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Lars-Henrik Olsen 
bamabókavirdislønina 
hjá Norrøna Skúlabóka-
vardarfelagnum
BamalKjkavirðislønin 1997 
hjá Norrøna Skúlabóka 
varðaríelagnuin verdur lat- 
m høvundmum Jaars-Hen- 
rUcObea ur Danmark.

Lars-Henrik fær virðis- 
lønina fyri bøkurnar: 

Dvmrgen fra Normandiet 
Som landet la 
Skjult af skoveen 
Havnens skng  
Erik Menneakesøn 
Kampen om sværdet 
Kvasers hlod 
Lars-Henrik dugir at 

siga frá eini søgu og 
søguni spennandi og liv- 
andi, so lesarin verður 
hugfangaður og leggur ikki 
frá sær.

Stóru livsspurningarnar, 
kærleika, hatur, eydnu, 
truskap, einsemi, svik, 
sakn og at listin er neyóug 
fyri menniskjað, viðger 
hann sanntørur og við 
maisligum mátti 

Virðislønin verður hand-

að t'riggtadagin 27. juni í 
sambandi við, at skúla- 
bókavarðarfeiagið hevur 
ráðstevnu í Abo í Finn- 
landi.

Annars voru hesi inn- 
stillað til virðislønina:

U r  Noregi:
K laus Hageruptyri ÍJøk-

umar:
Højere end himlen 
I gar var i dag i morgen 
Markus og Diana 
Uni Lundellfyri bókina: 
Sugema»rket

U r Danmark: 
umframt Lars-Henrik 

Olsen
Bent Halierfyri bøkur- 

nar:
I englens spor 
SiLke
Neondrengens profeti 
Brage Kongesønnens 

Saga
Liile Lucifer

Ú r íslandi:
V ígd is  Grím sdóttirtyrí

bókina:
Gauti vinur minn

|Jr Finnlandi:
Veroniea

Leo/ZaehariasTopelius
fyri høkurnar:

Sampo Lappelill
Stjámoga
Ekarogon
De tre silverslantema 
Hallonmasken 
Den vilda flykten

Ú r Svøríki:
B isse Faikfyri alt henn- 

ara høvundarverk

Ú r Føroyum:
Jógvan Isaksenfyri

bøkumar:
Brennivargurin 
Horvnu Kirkjubøstólar- 

nir.

La rs -H en rik  Olsen. H ann  d u g ir  at siga frá  eini søgu  
-  o g  søguni -  spennandi og  livandi, so lesarin  
verdu r hu g fan gaðu r o g  leggu r ikki fró  sær. Stóru  
livsspu rn ingarnar, kæ rleika, hatur, eydnu, trú- 
skap, einøem i, svik, sakn og  at listin e r  neyðug fyri 
m enniskjað, v iðger hann sann fø rur og við máls- 
ligum  lllátti Mynd JohnG. Dinesen

Delta er b jargingarp lankin
-  Vit hava ikki ráð at 
blíva við at vera mis- 
trúgvin her í oynni. Eg 
haldi, vit skulu lata 
Delta Seafood-menn-

inar fáa frið at arbeiða 
-  teir hava veruliga 
víst vilja, sigur bygdar- 
ráósformaðurin í Skop- 
un, Gerhard Lognberg.

-  Vit eru spentir og posi- 
tivir mótvegis hesum. Tað 
sum umræður er at fáa ar- 
beiðspláss aflur í bygdina, 
sigur Gerhard Lognberg.

Hann hevur hoyrt, at

sandingar hava fundast 
um ílakavirkið har, og verið 
heldur ósamdir. Men so- 
leiðis er ikki í Skopun.

-  Tey, eg havi tosað við, 
eru øll samd um, at hetta er 
ein bjargingarplanki fyri 
bygdina. Tey eru glað um, 
at vit nú kunnu fáa ar- 
beiðspiáss aftur í bygdina.

Fara at tryggja seg
Flakavirkið í Skopun er í
betrí standi enn tað á 
Sandi -  Tað var nýrenover- 
að, tá tað stongdi í 1988.

Eisini í Skopun eru  
æ tian ir um at seta 
pen ing í hjó De lta  
Seafood
Mynd: Kalmar Lmdenskov

Skopuningar forðaðu fyri, 
at nakað varð tikið úr 
bygninginum, tá Fiska- 
virking yvirtók. Bygdar- 
ráðsformaðurin er ikki 
bangin fyri, at nakar fer 
avstað við maskinum eila 
øðrum, um Delta Seafood 
gevst aftur

-  Kommunan skal hava 
ein sáttmála við bankan, og 
sjólvandi fara vit at tryggja 
okkum móti sovorðnum, 
sum kann henda.

Gerhard Logni>erg held- 
ur ikki, at fólk í Sandoynni 
skuiu vera ónøgd við, at 
menninir, sum ætla at reka 
virkini, ikki eru úr ojmni.

-  Ofla er tað betur, at teir 
sum leiða. ikki eru av stað- 
num. Og hesir hava víst, at 
teir hava fingid tað at ging- 
ið á Tvøroyri. So vit eiga at 
hava álit ó teimum. Vit 
skulu ansa eftir ikki at 
vera so negativ og illtrúgv- 
in, at teir fáa vaml, longu 
áðrenn teir eru byijaðir.

K unnu ikki le iga  til D elta sum  er
-  Vit kunnu ikki leiga 
virkið á Sandi út, fyrr 
enn ein grundleigu- 
sáttmáli við komm- 
ununa er gjørdur, 
sigur Janus Petersen, 
stjóri í Føroya Banka. 
Sostatt verður onki 
arbeiði á Sandi fyrr 
enn bankin og komm- 
unan hava gjørt av, 
hvussu trupulleikin 
skal avgreiðast.

K atr in  P etekskn

-  Delta Seafood hevur sagt 
fyri okkum, at bankin vil 
ikki leiga teimum virkið, 
um vit ikki sleppa gerðar- 
rættarmálinum.

Hetta segði Eyðun Viderø 
í farnu viku. Men banka- 
stjórin Janus Petersen 
heldur tað ikki vera ein 
spurning um vilja.

- Vit kunnu ikki leiga 
eitt virki út, tá tað ikki er 
avkiárað, um undirlendið 
kann útleigast. So einkuit 
er tað. Vit hava sagt við

Delta Seafood, at vit vilja 
fegin leiga teimum virkið, 
um tað er møguligt.

At tað ikki er møguligt, 
sum nú er, er orsakað av 
gerðarrættarmálinum  
millum bankan og Sands 
kommunu Kommunan 
vildi hava, at Fiskavirking, 
sum tá átti virkið, skuldi 
antin taka hygningarnar 
niður ella selja teir, so virk- 
semi kundi koma aflur í 
teir. Nú hevur Føroya 
Banki yvirtikið leiklutin 
sum mótpartur hjá komm- 
ununi

Tað er ikki bara Delta 
Seafood, sum ikki kann 
gera avtalu við bankan um 
virkið. Heldur ikki heima- 
sandsfólk, sum herfyri ætl- 
aðu at keypa virkið, hevði 
sloppið til fyri gerðarrætt- 
armaJinum.

-  Teir høvdu fingið sama 
svar. Vit mugu fáa avklórað 
malið við grundini, skl 
virkið seljast ella útleigast, 
sigur Janus I'etersen.

Bygdarráðið fylist á, at 
Deita Seafood hevur fingið 
at vita, at gerðarrætturin 
má avkiárast -  og bankin

onki hevur sagt við bygdar- 
ráðið.

-  Vit fara at práta við 
bygdarráðið, men enn veit 
eg onki at siga um hatta.

Bankastjórin heldur 
ikki, at studningurin, sum  
.lohn Petersen ætlar at lata 
Delta Seafood, er nøkur 
gáva til teirra.

-  Vit vita ikki, hvat peng- 
am ir verða brúktir tii, men 
eg havi ikki inntrykk av, at 
teir fara at verða brúktir til 
at økja um virðið í virk- 
inum, sigur Janus Peter-

N O R Ð U R L E N D S K A R  NÆ R M YN D IR . S einnapartin  
ig já r  la-t upp ein norðurlendsk fe rða fram sýn ing í 
N orðu rlan dah úsinum  undir heitinum  -Norður- 
lendsk ar næ rm yndir-. Fram sýningin er stuðlað av  
Foren ingen  N orden , danska m entam álaróðnum , 
no rðu rlendska  m inistararáðnum  og N o rðu rlanda- 
húsinum . Fram sýning in  e r savnað  sam an og »form - 
g iv in - av  A kh an da , sum e r  avm yndað við foto- 
m yndum , s jónbondum  Og cd’um. Mynd: Kalmar I.indenskov

Oljuráðstevnan 
eydnaðist væl
Formaðurin í Føroya 
Oljuídnaði, Pauli Ein- 
arsson, er stak væl 
nøgdur við oljuráð- 
stevnuna, ið hevði 
heitið »Samspæl 
millum olju, fisk & 
ídnað«.

D ia M io.jori)______________

Næsta stóra ráðstevnan 
um oljuvinnuna er farin 
aftur um bak. Amerada 
Hess ug Føroya Oljuídn- 
aður skipaðu fyri tí fyrstu 
ráðstevnuni, og hesaferð

skipaði FOÍ í samstarvi við 
Saga Petroleum fyri ráð- 
stevnuni.

Pauli Einarsson. formað- 
ur í FOÍ, er eisini sera væl 
nøgdur hesaferð. Hann 
heldur kortini, at undirtøk 
an frá fiskivinnuni kundi 
verið eitt sindur størri. tó 
nú ráðstevnan var um sam- 
spæl millum oljuvinnu og 
fiskivinnu.

-  Vit sendu innbjóðing til 
allar partar í fiskivinnuni, 
tá vit av fyrstan tíð byijaðu 
fyrireikingamar Men und- 
irtøkan var stak vánalig 
frá hesum partinum av 
vinnulívinum. Tískil bar

tað heldur ikki til hjó okk- 
um at hava umboð fyri før- 
oyska fiskivinnu í panel- 
inum, sum var sjáiv finalan 
á ráðstevnuni, sigur Pauli 
Einarsson.

-  Vit hava einans fingið 
positivar reaktiónir frá lut- 
takarunum. Eisini umboð- 
ini hjá Saga Petroleum 
vóru stak væl nøgd við ráð- 
stevnuna, sigur Pauli Ein- 
arsson.

Formaðurin í Føroya 
Oljuídnaði sigur annars, at 
felagið arbeiðir við onkrum 
tiltaki, sum verður á 
skránni seinni í hesum ár- 
inum.

BYG D ARSTEVN A
á Strondum

5. JUNI HÓSDAG
17.00 Gott stevnubingo (sí lýsingarbingo)

6. JUNI FRÍGGJADAG
18.00 Filmur: Klokkeren fra Notre Dame
21.00 Filmur: Daylight
23.00 Dansur: Countrybólkurin spælir til dans

7. JUNI LEYGARDAG
13.30 Kappsigling við seglum. Bátar skulu tekna seg í Heygsstøð kl. 13.00
14.00 Bjargingarroynd: Skálafjarðar sløkkilið saman við politinum og Vaktar og 

Bjargingartænastuni standa fyri, m.a. fer bilur á sjógv og 
bjargingarbátur verður uppblástur.

15.00 Kappróður
15.00 Tivoli letur upp í báthylinum
17.30 Filmur: Klokkeren fra Notre Dame
18.00 Tivoli letur upp í Bygdarhúsinum
19.00 Sjavskapping. Neyðugt er ikki at tekna seg áðrenn.
20.00 Barnadiscoteque í Stráluhølinum
20.00 Kvøldseta í biografsalinum
21.30 Utimøti við Bygdarhúsið. Stranda Missiónshús stendur fyri
22.00 Filmur: Daylight
23.00 Opið hús í Missiónshúsinum
23.00 Dansur. Moirae spælir. Bussar koyra í samband við dansin
23.00 Bussur fer úr Fuglafirði - Leirvík - Gøtu - Strendur og heim aftan 

á dansin
23.00 Bussur fer av Toftum - Runavík - Strendur og heim aftan á dansin

8. JU N I S U N N U D A G
11.00 Kirkjugongd í Sjóvar kirkju, Jógvan Fríðriksson prestur prædikar
15.00 Fótbóltur: Føroyar - Malta spæla á Svangaskarði
18.00 Tivoli letur upp við Bygdarhúsið
18.00 Filmur: Klokkeren fra Notre Dame
19.00 Brotssparkkapping á fótbóltsvøllinum
19.00 Eydnuhjól og mat/køkutombola í stóra sali
19.00 Teknifilmur í kjallaranum (ókeypis)
20.00 Kvøldseta í biografsalinum 
21.45 Filmur: Daylight
22.00 Syngið við (lutaseðlarnir verða trektir)

C o litis -C ro h n
Stovnandi aðalfundur av Colitis-Crohn (kronisk bløð- 
andi tjúkktarmsbruni) felag í Føroyum verður í Eyst- 
urskúlanum leygardagin tann 7/6-97 kl. 15. Við vón 
um góða undírtøku.

Tlf. 16657

Dygdar hjól
tii øll endamal

Torshavnar
Maskinhandil

v/ Tummas Andreasen 
arðagta 29-30 - Tlf. 13442

K0YRIK0RT
j Nýtt skeið byrjar j 

9. juni
j Lágir prísir - tilboð gevast. j 
j Eisini fæst koyrikort j 
I uppá stutta tíð.

S Koyriskúlin E.B. i
j v. Edvin Bernhardsson J 
j Sigmundargøta 8 (
J_ Tlf. 12271-86271-83380 J

Xight Club ~

Menu
Nidurundir
Reekjublatui.....,«.....kr. 65,-
Royktur laksur....... kr. 66,-
Sniglar í
hvitleykssmøn.......kr. 65,-
Fiskasuppa............ kr. 65,-
Jakupsskjeljar ¥. V
vfbotme fammesós...Jfcr. 65,-
Hummarasuppa 
v/flutes................. kr. 65,-

v/ sjokulýtusáe........kr. 40,-
Bananasplit...... .....Jfcr. 40,-

Ymiskt
Toast vfskinku....... kr. 20,-

Opið er:
Hósd.:KI I7.0P-24.Q0 

Fríggjad: Kl ITO0-O3TO 
I cygard.: Ki 17.00-03.30 
Sunnud.: Kl. 14.00-24.00

CoAdÁÍAHCn
XightCbib

Torsgøta 11 • 100 Tónhavn 
Ttf. 19696

Teorí- og 
koyrlskúlin 
hjá Mogens

TIS.
1 S 4 X O  -  8 6 0 1 1

avgreiðir koyrikort
til bil

og motorsúkklu

Rund-dergur
Skeið húkar 
Beitihúkar 

Nylon - Svøvlar 
og allur annar 
fiskireiðskapur 

á goymslu


