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Eg havi altíð verið svakur í motorsúkklum
Í hesum døgum vitjar búskaparfrøðingurin og sjónvarpsstjórnan,
Biker-Jens, í Føroyum

a út

– Eg havi altíð verið púra
svakur eftirmotorsúkklum.
Soleiðis sigur Jens Romundstad
– betur kendur sum Biker-Jens
frá Robinsonsendingini hjá
TV3.
Motorsúkklumaðurin vitjar í
Føroyum í hesum døgum, og er
tað okkara egni Harleysonmaður, Ove Ritter, ið hevur
fingið vitjanina í lag.
Heima hevur Biker-Jens tvær Harley
– Vit hittust faktiskt fyrstu ferð Davidson. Hesa lænti hann frá Ova Ritter, sum
skipar fyri ferð hansara í Føroyum
í Kirgisa fyri tveimum árum
Foto: »Biker-Jens Kristian«
síðani, sigur Ove Ritter, sum
starvast hjá Færøernes Kommando.
Teir vóru báðir í ørindum fyri danska herin í Kirgisia.
Biker-Jens gjørdist kendur um alt ríkið, tá hann var við í
Robinsonsendingini, og hevur hann livað av sínum víðagitni síðani.
Hann ger nógvar sjónvarpssendingar, hevur m. a. koyrt runt í USA, í
Fjareystri og í Australia á motorsúkklu – við sjónvarpsliði í hølunum.
Men nú er hann í Føroyum.
– Føroya hava altíð havt mín áhuga. Eg minnist frá skúlaárunum, at vit
høvdu tema um Føroyar í tveir mánaðir, og tá lærdi nógv um Føroyar –
og eg siti júst nú og lesi »Den sorte gryde« hjá Williami Heinesen fyri
aðru ferð, sigur Biker-Jens.
Sum ungur skrivaði hann saman við eini gentu av Tvøroyri, sum hann
kortini hevur mist sambandið við. Men tað kann kanska longu bjargað
aftur, tí í gjárkvøldið var hann í Suðuroy, har skipað varð fyri tiltaki
saman við TB…?
Jens Romundstad er útbúgvin siviløkonomur í strategi og leiðslu. Eisini
hevur hann HD í organisatión. Hann heldur javnan skeið og fyrilestrar,
bæði sum Robinsonluttakari, men eisini í virkismenning, har hann nýtir
royndirnar frá Robinson sum grundarlag.
– Hesum fái eg rættuliga nógv burturúr. Ofta halda fólk, at tey arbeiða
best saman við teimum, sum eru »næstan« líka sum tey, men soleiðis er
tað bara ikki. Tú skal júst arbeiða saman við fólkum, ið ikki eru sum tú,
tá fært tú útnytta komplimentermongdina – og tá fæst nógv meira burtur
úr, sigur Biker-Jens.
Pápi Jens var eisini púra villur í motorsúkklum, og Jens greiðir okkum
frá, at hann sum smádrongur gjørdi alt fyri at sleppa at sita aftan fyri hjá
pápanum.
– Eg sló grasplenuna, passa lítlusystir, tømdi rusk og alt sum eg kundi
fyri at sleppa at sita uppi á – og onkuntíð sjálvur at koyra, sigur hann.
Hann greiðir eisini frá ta einu ferðina, hann var og koyrdi við pápanum.
Teir møttu einum rokkarabanda, og Jens visti, at motorsúkklufólk
heilsaðust, tá tey møttust, so hann veipaði við ørmunum.
Pápin, sum var ein friðarligur tannlækni, gjørdist ræðslusligin, tá
rokkarapresidenturin kom yvir móti honum – men har hendi ikki meira
enn tað, enn at rokkarin rætti út strektan arm og segði: »Heil«

