Om biler og øer. Færøernes
bilhistorie – i meget korte træk
Færøerne er et lille øsamfund, de fleste forbinder med fisk og får. De fleste vil også tro, at enhver færing
med respekt for sig selv har en båd. Men Færøerne er også et interessant bilsamfund. Bilkulturen
minder mere om det, vi kender fra USA end måske fra de andre nordiske lande. Og ser vi på de unge
på øerne, så kommer vi ikke uden om bilerne og alt, hvad dertil hører. Hvorfor er bilen så utrolig populær
i et samfund, hvor man aldrig befinder sig længere end 4-5 kilometer fra havet?
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Den første bil
Historien starter i maj 1922, da en langsom,
men forbavsende stærk Ford TT-lastbil blev
landsat i Torshavn. Det tekniske vidunder
fra Amerika var blevet fragtet med skib den
lange vej fra København. Lastbilen var en
større variant af den legendariske Ford Tmodel. Byens kvinder og mænd stimlede
sammen nede ved havnen for at få et glimt
af den eksotiske maskine, der med største
varsomhed blev losset op på land i et sam-

fund, der dårligt nok kendte til hestevogne.
Året forinden havde færinger fået sit første
møde med motoriserede køretøjer i form af
en importeret motorcykel. Lastbilen kom
før sin tid, kan man sige, da byen kun havde
nogle korte vejstrækninger i tyverne. Ford
TT-lastbilen symboliserer startskuddet på
det vilde færøske bileventyr, der virkelig tog
fart i tresserne.

De unges frihedstrang
Bilen blev af de fleste færinger positivt
modtaget som et uomgængelig indslag i
de forestående moderne tider. Motorkøretøjer afløste gradvist færingebåde i forhold
til en del passagertrafik og godstransport.
Før bilerne blev en del af Torshavns gadebillede, nærede mange af byens borgere
en dyb mistro til firhjulede motorkøretøjer.

Figur 1. Bil på vej ud af en af Færøernes ældste og smalleste tunneler.
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Frederik Petersen, provst og lagtingsmand,
sagde i 1905, at køreveje aldrig kom til at
spille nogen stor rolle på øerne, da havet
var færingernes landevej. Han tog grueligt
fejl, og halvtreds år senere var der flere end
600 motorkøretøjer på Færøerne.
Efter anden verdenskrig tog importen af
en række moderne maskiner og forbrugsvarer fart, og mange af disse varer øvede
stor indflydelse på opblomstrende færøske
ungdomskulturer. Bilen fik tidligt en nøglerolle i underholdningsbranchen, som efterkrigstidens unge identificerede sig med.
Rejsen ind i de voksnes rækker var nu at
se som en biltur ad mange omveje. Bilens
kobling til utæmmet ungdomsliv og spænding var for altid cementeret. Bilen blev et
symbol på (moderne) individuel frihed.

Velfærd og fritid
Af primært økonomiske årsager var der til
at begynde med kun en begrænset gruppe
mænd, der ejede privatbiler på Færøerne;
en samling excentrikere og ”progressive”
forretningsfolk med sans for ny teknologi.
I tresserne gik Færøerne ind i en langvarig højkonjunktur, der havde sit udspring
i fiskerisektorens voksende økonomiske
styrke. Et moderne velfærdssamfund var
under opbygning. Privatforbruget gik op,
og nye skinnende biler kom på gaderne.
Unge fiskere kunne med lidt held tjene rigtigt store summer på kort tid, og en ikke
ubetydelig andel af indtægterne gik i biler
og tilhørende remedier.
I halvfjerdserne og firserne blev bilen
en uvurderlig del af de fleste unges hver-

dag og fritid. Og mere end nogen anden
gruppe fik unge mænd fra bygderne et tæt
forhold til deres biler. De ivrigste gav sig i
kast med at både demontere og genopbygge bilerne. De var autodidakte mekanikere med stor omhu for bilens potentiale
i æstetisk øjemed. Der var mange detaljer
og afskygninger af at holde styr på for den
unge bilentusiast: udvendigt og indvendigt
udseende, lyd- og lysforhold, motorkapacitet og tekniske finesser, osv. Bilen hørte
til en livsstil med en blanding af underholdning, flirten og maskulin kappestrid.
Unge på udkig efter nye uformelle mødesteder fik en ny frihed med bilen. I landdistrikterne blev de unges bevægelighed
og fleksibilitet gennemgribende forandret
med indførelsen af privatbiler.

Rullende diskoteker
Mange drenge har set det som sin opgave
at få ”almindelige” biler til at blive smarte
ved hjælp af kreative løsninger: farverige
figurer og effekter malet på motorhjelmen,
specialbetræk med eksotiske dyremønstre på sæderne, tonede ruder som skjuler
passagererne i bilen, specialimporterede
spejlblanke sportsfælge, musikanlæg med
diskotek-lyd, udover diverse æstetiske detaljer – f.eks. store luftige tøjterninger under
spejlet eller en lille maskot (tøjdyr) under
forruden.

Risiko og spænding
I firserne og starten af halvfemserne kulminerede de unges bilorienterede subkultur
med store menneskelige omkostninger i
form af en række dødsulykker på landevejene. Allerede i slutningen af firserne fik
dekadence – med kronisk promillekørsel
og halsbrækkende gaderæs – subkulturen til at slå revner. Bilen, der havde været
genstand for dyb beundring blandt unge,
viste sig nu fra en langt mørkere side. Der
var stor fare knyttet til den vundne frihed.
Mange unge mænds ekstreme risikoadfærd på vejene mindet mest af alt om en
dødsleg, hvor chaufføren ofte følte sig
beskyttet af en eller anden magisk kraft.

Figur 3. Enhver
drengs drøm
parkeret i Torshavn.

Denne besynderlige fetichisme viser, hvor
meget dele af ungdomsgenerationen satte
på spil i forfølgelsen af en bildrøm. Fra en
lidt anden vinkel kan dødslegen beskrives
som maskulin ”overgangsrite”, hvis formål
var at forvandle drenge til mænd.
Ved årtusindskiftet ændredes bilens
kulturelle værdi og status radikalt. De ombyggede biler med nedsænkede understel,
nedtonede ruder og spejlblanke aluminiumsfælge, gerne også en luftig rævehale
hængende på den udvendige radioantenne
og naturligvis et lydanlæg med gigantiske
subwoofere, mistede sin stærke tiltrækningskraft på ungdom. Dagens ungdom,
der er vokset op med mobiltelefoner og
internet, opfatter firsernes ungdomsstil
som et komisk fortidslevn. Mænd behøver
ikke længere at demonstrere sin maskulinitet gennem dumdristig bilkørsel i nattens
mørke. Bilen har mistet lidt af sin mytiske
”aura”. Den er dog fremdeles et maskulint
symbol, der afspejler potens og magt.

Bilturen i mørket
Den ejendommelige færøske biltur eksisterer fortsat, men ikke i samme omfang som
dengang. I bylandskabet var den typiske
biltur en langsom kørsel gennem centrum
med Torshavns havnegade – meget sigende kaldet ”røntgenen” af de unge – som
hovedattraktion. Det var dog ikke bilen,
der blev iagttaget af nysgerrige forbipasserende, men bilens mandlige passagerer, der fra parkeringsområdet ved havnen
tjekkede de unge piger, der i små grupper
gik og slentrede. Dette var en grundig iscenesat leg mellem piger og drenge. Pigerne
vidste udmærket godt, at de biler, der med
tændte forlygter stod parkerede med fronten imod havnegaden, var mænds udkikspost i jagten på damer, som kunne inviteres med på en køretur. Velvidende om at
de blev ”røntgenfotograferet”, var mange
piger udfordrende klædt til anledningen.
Pigerne var, billedlig talt, til casting med
bilens lygter som rampelys og havnegaden
som scene.

Bilens køn
Bilens køn er en del af diskussionen om
bilens status i ungdomskulturerne på Færøerne og andre steder. Som nævnt bliver
bilen ofte betragtet som et maskulinitetssymbol, men hvad betyder det? I bilmagasinerne er bilen ofte et slags fallossymbol.
Letpåklædte kvinder kærtegner bilen med

Figur 2. Lang udenlandsk bil ved havnen
vækker opsigt.

seksualiseret kropssprog. Bilen symboliserer den maskuline mand, som de tiltrækkes
af. Den mandlige læser ser måske sig selv
på førersædet?
Når unge mænd mødes for at snakke
om biler, får den ofte en anden behandling.
Den bliver betragtet fra en ny vinkel. Den
er fortsat et maskulinitetssymbol, men får
nu også kvindelige træk. Unge mænd kan
f.eks. snakke om deres biler, som om de
snakkede om deres kærester eller elskerinder. Rivalisering mellem drenge kan også
få dem til at prale med et seksualiseret
ordvalg. De sammenligner risikofyldt kørsel
med seksuelle udskejelser. De dramatiske
gaderæs illustrerer dette meget godt.

En ung mands valg
Lad os tage et eksempel. Kenneth er 22 år
og en ny Toyotas ejer. Han studerer på en
teknisk højskole og har begrænsede indkomster. Det er ganske imponerende, at
han på egen hånd har formået at finansiere
købet af denne dyre bil. Kenneth, som bor
på Eysturoy, fortæller, at han havde tre vigtige krav til sin fremtidige bil, før han realiserede drengedrømmen: den skulle være
komfortabel, kraftfuld, og økonomisk. Kenneth og familien har tre biler i gården. Nogle
af Kenneths venner kører også i smarte
biler, men han tror ikke, at nogen har en
så dyr bil som ham. Der er ikke megen tid
til bilture, og derfor kører han næsten kun
mellem Torshavn og hjembygden.

Slutord
Bilen sætter dybe spor i landskabet og afbildes mange mærkværdige steder. Bilen
er intet mindre end et kærnesymbol i moderne kultur. For de fleste af os er bilen nok
det mest avancerede højteknologiske produkt, vi nogensinde får privat ejerskab af.
Båden er fortsat vigtig på Færøerne, men
de fleste føler, at bilen er mere uundværlig.
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