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Sofús Poulsen heiðraður á samkomu í Havn:

Trúgvur føroyskur
am bassadørur
í hálvthundrad ár
O rÐ og myndir :
J an M uller
Mong vóro tey, góð- og
lovorðim til Sofus Poulsen
á samkomu á Hotel Hafnia
sunnudagin. ta hann kundi
hátiðarhalda sín 50 ára dag
á føroysku umboðsstovuni
í Aberdeen
Og tey voru øll a\ reinum
og aerligum hjartað. og júst
imyndin av Sofusi sjálvum
Tey eru fa, sum ikki
kenna Sofus Poulsen. Stórur og pruður maður. men so
hetta í práu at kunna múlabinda og fasthalda hvønn
tann einasta persón. sum
kemur til hansara í onkrum
ønndum
Sofus Poulsen hevur í
samfuil hálvhundrað ár
virkað á føroysku umboðsstovuoi í Áberdeen, har
hann hevur gingið føroyingum og skotum. bretum
og øðrum til handa - alt við
U' fyn eygað - at stuðla undir
førovsk áhugamál
Ah hetta greiddi virkandi
løgmaður. Høgni Hovdal so
væl frá. (Røða hansara er á
næstu síðu).
Sera mong fólk høvdu
leitað sær otnan á Hafma
henda góðveðursdag, har
Sofus og konan buðu vælkomm Millum gestimar
vóru ikki fæm enn fyra fyrrverandi løgmenn umframt
nú virkandi løgmann. Har
vóru fleiri av okkara kendastu vinnulivsmonnum. harav flestu hava lagt frá sær.
meðan aðnr enn eru virkmr
Og har vóru fleiri av
leimum fólkum. sum Sofus
á onkran hátt hevur givið
eina hjálpandi hond og
onkursvegna hevur virkað
saman við øll tey árini hann
hevur starvast á umboðsstovum í Aberdeen. Her ikki
minst fleiri av fólkunum.
sum skaptu ..Skotlandssiglingina" á sinni.
Tað verður ov drúgvt her
at taka upp all tað. sum sagt

var til móttøkuna. men ikki
kann dyljast, at Sofus Poulsen hevur vunnið sær mangar vinir og virðing millum
bæði føroyingar og útlendmgar hesi árini. Og tað
sást ikki minst aftur á móttøkuni. har hann fekk mong
góðorðini umframt telegram ymsa staðni frá.
B ja rts k y g n ir m en
v arnir

Tær munnu vera fáar, løtumar. har Sofus er hjástæddur. at hann ikki eisini
sjálvur tekur orðið. Og hesin dagurtn var einki undantak heldur Frásøgumaður
av Guds náði við einum
ótrúliga góðum minni.
Sofus greiddi frá spennandi lívi sínum, ið tað
kunnu skrivast tjúkkar bøkur um. Tey 50 árini á umboðsstovuni í Aberdeen
hava venð spennandi og
mnihaldsnk. Hann tók eisini onkrar áhugaverdar
hendingar fram. Ein av
teimum stóru iøtunum øll.
hesi árini var m.a. tá ,.Skotlandssiglingin"
gjørdist
veruleiki og helt hann tað
vera stórt spell, at hon var
burturdottin. nú hon hevði
fingið so stóran týdning fyri
útviklingin í hesum økinum.
Hann takkaði annars
Menningarstovuni og fólkunum har fyri tað stóra arbeiði. sum gjørt hevur verið
haðani at skapa Føroyum
og føroyskum vørum nýggjar marknaðir.

oljuvmnu sum nakað positivt. Men við sínum drúgvu
royndum millum fremmand
fólk, millum vinnulívsfólk
osfr. so ávaraði hann eisini
føroyingar ikki at vera ov
góðtrunar og bláoygdar
-Eg skal ikki blanda meg
uppí føroyskan bygda- ella
býarpolitikk. Men eg haldi
tit øll her heima eiga at vera
„wide awake“ (sera varin
og ansin). Oljumenn eru
businessmenn. Ein má
standa sterkur, tá ein skal
hava nakað við teir at gera.
Og tá er ikki at spyrja. Ein
má vera fyrireikaður og
vita, hvat ein tosar um. Sofus vísti við hesum til eina
av mongu søgunum - anekdotunum, ið mvnda støðuna. Tað var tá ein føroysk
sendmevnd var í London
fyri 20 árum síðani at tosa
um fisk. Ta var tað ein av
leimum bretsku luttakarunum, sum helt fyri um før-

Eitt fryníligt ogvirðiligt ambassadørpar undir væl vitjaðari samkomu í Havn, Sofus
Poulsen við skotsku konu sini Nessie undir liðini.
oyingamar: ..Gentlemen, it
is pleasure to talk to people,
who actually know, what
they are talking about"
(Harrar, tað er ein sonn frøi
at tosa við fólk, sum
veruliga vita, hvat tey tosa
um.)

G rijid o g olja

Um grmdaspurningin segði
hann, at øsingin móti
føroyingum var ikki tann
sama longur. Sjálvur hevði
hann valt at siga sum minst
um gnndadrápið. Tess
meira tú segði tess meira
varð tað brúkt ímóti einum.
Men eitt er lutvíst farin
tíð. annað er framtíðin. Sofus Poulsen helt føroyingar
skuldu síggja eina komandi

Ikki fæ rn enn ftmm løgmenn vitjaðu Sofus á hátiðardegnum. Her eru tveir teirra, Edmund Joensen og Atli Dam.

Sofus Poulsen takkaði
øllum fyri gott samstarv og
ynskti alt gott fyri Føroya
land.

Tveir gamlir kenningar, ið
mangan hava stríðst
saman fyri føroyskum
múlum. A m i Otafsson,
serkønur í fømyskum
málum í danska
uttanríkisráðnum og Sofus
Poulsen

tíðindablaðið

Nr. 1 2 2 - 2. JULI 1 9 9 8

7

•CoigfelOEiDtÆ'ií'’

Høgni Hoydal um Sofus Poulsen:

E ins v ið
ø ll - høg
sum lá g m ú g van d i
og sm á
Tú er kendur sum tann fryntligi, fyrikomandi og prátingarsami umboðsmaðurin segði virkandi løgmaður
Høgni Hoydal á samkomu á Hotel
Hafnia sunnudagin í sambandi við, at
Sofus Poulsen hevur arbeitt á føroysku umboðsstovuni í Aberdeen í 50
ár. Vit prenta røðuna:
»Á hesum sama degi fyri
50 árum síðani - 28.06.
1948 - varð Sofus Poulsen
settur í starv sum hjálparmaður á umhoðsstovuni í
Aberdeen. Longu tá sá
lundsstýrið týdningin av
goðum umboði uttanlands
- at víðka virkiskarmarnar
- at vera á staðnum - at
tæna landi og fólki eisini
uttan fyri landoddarnar.
I. apríl 1965 varð Sofus
settur sum skrivstovufulltrúi á umboðsstovuni og I .
februar 1980 settur sum
ixnastumaAur og sendifulltnii.

Hevði eitt skip trupulleikar
við skipspappírum, tørvaði
einum sjómanm læknahjálp
- ella høvdu føroyingar
trupulleikar at mynstra, ja,
so var Sofus har.
G rindam otm æ li

Tey árini, tá umhvørvisbólkar mótmæltu grindadrápi og forðaðu keypi av
føroyskum fiskavørum, talaði tú søk Føroya.

Høgni Hoydal, virkandi løgmaflur ynskir Sofus Poulsen tillukku við teimum 50 árunum á føroysku umhoðsstovuni í
Aberdeen
Goð kunning

Iðín hevur tú kunnað føroysku myndugleikarnar um
aktuel viðurskifti. sum viðkomu okkurn. Eitt nú umhvørvisvandan av Dounreay verkinum -o g seinastu
árini alt, sum fyriferst í
bretskum sjóøki, um kanningar, funnar oljukeldur og
boringar nær markinum
M yndu gleikaum boð an

Ótroyttifigur hevur tú umboðað Føroyar á ráðstevnum og óteljandi messum við
gløggum eyga og spilandi
oyrum. Umhugsin og væl
fyrireikaður. Tá landsstýrið

átti at lata seg umboða við
hátíðarhald, ella tá onkur
Føroyavinur í Bretlandi var
farin, tá segði tú ikki bert
frá, tú sendi uppskot til
bræv við, so alt var greitt,
tað var hara hjá løgmanni
at skriva undir. Hctta er
dømi um rættan embætismann. Soleiðis skal tað
vera!
Góði Sofus.
Tú ert væl kendur millum
føroyingar, sjómenn sum
embætismenn, og ikki
minni væl kendur ert tú f
Skollandi - kendur sum
tann fryntligi, fyrikomandi

og prátingarsami umboðsmaðurin. Eins við øll, høg
sum Iág, múgvandi og smá.
Hesi 50 árini er stór
mcnning farin fram í samfelagnum bæði á vinnuøkinum og á samferðsluøkinum. Við menningini er samfcrðslan landanna millum
munandi økt, bæði viðvíkjandi farmaflutningi og
fcrðafólkaflutningi.
Vit
kunnu glcðast um, at okkara
egna flogfclag júst hcvur
byrjað regluligt flogsamband til Skotlands. Hetta
boðar frá góðum.
Tdkk

Vegna Føroya landsstýri
fari eg at enda at bera tær
eina stóra tøkk fyri tey 50
árini, tú hevur umbóðað
Føroyar í Brctlandi. Viðtínum persónligu eginleikum
hevur tú givið Føroyum eitt
golt umdømi uttanlands fyri
cftirtíðina, sum fcr at gagna
Føroyum í samskiftinum
við Brctland í komandi tíðum.
Nú tænastuskeiðið er farið at halla, fari eg at ynskja
tær og konu tíni og familju
tykkara alt tað hesta og góðan byr framyvir«, segði
Høgni Hoydal. virkandi
løgmaður, á samkomuni.

Endam ahð

Umboðsstovan var sett á
stovn fyri at tæna føroyskum vinnulívi uttanlands,
heilt natúrligt í Bretlandi.
sum næsti granni og fiskivinnumarknaður okkara.
S k o ts k u r fe ro y in g u r

Sum hjálparmaður hjá Odmark Skarðhamar l'ekk Sofus gott innlit í brelskt vinnulív og tørvin á góðari tænastu til rætta tíð. Sjálvur
giftist Sofus skotskari konu
og gjørdist hálvur skoti.
Hetta kom væl við, tá hann
sjálvur seinni tók við sum
sendifulllrúi.
R æ ttu r tæ n a stu m a ó u r

Hetta starv krevur sín mann,
og tað krevur ávísar eginleikar, og hesi krøv hevur
Sofus útint til lílar. Tænastulyndið hevur eyðkent
Sofus ølt hesi mongu árini.
Mangur føroyingur man
hava notið gott av beinasemi hansara og mongum
sjómanni man Sofus hava
bjargað úr knípu.
A ltíð te k u r

Isfiskatíðin - sildatíðin merktu fyrslu árini av
starvstíðini hjá Sofusi.

Sofus Poulsen hevur mungun verifl føroyskuni vtnnuhvsmonnum hollur stuAul, og tud vur tí heldur ikki so løgifl, ut fleiri teirra vildu hittu hann á
samkomunt ú Hotel Hafnia sunnuduf>in. Her hittir hunn Eiler Jucohsen og Sofus Thomsen. Mynd Jan Miillt r

