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DEL 6070 Längs kyrkogården stod bilar 
parkerade i långa rader på båda 
sidor av gatan, trots skyltar med 
parkeringsförbud. En begravning 
pågick, men det finns ju inget som 
hindrar att man går dit, som Lars 
gjorde, eller parkerar något kvarter 
bort. Även Färöingar är alltså lata. 
Det var sedan svårt att nå Argir, så 

telefonen testades, men fick ingen 
kontakt erhölls. Informationen på 
Telias hemsida stämmer alltså inte. 
Handelshögskolan passerades, och 
några nya spännande hus vid adress 
”Undir Gráasteini”. Nog var där 
gråstenar alltid. –Gult gräs, grönt 
gräs, och kala grå berg utgjorde 
färgskalan. Inga träd sågs på ön. 

Idag vid 12 åts lunch före 
landstigningen, vilken även denna 
bestod av 3 rätter, fast Lars avstod 
efterrätten. Vid 13.25 gick Lars 
iland i Torshavn, och såg först 
regionbussterminalen i hamnen. En 
Bygdaleidir stod inne, men stads-
bussarna gick inte på söndag. M-F 
var det var 20:e minut, och L var  

aber är att besöket vid Nordkap 
inte inträffar vid midnatt som tänkt. 
Gårdagens tidning skrevs (lite sent) 
i biblioteket idag, med egen dator. 
Idag var det lite solglimtar, men 
mest mulet, några regnstänk, och 
rätt hård vind, samt +110 på dagen. 
Imorse var Lars trött, men vågade 
sig på att äta frukostbuffé i samma  

Undir Kongavarđa var adressen på 
denna nya gata. Ett containerfartyg 
”Godafoss” sågs ankomma, och på 
redden låg något militärt 
radarfartyg för ankar. Flaggan var 
dansk, men en gummibåt på väg 
dit, hade fransk flagg. Namn på 
vissa firmor och gator var lätta att 
förstå, men mycket var obegripligt. 

Lars tittade in i en butik märkt 
”taxfree”, som hade dörren öppen. 
Muggar fanns i flera varianter för 
50 DKK, och nedsatt 50%. En tant 
kom fram, så Lars sa ”davs”. Hon 
frågade om vilka språk Lars talade. 
Hon kunde utmärkt danska, och 
förstod svenska. Lars köpte förstås 
en mugg, samt frimärke (10,50 kr). 

Ikväll åt Lars middag vid bord 52 i 
restaurangen: melon-cocktail till 
förrätt, vegetariskt till huvudrätt, 
och päronsorbet till efterrätt. Sedan 
blev det en sejour i baren, med Los 
Paraguayos. Bra musik, men Lars 
höll på att somna. Det sista av 
Färöarnas dramatiska berg försvann 
vid horisonten i skymningsljuset. 

4 JUNI. 2012 

DEL 6071 Det var bara historien om Surtsey, 
som var speciell. Detta berättades 
det mer om i fartygets högtalare. 
 
 
 
 
Ikväll var det sång med någon som 
personifierade Edith Piaff, i baren. 

OBS! Skall vi åter nämna att det är 
en kryssning med Arion från 
Göteborg via Färöarna, Island, 
Svalbard och Norge, åter till 
Göteborg som berättas om här. 
Under eftermiddagen erhölls 
sällskap av Kaj på fördäcket, och 
måsfåglar (stormfåglar sade någon) 
cirklade runt fartyget på öppet hav.  

senare Dags-Nytt med flaggor för 
ett par kommande nationaldagar. 
Idag åts lunch i huvudrestaurangen, 
bord 52, och man kan undra varför 
bordsplaceringen envisas med att 
gömma på fönsterborden. Man kan 
också fundera över det faktum att 
alla menyer är på Svenska, medan 
ingen i serveringspersonalen talar 

i ”Main lounge”. Lars förundrades 
över hur det påminde om något 
som kunde ha inträffat i Folkets hus 
i Åtvidaberg 1969; bildband och 
prat till. Ok då. –Att flera hundra 
människor idag andäktigt lyssnade 
var i sanning mycket fascinerande. 
Det hela handlade om Island, av en 
som tidvis bott och arbetat där.  

stämningen såtillvida att fartyget 
inte skulle lägga till i den centrala 
hamnen i Reykjavik, utan i en större 
hamn 5 km utanför centrum. Båten 
skulle vara inne kl. 7, men bussar 
till centrum inte avgå förrän varje 
timma från kl. 9. Det skulle 
dessutom kosta extra: 7 Euro. Då 
skulle receptionen kunna växla… 
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I natt fick tiden ändras en timma 
bakåt, då Färöarna har Engelsk tid. 
Imorse vågade sig Lars på frukost, 
och lyckades äta en hel del, fast 
några hungerkänslor inte visade sig. 
Det kan nämnas att resrutten 
faktiskt ändrades till motsatt 
riktning, men att Trondheim uteblir,  
   utan kompensation (…). Ett annat  

matsal som middagen, fast nu vid 
ett annat bord. Först mjukstart med 
en yoghurt, sen lite frukt, och frukt-
bullar, kaffe, och ananasjuice till. 
Idag på förmiddagen siktades 
Färöarna, och ankomsten besågs 
från ”panoramic view” framför 
baren, och utomhus i fören. Båten 
var någon timma tidig, mot avsett.  

60:e minut, så det var helt fel dag. 
Lars gick då i stort sett linje 1:s väg. 
Först i nordvästlig riktning från 
hamnen, och därmed norr om 
centrum. SMS köpcentrum, stadion 
och bostadskvarter passerades på 
väg upp till höjderna vid norra ring-
vägen. Hotell Føroya nåddes via en 
stig genom fårhagar. Lars provade  

Busshållplatserna som passerades 
hade alla bra information, och vänt-
hallar. Överallt sågs MASSOR av 
märken efter häftpistoler=affischer. 
En bussuppställningsplats sågs, och 
där stod idel nya bussar, så de 
uppemot 15-19 år gamla Volvo 
B10BLE är nog borta då. En sågs 
dock senare på håll bland husen. 

en lång omväg via en bäckravin fick 
göras, och sedan i serpentiner upp 
på höjderna. En rad nya höghus 
följde slänten, och lägre radhus 
framför dessa, så att sikten inte var 
skymd för de höga. Alla hus var 
påtagligt grå, som det värsta miljon-
program. Annars var husen överlag  
      ganska färgglada i denna miljön. 

15 kr veckan, v 22 
Rita utsikten vid hotell Føroyar i Torshavn Lars tittade vidare på de centrala 

kvarteren av staden. Det mesta var 
stängt, då det var söndag. Ett kort 
skrevs till Riaz -  det som erhållits 
från båten, med en stämpel, och 
foto på fartyget. Kortet postades 
vid regionbussarna. Ombordstig-
ning skedde lite efter 18. Det skulle 
vara senast 18.30, och avgång 19. 

Färöiska är inte det lättaste. Lars 
tog sig ned till stranden, och gick på 
stenarna över bäcken, som tidigare 
passerades på bro. Ett begravnings-
följe med svartklädda på lång rad 
gick över närmsta bro. Snart nåddes 
hamnen, med massor av småbåtar. 
–Var kan man åka med så små 
fartyg i en så hård miljö vid havet? 

BILD 

Igår kväll underhöll en pianist med 
Svenska sånger på bar Lido i aktern. 
Imorse duschade Lars i hytten. 
Dagens väder var lite lugnare med 
mindre sjögång, huvudsakligen 
mulet, men lite sol, och ljummet. 
Idag åts frukostbuffé i Lido vid 
akterdäcket. Många satt utomhus. 
Idag på förmiddagen hölls föredrag  

Personalen ställde efterhand in fler 
rottingstolar från däck, till de som 
stod upp i entrén. Lars tänkte att 
det har de inget för. Mycket riktigt: 
Svenskar kan ju inte ändra sig och 
sitta när de en gång blivit besvikna. 
Idag på förmiddagen satt Lars i 
biblioteket och förde över bilder till 
Sony-datorn, och förberedde några  

Svenska. Alltså får matbeställningar 
översättas till halvknackig Engelska. 
Hur som helst åt Lars lax med 
sallad, pedras (portugisiskt mineral-
vatten), samt sundae och kaffe. 
Idag på dagen satt Lars ute på däck 
och läste till sidan 60 i ”The last 
juror”, en av få Engelska böcker 
som hittades i fartygsbiblioteket. 

Middagen var idag tidigarelagd till 
följd av passagen av Surtsey, som 
givits tillstånd att åka närmare. 
Först  sågs  dock  Västmannaöarna.  
–Faktiskt mer uppseendeväckande!  
 
 
 
 

Det kan nämnas att en tredje hytt-
nyckel är fixad sedan några dagar. 
När Lars frågade om valutaväxling i 
receptionen, gavs ett nekande svar. 
Någonstans läste Lars bestämt om 
att isländska pengar kunde växlas 
där. Det var ju svårt på annat sätt. 
Igår kväll i samband med under-
hållningen lades först lite sordi över  

15 kr veckan, v 23 
Rita fartygets bibliotek ombord på Arion Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt (först ca 7 juni). 
 
Alternativt  startsidan igen. 

BILD 
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