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-  Vit hava nú 
fingið ein 
talsmann
Mánadagin var fyrsti ar- 
beiðsdagurin hjá nýggja 
s j ú k rasy st rastjó ranu m , 
Marjuni Smith (myndin). Ein 
teirra sum fegnast um hetta 
starvið er Joan Ziskason: -  
Stjórin verður talsmaður 
okkara mótvegis leiðsluni.

Buskapur & Vinnulív 4

Sjógvurin er 
grundarlagið 
hjá hvalbingum
Hesi seinastu árini hevur 
Hvalba eisini merkt avleið- 
ingarnar av búskaparligu 
kreppuni. Men uttan tað sum 
sjógvurin gevur, bæði so og 
so, var lítið grundarlag fyri 
hesi norðastu kommununi i 
Suðuroynni.

Heimatíðindi 3

Ivasamt 
um nakar 
er á lívi
Gjáramorgunin fingu tey 
avvarandi hjá ferðafókunum, 
við tí niðurdotna flogfarinum 
á Filipinunum, at vita, at 15 
fólk vóru funnin á livi. Men 
lotu seinni vórðu tíðindini 
tikin aftur. Hetta fordi til 
rættiligan ruðulleika.

Uttanlandstiðindi 8

Útnyrðingurvestan, 
10-15  m/s. Regn- ella  
vátaslettingsælingur. 

Hitin 0 -+ 2  stig

MJ A

Úr Krydd hesa vikuna
» L ív ið  er eitt spæl« 
eitur nýggja ungdóms- 
bokin, sum m.a. Ráðið 
fyri Ferdslutrygd hevur 
givið út. í blaðnum er 
umtala og ummæli av 
bókini.

F ø ROYINGARÁSIN er 
eitt stað á internetinum, 
har føroyingar »chatta« á 
f'øroyskum. Teldusíðan 
hevur verið inni á 
føroysku rásini og hugt 
eftir, hvat fyriferst, og 
hvør ferðast á henni. 
Eisini verður sagt ftá, 
hvussu øll kunnu fáa 
atgongd til rásina.

NÚ kemur plátan »Ung 
85« út á fløgu. Krydd hev- 
ur tosað við fyriskiparan

um fløguna og konsert- 
ina, sum ætlandi skal 
vera í samband við fløg- 
una.

» M k N in Hl.nk var 
heiti á einum vælumtókt- 
um filmi fyri einum hálv- 
um ári síðan. Nú er MIB 
eisini vorðið eitt spæl, 
men tað verður helst ikki 
eins væl umtókt. Les 
hvat teldumenninir l\já 
Krydd hailda.

T a Ð er langt úti at 
javnstøðulógin ikki eisini 
er galdandi fyri menn . .. 
ella er hon kanska tað 
kortini?

Kem>

-  Vit eiga bygningin 
og fara ongan veg 
fyrr enn vit hava 
fingið eins gód hølir , 
sum vit hava í 
løtuni, sigur stjórin 
í Húsalánsgunn- 
inum, Jóannes 
Dalsgarð.

E ii  G u t t e s e n _____________

Um árskiflið varð Lands- 
skúlafyrisitingin innlim- 
að í Undirvísingar- og 
mentamálastýrið og ætl- 
anin var at markera 
hendingina við at lata alt 
Undirvísingar- og menta- 
málastýrið flyta inn í 
bygningin hjá almennu 
grunnunum á Hoyvíks- 
vegi 78.

H igartil hevur lands- 
skúlafyrisitingin hildið 
til í leigaðum hølum hjá 
Svend Krosstein á Falka- 
vegi 6. Men heldur trong- 
ligt hevur verið í sein- 
astuni og hølisviðurskifl- 
ini hava ikki verið nøkt- 
andi. T í var hildið best at 
fínna nýggjan bygning, 
sum kundi hýsa øllum 
Undirvísingar- og menta- 
málastýrinum undir ein- 
um og sama taki.

E ftir at hava leita eina 
tíð eftir egnaðum hølum 
fall ynski á bygningin 
sum Húsalánsgrunnur- 
in, Lønjavningargrunn- 
urin og Menningar- 
grunnurin eiga í felag.

Dreym urin brast
Men eftir øllum at døma 
er stígur komin í ætlan- 
ina, eftir at tað er komið

fram, at grunnarnir hava 
sett føtur í spenni og ikki 
hava hug at flyta úr 
stásiliga bygninginum.

- Vit eiga sjálvir bygn- 
ingin og trívast væl her 
sum vit eru nú. V it fara 
ikki út higani uttan so at 
vit fáa ávíst, minst líka 
góð hølir, sum vit hava í 
løtuni, sigur ein av al- 
mennu stjórunum, Jóan- 
nes Dalsgarð.

Húsalánsgrunnurin, 
Lønjavningargrunn u r in 
og Menningargrunnurin 
eiga bygningin við einum 
triðingi hvør, og skal 
nakað gerast er neyðugt 
at semja er millum eigar- 
irnar.

Teir landsstýrismenn, 
sum vara av hesum 
grunnum eru ávikavist 
Kristian Magnussen, 
John Petersen og Ivan 
Johannasen.

-  Eg vari av Húsaláns- 
grunninum, sum eigur 
ein triðing av bygning- 
inum. Skal grunnurin 
biakast út er hetta at 
meta við ognartøku og 
slíkt takið eg ikki undir 
við, sigur landstýrismað- 
urin í íbúðarmálum, 
Kristian Magnussen.

-  Tað minsta Undirvís- 
ingar- og mentamála- 
stýrið kann gera er, at 
vísa Húsalánsgrunn- 
inum á nøkur hølir, sum 
teir eru nøgdir við. Hetta 
er jú ein fyritreyt fyri at 
teir kunnu flyta úr bygn- 
inginum.

-  Mær vitandi hevur 
Undirvísingar og menta- 
málastýrið ikki enn víst á 
nøkur egnaði hølir, sum 
eru eins góð og tey, sum

U ndirvísingar- og m entam áladeildin i Tinganesi hevur havt hug á hesum hygninginum, men eigarirn ir, 
sum eru almennir grunnar, hava ikki hug at flyta úr hygninginum.

grunnurin hevur í dag, 
sigur Kristian Magnus- 
sen.

Líkt er ti til, at ætlanin 
hjá Undirvísingar- og 
mentamálastýrinum um 
at flyta inn í stásiliga 
bygningin á Hoyvíksvegi 
78 er farin í baglás.

-  V it hava ein hølis- 
trupulleika nú ið lands- 
skúlafyrisitingin er farin

i søguna og alt starvs- 
fólkið er komið inn í 
Undirvísingar- og menta- 
máladeiidina, har eg eri 
stjóri, sigur Petur Peter- 
sen.

— Tað er sera óheppið, 
at v it sita so spjødd og tí 
havi eg vælt at leita eftir 
egnaðum hølum so vit øll 
kunnu sita undir sama 
taki.

-  V it hava kanna fleiri 
møguleikar uttan nakað 
veruligt úrslit er komið 
burturúr enn. Nær ein 
loysn fyriliggur, kann eg 
einki siga um enn, sigur 
Petur Petersen.

-  Vit hugsaðu um bygn- 
ingin hjá almennu grunn- 
unum, men fyribils eru 
vit blokeraðir av ognar- 
viðurskiftunum.

-  Hoast hetta hava vit 
ikki slept ætlanini. 
Gongd er í málinum men 
nær ein loysn fyriliggur 
kann eg einki siga um 
beint nú, sigur stjórin í 
Undirvísingar- «)g menta- 
máladeildini íTinganesi.

-  Vit fara ongan veg

Marknatrætan skal 
nú greiðast á hægsta 
politiska stigi

Ken Danielsen (vinstrum egin) og  F ríð ríku r B láham ar vid teimum stóru dekkunum.

Risastór bildekk til KollaQardar

Løgmaður ynskir 
saman við Poul 
Nyrup Rasmussen at 
samráðast beinleiðis 
við bretska forsætis- 
ráðharran Tony Blair 
um markaskjalið 
millum Føroyar og 
Hetlandsoyggjamar.

In g í R a sm u sse n___________

Marknatrætan millum 
Bretland og Føroyar skal 
nú avgreiðast á hægsta 
politiska stigi, er líkt til.

Edmund Joensen, løg- 
maður, ætlar sær sjálvur 
at standa andlit til andlits 
við sjálvan bretska forsæt- 
isráðharran Tony Blair og 
leggja føroysku sjónarmið- 
ini á borðið.

Um løgmaður eisini ætl- 
ar at langa nevan í borðið, 
er ikki gott at vita.

Men tað er ein sann- 
roynd, at samráðingamar 
síðstu sjey árini hava verið 
drúgvar og soltnar. Lítið 
ítøkiligt er komið av 
skafti, hóast nógv orka er 
løgd í frá føroyskari síðu.

Higartil hava samráð- 
ingarnar millum londini 
bæði verið á embætis- 
mannastigi.

Nú heldur løgmaður so, 
at tíðin er búgvin at føra 
beinleiðis politiskar sam- 
ráðingar við tí fyri eyga at 
fáa eitt úrslit burturúr 
sum skjótast.

Hetta merkir ikki, at 
embætisfólkini eru sett av 
uppgávuni. Tey skulu 
framvegis arbeiða við mál- 
inum. Men næsta samráð- 
ingarumfar skal -  stendur

tað til løgmann -  verða 
politiskt.

Løgmaður hevur lagt 
áherslu á, at marknatræt- 
an er raðfest frammalaga 
í øllum føroyska olju- 
spuminginum.

Neyðugt er at fáa tann 
spumingin greiddan, áðr- 
enn eitt útbjóðingarumfar 
byijar, hevur hann áður 
sagt.

Tá Poul Nyrup Rasmus- 
sen var á vitjan í Føroyum 
við ársbyrjan, bjóðaði 
hann føroyingum eina 
hjálpandi hond í striðnum 
við bretar um markið mill- 
um Hetland og Føroyar.

Nú hevur løgmaður so 
tikið hann upp á orðið.

Edmund Joensen hevur 
sent Poul Nyrup Rasmus- 
sen bræv, har hann biður 
Nyrup venda sær til Tony 
Blair fyri at kanna, um

bretar em  áhugaðir í at 
samráðst verður um 
marknaásetingina -  bein- 
leiðis millum leiðaramar í 
londunum.

Talan er um eitt uttan- 
ríkismál, og tí hevur Ed- 
mund Joensen tikið Poul 
Njnoip Rasmussen við í 
myndina.

Bretar eru sum vera 
man minst líka áhugaðir 
sum føroyingar í økinum 
millum Hetland og 
Føroyar, tí bretsku megin 
fískimarkið er oíja fúnnin 
í ríkiligt mát.

Tað eydnaðist okkum tí- 
verri ikki at fáa orð á løg- 
mann, áðrenn blaðið fór til 
prentingar.

Um dagamar komu trý risa 
stór bildekk til Føroyar úr 
Danmark. Tey lógu á eyst- 
aru bryggju í  Havn eina 
løtu fyrrapartin í gjár, til

ein lastbilur úr Kollafírði 
kom eftir teimum og flutti 
tey norður, har tey skuldu 
setast undir eina gummi- 
geit.

Dekkini vóm so stór, at 
væl av plássi var fyri 
vanligum lastbiladekk- 
um inni í hesum dekkun- 
um.

Eitt sovorði risa stórt 
bildekk vigar 1189 kilo, og 
hæddin er einar tveir metr- 
ar, upplýsir Fríðrikur Blá- 
hamar, stjóri á Super Dekk.
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