
Vinstrumegin frá Martin, Katja, Frank og Elvira

18. august í ár var felagið ein felagstúr til Saksunar. Høvið beyðst, tá ið felagið fekk vitjan av tveimum sera 
fryntligum hjúnum, sum koyra runt við hvør sínum gamla Chevrolet. Vit fingu eitt prát við tey. Talan er um 
ein gulan og ein reyðan 1969 Corvette. Parið í tí reyða eru Katja og Martin Bernoulli, sum eru úr Sveis. Í tí 
gula eru Elvira Nagel og Frank Romanowsky úr Týsklandi.

Upprunaliga var ætlanin, at tey skuldu víðari til Íslands við Norrønu, men vegna koronu-farsóttina, sluppu 
tey ikki víðari. So statt høvdu tey góða tíð og koyrdu alt landið runt, meðan tey vóru her. Tey greiða frá, at tey 
hittust gjøgnum týska Corvette forumið fyri einum 10 árum síðan. Tey løgdu til merkis, at tey høvdu nógv 
felags áhugamál, umframt næstan sama bil, so tey valdu at hittast stutt eftir. At byrja við vóru tey mest saman 
til ymisk treff, sum flestu eigarar av amerikanskum bilum helst eisini eru. Men so var tað á einum slíkum 
treffi, at tey komu í samband við ein mann, sum fyriskipaði ein túr til Suðurfraklands við Corvettum frá 
øllum árgangum. 

Tankin, at tey skuldu vera so nógv, sum fóru saman, gav teimum tað dirvið, sum tey hildu vera neyðugt at 
hava, fyri at fara eina slíka váðaferð. Hetta var byrjanin til at skipa fyri okkara egnu bilferðum, siga tey. Báðir 
bilarnir eru 1969 Small Block Corvette. Tann guli coupé er bygdur eitt sindur meiri mótvegis komforti. Hann 
hevur automatisk gir, air condition, powerstýring og 300 hestar. Tann reyði coupé er bygdur meiri sum ein 
einfaldur "bare bones" sportsvognur. Hann hevur 4 manuel gir, manuella stýring og 350 hestar. Har eru eisini 
onkrir ytri munir, eitt nú hevur tann guli targa tak og side pipes, har sum tann reyði hevur galesju. Spurd, hví 
tey valdu júst hesar bilarnar, greiða tey frá, at tey vildu bæði hava onkran bil, sum tey kundu koyra í, og ikki 
okkurt framvísingarakfar, sum ikki hevur gott av at verða flutt. 

Tey hava keypt bilarnar í tí standinum, sum teir eru í nú og hava ongar ætlanir um at fáa teir restaureraðar. 
Tey hava tó gjørt ymsar umvælingar, so hvørt sum okkurt er gingið fyri á teirra mongu ferðum. At tey hava 
koyrt runt alt Europa á henda hátt hevur knýtt eitt sterkt band millum tey og bilarnar.  

Tað ytra á bilunum er gjørt úr plasti, so tað rustar ikki. Størsti vandin við bilunum er, um rustur kemur í 
rammuna og stólparnar, og tað er slíkt ein skal kanna gjølla, um ein ætlar at keypa ein slíkan bil. Annars er 
tað, sum gongur fyri, mest teir leysu lutirnir, bremsurnar, girkassin og so tað, at tað lekur inn í bilin. 

Bæði pørini eiga eisini aðrar eksotiskar bilar. Martin og Katja hava ein 2010 Challenger og ein 2018 Mustang, 
og Frank og Elvira eiga ein C4 Corvette og ein agggamlan Army Jeep, men C3 Corvettirnar vilja altíð vera 
teir bilarnir, sum hava eitt serligt pláss í hjørtunum í familjunum, og sum tey ætla at halda fast við sum 
longst. 



Tey greiða síðan frá, hvat tað var, sum fekk tey at fáa sær júst henda bilin. Tað var ein dreymur frá 
barnaárunum. Martin búði nøkur ár í Amerika sum unglingi, og tá hevði hann ein 66 Camaro eina tíð. 
Honum hevði aldri dámt, hvussu teir amerikansku bilarnir svimja runt á vegnum, men hevði altíð elskað V8 
megina. Tað, og tíðarleysa sniðið, var grundarlagið fyri at fáa sær ein Corvette frá 60´unum. Og so tað, at 
bilurin hevði óhefta avfjarðing aftan, skivubremsur á øllum 4 hjólum og eitt lágt tyngdarpunkt. Alt hetta til 
samans ger, at bilurin er ein sonn fragd at koyra, sjálvt 50 ár eftir at hann varð framleiddur. 

Hann hevði leitað alt USA runt í tvey ár fyri at finna tann rætta 68-70 Corvette, tá ið hann av berari tilvild 
fann júst tann bilin í Týsklandi. Kravið var, at hann skuldi síggja út og koyra akkurát sum ein originalur bilur, 
og tað ikki var so umráðandi um stellnummarið og alt tað passaði saman heilt sum upprunaliga. Og tað var 
tað, sum vit fingu. 



Fyrstu ferð, tey hoyrdu um Føroyar, var, tá ið tey fyrireikaðu túrin og hugdu eftir ferðaseðlum við Norrønu.
Vit hildu, at tað hevði ligið væl fyri at steðgað nakrar dagar her á vegnum víðari og koyra eitt sindur runt á 
nøkrum oyggjum, sum vit ikki vistu nakað serliga nógv um. Men so kom korona og broytti alt, og vit tóku 
eina spontana avgerð um at vera alla frítíðina her í staðin. Og tað hava tey ikki angrað. Tey vóru serlig ovfarin 
av, hvussu vøkur náttúran er. Sum sveisarar vildu vit helst lýst Føroyar sum alpurnar, men við færri trøum, 
men meiri sjógvi. Kann tað vera betri? Og teir snúgvandi vegirnir eru perfektir til ein Corvette at koyra á.



Annars hava tey verið á mongum slíkum ferðum, m.a. gjøgnum Frakland, Ongland, Skotland, Írland, Kroatia 
og eina (solo)ferð eftir amerikansku vesturstrondini. Á hesum ferðum hava tey upplivað mangt og hvat. Til 
dømis steðgaðu tey einaferð upp á einum fjarskotnum vegi í Írlandi. Ein pakningur var farin at leka, og har 
var einki at gera. Ventildekslið lá á bønum og bilar koyrdu bara framvið og fólk gløddu. Við eitt høggur ein 
bilur bremsurnar í og ein maður loypur úr bilinum. Hann presenterar seg sum russara, sum býr í Írlandi. 
"Eg eri tann, ið kann hjálpa tykkum við hasum!" segði hann. Vit koyrdu so niðan til verkstaðin hjá honum 
á miðjari nátt, við einum stórum bláum skýggi aftur úr okkum. Men nakrar tímar seinni vóru vit aftur á 
vegnum, og alt riggaði, sum tað skuldi. 

Í Saksun varð steðgað eina løtu

Martin roynir við hesari søguni at lýsa, hvat ið ger tað so fantastiskt at koyra runt í øðrum londum við 
einum slíkum ellisakfari. Allastaðni, har tey koyra, koma tey í samband við fólk, sum koma at fregnast um 
bilin. Alt sær eisini øðrvísi út, tá ið ein sær tað gjøgnum forrútin á einum ellisakfari. Tey hava ikki skund og 
njóta vegirnir og landslagið. Tey royna at sleppa undan at koyra á motorvegunum og elska hinvegin at taka 
teir smáu umvegirnar, allastaðni har tað ber til. Tað er nógv stuttligari, og ein kann njóta ljóðið frá einum 
gomlum V8. Men har eru eisini onkur lýti. Av og á steðga bilarnir upp. Viðhvørt ber til at umvæla og bøta 
um, og tey kunnu koyra víðari. Men aðrar tíðir ber tað ikki til, og so má bilurin fraktast heim aftur og tey 
mugu ferðast onkran annan veg. Men tað er kanska eisini ein partur av spenninginum við at ferðast á henda 
hátt.

Tey plaga at vera ein túr hvørt summar og gera eitt rættiliga umfatandi fyrireikingararbeiði. Tey skapa sær 
sambond, har tey ætla at fara, sum kunnu hjálpa, um tað gerst neyðugt. Leggja ein plan b, um illa vil til, o.s.fr. 
Og ein Corvette hevur einki bagagurúm, so tað ber ikki til at taka nógv við. Men tey vilja nógv heldur hetta, 
enn at fara við einum nýggjum bili. 



Í Amerika heilsa fólk vanliga upp á hvøn annan við at siga "how are you?". Men tá ið tey fóru við 
Corvettinum, spurdu fólk bara: "What year?". So upp á tann mátan er bilurin ein ísbrótari. Einaferð vóru vit 
í San Francisco og hittu eitt eldri par. Tá ið tey høvdu spurt, og vit høvdu svarað "69", tá letur í hesum gamla: 
"69? Tað var árið, tá ið eg fyrstu ferð fekk eitt lítið" og so peikar hann á hesa gomlu konuna og sigur: "og tað 
var ikki tú!".  

Her verður mett um, tosað og reypað eitt sindur



Áhugin fyri túrinum var hampiliga stórur

Annars siga teir báðir Martin og Frank, at konurnar at byrja við ikki vóru so nógv fyri hesum, men nú er 
vent í holuni, og tey hava knýtt vinarbond kring allan heimin. Tað er ein so hugnaligur og góður felagsskapur 
kring hesar gomlu bilarnar og áhugan fyri teimum.

Hetta ítrivið hevur givið okkum so nógv eyka í gerandisdegnum, og vit gleða okkum longu at uppdaga aðrar 
partar av heiminum í okkara sportvognum. 


