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Í farnu viku varð so nýggja og stásiliga Vinnuhúsið tikið alment í nýtslu. Til móttøkuna 

mundu vera eini 300 fólk og var sannur hátíðardámur, tá føroyska vinnuliga flaggskipið fór 

av bakkastokki. Húsini, sum hava kostað góðar 16 mió. Kr. at byggja, liggja í sera 

hugnaligum og vøkrum umhvørvi á Óðishædd í Havn og skulu tey vera karmurin um 

virksemið hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag og Havnar Handverksmeistarafelag í framtíðini. 



Tað var nevndarformaðurin, Bergur Poulsen, sum tók ímóti mongu gestunum, 

vinnulívsfólki politikarum oø. Hann segði m.a.: 

“Vegna Føroya Arbeiðsgevarafelag vil eg bjóða fyrrverandi nevndarlimum, okkara limum, 

vinnugreinafeløgum og arbeiðsgevarafeløgum umframt øllum okkara samstarvsfeløgum, 

vinum og kenningum at vera hjartaliga vælkomin til opið hús, í sambandi við, at Føroya 

Arbeiðsgevarafelag og Havnar Handverksmeistarafelag taka í nýtslu nýggjan 

fyristingarbygning her á Óðinshædd. Hjartaliga vælkomin øll somul!! 

Eina serliga heilsan vil eg bera fyrrverandi nevndarlimum, sum hava sitið í felagnum 

seinastu mongu árini og fegnast vit um, at so mong tykkara eru komin at heilsa uppá 

okkum í dag. Tit hava lagt steinar afturat á tann varðan, sum Føroya Arbeiðsgevarafelag 

jú er í samfelagnum, og eru vit ógvuliga takksom fyri tað. 

Havnar Arbeiðsgevarafelag var stovnað í 1916 og var fyrsta arbeiðsgevarafelag í Føroyum, 

og sostatt eitt av undangongufeløgunum til eitt landsfevnandi Arbeiðsgevarafelag. Havnar 

Handverksmeistarafelag varð stovnað í 1934, og Føroya Arbeiðsgevarafelag varð stovnað í 

1943. Higartil hava vit húsast í ymiskum sethúsum í Havnini, men feløgini eru ikki nakrir 

unglingar longur og sigast kann, at tað var uppá høgu tíðina, at feløgini tóku á seg at 

byggja ein nýggjan bygning, sum var gjørdur til endamálini, sum feløgini hava. 

Um skeitt verður í søguna hjá feløgunum gjøgnum tíðina, síggja vit, hvussu leikur er farin 

fram á arbeiðsgevaraøkinum gjøgnum tíðirnar og ikki er frítt, at vit kenna okkum aftur í 

summum av teimum avbjóðingunum, sum tá vóru. 

Havnar Arbeiðsgevarafelag hevur eisini átikið sær leiklutin gjøgnum tíðirnar at virka 

savnandi fyri arbeiðsgevarasíðuna sum heild. M.a. í 1931 var arbeitt við at fáa 

handverksmeistarar at gerast limir í felagnum. Tað eydnaðist ikki tá, og fleiri royndir vóru 

gjørdar at fáa bindandi samstarv millum feløgini, men ikki fyrr enn í 1996 gjørdist Føroya 

Handverksmeistarafelag limur í Føroya Arbeiðsgevarafelag. Føroya Arbeiðsgevarafelag 

hevur soleiðis tikið arvin upp eftir Havnar Arbeiðsgevarafelag, tá felagið tey seinastu 

mongu árini hevur havt eitt greitt mál um at savna øll arbeiðsgevaraáhugamál í 

Vinnuhúsinum. 

Eitt forvitnisligt brot úr søgu felagsins er, at tann kendasti føroyski rithøvundurin, Føroyar 

hevur fostrað, hevur verið skrivari í Havnar Arbeiðsgevarafelag. Tað var navnframi William 

Heinesen, sum í 12 ár menti sínar skriviførleikar á skrivborðinum hjá 

Arbeiðsgevarafelagnum. Pápi hansara, Zacharias Heinesen, sum var handils- og 

útgerðarmaður í Havn, var tá formaður felagsins. 

Í 2008 varð avgerð tikin um at leggja Havnar Arbeiðsgevarafelag saman við Føroya 

Arbeiðsgevarafelag og var hetta eisini endin á søguni við lokalum arbeiðsgevarafeløgum í 

Føroyum. 

Fyrstu fyrireikingarnar til at byggja nýtt byrjaðu í 2008, har vit umhugsaðu leingi, hvørt 

vit skuldu byggja nýtt ella umbyggja verandi fyrisitingarbygning. Avgerð varð til endans 



tikin um at byggja nýtt, og síðan varð farið í gongd við at finna út av, um tøkt øki var í 

býnum, sum var egnað til endamálið. 

Tað vísti seg síðan tann møguleiki, at til bar hjá feløgunum at fáa fatur á sama grundøki á 

Óðinshædd, sum feløgini bæði fyri 10 árum síðani lótu inn aftur til kommununa. Tá bóru 

vit skjótt at og keyptu, og fyrireikingarnar til byggingina fóru í gongd. Í apríl seinasta ár 

byrjaði byggingin og nú, fyrst eftir ein strævnan vetur, men seinni eitt gott summar, eru 

vit flutt inn. 

Bygningurin hevur kostað okkum 16,4 mió kr við mvg. Harafturat kemur grundøkið og 

innbúgv. Við teimum feløgum, sum húsast hjá okkum, er húsið fult, og onkur heldur 

kanska, at vit kundu havt bygt ein størri og meiri pompøsan bygning. Men Føroya 

Arbeiðsgevarafelag er ikki nakað profitsentur, og hetta var fíggjarkarmurin vit mettu vera 

forsvarligan. Vit halda, at nýggja húsið er ein virðiligur karmur rundan um okkara 

virksemi, har meginvirksemið er at samráðast um og arbeiða við 40 ymiskum sáttmálum. 

Privatu arbeiðsgevararnir í Føroyum eru savnaðir í einum húsi – hesum húsinum. Okkara 

mótpartar hava nógv hús kring landið. 

FuglArk úr Klaksvík hevur teknað bygningin og hevur verið høvuðsráðgevi hjá okkum og 

vilja vit takka teimum – umframt fakráðgevunum – fyri samstarvið. Somuleiðis takka vit 

arbeiðstakarunum, sum hava verið við til byggingina, har Heildarverk úr Fuglafirðið hevur 

staðið fyri størstu arbeiðstøkuni. Frá nevndini skal eisini ljóða ein tøkk til starvsfólkið í 

húsinum, sum so íðin hava luttikið í tilrættaleggingini av byggingini frá fyrstu skitsunum 

til nú, og ikki minst stjóran hjá okkum, Maritu Rasmussen, sum, hóast kanska ikki serliga 

byggikøn, men vápnað við suðriskum tolni, hevur skula tikið støðu til mong størri eins og 

nógv fleiri smærri ting. Tá damptrýstið onkuntíð hevur verið serliga stórt, og alt ikki er 

gingið heilt eftir planinum, er onkur bøllut suðuroyarillbøn farin um máltráðin norður til 

Skála til mín. 

Rom var ikki bygt eftir einum degi, og sum tit allarhelst leggja til merkis so er nakað eftir 

á mál, áðrenn vit hava sett okkara egnu fingramerkir á bygningin. Tað gleða vit okkum til. 

Góðu gestir. Vegna Føroya Arbeiðsgevarafelag ynski eg tykkum hjartaliga vælkomnum í 

Vinnuhúsið bæði í dag og í komandi tíðum.” 

Opinleiki og gjøgnumskygni lyklaorðini 

Eisini stjórin í Vinnuhúsinum, Marita Rasmussen hevði orðið til móttøkuna fríggjadagin. 

Hon segði m.a.: 

“Tað er ein stór gleði at standa her í dag og bjóða tykkum øllum vælkomin í nýggja 

fyrisitingarbygningin hjá okkum. 

Í 2008 um somu tíð, tá eg byrjaði sum stjóri í Vinnuhúsinum, byrjaði ein tilgongd, har 

nevndirnar í feløgunum umhugsaðu, um verandi fyrisitingarbygningur skuldi dagførast, um 

vit skulu keypa onkran hóskandi bygning ella byggjast skuldi av nýggjum. Kanningar vórðu 

gjørdar av bæði einum og øðrum, áðrenn vit komu til ta niðurstøðu at farast skuldi undir 



at byggja nýggjan fyrisitingarbygning. Í hesi tilgongdini var størsta avbjóðingin at fáa 

formannin, Berg Poulsen at førka seg fram til at trýsta á grøna knøttin, soleiðis at farast 

kundi í gongd. 

Tá avgerðin varð tikin, heittu vit á FuglArk, sum høvdu vunnið eina arkitektakapping, ið 

vit høvdu havt um nýggjan fyrisitingarbygning í 2004, um við støði í tankunum, sum tá 

vóru, at koma við einum uppskoti. Eftir drúgt samskifti har tørvurin hjá okkum var 

útgreinaður, varð farið undir at hyggja eftir øðrum bygningum fyri at fáa inspirasjón. 

Eitt av teimum tingunum, sum vit gjøgnum alla tilgongdina hava havt fokus á er, at 

bygningurin skuldi byggjast soleiðis, at kontaktin millum fólkini, sum arbeiða í 

bygninginum og tey, sum koma inn, skuldi verða møgulig. Opinleiki og gjøgnumskygni hava 

verið lyklaorðini. Annað, sum vit hava lagt stóran dent á er, at bygningurin skal verða 

umhvørvisvinarligur og akustikkurin góður. Hetta halda vit hevur eydnast. 

Ikki tykkum at siga, so hevur tað kravt nakað av okkum ikki byggiserkønum at fylgja 

byggingini. Tað hava verið nakrir persónar, sum hava verið mær ótrúliga góðir at heita á, 

tá tað hevur leikað harðast á. Umframt formanskapin hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag, hava 

serliga Jón Sigurdsson og Pauli Hoffgaard verið góðir og ikki minst tolnir 

sparringspartnarar hjá mær. 

Svend Sivertsen arkitektur frá FuglArk hevur havt byggileiðsluna og má eg siga, at 

samstarvið okkara millum hevur verið framúr gott. 

Byggingin av hesum bygninginum hevur fylt heilt øgiliga nógv hjá mær seinasta árið. Tað 

hevur verið bæði spennandi og stuttligt, men eisini frustrerandi. Starvsfólkini í 

Vinnuhúsinum hava verið óalmindeliga tolin við mær og altíð verið til reiðar at sparra, tá 

á hevur staðið, umframt at tikið stór tøk, tá tað hevur verið neyðugt. Takk fyri tað tit øll. 

Bygginevndin hevur verið mannað við mær og Niels Winther frá umsitingini í 

Vinnuhúsinum, Høgna Hansen næstformanni í Føroya Arbeiðsgevarafelag og Ib Skotte, 

ráðgevandi arkitekti. Pascal Nemery innandurarkitektur hevur ráðgivið um innbúgv saman 

við FuglArk. 

Nevndin í Arbeiðsgevarafelagnum og Havnar Handverksmeistarafelag hava verið bakkar og 

tað hevur gingið sera væl. 

Seinastu árini hevur áhugin hjá arbeiðsgevarafeløgum og vinnugreinafeløgum at húsast í 

Vinnuhúsinum verið alsamt vaksandi. Tá eg byrjaði í 2008 vóru vit 5 starvsfólk, sum røktu 

uppgávurnar. Eftir at alsamt fleiri arbeiðsgevarafeløg og fyritøkur hava valt, at Føroya 

Arbeiðsgevarafelag skal standa fyri samráðingum teirra og alsamt fleiri vinnugreinafeløg 

hava lagt sítt virksemi í Vinnuhúsið, eru vit nú 9 starvsfólk. Harafturat leiga Felagið 

Nótaskip og Føroya Reiðarafelag í húsinum. Tað fegnast vit um og serliga tað, at nú er øll 

arbeiðsgevarasíðan í Føroyum undir einum taki. 

At enda vil eg eins og formaðurin eisini heilsa øllum veitarum til byggingina av nýggja 

Vinnuhúsinum og takka fyri samstarvið.” 
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