu 
ferð, at hann fór einsamallur eftir 
havhestum, og hann visti eisini 
hvar hann skuldi fara fyri at finna 
fuglin, ið føroyingar eru so glaðir 
fyri at veiða, tá summarið er farið 
at halla. 

- Eg fór vestur móti Barðinum á 
Vágoynni, tí eg hugsaði, at kanska 
vóru nakrir foknir innum Barði 

vestur í Víkum. Men nei, har var 
eisini vindur, so eg fór eitt sindur 
út frá og sigldi heimaftur, greiðir 
89 ára gamli vestmenningurin frá 
í nágreiniligum detaljum um túrin 
fyri nøkrum vikum síðan. 

Úti á Skriftunum 
Túrurin vesturum Vágoynna 
eydnaðist einki serligt, og hevði 
hann bara fingið ein havhest, tá 

AGNAR 
BREYT 
KNÆIÐ Á 
ÚTRÓÐR
AR VEIÐU 
- Í fallinum breyt eg knæið. Slitbandið helt, men pettið har tað var fast í beininum 
brotnaði. Tíbetur lógu tablettirnar har, ið eg hevði lagt tær fyri sekstan árum 
síðan. Eg tók nakrar av teimum og gjørdi síðan eina  roynd at grulva. Tað 
eydnaðist og fekk eg grulva soleiðis, at eg at enda slapp upp á beinkin har 
frammi í bátinum. Soleiðis greiðir 89 ára gamli vestmenningurin Agnar Nielsen 
frá løtuni, tá hann í farna mánað breyt knæið, tá hann var einsamallur í báti. 

Agnar Nielsen: 

- Eg føldi beinan-
vegin, at her var alt 
ikki í ordan. Har var 
galið hjá mær. Eg 
lá so eina løtu har 

á dekkinum og royndi at sleppa 
upp, men varnaðist skjótt, at har 
nyttaði einki at stíga beinið til Framhald á síðu 8
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hann avgjørdi at seta kós heimeftir. 
Men heldur enn at seta beina kós 
móti Vestmanna, avgjørdi hann 
at royna at fáa okkurt burturúr 
túrinum hendan dagin í september. 

- Vit hava eitt fiskimið, ið vit 
kalla úti á Skriftinum. Tá tað er 
fiskur at fáa, so er tað oftani góður 
fiskur at fáa har. Eg tonkti við mær 
sjálvum, at um tað rullaði illa, so 
fór eg kortini at royna at koyra 
snelluna niður. Eg so gjørdi, og jú 
har var fiskur at fáa hendan dagin, 
greiðir vestmenningurin frá. 

Veðrið var tó ikki av tí besta 
hendan dagin og vestfallið gjørdi, 
at báturin í heilum rak burtur frá 
fiskimiðinum, so at hann mátti 
sigla aftur á fiskimiðið. 

- Tí einu ferðina, tá eg skuldi 
kasta aftur, hendi óhappið. Tað 
rullaði illa og havi eg helst traðkað 
á okkurt á dekkinum, tí brádliga 
fór tað eina beinið frameftir, 
meðan hitt gleið aftureftir. Eg kom 
at  hugsa um, at tað er akkurát sum 
tá tey ungu liggja og venja at fara 
niður í  spagat. Tað hendi nokk 
so skjótt, so eg datt og smekkaði 
knæið í dekkið, greiðir hann frá. 

Har var galið 
Av tí, at hann var einsamallur 
umborð á bátinum hendan túrin, 
var eingin annar har at veita 
honum eina hjálpandi hond, tá 
hann endaði á dekkinum. Og líka 
skjótt sum hann brast í dekkið, 
visti hann, at har var okkurt 
óvanligt áfátt.

- Eg føldi beinanvegin, at her 
var alt ikki í ordan. Har var galið 
hjá mær. Eg lá so eina løtu har á 
dekkinum og royndi at sleppa upp, 
men varnaðist skjótt, at har nyttaði 
einki at stíga beinið til, sigur Agnar 
Nielsen, sum hevði brotið knæið í 
fallinum. 

Nú vóru góð ráð dýr, har 89 
ára gamli vestmenningurin lá 
einsamallur á dekkinum. Men við 
eitt rann honum í huga nakrar 
tablettir, ið hann hevði lagt í eina 
skuffu umborð á bátinum fyri 
sekstan árum síðan. 

- Tað eru sekstan ár síðan, eg 
keypti bátin úr Norra. Tá eg keypti 

hann, var hann innilokaður, men 
eg gjørdi restina sjálvur. Tann eina 
dagin eg arbeiddi upp á hann, hevði 
eg ilt í høvdinum, so eg hevði tikið 
nakrar pínutablettir við mær, ið 
eg legði í eina skuffu umborð 
á bátinum, um eg hevði tørv á 
teimum. Men heilsan hevur verið 
so mikið góð, at eg aldrin havi tikið 

tær framaftur síðan, men hava tær 
bara ligið har í sekstan ár, sigur 
Agnar Nielsen. 

Slapp upp á beinkin
Tað vóru hesar tablettir, ið 
vestmenninginum nú kom í tankar 
um. Hóast pínuna fekk hann eisini 
flutt seg so mikið, at hann slapp 

framat skuffuni. 
- Í fallinum breyt eg knæið. 

Slitbandið helt, men pettið har 
tað var fast í beininum brotnaði. 

Tíbetur lógu tablettirnar har, ið eg 
hevði lagt tær fyri sekstan árum 
síðan. Eg tók nakrar av teimum og 
gjørdi síðan eina  roynd at grulva. 

Tað eydnaðist og fekk eg grulva 
soleiðis, at eg at enda slapp upp 
á beinkin har frammi í bátinum, 
greiðir hann frá. 

Kósin bleiv nú sett móti 
Vestmanna og eina góða løtu aftaná 
kom 89 ára gamli vestmenningurin 
við brotna knænum siglandi inn 

- Tann eina dagin 
eg arbeiddi upp á 
hann, hevði eg ilt 
í høvdinum, so eg 
hevði tikið nakrar 

pínutablettir við mær, ið eg legði 
í eina skuffu umborð á bátinum, 
um eg hevði tørv á teimum. Men 
heilsan hevur verið so mikið 
góð, at eg aldrin havi tikið tær 
framaftur síðan, men hava tær 
bara ligið har í sekstan ár
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móti heimbygdini. Kanningarnar 
hjá læknunum aftaná staðfestu 
tað, ið hann var bangin fyri. Har 
var talan um brot. 

Ikki mist mótið
Sum 89 ára gamal er Agnar Nielsen 
ikki heilt ungur longur, men hóast 
keðiligu hendingina umborð á 
bátinum, so hevur hann ongar 
ætlanir um at gevast at rógva út. 
Tvørturímóti gleðir hann seg til at 
sleppa av við gipsi, so at hann aftur 
kann fara til útróðrar. 

- Eg fekk at vita, at eg skuldi 
ganga við hesum í seks vikur. 
Higartil kanningarnar vísa eisini, 
at tað grøðir væl. So eg vóni, at 
eg kann fara út aftur, tá tær seks 

vikurnar eru farnar. Eg var eisini 
nú ein dagin og royndi, um eg slapp 
umborð bátin. Tað gekk, eg slapp 
umborð og hevði bátin í gongd. Tá 
visti eg, at tað nokk fer at lukkast, 

at sleppa avstað aftur, tá hesar 
seks vikurnar eru farnar. So eg havi 
ikki mist mótið, sigur skjótt 90 ára 
gamli vestmenningurin. 

Hóast hendingina hendan 
dagin, so metir hann, at tað er 
einki galið hjá monnum at fara 
einsamallir til útróðrar, tí tøknin 
nú á døgum er so framkomin, at 
man altíð kann rópa á hjálp, um 
tørvur er á tí.

- Mangan verður tosað um, 
um tað er rætt, at menn rógva 
út einsamallir. Summi meina, at 
tað skal skuldi ikki veri lógligt, 
at menn fara avstað einsamallir 
í báti. Eg havi ongantíð hildið, at 
tað er nakað órætt í tí, at man rør 
út einsamallur, tí greiðurnar eru 

so framkomnar í dag. Man hevur 
telefon og alt slag av útgerð at 
hjálpa sær við, um tað er neyðugt, 
sigur hann. 

Ein deiligur bátur
Flestu føroyingar munnu nokk 
annars best kenna navnið Agnar 
Nielsen frá landspolitikki, har 
hann var virkin í 20 ár. Frá 1970 til 
1990 mannaði hann ein av tveimum 
tingsessum í Norðstreymoyar 
valdømi og í tveimum skiftum 
var hann eisini løgtingsformaður. 
Hetta var í árunum 1978-79 og 
aftur í 1989-1990. Hann umboðaði 
Sambandsflokkin øll árini á tingi og 
er eisini mammubeiggi núverandi 
sambandsformanninum Bárður 
Nielsen. 

Umframt at vera politikari 
er hann eisini kendur sum 
byggimeistari í Vestmanna. Men 
tá hann fyri sekstan árum síðan 
hevði tørv á einum frítíðarítrivi, 
aftaná at eitt virkið arbeiðslív var 
komið at enda, ognaði hann sær 
bátin úr Norra, ið hann hevur havt 
stóra gleði av síðan.

-  At fara til útróðrar var tað, ið 
eg valdi at brúka tíðina upp á, tá eg 
ikki skuldi arbeiða longur. Eg fekk 
mær hendan deiligan bátin, og tað 
eri eg glaður fyri, tí tað haldi eg, er 
orsøkin til mína góða heilsu í dag, 
nú eg fylli 90 ár seinni í ár, sigur 
Agnar Nielsen.

- Mangan verður 
tosað um, um tað er 
rætt, at menn rógva 
út einsamallir. 
Summi meina, at 

tað skal skuldi ikki veri lógligt, 
at menn fara avstað einsamallir 
í báti. Eg havi ongantíð hildið, at 
tað er nakað órætt í tí, at man rør 
út einsamallur, tí greiðurnar eru 
so framkomnar í dag.
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