Føroyar er eitt paradís
– Eg havi altíð ynskt mær at komið til Føroya. Tað siga helst øll, men mín áhugi
fyri Føroyum kom av tí at vit í skúlanum høvdu eina verkætlan um Føroyar, sum
vardi í tveir mánaðir. Eg havi sjálvur tikið stig til at koma higar. Hetta sigur Jens
Romundstad, betur kendur sum Biker Jens. Hann heldur, at Føroyar høvdu verið
væl egnaðar til eina Robinson ekspeditión
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Biker Jens er komin til Føroya og hetta er nakað hann altíð
hevur droymt um.
Hann hevur síðan hann var smádrongur ímynda sær Føroyar
sum eitt paradís og eftir at hann hevði havt eina verkætlan um
Føroyar í skúlanum, hevur hann altíð ætla sær hendan vegin.
Hann hevur sjálvur tikið stig til at koma higar
Stand-up
Á vitjanini í Føroyum fer Biker Jens at hava stand up undirhald
á Tvøroyri, á Glyvrum og í Café natúr.
Hesi undirhald ganga mest út uppá at fáa fólka at flenna og hann ger nógv burturúr, at halda seg
sjálvan fyri spott.
– Mær dámar ikki at gera gjøldur burturúr øðrum fólkum.
Biker Jens sigur, at tað eisini kemur at verða nógv biker skemt og eg taki tað upp sum eg komi í
tankar um.
– Eingin av stand-up undirhaldunum eru eins.
Biker Jens sigur at fólk hava møguleika til at seta spurningar og hann vil hava, at fólk eru við, tá ið
hann hevur undirhald.
Robinson
– Eg havi lært nógv av Robinson ekspeditiónini, serliga sálarliga og eg havi eisini lært nógv um
fordómar.
Biker Jens sigur, at tað var sunt hjá honum at koma burtur úr tí umhvørvinum hann var í.
– Tað sum eg eisini havi fingið burtur úr Robinson ekspeditiónini er, at eg eri sloppin at arbeiða
innan sjónvarp og tað dámar mær sera væl.
Nógv sum luttaka í Robinson vakna við kaldan dreym, tá ið tey finna útav, at tey gerast kend fyri
eyðkenni, tey ikki eru kend fyri í Danmark.
– Sýni sum nógv hava av mær, at eg eri harður og bara rópi upp, er eitt eykenni sum er komið av
Robinson. Eg fann út av, at teimum dámdi væl hetta harða rokkara eyðkenni, so eg hugsaði, at um
tey vildu hava tað, so skuldu tey eisini fáa tað.
- Eg eri ein biker og eg eri kjaftbreiður, men eg eri ikki harður, sigur Jens.
Djóravernd
Hann hevur havt nógvar sendingar, sum til dømis Biker Jens i østen, i USA og hann hevur fyri
stuttum fingið eina virðisløn, fyri eina sending hann gjørdi um tarvafikting. Virðislønina fekk hann
fyri bestu dokumentar sending ið arbeiðir innan djóravernd.
Í tí sambandi eru hann og konan boðin á vitjan hjá Brigitte Bardot í summar.
Spurdur um hvat hann heldur um at tarvafikting verður samanborið við hvalaveiðu, sigur Biker
Jens, at tað kann ikki samanberast. Hann heldur, at í tarvafikting verður eitt djór nýtt til undirhald,
men í hvalaveiðu verður hvalurin nýttur til mat.
Handilsskúla lærari
Biker Jens er útlærdur siviløkonomur við sergrein í strategi og leiðslu og hann hevur HD í bygnaði.
Hann hevur verið lærari á einum handilsskúla í Ishøj, men tíðin loyvir tí ikki meira. Hann heldur, at
eftir trý ár sum lærari, hevði hann brúk fyri at royna nakað nýtt.
Hann heldur nógvar fyrilestrar. Millum annað hevur hann hildið fyrilestur fyri kvinnulandsliðnum í

hondbólti í Danmark. Fyrilesturin gekk út upp á, hvussu man arbeiðir saman undir trýsti.
Fjølmiðlar
Biker jens heldur, at allir fjølmiðlar eru ikki eins. Hann sigur, at hann lesur bløð hvønn dag.
Men innan tabloid bløðini er eitt óheppi rák.
- Tað mugu verða meira týdningarmikil mál at skriva um, enn um Maria Hirse hevur tapt trý kilo,
sigur Biker Jens.
Hann hevur verið í eini rættargongd ímóti Se og Hør og sambært heimasíðuni hjá honum hevur
hann vunnið og sambært Se og Hør hava teir vunnið.
- Eg tími ikki at spilla mína orku upp á Se og Hør meira, tí at eg føli, at tá ið eg eri komin eitt stig
fram í bardaganum, fari eg fimm stig aftur, sigur Biker Jens.
Húgvur eru framleiddar har tað stendur fuck Se og Hør á og tær selja sum heitt breyð.
- Rokið millum Biker Jens og Se og Hør kom av, at blaðið skrivaði at Biker Jens hevði verið í song
við Tina Steel á Robinson oynni.
- Tað passar ikki. Tá ið man er á eini oyggj og onga tannbust hevur, øll stinka av sveitta og man
manglar føði, tá er sex ikki tað fyrsta man hugsar um.
- Eg burdi havt latið pástandin hjá Se og Hør farið framvið, men eg eri býttur og stoltur og eg skal
síggja meg sjálvan í speglinum. Tí kundi eg ikki bara tiga, sigur Biker Jens.
Robinson í Føroyum
Biker Jens heldur, at Føroyar høvdu verið væl egnaðr til eina Robinson ekspeditión. Um man
hugsar um teir fyrstu munkarnar sum komu til Føroyar, so kravdi tað nógv av teimum at yvirliva.
- Men eg haldi ikki, at føroyingar skulu fáa atgongd til nakra Robinson ekspeditión. Teir hava nógv
betri møguleika fyri at vinna enn danskarar. Føroyingar duga nógv betri at finna føði, serliga fisk,
heldu Biker Jens skemtandi.
Biker Jens er ein sera lítillátin maður at tosa við og myndin av honum sum ein harður rokkari heldur
ikki í veruleikanum.
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