
Samstarvið millum 
koyrilærarar ov vánaligt
Óli Jacobsen, fyrrver- 
andi koyrilærari, 
heldur at samstarvið 
millum
koyrilærarimir er ov 
vánaligt. Hann gavst 
við frálæruni fyri 
hálvum øðrum ári síð- 
an, eftir at hava verið 
koyrilærari í tredivu 
ár.

E li G i ttkskn____________

-  Einasti møguleiki fyri at 
íáa skil a f'erðslumentanini 
hja føruyingum er, at fóa 
betri samstarv millum all- 
ar teir partar, sum hava við 
ferðslu at gera. Eg dugi ikki 
at siggja, at vit hava stor- 
vegis annað i at velja. Bara 
at kasta skuldina hvør yvir 
á annan loysir ongar trup-

ulleikar, sigur Óli Jacob- 
sen.

Gavst vid frá læ runi
-  Fleiri orsøkir vóru fyri at
eg gavst við fralæruni. Eg 
eri ikki nakar ungur maður 
longur og heilsan er heldur 
ikki av teimum bestu. Fyri 
at fáa nakað burtur ur ar- 
beiðinum gjørdust
dagam ir ofta langir og 
stravnir.

-  Ein onnur orsøk var, at 
úrslitið av frálæruni ikki 
var nøktandi. Ov nogv 
klandur millum koyrilær- 
im ar gjørdi tað ikki betur. 
Koyrilærarimir duga ikki 
at samstarva, tí dugdu teir 
tað vildi úrslitið víst seg av 
sær sjálvum.

Skilid vánaligt
- Tað virkar stoytandi á 
meg at hoyra hesar ungu

fartglaðu bilførarimar to- 
sa. Tað ringasta er, at teir 
haida tað vera púrasta í 
ordan at koyra skjótt. Teir 
duga ikki at síggja, at við 
skilaleysu koyringin seta 
teir onnur í vanda, um- 
fraxnt seg sjáivan.

Óli metur ikki, at tað er 
nakað gott hugskot, at tey 
ungu fáa oyggjarvegin at 
spæia sær á fyri at fáa far- 
tfeburin úr blóðinum. Tílikt 
má ikki fara fram á 
aimennum vegi. Skal 
koyri-breyt gerast noyðist 
henda at vera undir 
skipaðum eftirliti á 
avbyrgdum øki.

H ugburdurin  
má broytast
Óli heldur ikki at nakað er 
í pástandinum um at feil- 
urin liggur á lóggávuøk- 
inum.

-  Lógini feilar einki, 
heldur er taó mátin tað 
heiia verður gjørt upp á, 
sum er skeivur. Lógin er í 
ordan og uppiæringar- 
skipanin hjá koyrilærar- 
unum er eisini nóg góð. Tú 
kann ikki broyta hug- 
burðin hjá fólki frá degi tii 
dags. Fyri at broyta hug- 
burðin hjá fólki. mugu vit 
byija við bømunum og 
kunnu foreldrini hjálpa tii, 
vil úrslitið bara gerast 
betri.

Tey ungu fáa eina rúgvu 
av undirvísing í ferð- 
slumentan tó tey ganga tii 
koyrifrálæru. Men tá er ov 
seint at fáa broytt tað fatan 
summi hava av hvussu tey 
skulu uppføra seg í 
ferðsluni.

Bileftirlitid  
ikki skuldina
-  Eg havi samstarva fmt

við bileflirlitið øli hesi árini 
og havi einki ilt at bem  
teimum. Men heidur er tað 
sarnstarvið millum okkum 
sum kollegar, sum ikki 
hevur verið nøktandi. 
Kappingin um kundam ir 
hevur møguliga gjørt sítt 
til, at samstarvið jkki hev- 
ur rigga so væl. Útspiliing 
av hvør øðrum burdi ikki 
funnið stað millum koyri- 
iærarir, tí hetta gagnar ikki 
frálæmni.

Koyrikortid e r dýrt
Tá meirvirðisgjaldið kom 
gjørdist dýrari at taka 
koyrikort. Tá Óli gavst við 
firálæmni fyri hálvum øðr- 
um árið síðan kostaði eitt 
teoriskeið upp á um 32 
tímar, 1500 kr. Umframt 
hetta skuldi gjaldast 250 
kr fyri hvønn koyritíma. 
Sera ymiskt var hvussu 
nógvum tímum tørvur var

Ó li Jacobsen , k oy rilæ rari í 30 ár, m æ lir til økt sam starv  fyri at hæ kka stødið á 
fe rðslum entanin i. Mynd: Kalmar l.mdenakov

á hjá teimum ymisku 
næmingunum. Men Óli 
sigur, at ein góður regul var

at siga, at neyðuga 
tímatalið fylgdi aldrinum. 
Eldri fólk krevja vanliga

størri praktiska frálæm  
um tey ikki hava koyrt 
áður.

Nýstovnað felag skipar fyri 
stórfingnari gospelfestival

H øvuðsn avn ið  á G ospelfestiva lin i *»7 e r  A n d rae  
C hrouch , sum  m an ve ra  m illum  bestu  
k lav e rsp æ la ra r  í heim inum

Klaksvíkingar blása í 
25 nýggj IjódføriTad kann tykjast sum 

ein heldur ógvuslig 
byrjan hjá nýstovnad- 
um felagi at skula 
skipa fyri stórari og 
víttfevnandi festival í 
mei. Men tad er í 
øllum førum støðan 
hjá Føroya Gospel- 
tónleikafelag, sum sá 
dagsins ljós í 
november í fjør.

S no rr i B k e n d _____________

Føroya Gospeltónleikafel- 
ag fer vikuskift ið 23. og 24 
mei at skipa fyri spennandi 
og storfmgnan gospelfest- 
ival i Itrottarhøllini í Havn. 
Høvuðsnavnið á festivalini 
er -Km g of Gospel-. Andrae 
Chrouch.

Á  skránni hetta viku- 
skiftið verða triggjar kon- 
sertir, har nýggir bólkar og 
góð gomul nøvn fara at 
luttaka. Ein konsert verður 
fríggjakvøldið og tvær kon- 
sertir leygardagin.

Umframt hesar konsertir 
er ætlanin at hava eina 
missiónsframsýning i høll- 
ini, har ymiskir trúboð-

arafelagsskapir fáa høvi at 
lýsa arbeiðið sítt úti og 
heima.

Førosykir 
tón leikarar og  
kórsangarar
Høvuðsnavnið á festivalini 
er Andrae Chrouch, og 
verður einastu luttakarin á 
paUinum undir konsertini 
fríggjakvøldið, væl stuðlað- 
ur av føroyskum tónleikar- 
um og føroyskum kórsang- 
arum.

Ætlanin er, at gospel- 
hugaðir sangarar og tón- 
leikarar skjuiu sleppa upp i 
part undir hesi konsertini. 
Eitt føroyskt kór og ein 
føroyskur tonieikabólkur 
skulu luttaka saman við 
Andrae Chrouch á pallin- 
um.

Fyri venjingini av kórin- 
um stendur Eirikur Skáia, 
og miðar hann eflir at hava 
millum 25 og 30 sangarar i 
kórinum. I løtuni er 
biðilisti hjá kvinnurøddum  
at sleppa við, meðan hann 
væl kundi hugsað sær at 
fingið fleiri royndar mans- 
røddir við í kórið. Annars 
ljódar kórið sera væl, skiist.

iæygardagin kl. 15 verð-

ur so onnur konsertin, tá 
fýra føroyskir bólkar fara 
at luttaka. Teir eru I Am úr 
Klaksvík, Visible Fish, Sev- 
en av Skálafjørðinum og 
Sigrid og hennara fólk.

Um  kvøldið verður so 
seinasta konsertin, tá Reg- 
in Guttesen og hansara 
menn fara at spæla, eins og 
ein nýggjur bólkur úr

Eysturoynni fer at luttaka.
Á  hesi konsertini fer har- 

aftrat eitt íslendskt kór at 
luttaka. Tey frættu um, at 
Andrae Chrouch kom til 
Føroyar, og vildu fegin fáa 
høvi at lurta eflir honum 
her. Og soleiðis bar tað til, 
at tey eisini koma at 
luttaka á Gospeifestivalini 
•97.

5. apríl ‘97 verður ein 
søguligur dagur hjá 
teimum 32 blásarun- 
um í Klaksvíkar 
Homorkestri. Tí kl.
15 í dag fær orkestrið 
handað 25 nýggj 
ljóðføri, sum fram- 
leidd eru í Onglandi.

Sangarar úr øllum 
Norðurlondum — 
eisini baltisku 
londunum -  fer at 
seta stóru ment- 
unarstevnuna, sum 
verður hildin í Higa. 
Gisini Føroyar hava 
eitt umboð í kórinum. 
Sopranurin Petra

S norki B rknd

Kostnaðurin av hesum 
ljóðførunum er umleið 
430.000 kr. Av hesum 
hevur homorkestrið sjálvt 
útvegað helvtina av pen- 
inginum við ymiskum pen- 
ingasavnandi tiltøkum. 
Ljóðførini eru bíløgd frá

Iversen er millum teir 
ellivu sangaramar.

K a t r in  P e te r se n_________

Kórsangur á hægsta støði 
verður tað fyrsta, ið verður 
at hoyra á stóru norður- 
iendsku mentunarstevnu- 
ni, sum verður sett í Riga 5. 
apríl. Ellivu kórsangarar 
em  útvaldir, ein lyri hvørt

Tónastovuni hjá John Mou- 
ritsen í Sørvági.

í samband við hand- 
anina seinnapartin í dag 
ætlar homorkestrið at gera 
eitt sindur burtur úr, við 
eini hugnaligari løtu í venj- 
ingarhølunum í Brandstøð- 
ini. Her vera m.a. umboð 
fyri Býráðið í Klaksvik og 
stuðlarnir hjá orkestrinum

landið. Tó undantikið 
Grønland, har ongin slapp 
gjøgnum nálareygað.

Baltisku londini, Est- 
land, Letland og Litavia 
vilja fegin roknast sum 
Norðurlond — tey hava fyra 
umboð í kórinum.

Petra Iversen úr Kvívík 
er ein av teimum trimum 
sopranunum. Hon er kend í 
føroysku kórverðini -  34

bodnir við. Fyri homor- 
kestrið fer Magnus Arge at 
siga nøkur orð.

I Klaksvíkar Hornor- 
kestri em  sum nevnt 32 
biásarar í øllum aldri. Teir 
eru í løtuni í ferð við at 
venja til næstu stóru upp- 
gávuna -  homorkestur- 
stevnuna í Fuglafirði, sum 
verður 26. apríl.

*1

ára gamla sangarinnan er 
við í fleiri kómm í Havn.

Fyrireikaramir vænta at 
nógv meira verður at hoyra 
tii norðurlendska kórið -  
serliga nú baltisku londini 
em  vorðin meira norður- 
lendsk.

At næmm øll londini em  
umboðaði skal fáa iíkieika 
og munir firam londini 
ímillum.

Nýggj Norðurlond 
nýggjum kóri

Okkum tørvar føroyska 
loysn á føroyskari oljuvinnu

Suni á Dalbø

Tann fýrsta av eini vænt- 
andi røð av oijuráðstevn- 
um varð hildin í Norður- 
landahúsinum í Havn í 
døgunum 5. og 6. mars. 
Ráðstevnan varð fyriskip- 
að av FOÍ saman við feløg- 
unum í Amerada Hess 
Group, The Faroese Part- 
nership, ið er samtak 
myndaó av feløgunum 
Amerada Hess, Lasmo, 
Norsk Hydro og DONCI.

Avrikini viðvíkjandi 
nærum øllum praktiskum  
vidurskiftum  í Norður- 
landahúsinum hesar báðar 
dagam ar vóm eflir mínari 
metan tii eitt reint UG. Alt 
fra hølisviðurskiftum og 
mati til tilevning av prent- 
lutum var sera væl úr 
hondum greitt. Um  vit 
síggja oljuráðstevnuna 
sum tað, hon nú einaferð 
var, nevniliga eitt legitimt 
PR nummar fyri omanfyri 
nevndu oljufeløg, so er 
eingin ivi um, at henda 
ráðstevnan eydnaðist væl 
Men í innbjóðingini frá 
FOÍ varð ráðstevnan ann-

ars víst fram sum eitt høvi 
hjá føroyska v inn u liv inu m  
at fáa eina ábending um 
tey krøv og tær avbjóðing- 
ar, ið skjótt kunnu gerast 
viðkomandi í sambandi við 
eina ábending um tey krøv 
og tær avbjóðingar, ið 
skjótt kunnu gerast við- 
komandi í sambandi við 
eina møguliga oljuvinnu í 
Føroyum; skal hetta vera 
gm ndarlag undir eini eftir- 
metan av ráðstevnuni, so 
er heldur talan um eitt TG  
fyri ikki nøktandi avrik.

Veruleikin vísti seg at 
vera tann, at sjálvt um hesi 
oljufeløg í nógvar mánaðir 
hava vitað, at teir skuldu 
halda eina ráðstevnu í Før- 
oyum vlA føm yskari vinnu  
sum m álbólki, so høvdu 
hesi feløg ikki ómakað sær 
at fyrireikað seg til fyri- 
spumingar frá føroyskum 
vinnulívi um ítøkiiigar 
møguieikar fyri luttøku í 
eini føroyskari, ella fyri tað 
útlendskari, oljuvinnu 
(líka væl sum útlendingar 
kunnu arbeiða í eini møgu-

ligari føroyskari oljuvinnu, 
kunnu vit sjálvandi 
arbeiða í eini útlendskari 
ditto). Teir útlendsku lut- 
takaram ir hildu seg ístað- 
in til at rósa Føroya Olju- 
ídnaði og føroyskum fýri- 
lesarum fyri eitt ótrúliga 
høgt støði á ráðstevnuni, 
meðan tað i framløguni hjá 
FOÍ í høvuðsheitum varð 
víst á egnar dygdir og avrik 
-  at hugsa sær, føroyingar 
duga bæði at skipa fýri ráð- 
stevnum og at halda fyri- 
lestrar!

Føroyingar, vaknið! Dag- 
amir, tá vit við reyðum 
kjálkum gjørdust ernir av 
útlendskum rósi, mugu 
vera taldir. Somuleiðis 
mugu dagam ir við einstak- 
linga marglæti, sjálvklók- 
um serfrødingum, ego- 
sentreraðum vinnulívs- 
monnum, ’stongdum hurð- 
um‘ og lokalpolitiskum 
idiotpolitikki eisini vera 
taidir. Ein hugburðarbroyt- 
in g  er fyritreyt nummar 
eitt, fyri at vit kunnu gera 
okkum vónir um, at oljan 
kann gerast ein sunnur og 
burðardyggur stuðul fyri 
føroyskan búskap í árum  
framyvir.

Tað er altumráðandi, at 
vit føroyingar duga at 
rokna okkum fram til, 
hvøiji áhugamál vit sjálv 
og kanska mest av øllum 
a drir hava í sambandi við 
eina møguliga oljuvinnu í

Føroyum. Vit mugu gera 
okkum sjálvum greitt, hvat 
vit v ilja , at ein møguiig 
komandi oljuvinna skal 
bera í sær. Lat okkum fyri 
Guds skyld ikki byrja at 
byggja nýggjar brýr, vegir, 
berghol og flogvøllir, eitt nú 
orsakað av, at onkur tiivild- 
arligur eingilskmaður 
hevur trupulleikar við tí 
veruleika, at Føroyar geo- 
grafiskt liggja í tí mangan 
baidruta Norðuratlants- 
havinum ... henda veru- 
leika kunnu vit í øiium før- 
um ikki gera nakað við.

Natúrligur partur 
av føroyskari vinnu- 
og ídnaðarstrategi
Oljuvinnuspumingurin 
eigur harafturimóti at 
blíva ein integreraður 
partur av eini føroyskari 
vinnu- og ídnaðarstrategi, 
sum hevur sum útgangs- 
punkt, at Føroyar eru 18 
oyggjar, sum allar, hvør í 
sínum lagi, hava rætt til 
eitt sosial-økonomiskt til- 
verugrundarlag, hetta veri 
seg ídnaður, landbúnaður, 
umsiting, fiskiskapur, 
handil og/ella onnur vinna. 
Smáar oyggjar og bygdir so 
sum t.d. Koltur, Mykines 
og Gásadalur eru longu 
fam ar ella eru um at fara í 
søguna. Hetta rák er síðani 
byijað at -eta- seg ígjøgn- 
um øki sum Norðoyggjar,

Sandoy, partar av Suðuroy 
og Vágum, ja  nú er borgar 
stjórin í tí næststørstu 
kommununi í Føroyum 
eisini byijaður at tosa um 
vandan fýri avtoftan har, 
um einki munagott hendir. 
Ein vinnu- og ídnaðarstra- 
tegi, sum byggir á sam- 
felagsliga javnvág, er ikki 
einans eftirynskjandi, hon 
er bráðneyðug.

Ein tílík javnvág er sjálv- 
andi ikki neyðug, um allir 
føroyingar skulu búgva í 
miðstaðarøkinum. Um ein 
hugsjón fyri einar firam- 
tíðar Føroyar byggir á, at 
tað er líkamikið, um tað er 
møguiigt at búgva á 16 ella
17 av teimum 18 oyggjun- 
um, so er eingin orsøk at 
arbeiða við eini strategi, 
sum byggir á samfelagsliga 
javnvág, tí so er tann trup- 
uileikin ikki til. Men skulu 
vit búleikast í Føroyum, 
h ar »F øraya r« m e rk ir a lla r
18 oyggjarnar, so verður 
neyðugt við einum poli- 
tikki, sum tekur hædd fyri, 
at fólk, tá ið alt kemur til 
alt, búleikast, har ið tað 
eru realistiskir møguleikar 
fyri einum sosialøkonom- 
iskum tilverugrundarlagi.

Eitt felags  
føroyskt argum ent
Longu nú, áðrenn oiju- 
vinna yvirhøvur er veru- 
leiki í Føroyum, eru fleiri 
áhendingar komnar um, at 
vit føroyingar sleppa ikki 
at luttaka í hesi vinnu, 
uttan so at vit sjálv krevja 
hetta. Dømi um hetta eru 
1) at Landsverkfrøðingurin 
ikki var við í »Lopra-l« 
verkætlanini, 2) at Trygg- 
ingarsambandið heldur

ikki varð eftirspurt í hes- 
um sambandi, og 3) føroy- 
ingar eiga ríkar møguleik- 
ar viðvíkjandi møguligum 
hjálparskipum, men hóast 
hetta varð case-bátur leig- 
aður uttanlands, ta ið tørv- 
ur var á hjálparskipi. Eg 
eri sjálvandi greiður um, at 
veruleikin ikki er svart/ 
hvítur, og at tað uttan iva 
finnast frágreiðingar til 
hvørt av hesum dømum; 
tær skulu nokk greiða frá, 
at tað »kundi ikki verða 
øðrvísi«. Uttan mun til hes- 
ar frágreiðingar, so er veru- 
leikin tann, at skulu vit 
einans takast við í tann 
mun, útlendsku oljufeløg- 
ini sjálv vilja tað, ja  so 
verður føroyska úrtøkan, 
ikki minst viðvíkjandi vit- 
an og førleika (know-how 
& competence) mangan 
soltin

Velja vit harafturímóti at 
standa saman um eina før- 
oyska loysn á eina føroyska 
oljuvinnu, so eru møguleik- 
ar fyri at fáa væl burturúr, 
eisini tá ið hugsað verður 
um lyklaøkini ’vitan og 
førleika1. Tað er í stóran 
mun uppgávan hjá 
føroyskum myndugleikum, 
bædi lands og kom m unal- 
myndugleikum , at skipa 
soleiðis fyri, at gongdin 
ikki verður tann, at tað ein- 
ans verða oljufeløgini, sam- 
an við nøkrum føroyskum 
einstakiingum, sum fáa 
ágóðan av eini møguligari 
komandi oljuvinnu f 
Føroyum. Ein hug- 
burðarbroyting, sum kann 
opna og styrkja tilgongd- 
ina, byggir á, at bæði lands- 
og kommunalpolitikarar 
fáast til at skilja, at einans 
saman standa vit sterk;

okkara møguleikar í 
sambandi við oljuvinnuna 
eru neyvt tengdir at, at vit 
standa saman um eitt 
felags føroyskt argum ent.

Ein av argum entunum  
fyri Føroyar í sambandi við 
eina møguliga oljuvinnu er, 
at vit ikki kunnu veija at 
gera nýtslu av okkara 
potentiella oljurMdømi 
uttan at fáa hjálf , a út- 
lendskum feløgum. Vit 
hava hvørki ta figgjarligu 
ella tøknfrøðiligu orkuna, 
ið krevst, fyri at vit sjálv 
kunnu fara undir at vinna 
olju úr undirgrundini. Hin- 
vegin er oljan sera attrak- 
tiv, eitt nú fyri feløgini, sum 
longu nú eru virkin vestan 
fyri Hetland, soleiðis at 
hesar fyritøkur óivað vilja 
streggja seg langt fyri at 
kunna førka sítt virksemi 
inn á føroyska økið. Júst í 
hesum samhandi hevur tað 
avgerandi týdning, at vit 
standa saman um eitt 
føroyskt argument. Kunnu 
vit ikki semjast um eitt 
føroyskt felagsargum ent, so 
standa vit skjótt í teirri 
støðu, at vit kunnu velja 
ímillum at virka olju 
vinnuna undir treytum, ið 
eru settar av útlendskum 
oljufeløgum (og/ella Dan- 
ska Statinum og D O N G ) og 
slett ikki fáa nakra oíju- 
vinnu.

K apping  millum  
oljufeløgini -  
ikki føroyingar
Eitt nú í Norra eru nógv 
»góð« dømi um, at stór inn- 
anhýsis kapping um t.d. 
veitingarhavnir, tyriupall- 
ar og fiogvøllir er til stóran 
ampa fyri eitt samfelag,

sum skal brynja seg ú til at 
taka ímóti eini oljuvinnu. í 
Føroyum hava vit flaka- 
virki, ið standa á hvøijum  
tanga, sum dagiig prógv 
um avleiðingamar av ein- 
um óskipaðum (mangl- 
andi) vinnu- og ídnaðar- 
politikki. Latum okkum 
læra av egnum mistøkum 
og ikki minst av royndum 
úr øðmm londum.

í mínari verð er eingin 
ivi um, at vit eiga at »út- 
flyta kappingina Latum  
okkum arbeiða við eini før- 
oyskari loysn sum byggir á 
eina integratión av olju- 
vinnuni í eitt føroyskt 
ídnaðar- og vinnumynstur. 
Latum okkum arbeiða fyri 
at tryggja føroyingum eitt 
sosialøkonomiskt tilvem- 
grundarlag, tað veri seg í 
miðstaðarøkinum ella á 
Trøllanesi.

Mín áheitan til politisku 
myndugleikamar, vinnu- 
lívið og alt Føroya fólk er: 
Latið kappingina standa 
ímillum tey útlendsku olju 
feløgini; latum okkum  
arbeiða við eini føroyskari 
loysn, har vit troyta og 
samskipa allar føroyskar 
møguleikar, áðrenn vit 
venda okkum uttanlands 
eftir hjáip. Einans við at 
samskipa allar góðar kreft- 
ir her á landi kann boð- 
skapurin -  »útlendingar 
skulu arbeiða hjá okkum 
og ikki vit hjá teimum- - 
gerast vemleiki í sam- 
bandi við eina føroyska 
oljuvinnu.

Suni á D a lbø
ráðgevi hjá Suður-Vestur
Samtakinum


