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U4 sída ella stam Frl Id 12 Man kl. 12 1>». kl. 12 Mtk kl. 12 H(* kl 12
Minrn enn 1/4 nða Pri kl 14 Mán kl 16 Týs. kl. 16 Mik kl 16 HOe ki 16
Smalyungar

Okkaru Gulu Má kl. 10 Tý» kl 10 Mik kl. 10 Húe kl. 10 Kri. U. 10 
Litlysingar ug lymngar við frarinhjaplíissi mega lataat inn dagin fyn 
omanfyri nevndu freiat.

Vanligar treytin Siðuetadd: 8 teigar á 
41x515 mm 1/1 eiða 4 160 mm ÚUjðnd 
Lýaingar, eum eftir blaðeuur mett kunnu 
mietakaet fyri blaðtdfar. nkulu merkjaet 
við orðinum Lyring. eum verður roknað 
uppi lyeingarmatið Orðið INSKKAT 
verður íkki góðtikið. Innlatmgarfreiet fyri 
lýsingar Sa-st i  akemanum til vmetru

Kyrivami: lnnihaldið i lyeingunum má 
ikki striða rnoti galdandt lóguni Abyrgd- 
ina fyri heeum hevur lysann Blaðrð tek-

ur aær rartt til at eýta at Uka ly mngar við, 
eum blaðið metir óynektar

Teknisk viðuntkiflt og umhugsan fyri 
leearum og lyearum ger. ut blaðið má 
tilekila luer riett til ut

1. gera amærn tydmngarieyear broyt- 
ingar í lýeingum hvut teluti og upp- 
setan viðvíkir

2. skjóta út eina lýeing til eeinn blað 
Litlýaingar kunnu bert takast við, 
um teknmku viðurskiflini loyva tað.

Kndurfgald fyn maguligar villur, aum lýa- 
ann ejálvur ikki hevur skyldina fyri, er 
vanliga pnsavsláttur eflir blaðeine meti 
um virðÍHminkan av lyeingini, men f 
mesta lagi at lýaingin. ella liknandi lý»- 
ing. verður tikin við aftur eeinm ókeypis. 
Villur. sum stundast av vAnaligum lys 
ingartilfan hevur blaðið onga ábyrgd av 

Lýeingar, sum verða inntelefoneraðar, 
verða altið lisnar uppaftur, og blaðið 
tekur ti onga abyrgd fyri villur, eum koma 
a henda hátt.

Oljuvinnan kann gleppa 
okkum av hondum

V IT  gera okkum út til eina komandi 
oljuvinnu, hóast vit als ikki vita, um  

nøkur olja er her. M en so leingi sum  olju- 
fyritøkur hugadar fyri eini m øguligari 
oljuvinnu á føroyskum øki, krøkja vit 
okkum fastan í henda dreym, sum flestu 
vóna fer at gerast veruleiki.

Langt er á mál.
Fyrst hava vit í fleiri á r arbeitt við 

hugsanini um, hvussu vit skuldu bera  
okkum at, um so var, at oljan fór at 
spríkja í Føroyum. Sídani hava tey, sum  
hildu okkum fara at gerast eitt ríkt olju- 
fólk, roynt at sodnað hesa hugsan við tí 
úrsliti, at vit máttu gera okkum greitt, at 
oljan fór ikki at koma upp á land her, og 
at vit heldur máttu gloym a alt um olju- 
reinsiverk, tí slík viðgerð fer í dag  fram  á 
ein heilt annan hátt, tá olju lum m ar eru  
goymdir úti á havinum, oljutøknifrøðin  
er ein heilt onnur í dag, enn hon var fyri 
25 árum  síðani.

Veðurlagið er eisini farið aftur og fram  
nakran ferðir gjøgnum teir klóku greyt- 
ar, ið hava kunnleika um veðrið. O g  at 
enda hava vit givið okkum til tols við, at 
einasti møguleiki at fáa reiðan pening úr 
eini oljuvinnu er at byggja land okkara  
út við útgerðarhavnum  og harvið bjóða 
oljuvinnuni eina hóskandi service á 
mongum økjum. So mikið kunnu vit 
klára.

íílí er komið fram , at tann útgerðar- 
seWice, sum vit hava aetlað okkum stim 
eina serliga inntøku í sam bandi við oij-

una, ikki er á tí stigi, sum  vinnan kundi 
hugsað sær.

V it hava slept rutusam bandinum , tí 
lítla sum var, við Bretland. Loftvegis er 
einki samband, og landsstýrism aðurin  
við samferðslu um hendi hevur ikki hild- 
ið tað vera fíggjarliga ráðiligt, tí sum  er 
hevur rutan givið undirskot.

Spurningurin er, um tíðin ikki er kom- 
in hartil, at vit verða noydd at um hugsa  
eina rutu -  ella tvær -  á júst hesi leið, 
eftirsum oljuvinnan sjálv heilt skilliga  
hevur sagt, at tað er m unin lættari á 
allan hátt at nýta Hetland sum  eina lop- 
fjøl ú r Bretlandi til m øguligar o ljupallar  
ella -skip, í staðin fyri at fara um vegis til 
Danm ark, standa í bíðirøð at sleppa við 
rutuflogførum  hendavegin og síðani ikki 
hava vissu fyri í, um líkindi eru at lenda.

Ein vinna sum oljuvinnan kostar pen- 
ing. Hon kann eisini geva pening av sær. 
A lt verður roknað út. H a r  er ikki tíð til at 
bíða eftir nøkrum sum helst. Veðrinum  
kunnu vit ikki ráða yvir, men fyri at 
royna fræ gastu ioysn í so m áta vilja olju- 
fyritøkur heldur steðga í Hetlandi enn 
royna at koma hendavegin loftvegis.

Hetta er herskin biti h já okkum at 
svølgja og kem ur okkum sera illa við, tí 
her kundu vit fingið eitt lítið sindur av 
vinningi.

Um  vit longu hava siglt sjóvarfallið av 
okku^p^eya .^vu^u  v^t skuiu b jarga tí, 
sum bjargast kann, 'm á spurnartekin
setast við.
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Veitst tú , at
-  Barna- og Ungdómstelefonin 

svarar hvønn m ánadag  
,  ̂ millum kl. 16-18

Telefonin er 10645  
-  Foreldur eisini kunnu ringja og fáa 

ráðgeving
-  Tey, sum svara. hava tagnarskyldu
-  Tu kanst vera anonymur.
Hvat kanst tú ringja um
-  Persónligar trupulleikar av øllum slag, 

t.d. incest, anorexia el. bulimi, alkohol. 
fyribyrging, royking ella bara hava brúk 
fyri at tosa við onkran vaksnan.
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Les 1. T im oteu sa rb ræ v 6,11-19

HVUSSU RÍKUR ERT TÚ?

Álegg teimum at vera ... rík ígóðum verkum, 
gávumild, gódgerin . . .  Tim. 6,18

J o H N  WENDEL og systrar hansara vóru nøk- 
ur av gírigast fólkum um at siga nakrantíó. Tó at 
tey høvdu fingið ovurstóran arv eftir foreldrini, 
hruktu tey evarska iítið av honum og gjørdu ait, 
tey kundu. at haida ríkidømið hjá sær sjálvum. 
John megnaði at yvirtala fimm av systrunum tii 
ongantíð at giftast, og øll búðu undir somu lon í 
New York City í yvir 50 ár. Tá ið síðsta systirin 
doyði í 1931, varð góðs hennara mett til 100

milliónir dollarar. Einasta frakkan, ið eftir lá, 
hevði hon seymað sjáiv og brúkt í 25 ár. Pímið 
reið Wendei fólkunum so sjúkliga, at tey livdu 
sum olmussudýr, ja so natin, at tey líktust teim- 
um, Jesus segði um, at tey -savna sær skattir og 
eru ikki rík í Gudi- (Lukas 12,21).

Flestu okkara fara ongantíó at vinna nær 
náminda tað ríkidømið, sum Wendel systkini 
áttu. Men eru vit trúfastir húshaldarar yvir ogn- 
unum, Harrin hevur litið okkum til, veita vit 
gávumilt til søk Hansara, og hjálpa vit fólki í 
troti, tá eru vit »rík í góðum verkum- og savna 
skattir í Himli (1. Timoteusarbræv 6,18-19).

Hvør mangan betrí er tað ikki at vera fátækra- 
fólk, sum er av sonnum múgvandi, enn at vera 
holdin, men andaliga fátækur!

O-prp-

Andlát

Tøkk
Vit takka hjartaliga øllum tykkum, sum fylgdu 

Hansinu á Tungu

til hennara siðsta hvíldarstað.
Takk fyri btómur og kransar. Takk øll tit, sum 

hjalptu. Takk til eldrabýlið í Kollafirði. 
Takk øll somul.

N ic o lin a , J o n n a  og  M a rg i t

Hjartaliga takki eg fyri samkenslu og vitjan, 
tá góði maður mín

óli Davidnen
(O laf)

Glyvrum

lá sjúkur, đoyði og varð jarðaður Takk tit, sum vóru 
um hann á B7 á Landssjúkrahúsinum, heimarøktin 
og heimasjúkrasystir og annars øll tit, sum hjálptu 

okkum so væl, ta ttðina hann lá heima. Takk til 
Jónsvein Bech prest fyri góð orð í heiminum og 

kirkjuni -  kirkjutænarar, sangarar, lx*rarar og øll, 
sum hjálptu til við jarðarferðina Takk fyri blómur, 
kransar, uppringingar og øll, sum fylgdu honum til 

hansara seinasta hvíldarstað. Takk øll somul.

Fyri tey awarðandi 
F a n n y

Hjartaliga takka vit øllum, ið mintust til okkara, 
gleddu og heiðraðu okkum á  gullbrúdleypsdegnum.

Kærastu heilsanir 
K r is t in a  og  A k se l

Hjartaliga takki eg øilum, sum við gávum, 
biómum, telefonsamrøðum og telegrammum  

mintuat meg á 90 ára føðingardegnum.

Blíðar heilsanir 
A s tn d  F red eriksen

Yrkingar

Kvøða til K. Ellingsgaard
sum tøkk fyri mangar ríkar løtur

Fjálgt er at trína inn um húsagátt 
og har kenna seg væl móttiknan.
Eina eg ofta havi trinið gátt, 
ið ongantíð útaftur læt meg fara sviknan.

Hugnaligt er at kunna seta seg niður 
og tá vita, at ein er vælkomin.
Góðandag, ein hjartagóð rødd biður, 
sum tosaði hon til egna sonin.

Ja, hvat er betn enn ein biíð heilsan, 
og tá líkamikið av hvørjari ætt.
Ynskir tú eina slíka heilsan tær,
tá tú í kioskina hjá K. Ellingsgaard tær gakk.

24. august 1997 
B a ra ld u r  á  B erhe llu

Jesus
Jesus eg kenni 
tá eg flenni 
eg lurti eftir boðnum 
eg fái frá honum.

E ydn a  W eihe

S á d a n  s e r  d e t  u d !

Teknologien fører os 
hurtigere frem mod 
retfærdigheđen 
De handikappede 
kan ogsá hetjene den!

Albert

Minningarorð

Já k u p i Berg  
til m innis

Skjótt er Harranum um, 
sigur orðatakið, og hetta 
kann av sonnum sigast um 
góða vin mín, læraran Ják- 
up Berg.

Síðstu ferð, vit tosaðu 
saman, var nakrar vikur 
undan ólavsøku. Prátið 
snúði seg um næstu út- 
gávu av Barnatíðindum. 
Imillum mangt annað 
komu vit eisini at tosa um 
aldur hansara, hann føidi 
seg eitt sindur troyttan, og 
sum hann tók til tann dag- 
in: -Livi eg til heystar, so 
verði eg tveyoghálvfems. -

Víst vóru árini mong, 
men sinnið var ungt. Ják- 
up fylgdi sera væl við, hvat 
fór fram rundan um hann, 
íkki minst politiskt. Ofla 
suffaði han eisini um skilið 
her í Førojmm: »Bara ein 
var ungur í dag,- plagdi 
hann ofta at taka til. Men 
hann helt, at um rætt varð 
atborið, vunnu vit nokk á 
trupulieikunum. Eg kendi 
meg altíð nógv ríkari eflir 
eitt prát við Jákup.

Jáikup Berg var ættaður 
úr Hovi, hann var útbúgvin 
sum lærari og starvaðist 
meginpartin av læraratíð 
síni í Vags skúla. Tá Jákup 
fór frá vegna aldur, flutti 
hann til Havnar at búgva.

Jákup hevði serligan 
tokka til føroyska málið og 
føroyska søgu yvirhøvur. 
Var nakar ivaspumingur 
føroyska málinum viðvíkj- 
andi, so visti Jákup altíð 
ráð, hann var málkønur 
sum fáur.

Jákup Berg hevur givið 
fieiri bøkur út, og eisini 
finnast yrkinga- og smá- 
søgusøvn eflir hann. Eitt er 
vist, at við honum fer nógv 
vitan í grøvina.

Hann gjørdist 91 ára 
gamal, men fekst støðugt 
við skrivligt arheiði. Tað 
man vera fáum unt at vera 
virkin so leingi.

Havi ofta hugsað við 
mær sjálvari: Blaðið nevn- 
ist -Bamatíðindi", men 
innihaldið í hlaðnum vóm  
frásagnir úr gomlum døg-

um, ættargransking, ætt- 
artalvur og bamasøgur, alt 
samalt áhugavert tiífar. 
Men tey bøm, hann byijaði 
at skriva til fyri 56 árum  
síðan, em  eisini eldri fólk í 
dag, og eg ivist onga løtu í, 
at onkur av teimum støð- 
ugt er haldari av hlaðnum.

Eg kom at kenna Jákup 
fyri 15 árum síðan, tað var 
eisini í sambandi við út- 
gávuna av Bamatíðindum. 
Kg arheiddi á Hlaðstarvi 
tá, og oflu l.iII tað í mín lut 
at gera blaðið klárt til 
prentingar.

Seinni, tá eg fekk egið 
setivirki, kom hann til mín 
og bað meg gera hlaðið fyri 
seg. Hetta samstarv okk- 
ara miilum kann eisini sig- 
ast at hava gingið fyri- 
myndarliga væl; ikki 
minnist eg, at øvugt orð fall 
okkara millum.

Tað hevði nógv at Biga 
fyri Jákup, at hlaðið var 
væl rættlisið. Har skuldi 
helst eingin villa vera í, og 
um onkur kom fyri, so varð 
hon rættað í næsta blaði. 
Eisini vildi hann hava 
blaðið út til tiðina. Jákup 
var av tí gamla slagnum, 
har sknidi skil vera í, og 
arbeiðið skuldi gerast til 
lítar. Ikki kann sigast ann- 
að, enn at trúgvur hevur 
hann verið lesarum sínum. 
Bamatíðindi eru komin út 
uttan slit í 56 ár.

Tríggjar vikur undan 
ólavsøku hevði Jákup 
savnað tilfar til tvey bløð, 
juh-august og september- 
oktober. Vit samdust um, 
at hesi hæði bløðini kundu 
vit tó bíða við at fáa út til 
eflir ólavsøku, tí hann var 
burturstaddur í summar- 
frítíðini. Beint undan ólav- 
søku andaðist hann.

I samkenslu við fámilju 
Jákups fari eg at enda hesi 
minningarorð á sama hátt, 
sum Jákup so ofta skrivaði 
til fam u vinir sínar:

Hvíl í friði, frægi frændi.

H an n a  M ere ta
M ichelsen

Røgelse
Det er dejligt med en smøg! 
Man fár kræft a f al den røg, 
indtil man er død og borte. 
Knokkelmanden tog med grin 
mod Sir Raleighs nikotin 
og med kister som eskorte.


