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Kunngjørt verður fyri ætt og vinum, at okkara
góði niaður, pápi, verjiápi, abbi og langafibi
J o h n K jæ rb it’k
fyrrverandi yvirtollari

Tað mátti koma

P

áskaboðskapurín frá
Javnaðarflokk
inum var ikki at fara skeivur av. Løgmaður er ódugnaligur, enntá skríggjandi,
stóð at lesa á forsíðuni i floksblaðnum. Tað
var ein fyrrverandi sambandstingmaður sum
var upprunin til orðini. Inni í blaðnum varð so
roynt at styrkja henda boðskap, við at tosa
við eina annan sambandsmann. Hesin segði
at samgongan helst ikki fór at halda áríð út.
Við at leggja greinimar saman kundi ikki
annað fáast burturúr, at ein ódugnaligur sambandsløgmaður hevur skuldina av, um val
verður skrívað út í ótíð. Fyri at seta punktum,
er samroða í sama blaði við landsstýrismannin við fíggjarmálum. Hann kemur har
við nøkrum skilagóðum orðum, sum hann
hevði ætlað sær at sagt við nýggja formannin
í Fíggingargrunninum Men hann fekk ikki
fyri løgmanni. Við øðrum orðum vil løgmaður ikki lurta eftir fomufti heldur. Hann er
ódugnaligur enn einaferð.
Tað er sjáldan at ein er vitni til eina so
gjøgnumførda roynd at manipulera lesaran/
veljaran. Floksblað javnaðarmanna og harvið flokkurín hevur lagt upp til val. eingin ivi
um tað. Hin væl blandaður cocktail av journalistikki sett saman propagandu er eftir øllum at døma uppskríftin hjá javnaðarmonnum at skora tá val verður - og sum skilst á
javnaðarmonnum, verður hetta helst skjótt.
Tað skal bara ikki síggja út sum um at tað
eru teir sjálvir, sum skunda undir valið.
Óhumskan skal kastast á onkran annan, so
Javnaðartlokkurin skal standa við eini gloríu
um høvdið, tá valstríðið byrjar
Javnaðarglorian er ikki ókend, hvørki her
ella i grannalondum okkara. Boðskapurín er.

andaðist G. apríl, 82 ára gamal. Jarðarferðin
verður úr Nørre Søby kirkju á FVn hósdagin 11
aprfl kl. 13.

at hesin flokkur altíð er fornuftigur og hugsar
um rnannin á gøtuni - hóast tað neyvan er
hann á gøtuni, sum er grundarlagið undir
leiðslu floksins. Har sita nakrír útspekuleraðir leiðarar, sum við síni góðu bakgrund
kunnu sláa platt upp á eina fyrí langt síðani
farna tíð, tá sosialt órættvísi var nakað flokkurín veruliga kundi berjast fyrí. Tá var innihaldið meira ektað, og tann sum gekk við
reyða flagginum 1. mei hevði nakað at stríðast fyri Hann fann sær eitt sosialdemokratiskt tilhald. Tað mundi tó vera skjótt, at aka
demikarar og onnur sóu sær ein møguleika at
vinna sær politiskt vald. Teirra egna stætt
kundijú ikki bera nøkrum flokki. Sum tíðin
er liðin, hevur henda stætt tekna arbeiðararørsluna. Tað hevur tó altíð verið umráðandi
at dult baktankan. O g í hesum snildum eru
javnaðarmenn sannir meistarar. Akademikarin við søguligu arbeiðaragloriuni hevur
vunnið sær fótafesti við eini manipulatión,
sum neyvan áður hevur sæð sín Ifka. Eins og í
grannalondum okkara hevur føroyski javnaðarflokkurin brúkt Qølmiðlar sum sítt besta
vápn. Hesir Qølmiðlar hava seinastu áríni
mist sítt fótafesti í grannalondunum, og hevur tað havt við sær, at javnaðarflokkamir
hava mist nakað av sínum trygga fótafesti.
Tað er at vóna, at fólk fáa eyguni upp fyn
hesum, nú føroyski javnaðarflokkurin roynir
at kasta óhumskuna á Sambandsflokkin. Tað
ræður um at vara seg fyri aggressivum álopstaktikki og ikki lata seg ríva við, men heldur
seta seg afturá og hugsa seg um. Tað kundi
verið, at komið varð til ta niðurstøðu, at Javnaðarflokkurín spælir sær ábyrgdarleyst við
sfnum politiska valdi.
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FVri tey awarðandi
Heiena, D o rrit, Ása og Tórkil

Tøkk
Vit takka ølluiii Igartaliga. suiu syndu saiukenslu, tá
kæri pápi, abbi, langabbi, verpápi og bróðir okkara
K a r l .lu co b s e n

H jartalig a takki e g øllum teim um mongu, sum
gleddu m eg á 75 óra degnum 10. m ars við
gávum, telegram m um , telefonsam røðum og
blómum H jartalig a takk øll

FVri tey avvarðandi
Gu ttorm , Maiken, K im , Mogens og l/nn
tnri Ja m U jv

Heilsan
D an iel Jacob Jensen

Aftur til tey politisku málini
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Brævaskifti um sild og olju

Kanska ikki bara
eitt ævintyr,
heldur ein veruieiki
um oijuvinnuna

* .'.uii! i n'i; ■

25

Snipp, snapp, snute SÁ V A R OLJEEVENTYRET UTE

Tøkk

doyði og varð jarðaður Takk til øll, ið fylgdu
honuni til hansara seinasta hvildarstað

Y1D jl q a jt'is Jja ifL ii-'

6.B í Eysturskúlanum og 6.B í Ándalsnes:

j

andaðist skírisdag, 88 ára gomul.
Jarðarferðin verður úr Garðakirkju í Garðabæ friggjadagin 12. apríl.
Fámiljunnar vegna
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S i g n h ild K o n ra d s s o n
R eykjavík
æ ttað av Borg á Argju m

M a lla, M ta og Anna
á Borg

Hvønn leygardag ynsktr D im m a læ tttn gjo re ld ru m ttllukku vtð lítla Ixjrntnum. annaðhuørt Ijara ( tekstt ella i tekstt og myndum. Hetta gera foreldrtnl sjálul av. Send brævbjálvari ttl D tm m alæ tttng. postboks 19. 1ÍO
Tórshavn merkt •Tlllukku vlð barnlnum *. skrlva avsendara. naun og
adressu. so vlt kunnu senda myndtna aftu r sum skjótast. Taó er ókeypis hjá Joreldrum at Jáa mynd i btadtd. Vlt skulu hava m yndtrnar t seinasta lagl Jriggjam orgun. Um Joretdrtnt ynskja tad. kann m yndajólkJrá
blaónum taka piyndtna ókeypts. Rtng 11212. og vtt avtctla nærrt.

í summar kemur ein norsk
ur flokkur al vitja 6.B-flokk
í blysturskúlanum í Havn.
Aftaná fer 6.B vid norska
flokkinum til Noregs.
Flokkamtr eru pennavinir Norski flokkunn eitur
eisini 6 B og er ur Ándals
nes, ið er Ktil býur millum
Álesund og Molde
Flokkarmr hava skrívað
saman i trý ár Onkuntíð
hava føroysku næmingamir
scnt norsku vinum sínum
føroysku bløðini Tað hevur
veríð tá bløðini hava umrøtt
norsk viðurskifti. eitt nú tvídráttin um norðhavssildina
Norski flokkunn og lær
arí teirra halda lítið um
sildaklandríð Siga, at vit
eru grannar og at grannar
klandrast ikki.
f Føroyum verða stórar
vónir settar til oljuvinnuna í
framtíðini í Noregi hava
tey leingi havt oljuvinnu
Frá norska flokkinum í
Ándalsnes hava næmingar
nir f Eysturskúlanum fingið
eina stuttliga søgu. ið er
skrívað sum eitt ævintýr
Søgan hevur staðið í Ándalsnes Posten og snýr seg
um oljuvinnu
Kanska er henda søgan
ikki bara eitt ævintýr
-Snipp. snapp, snúti* eitur
hon.
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H ervið verður gjørt kunnugt,
at okkara kæ ra m am m a og systir

I sambandi við formansvalið boðaði nýggi formaður Javnaðarfloks fra, at
hann nu skuldt gera Javnaðartlokkin sjónligan í
samgonguni. Nyggi formaðurin hevur sent nakrar ballonir upp i Sosialinum, sum hinir tjølmiðl
armr hava roynt at blást
meira lutf i Eftir mínum
tykki er innihaldið eisini
tann bera luft.
Sum so ofta fyrr tvørraði
bæði
Sosialinum
og
Javnaðarflokkinum
grundgevingar. I staðin
fyri at viðgera tey aktuel)u
politisku
málini,
løgdu teir eftir personinum
Til hetta havi eg bert
eina stutta viðmerking
Hatta avdukaði blaðið og
personm. og hetta er okkum ikki okent frá fyrr
F'ari at heita a Sosialin og
flokk hansara um heldur
at haldu seg til tey politisku malini, tí tað eru tey,
ið telja, tá ið valskeiðið er
av Tey máhni. sum vórðu
viðgjørd undan páskum,
vóru serliga hesi:

Norm alisering
av bankanum
Hetta er ikki nakað nýtt
mál. í samráðingunum
við danir hava vit lagt upp

til hesa loysnina F'ráfarni
formaðurin i F'iggingargrunninum fra 1992 tók
undir við hesi sjálvsøgdu
loysn Nyggi formaðurm
Knud Heinesen tekur
somuleiðis
undir
við
henni, og leiðslan í bankanum tekur eisini undir við
henni
Sjálvt framstandandi
vmnulivsmenn í Folkaflokkinum, spurdir av
Sosialinum, taka fult og
heilt undir við privatisering. Men sum altið hjá
F'olkaflokkinum. so er tíðin ikki komin til at reka
rættan politikk
Bankin hevur fyn neyðini at taa jørðfestið i føroyska fólkinum aftur Em
normalisenng hevði komið folkinum til goðar Serliga um tey avskrivaðu
sethusalánmi vórðu løgd í
Husalansgrunninum,
sum so kundi tikið sær av
ti sosiala partinum Har
umframt taki eg sjálvur
undir við, at gomlu partaeigararnir fáa endurgjald
fyn missin.
Veruleikin er tann, at
tað er ikki eg. sum knappliga krevji normalisering
av bankanum Tað er har
afturim óti avtalað i seinastu felagslýsingini millum donsku nkisstjornina
og landsstýrið. At so ávísir
javnaðarmenn ikki vilja
viðurkenna hesa loysn,
sum arbeitt hevur veríð
fyrí i longrí tið, er nakað
annað.

Avtaludu sparin g a m a r upp á
32 mió. kr.
Hetta varð avtalað í samband við tann samtykla
skattalættan, og hetta var
ein fyrítreyt fyri at geva
skuttalættan. Ti ber tað
ikki til hjá Javnaðarflokkinum at leypa fra hesi avtalu. Stutt síðani royndi
Javnaðarflokkunn i ein-

um øðrum politiskum
máli at leypa undan
ábyrgdini av egnum málsøki við at heingja tað um
hálsin á Sambandsflokkinum Hetta miseydnaðist
Stirðil var í landsstýrismanninum, at hann tók
eina aðra avgerð enn
Javnaðarfloksins Málið
endaði við eini loysn, sum
avdúkaði ein part av
Javnaðarflokkinum, men
sum tænti landsstýrísmanni teirra til miklan
sóma.
Hesaferð er tað nýValdi
floksformaðurin, sum vil
út at gera seg og flokkin
sjónhgan við at kasta
ábyrgdina av tiggjurmalum frá sær Lat okkum
vóna, at hann at enda
kemur hka væl burtur ur
hesum, sum hansara
landsstýnsmaður gjørdi.

Skemtisøgan um
fund vid
Knud Heinesen og
Hiehard Mikkelsen
Nyvaldi lormuður Javnaðurfloksins er avbera firtin
um, at eg hevði ein fund
við frafarandi og komandi
formannin fyn Fíggingargrunnm frá 1992 Hann
segði seg hava ein hóp at
bera fram fyri Knud
Heinesen, og tað hevði
hann ætlað á ti stutta kurteisisfundinum, sum formennimr høvdu ynskt við
løgmunn. sum umsitur
málsøkið
Slík praktisk mál sum
hølisviðurskifti m a framyvir hjá grunninum, sum
høvdu verið umrødd áðrenn, vórðu umrødd nú við
nýggja formannin Fundurin var avgjørt ikki ætlaður at gera hvørki Javnaðarflokkin, Sambandsflokkin elta annan samgonguflokk sjónligan.
Fyri at allir landsstynsmenn skuldu hava høvi til

Astrid Andreassen á
Danmarks Akvarium
Pálmasunnudag læt upp
listaframsýning
á
Danmarks Akvaríum í Charlottenlund, har eisini Astríd
Andreassen úr Havn er boðin við.
Flestu myndimar eru av
flskum og øðrum úr havínum kríng Føroyar. Astríd
Andreassen hevur í fleiri ár

arbeitt við hesum evni og
hevur nýtt ymsa tøkm. eitt
nú:
áseyming,
vatnlitir,
veving, steinprent. serígrafi
og bronsustoyping
Væl av fólki var møtt tá ið
framsýningin læt upp. Hon
er partvis ein søluframsýning og verður opin úl 1. mai.
hvønn dag kl. 10-18.

Astrid

Andreassen

at hitta Richard Mikkelsen og Knud Heinesen,
bjóðaði løgmaður landsstyrismonnunum til døgurða sanian við nevndini.
At ein flokkur ikki var umboðaður, er ein onnur
søga, sum eg ikki kenni til
fulnar Viðdøgurðan hevði
ligið væl fyri hjá nýklakta
formanni Javnaðarfloksíns at skift orð við Knud
Heinesen Annars kann
eg leggja aflrat, at Knud
Heinesen var her í fleiri
dagar, og eg ivist ikki í, at
hann fegin hevði komið á
fund við nyggja formannin i Javnaðurflokkinum,
varð hann spurdur.

Hvussu leingi

heldur

sumgongan?
Sosialurín
hevði eina
samrøðu við ein av tingmonnum Sambandsfloksins Bjørn u Heygum var
sakligur, hann var ivasamur um samgonguna
og verður endurgivm fyri
at hava sagt: -Ahuldandi
skuldsetingarnar
og
abreiðslurnar
ímillum
Javnaðarflokkin og Sambundstlokkin eru so uppslítandi, at samgongun
heldur ikki aríð út.«
Persónliga erí eg ikki
serligu eymur, tá taían er
um
skuldsetingar
og
abreiðslur. Eg verði neyvan við til at slítu eina samgongu vegna personligar
skuldsetingar fra Sosialinum ella øðrum Harafturimoti gevi eg einki
lyfli um, ikki sjáivkravdur
at slita eina samgongu,
um greiðar avtalur um
ætlaða pohtikkin, herundir ein normaliseríng av
bankakervinum og tær
avtalaðu
spanngarnar,
íkki verða hildnur av okkara samgonguflokkum
Edm und Joensen
løgmaður

