
Sámal Bláhamar og hustru fejrer Guldbryllup 

Tórharda og Sámal Bláhamar har Guldbryllup fredag 10. januar. De to unge mennesker fra 

Vestmanna, som i mange år har været thorshavnere, kan se tilbage på 50 år i hinandens selskab. 

Selvom højtidsdagen indfalder på fredag, er den store fest henlagt til om lørdagen, og for at 

genkalde gamle minder finder den sted i Vestmanna.  

Gaver fra de omkring 50 gæster bliver der sikkert mange af, men største problem for Sámal er, hvad 

han skal forære Tórharda i morgengave. ’At hun har holdt mig ud i et halvt sekel, kræver selvsagt 

en belønning mindst på højde med Dronningens fortjenstmedalje,’ siger en taknemlig Sámal, der 

dog nok synes, at den allerstørste tak, han skylder sin guldbrud, er, at hun har født ham tre dejlige 

børn – først Fridrikur, dernæst Brynhild og til sidst Regin. Familielivet, der nu også inkluderer 

børnebørn, har altid været kærnepunktet for Tórharda og Sámal. 

Efter endt skolegang kom Sámal i mekanikerlære, og karakteristisk for den sprælske, unge mand 

gik der ikke mange år, før han stod med et bilværksted under eget tag. Superdekk var navnet, og 

den danske motororganisation FDM udvidede medlemsantallet på Færøerne kraftigt, da man tilbød 

et samarbejde med Sámals Superdekk. I tillæg hertil fødtes et lille rejsebureau, Tora Tourist Traffic, 

i Niels Finsens Gøta, der solgte alt mellem forretningsrejser og charterferier samt udlejning af 

sommerhuse på Færøerne. Også rejsebureauet blev linket til FDM’s rejsebureauer. 

Sámal har tillige opereret fire bybuslinjer i Thorshavn på vegne af Kommunen, og i den sjove ende 

kan nævnes indkøb i 1980’erne hos Simon Spies af Rejsekongens dengang værende luksusbus, der 

indeholdt både soveværelse til Simon selv foruden naturligvis morgenbolledamerne, endvidere var 

den indrettet med brusebad, kabys og kombineret daglig- og spisestue. Umiddelbat før 

årtusindskiftet blev vognparken forøget med en af Dronning Margrethes privatbiler, hvilken havde 

haft en såkaldt krone-nummerplade med tallet 12. På Færøerne blev den indregistreret som KRONE 

12 til stor munterhed for både lokalbefolkningen og turister, specielt danskere.  

I maj 2001 var en gruppe danske journalister på besøg på Færøerne. Sámal var af Landsstyret hyret 

til at gennemføre nogle indviduelle sightseeings med bladfolkene fra Danmark og havde bl.a. en 

journalist fra formiddagsbladet BT, Karin Schmidt, med på en tur i den royale Volvo. I Karins 

reportage kunne Sámal nogle dage senere læse, at det var tydeligt, at bilen havde tilhørt 

Dronningen, idet Karin kunne genkende lugten af netop det cigaretmærke, som Majestæten på det 

tidspunkt var kendt for at ryge. Sámal skyndte sig herefter at få bilens indtræk grundigt renset!  

Tórhardas hovedsyssel har i alle år været at stå i spidsen for hus og hjem, men dog har der ved siden 

af været plads til lidt forretning som, da hun på 1980-tallet i Alberts Hall lancerede et slankemiddel, 

som mange færøske damer stod i kø for at få fingrene i. Senere skulle de færøske kvinder afprøve et 

universalt rengøringsmiddel fra Østrig, og sidst har Tórharda slået dørene op til et Guesthouse på 2. 

etage i huset på Tjarnarlág. Bookinger indkommer dels direkte til Tórhardas email-system, dels 

bookes via Airbnb. 

For både Tórharda og Sámal er det en glæde, at deres ældste barn, Fridrikur, kører Superdekk 

videre, og idet Tóras Guest House i dag udgør en del af incoming-turismen på Færøerne, føler 

Guldbrudeparret sig tilbage til tiden med Tora Tourist Traffic. 

PREBEN JACK PETERSEN. 



 


