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Inngangur – eitt stutt yvirlit

Í stuttum er gongdin í málinum 
hend an. Í 1951 varð danski lækn
in Olaf Halvorsen konsti tu er  að ur 
sum lækni á Klaksvíkar sjúkra
húsi, eftir at læknin, sum hevði 
verið har, brádliga fór úr 
starvinum.

Tá starvið varð endaliga sett á 
fundi í sjúkrahússtýrinum 16. 
desem ber 1952, vóru fýra um
søkjar ar til starvið. Stýrið valdi at 
seta Eivind Rubek Nielsen í 
starv ið. Hendan læknasetanin 
hevði við sær, at norðoyingar fóru 
undir at savna undirskriftir inn til 
frama fyri einum skrivi til 
myndug leikarnar, har heitt varð á 
teir um at seta Olaf Halvorsen í 
lækna starvið. Í januar 1953 vórðu 
2334 undirskriftir frá borgarum í 
Norður oyggjum og í Leirvík 
saman við áheitanini handaðar 
myndug leikunum í Havn.

Tá fleiri áheitanir og semings
royndir ikki góvu nakað úrslit 
herd ist stríðið, og hvørki tann 
lóg liga setti læknin, Eivind Rubek 
Nielsen, ella landsins myndug
leikar sluppu á land í Klaksvík. 
Hin vegin var Olaf Halvorsen, 
sum varð løntur av norðoyingum, 
verandi í sjúkrahúslæknastarvinum 
til fyrst í mai í 1955.

Eftir at Halvorsen varð farin, 
birtist veruligur ófriður. Donsk 
herskip við stórum politistaliðum 
komu til Klaksvíkar, har skot vóru 
latin av, bumbur sprongdust og 
fólk vórðu løgd inn á sjúkrahúsið. 
Tað eydnaðist at fáa frið aftur í 
Klaks vík, nógv fólk fingu dóm, 
men tey kensluligu sárini vóru tey 
truplastu at lekja. Tað er týðiligt 
enn í dag, at kenslurnar framvegis 
eru sera sterkar og sjónarmiðini 
eru ymisk.

Men hvussu kundi hetta bera 
til í eini at síggja til friðarligari 

bygd í einum friðarligum Før oy
um?

Fólkaatkvøða, NATO og 
stórpolitikkur
Í Føroyum hevði verið fólka
atkvøða um loysing frá Danmark 
í 1946. Meirilutin fyri loysingini 
varð ikki stórur, 50,7%, men í 
Klaks vík vóru 72,1% fyri loysing. 
Tað var tí ikki tikið væl upp í 
Klaks vík, vinnuligu og loysingar
høvuðs borgini í Føroyum, at úrs
lit ið gjørdist eitt heimastýri, sum 
varð miðsavnað í Havn. Í Norð
lýsi num sæst, at eisini sambands
fólk vóru hart ímóti mið savn ing
ina av heimastýrinum í Havn.

Samstundis varð tjóðveldis
flokk urin, sum fekk rættiliga stóra 
undir tøku frá fiski og verka fólk
um í Norðoyggjum, settur á 
stovn. Tá Danmark, hóast løg
ting ið í 1940 hevði samtykt at 
vera uttanfyri allar hernaðar sam
gongur, við NATOlimaskapinum 
eisini limaði Føroyar inn í sam
gonguna í 1950árunum og síðan 
eisini gav loyvi til, at hernað ar
støðir skuldu byggjast í Føroyum, 
so gjørdist hetta eitt mál, sum 
m.a. tjóðveldisflokkurin kundi 
brúka fyri at fáa undirtøku fyri 
sín um virkna andstøðupolitikki. 
For maður tjóðveldisfloksins, Er
lend ur Patursson, var samstundis 
for maður í fiskimannaferlagnum, 
sum stríddist fyri betri korum til 
før oyskar fiskimenn. Hetta stríð
ið, sum fyrst og fremst varð vent 
móti teimum stóru reiðarunum, 
gagnaði tjóðveldisflokkinum, ikki 
minst millum fiskimenn í Klaks
vík. Tjóðveldisflokkurin vaks 
eisini skjótt og gjørdist longu í 
1958 nógv størsti flokkurin í 
Norð oyggjum. 

Føroyskur politikkur í 
1950-árunum
Í Føroyum høvdu sambands

flokk ar sitið við politisku leiðsluni 
síðan heimastýrislógin varð sett í 
gildi í 1948. Serliga var tað tann í 
Klaksvík lítli sambandsflokkurin, 
sum hevði sitið við leiðsluni og 
tað gjørdi hann eisini í 
1950árunum, saman við tí í 
1940árunum so sterka og 
loysingarsinnaða fólkaflokkinum, 
sum ikki gjørdi eins nógv við 
sjálv stýrisstríðið í kreppuárunum 
í 1950árunum. Yvirhøvur vóru 
1950árini eyðkend av verk
føllum, stættastríðið og nógvum 
ófriði á arbeiðsmarknaðinum. 
Sam  stund is vóru sambands flokk
urin og fólkaflokkurin borgarligir 
vinnu flokkar, ið vóru á vinnu og 
arbeiðsgevarasíðuni í fakfelags
stríð num, sum teir ofta sjálv
stýris sinnaðu verka og fiski
menninir í Klaksvík stríddust 
ímóti.

Politiskt vóru nógvir klaks vík
ingar sostatt eisini ímóti politisku 
kósini í Føroyum í 1950árunum.

Klaksvík og Kjølbro

Fyrru helvtina av 1900talinum 
vaks Klaksvíkin frá at hava 700 
íbúgv arar til at hava fleiri enn 
3000 íbúgvar. Tann vinnuliga 
menn ingin í fiskivinnuni rundan 
um nátúrhavnina í Klaksvík var 
so stór, at fólk úr øllum Norður
oyggj um og aðrastaðni við fluttu 
til Klaksvíkar, har nógv lønandi 
arbeiði var at finna.

Í Klaksvík var tað Jógvan 
Frederik Kjølbro, sum var byrj
að ur at handla í Klaksvík í 1912, 
ið gjørdist sterki vinnu lívs
maðurin. Í 193050árunum 
hevði tann dugnaligi handils
maður in ment sína fyritøku til ta 
størstu í Føroyum, og hon var 
nær um einaráðandi í Klaksvík. 
Fyritøkuna hevði Kjølbro bygt 
upp rundan um sínar handlar og 
síni skip. Samstundis hevði hann 
bygt og fíggjað virkisbygningar, 
handlar og bryggjur serliga á 

eystaru síðuni á vágni, har hansara 
virki hevði høvuðssætið. Hetta 
skapti nógv virksemi og arbeiði til 
hópin av fólki, sum gjørdust knýtt 
at hansara fyritøku, bæði á sjógvi 
og á landi.

Tað var samstundis eyðsæð, at 
longu í 1930árunum var ávís 
mis nøgd í Klaksvík við tað vald, 
ið hetta gav fyritøkuni. Hetta 
kom m.a. til sjóndar seint í 
1930árunum, tá Kjølbro hevði 
ætlanir um at byggja út í Klaksvík, 
og skuldi ogna sær eitt øki við 
vágna norðarlaga á Stongunum. 
Tað kom til harðligan orðadrátt 
millum sóknarstýrisformannin í 
Klaks vík og Kjølbro, sum segði, 
at fekk hann ikki loyvi til at keypa 
og byggja út í Klaksvík, so um
hugsaði hann at flyta sítt virksemi 
á Kunoyarnes. Hann upplýsti 
eisini, at aðrar stórar kommunur 
høvdu bjóðað betri sømdir enn 
sóknar stýrið í Klaksvík, sum ikki 
vildi geva sømdir til eina fyritøku, 
sum rindaði kr. 800.000 í lønum 
ár liga. Sóknarstýrisformaðurin 
svar aði, at tað var einki nýtt, at 
Kjøl bro hótti við at flyta sítt virk
semi, men sóknarstýrið helt tað 
ikki vera rætt, at ein maður legði 
seg á alt økið við vágna. Hann 
helt eisini uppá, at Kjølbro í 
longri tíð hevði hótt við at flyta 
sítt virksemi til Funningsfjarðar. 
Kjølbro fekk ikki loyvi at keypa 
grund økið, sum sóknarstýrið 
hevði egnar ætlanir við. Seinni 
segði Kjølbro, at hann hevði 
ætlað at brúkt grundøkið til at 
vaksa um frystaríið á Kósini. Í 
1930árunum vóru eisini aðrar og 
størri ósemjur millum sóknar
stýrið og Kjølbro, serliga um 
rætt in til at krevja brúgvagjøld, 
sum báðir partar hildu seg hava 
sjálv sagdan rætt til, og um 
havnaútbyggingar. Í 1934 gekk 
ein “adressa” – t.e. undir skrifts
innsavnan – í Klaksvík til frama 
fyri eina útbyggingarætlan av 
havn ar lagnum, serliga á vestara 

armi num á vágni, sum Kjølbro 
ikki tók undir við.

Ætlanin hjá Kjølbro at flyta 
virk semi á Kunoyarnes gjørdist 
av ongum, men hugsanir hansara 
um at leggja virksemi aðrastaðni 
enn í Klaksvík vístu seg at vera 
reellar. Í 1940 keypti Kjølbro 
skipa smiðjuna á Skála, seinni í 
1940 árunum bygdi hann frystarí 
á Skála og í 1956 – eftir lækna
stríðið – eitt turkihús. Í Klaksvík 
var stór misnøgd við hesa gongd
ina, tí nógv virksemi og nógv 
arbeiðspláss hvurvu úr bygdini.

Ein lækni við eini ivasamari 
fortíð kemur til Klaksvíkar
Tað var inn í hendan samanhang, 
at ein nýggjur danskur lækni í 
1951 varð fyribilssettur við Klaks
víkar sjúkrahús, ið summi hildu, 
at føroysku myndugleikarnir 
høvdu í hyggju at niðurleggja. 
Neyv an mundi nakar annar 
stovn ur vera so tætt knýttur at 
sam leikanum í Klaksvík sum 
sjúkra húsið, ið varð reist við 
lokal um kreftum og miðlum í 
1898. Í 1920 og 1930árunum 
varð leiðsla og rakstur av sjúkra
húsinum yvirtikin av landinum og 
ríkinum, sum umvegis sjúkra hús
stýrið (5 fólk), ið landsstýrið (3) 
og danska stjórnin (2) valdu, m.a. 
setti læknarnar. Í Klaksvík var 
týðilig misnøgd við, at lokalu 
myndugleikarnir høvdu mist 
ræðið á sjúkrahúsinum. Har um
framt vísti tað seg at vera ógvuliga 
trupult at fáa læknar at støðast í 
Klaks vík. Ein kendur klaks vík
ingur helt, at læknarnir í Klaksvík 
komu og fóru sum ferðafólk.

Tá danski læknin Ronnenberg 
eftir stutta setan rýmdi úr Klaks
vík í 1951, varð Olaf Halvorsen, 
sum var komin til Havnar at vera 
lækni í 1948, fyribilssettur í 
Klaks vík. Halvorsen var ein 
dugna ligur lækni, og tá hann 
yvir høvur kom til Føroyar, so 

Læknastríðið: 

Ein einføld læknasetan og 
ein samansettur uppreistur

Leingi hevur læknastríðið, sum óivað man vera tað tættasta føroyingar nakrantíð hava verið einum 
borgarakríggi, verið dult og lítið viðgjørt. Tá tað hevur verið viðgjørt, so hevur tað onkuntíð verið 

einsíðugt. Í hesi grein skal ein roynd vera gjørd at lýsa hetta ótespiliga, fløkta og enn aktuella stríð
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hekk tað mest saman við upp
gerðini í Danmark við persónar, 
sum høvdu samstarvað við 
nasistarnar undir týsku 
hersetingini. Í mun til aðrar 
læknar, sum komu og fóru úr 
Klaksvík, so vildi Halvorsen tí 
vera í Klaksvík – ella sannlíkari, 
hann kundi við síni ivasomu 
fortíð og treisku atferð illa fáa 
starv aðrastaðni. Halvorsen var í 
1939 sum nýútbúgvin danskur 
lækni møttur á Sønderborg 
sjúkra  húsi í nasibúna og nasi
stylv um. Eitt tíðarskeið í 1940 
hevði hann avloyst danska 
nasista leiðaran Frits Clausen, 
sum eisini var lækni, meðan hann 
tók sær av nasistaflokkinum. Í 
19381941 hevði hann verið lim
ur í danska nasistaflokkinum. 
Har um framt hevði hann í 1942 
meldað seg tøkan hjá Waffen SS 
til at gera sjálvbodna tænastu sum 
lækni á týska eysturhermótinum. 
Hóast hann ongantíð varð inn
kallaður, so breggjaði hann sær 
al ment av sínum vilja at gera tæn
astu, eisini meðan hann var lækni 
í Klaksvík. Heldur ikki vildi hann 
seinni viðganga, at hann hevði 
gjørt nakað skeivt.

Meðan Olaf Halvorsen var í 
Havn viðgjørdi gerðarætturin hjá 
danska læknafelagnum, har før
oyska læknafelagið var dóttur
felag, skuldsetingar móti honum 
fyri gerðir hansara undir krígnum. 
Kravt varð, at Halvorsen skuldi 
missa limaskapin í læknafelagnum, 
men gerðarætturin átalaði bert 
hansara ´nationalu viðurskifti` og 
kravdi, at Halvorsen skuldi gjalda 
sakar málskostnaðin, sum var kr. 
601,50.

Gerðarættarúrskurðurin varð 
kunn gjørdur í Ugeskrift for 
Læger í februar í 1949, men tá 
Halvor sen – við tí grundgeving, 
at hann ikki vildi viðurkenna, at 
hann var sekur – sýtti fyri at 
gjalda upphæddina, varð hann 
strik aður sum limur í lækna felag
num. Í desember 1951, nakrar 
mánaðir eftir, at Halvorsen í juli 
1951 varð fyribilssettur í Klaksvík, 
fekk hann at vita frá danska 
læknafelagnum, at hann kundi 
endurvinna limaskapin, um hann 
rindaði sakarmálskostnaðin. Tað 
sýtti Halvorsen fyri at gera, við tí 
avleiðing, sum hann eisini fleiri 
ferðir varð kunnaður um, at hann 
illa kundi verða settur í fast starv 
á sjúkrahúsinum í Klaksvík. 
Sáttmálin millum Sundheds
styrel sen og læknafelagið ásetti, 
at treyt fyri at reka sjúkra kassa
praksis var limaskapur í lækna
felag num. Sjúkrahúslæknin í 
Klaksvík hevði – fyri at lætta um 
byrðuna hjá kommunulæknanum 
– atgongd til sjúkrakassapraksis, 
sett til 500 sjúklingar.

Tá sjúkrahússtýrið á fundi í 
Havn 16. desember 1952 endaliga 
skuldi seta sjúkrahúslæknastarvið, 
sum fýra skikkaðir umsøkjarar 
vóru til, kundi Halvorsen sostatt 

illa setast; men heldur einki 
bendir á, at nakar í sjúkra
hússtýrinum metti, at norð oy
ingar ynsktu, at Halvorsen skuldi 
setast í starvið. Robert Joensen, 
um boð norðoyinga í stýrinum, 
var vegna vánaligt veður ikki á 
fundi, men landslæknin hevði 
um vegis telefon kunnað hann um 
málið, sum Robert lat upp í 
hendur nar á landslæknanum. 
Eingin hevði vent sær til Robert 
við ynski um at seta Halvorsen, 
og Robert greiddi tí seinni frá, at 
hann ikki visti, hvørja støðu hann 
vildi havt tikið, um hann var á 
fundi num. Petur Mohr Dam, 
sum orsakað av fólkatingsarbeiði 
heldur ikki var á fundinum, hevur 
upp lýst, at hann hevði tikið somu 
støðu sum hini umboðini, ríkis
um boðsmaðurin, landslæknin og 
Trygvi Samuelsen, um hann 
hevði verið á fundinum. Einki 
bendir tí á, at nøkur onnur avgerð 
hevði verið tikin, um sjúkra hús
stýrið hevði verið fullmannað.

Tá tann av Sundhedsstyrelsen 
fyrst innstillaði læknin, Lade
gaard, ikki tók av starvinum, setti 
stýrið Eivind Rubek Nielsen, 
kommunulækna í Vágunum, í 
starv ið sum sjúkrahúslækna í 
Klaks vík. Eivind Rubek Nielsen, 
sum varð mettur at vera tann 
næst best skikkaði til at røkja 
sjúkra húslæknastarvið, skuldi 
byrja í nýggja starvinum í Klaks
vík 1. apríl 1953. Tað skuldi fáa 
av gerandi týdning fyri fylgjurnar 
av setanini, at Eivind Rubek Niel
sen og sonur Jógvan Frederikk 
Kjøl bro, Ewald Kjølbro, vóru 
svágr ar.

Norðoyingar mótmæla 
læknasetanini
Tað var ikki fyrr enn setanin var 
avgreidd, at nakar gjørdi vart við, 
at tey ynsktu Halvorsen í starvið. 
Um ársskiftið 1952/53 varð farið 
at samla undirskriftir til frama 
fyri eini áheitan á sjúkrahússtýrið 
um at seta Halvorsen. Av teimum 
5287 íbúgvunum í Norður oyggj
um og í Leirvík skrivaðu 2335 
fólk undir adressuna, sum 14. 
januar 1953 varð handað sjúkra
hús stýrinum. Tey, ið skrivaðu 
undir, fóru nakað misvísandi at 
kalla seg 95 (%) arar, meðan tey, 
sum sýttu fyri at skriva undir, 
fingu heitið 5 (%) arar. Leiðari 
fyri 95ararnar gjørdist frá byrjan 
av tann hóvligi og treiski havnar
meistarin Fischer Heinesen.

Tá hvørki sjúkrahússtýrið ella 
aðrir føroyskir ella danskir 
myndug leikar hildu seg kunna 
ógilda eina starvssetan, sum var 
endaliga avgreidd, tóku 95arar 
til onnur víðgongdari tiltøk enn 
áheitanir. Tá myndugleikarnir 
komu til Klaksvíkar við Thors
havn 29. mars 1953 fyri at fyri
reika setanina av nýggja sjúkra
hús læknanum, vórðu teir møttir 
av fjøld av fólki, sum forðaði 
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teimum í at koma á land; og tá 
Eivind Rubek Nielsen kom til 
Klaks víkar við Thorshavn 1. apríl 
fyri at taka við starvinum slapp 
heldur ikki hann í land. Møblarnir 
hjá honum, sum 17. mars 1953 
vóru sendir til Klaksvíkar, har teir 
vórðu settir á goymslu í einum 
bygn ingi hjá Kjølbro, vórðu 
nakrar dagar seinni oyðilagdir av 
inn brotsfólki.

Halvorsen – sum ikki lógliga 
var í starvi eftir 1. apríl 1953 – var 
tí verandi á sjúkrahúsinum í 
Klaks vík, har hann varð løntur av 
norð oyingum, meðan Eivind 
Rubek Nielsen, setti læknin, 
ongan tíð slapp til Klaksvíkar. 
Eivind Rubek Nielsen var av 

adressu fólkum alment lagdur 
undir bæði líkt og ólíkt, og tey, 
m.a. Olaf Halvorsen, fekk í Før
oya Rætti í apríl 1954 dóm og bót 
uppá kr. 1800 fyri at hava æru
meitt Eivind Rubek Nielsen. 
Tveir 95arar fingu 40 daga hefti 
og skuldu rinda Eivind Rubek 
Niel sen kr. 6000 í bótum o.a. 
Onkun tíð søgdu 95arar, at tað 
var meira umráðandi at forða fyri, 
at Rubek Nielsen fekk starvið enn 
at varðveita Halvorsen. Eitt orða
felli hjá 95arum var, at Kjølbro 
ráddi sum var yvir teirra lívi, men 
fekk Rubek Nielsen starv sum 
lækni í Klaksvík, so ráddi hann 
eisini yvir teirra deyða. Tað tóktist 
týðiligt, at hóast meirilutin vildi 

hava Halvorsen at vera sjúkra hús
lækna í Klaksvík, so varð hetta 
eisini eitt stríð ímóti Kjølbro, 
sum eins og í 1930árunum sýtti 
fyri at skriva undir adressuna.

Samstundis vóru fiski manna
verkføll, m.a. lá fjarfiskiflotin frá 
8. januar til 19. apríl 1953. Fiski
menn, fiskimannafeløg og verka
mannaflokkar nýttu høvi til at 
vísa sína misnøgd við stórreiðarar 
og sitandi samgongu. Hendan 
kreppu støðan styrkti eisini um 
undir tøkuna og týdningin, sum 
lækna málið fekk.

Samstarvstrupulleikar og 
semingsroyndir
Nógv bendir tó á, at læknaósemjan 
kundi verið loyst nakrar fáar 
mánaðir eftir, at hon var íkomin, 
t.e. áðrenn hon veruliga gjørdist 
til eitt harðrent stríð, men tá tað 
ikki eydnaðist, so var ein høvuðs
grund, at Halvorsen, sum ikki 
tóktist lættur at samstarva við, 
setti seg upp ímóti einhvørjari 
sem ings roynd og einhvørjari 
semings loysn. Kommunulæknin í 
Klaksvík, Marner Simonsen, sum 
varð chikaneraður og hóttur av 
adressu fólkum, tí hann ikki al
ment vildi sýna Halvorsen stuðul, 
segði seg 20. mai 1953 úr starvi. 
Ein orsøk var chikanan frá 95
arum, sum heldur ikki dámdu, at 
Marn er Simonsen var limur í 
læknafelagnum, og sam starvs
trupul leikar við Halvorsen, sum 
nú gjørdist einsamallur lækni í 
Klaks vík.

Tann 20. juli 1953 var semja 
fingin við sjúkrahússtýrið og 
formenninar í politisku 
flokkunum um eitt semings upp
skot, sum Fischer Heinesen hevði 
lagt fram í Havn. Hetta semings
upp skotið legði upp til, at sjúkra
hússkipanin skuldi broytast so
leiðis, at sjúkrahúslæknin bert 
skuldi vera sjúkrahúslækni, sum 
ikki kravdi limaskap í lækna
felagnum. Eitt nýtt sjúkrahússtýri 
skuldi skipast fyri Klaksvíkar 
sjúkra hús, har trý av fimm um
boð um skuldu veljast í Norðoya 
lækna dømi. Hetta skuldi slóða 
fyri, at Halvorsen kundi setast í 
starvið, uttan at vera limur í 
lækna felagnum, tá lýst varð av 
nýggjum. Fyrst skuldi semja fáast 
við Eivind Rubek Nielsen um, at 
hann segði seg úr starvinum og 
fekk starv sum sjúkrahúslækni á 
Tvøroyri. Ein treyt hjá myndug
leikunum var, at lóglig viðurskifti 
vórðu endurskapað á sjúkra húsi
num, meðan arbeitt varð við 
máli num, t.e. at Halvorsen mátti 
av sjúkrahúsinum, meðan málið 
var avgreitt.

Sendinevndin úr Klaksvík var 
heilt væl hýrd, tá hon fór av 
fundi num, men hýrurin versnaði 
skjótt eftir at Fischer Heinesen úr 
Havn hevði ringt til Halvorsen 
fyri at kunna um semjuna. 
Halvor sen segði við Fischer 
Heine sen, at varð handan semjan 
góð tikin, so rýmdi hann úr Klaks
vík og kom ongantíð aftur. Bæði 
Hákun Djurhuus og N.J. Ras
mus sen prestur royndu í Klaksvík 
at fáa Halvorsen at broyta støðu. 
Hákun Djurhuus bjóðaði honum 
enntá at búgva í sínum húsum, 
meðan arbeitt varð við málinum, 
men til onga nyttu. Undir hesum 
um støðum noyddist Fischer 
Heine sen eftir ein fund á Hotel 
Klaks vík 21. juli at boða lands
stýri num frá, at semjan varð vrak
að av fundarfólki í Klaksvík. Helst 
fyri at fjala útyvir, at Halvorsen 
var orsøkin til, at fundarfólkið 

noydd ist at vraka semings upp
skotið, broyttu tey í brævinum til 
landsstýrið í eini fundarsamtykt 
frá fólkafundi úti í Grøv 18. juli 
1953, – sjálv heimildin handan 
nevndu samráðingar í Havn 20. 
juli 1953 – sum 2300 fólk sambært 
adressu fólkunum høvdu samtykt. 
Norðlýsið upplýsir, at 6700 fólk 
vóru á fundinum. M.a. settu tey í 
brævinum til landsstýrið fram eitt 
nýtt – og fullkomuliga órímiligt – 
krav um, at øll umboðini hjá 
Norð oya læknadømi í nýggja 
sjúkra hússtýrinum skuldu veljast 
millum 95arar, sum høvdu sett 
sítt navn á adressuna. Harumframt 
strikaðu tey krav í nevndu fundar
sam tykt um, at sjúkrahúslæknin 
bert skuldi vera sjúkrahúslækni. 
Við svarinum, sum m.a. kravdi, at 
mis munur varð gjørdur millum 
norðoyingar, var eingin semja 
møgu lig. 

Eftir hetta mistu myndug
leikar nir, sjúkrahússtýrið og 
lækna felagið tað seinasta álitið á 
Halvor sen; og hondskrivað 
spurnar tekn, sum onkur í lands
stýrinum hevur sett á brævið frá 
adressu fólkunum við teimum 
nýggju krøvunum, vísa, at lands
stýrið eisini hevði mist álitið á 
95arunum. Læknafelagið, sum 
ongan tíð hevði tikið undir við 
hesu semjuna, boðaði 27. juli 
1953 løgmanni frá, at øll leys 
lækna størv í Klaksvík nú vóru 
bloker aði av læknafelagnum, til 
hin lógliga setti læknin, Eivind 
Rubek Nielsen, hevði tikið við 
starvi num; varð verandi støðu á 
Klaks víkar sjúkrahúsi lýst lóglig, 
fóru allir læknar í Føroyum at 
um hugsa at siga seg úr starvi. 
Hetta brævið varð undirskrivað 
av Jacobi Højgaard, formanninum 
í føroyska læknafelagnum. Eisini 
myndug leikarnir vildu nú hava 
Halvor sen av sjúkrahúsinum í 
Klaks vík.

Uppreistur móti yvirvøldini og 
kúgan av minnilutanum
Ymisk viðurskifti høvdu við sær, 
at lítið hendi í langa tíð, m.a. 
kommunuval og løgtingsval. 
Har til kom, at føroyskir myndug
leikar, sum ikki høvdu valdsamboð 
til at endurreisa lóglig viðurskifti 
í Klaksvík, hildu, at danskir 
myndug leikar áttu at taka sær av 
lækna málinum, meðan danskir 
myndug leikar, sum høvdu vald
sam boðini til at endurreisa lóglig 
viður skifti í Klaksvík, av lætt
skiljandi grundum ikki vildu 
senda politistalið til Føroya uttan 
bein leiðis áheitan frá føroyska 
lands stýrinum. Hvørki landsstýrið 
ella danska stjórnin vildu sita 
einsa møll eftir við ábyrgdini av, at 
vald varð brúkt móti norð oy ing
um.

Tann 21. apríl 1955 – eftir at 
ólóg lig viðurskifti høvdu valdað í 
Klaks vík í meira enn tvey ár – 
gjørdu myndugleikarnir eina 
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