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TVsdags- Mikudags- Hósdags- Friggjadags- Leyg.dags- j
bíaðið blaðið blaðið blaðið blaðið

Starri lýsmgar firí. kl. 12 man.kl 12 týs. kl. 12 niik. kl. 12 hos. kl. 12
2 tg tekntlysingar ma. kl 10 týs. kl. 10 mik.kl 10 hós kl 10 fri. kl 10 '
OkkaraGulu fr. kl. 15 týs. Id. 15 hóe. kl. 15 j
Lysingar, ið nógv arbeiði er av, niugu vera inni i goðari tið.
I .itlýsingar og lýaingar við frami'hjáplásst skulu bíleggjaat í góðari tíð.

Vanligar treytin Sfðustadd: 8 teigar á 
41x515 mm. 1/1 siða 4 160 mm ÚUjónd: 
Lysingar, sum eftir blaðsins meti kunnu 
nnstakast fyn blaðtilfar, skulu merkjast 
við orðinum: Lýsing, sum verður roknað 
uppi lysingarmátið Orðið INSERAT 
verður ikki góðtikið. Innlatingarireist fyri 
lýsingar: Sa-st a skemanum til vinstru

Fyrivarni: Innihaldið í lýsingunum má 
ikki striða móti galdandi lógum. Abyrgd- 
ina fyri hesum hevur lýsarin. Blaðið tek

ursær rætt til at sýta at taka lýsingar við, 
sum blaðið metir óynsktar.

Teknisk viðurskifti og umhugsan fýri les- 
arum og lýsarum ger, at blaðið má tilskila 
sa-r riett til at
1 gera smærri týdningarleysar bniyting- 

ar í lýsingum hvat teksti og uppsetan 
viðvílór.

2. skjóta út eina lýsing til seinri blað. 
Lítlýsingar kunnu bert takast við, um 
teknisku viðurskiftini loyva tað.

Endurgjatd fyri møguligar villur, sum lýs- 
arin sjálvur ikki hevur skyldina lyri, er 
vanliga prisavsláttur ellir blaðmns meti 
um virðisminkan av lýsingini, men í 
mesta lagi at lýsingin, ella liknandi lys- 
ing, verður tikin við aftur seinni ókeypis. 
Villur, sum standast av vánaligum lýs- 
ingartilfari hevur blaðið onga ábyrgd av.

Lýsingar, sum verða inntelefoneraðar, 
verða altíð lisnar uppaftur, og blaðið 
tekur tí onga ábyrgd fyri villur, sum koma 
á henda hátt.

Størri oljutrúvirði

A T  útlendskar oljufyritøkur fram- 
, vegis vísa áhuga fyri Føroyum 

hóast kreppu við eftirfylg jandi endur- 
gjaldi, ger, at v it krøkja okkum føst í, at 
v it ikki eru slept upp á fjall í eini møgu- 
ligari oljuvinnu.

Tad vís ir seg, at hvørja ferð v it eru um 
at gloym a oljuna burtur, tá onnur meiri 
aktuell og viðkomandi mál eina løtu 
upptaka sinnini, gera oljufeløg vart við, 
at gongd er í hesi vinnu á føroyskum 
havøki.

011 bíða v it eftir, at okkurt skal 
henda, og tá ótolnið tekur yvirhond, 
skal so lítið  til, at vit leypa á leistum 
e ftir øllum, sum ein møguleiki er fyri 
kann ræ tta búskapin uppaftur.

Hann er á veg upp, men skal tálmast, 
siga te ir kønu, ið ikki a llir eru á einum 
máli, hvussu v it skulu bera okkum at, 
skal hann ikki fara aftur hin vegin. V it 
tóku ikki ræ ttiliga undir við ávaringini 
fyri nøkrum árum síðani, tá aðrir ser- 
frøðingar heittu á okkum um at vera 
varin. Støðan var so, at ikki skuldi nógv 
til, áðrenn samfelagið fór av um tvøran.

Tað hendi eisini. M en sum ein Guds 
gáva kom dreymurin um oljuna til okk- 
ara. Hann hava v it enn, hóast long tíð 
er gingin, síðani fyrstu leitingarnar 
byijaðu.

Ikki er oljudropin komin upp enn. 
Tað ger heldur einki. T í v it mugu vera 

væ l fyrireikað, skulu v it  hava ein kjans 
at fáa nakran vinning úr henni fyrstu 
15-20 árini, ljóða oljuserfrøðingatíðind- 
ini.

Komm unur kappaðust serliga nógv 
eina tíð um at bjóða seg fram  sum út-

gerðarhavn í sambandi við komandi 
oljuvinnuna.

Tað kostar ikki einki at búgva seg út 
til at taka ímóti eini oljuvinnu.

íløgur skulu gerast. Av tí at kapping- 
in er hørð millum kommunumar, ber 
ikki til at selja eina slíka tænastu so 
bíliga, uttan at neyðugt er hjá oljuhavn- 
ini og harvið kommununi at tryggja 
sær, at inntøkum ar í longdini gerast 
størri enn útreiðslumar. T á  ein tíð er 
liðin, og tikið verður samanum, mugu 
aw arðand i m yndugleikar á einum máli 
kunna staðfesta, at hetta va r ein góð 
íløga, ið gjørd varð.

Trygd in  aftan fyri ein sáttmála í sam- 
bandi við  eina oljuútgerðarhavn má 
vera heilt greið. Eingin  iv i má vera 
m illum oljufeløg og kommunu, at tað er 
rætt, sum kommunan ger við  at leggja 
alla sína orku í oljutænastuna. Annars 
endar galið.

Sostatt má tað vera ein stór og væ l 
gjøgnumhugsað ætlan, ið løgd verður á 
borðið til góðkenningar, tá farið verður 
undir eina so stóra íløgu um hana, ið 
Tvøroyrar kommuna er farin  undir at 
fyrire ika á Drelnesi í hesum døgum.

Samstundis fæ r hetta okkum at 
trúgva e itt sindur meiri uppá, at olja 
man vera í føroyskum havbotni, eftir- 
sum oljufeløg fram vegis hava stóran 
áhuga fyri henni, hóast tey eru eins 
tigandi og ein oystra, um hon, oljan, er 
har. Annars vóru tey ikki farin  so langt 
sum at hugsa um tænastuna uppi á 
landi, og hvar skjótast er at sigla til 
lands fyri at spara óneyðuga siglingar- 
tíð.

Tøkkir

T ø k k T ø k k
Hjartaliga takka vit tykkum øllum, sum 

sýndu samkenslu, tá ið kæra kona, mamma, 
svigarmamma og omma okkara

Hjartaliga takk fyri sýnda samkenslu við 
jarðarferðina hjá góða manni mínum, pápa, 

abba og verfaðir okkara

Olffa Sørentten
Øravík

P æ tur Hansen
(føddur 3. juni 1929, andaðist 9. mai 1998).

doyði og varð jarðað. Takk til prest, sangarar, 
berarar og gravarar. Ein serstøk tøkk til tykkum øll, 

sum á ymiskan hátt hjálptu til. Takk fyri blómur, 
kransar, heilsanir og til tykkum, sum fýlgdu henni 

til hennara seinasta hvíldarstað.

Tøkk øll somul.

Ása
Eydun, Jóhan, Hanus og Fróði við fam ilju

Fyri tey awarðandi
Mortan, Vónhjørt, Vónbjartur, M irian  og Tórun

Hjartaliga 
takka vit 
tykkum 

øllum, sum 
gleddu 

okkum á 
hjúnabands- 

degnum 
16. mai 1998.

Heilsan 
Tatjana 

Johnsson og 
Jens Bagge 

New York

/  ind k ø bscen tret
Folk køber ind helt desperat.
Ved hvert et kasseapparat 
ma samlebándet løbe.
Her gár det godt -  bevar mig vel! 
Indtil man køber sig ihjel, 
man lever a f at købe!

Aa p H.

Yrkingar

A  útróðri
Lag: Land mítt har grasið í líðum grør

Stuttligt er at flóta í dag, 
tú trívur í eitt kvæðalag, 
her føroyingar sigla um nøv og nes, 
teir kenna væl hvørt sker og fles.

Bátar nú sigla um sund og hav, 
teir fiska toskin, sum Gud teim gav, 
so stuttligt er at flóta her, 
kring Føroya klettar, berg og sker.

Sigla á miðið og kasta brátt, 
sum veðrið í dag gjørdist lýtt og gott, 
og fiskur er at fáa í dag, 
tú trívur í eitt kvæðalag.

Her hava føroyingar øld um øld 
fiskað bæði morgun og kvøld 
og róð um hav og sund og fles 
og siglt um klettar, nøv og nes.

Nú man dagur líða Irratt, 
og skjótt man koma myrka nátt, 
vit sigla inn á klett og støð, 
og sólin setur um líð og bø.

Fongur var góður, vit fingu i dag, 
tú trívur í eitt sálmalag, 
veit Gudi tøkk fyri alt, hann gav, 
for fisk, hann legði í sund og hav!

David Johannesen

Viðmerkingar

Evni til landsstýrissessimar
Førleiki ella lokal- og vinapolitikkur?
Nú ein dagin herfyri. eg 
fekst við at lesa føroysku 
bløðini, kom eg frani á 
áhugaverda grein. sum 
segði frá. at ein av odda- 
monnunum hja Folka- 
flokkinum í Suðuroy hevði 
tikið seg úr floksarbeiði- 
num sum mótmæli móti, at 
Fólkaflokkurin ikki valdi 
landsstyrislim úr Suðuroy- 
ar valdømi.

Her skal ikki verða tikin 
støða til. um suðuroyingar 
eiga egnað fóik til lands- 
stjnið eila ikki -  Páll Vang 
hevur í hvussu so er roynd- 
irnar -  men ætlanin er 
heldur at nema eitt sindur 
við hugburðin í sambandi 
við evnir til landsstýrislim- 
ir.

Orsøkin til, at eg kom at 
hugsa um hetta, var, at eg 
sama dag hoyrdi ein tíð- 
indastubba frá BBC, har 
sagt varð frá, at leiðarin í 
konservativu skugga- 
stjórnini ætlaði at skifta 
eitt sindur av mannskapi-

num ut fyri at endumyggja 
skuggastjomina. Tíðinda- 
folkið segði eisini, at tað fór 
helst ikki at vera lætt, tí 
mannfallið var so stórt hjá 
konservativa flokkinum 
við seinasta val, at har var 
ikki so nógv fólk við stór- 
vegis royndum at velja 
ímillum. Somuleiðis varð 
sagt, at neyvan fór kon- 
servativi leiðarin at taka 
nyvald fólk inn í skugga- 
stjomina, fyrr enn tey 
høvdu fingið eitt sindur av 
royndum í parlamentinum, 
og siðani eini tvey ár í 
skuggastjómini, sum vara- 
elia hjálparráðharrar 

Hetta er ikki sami hugs- 
anarhátturin sum hjá pol- 
itisku flokkunum í Føroy- 
um, har tað mangan eru 
tey við ongum politiskum 
ella parlamentanskum 
royndum, sum fáa iands- 
styrissessimar. Tað er 
sjalvandi eisini vanligt 
aðrastaðni at velja ráð- 
harrar uttanífTá -  men tá 
er aloftast talan um fyrr- 
verandi politikarar ella um 
fóik úr floksfelagsskapi- 
num við serligum fakligum 
kunnleika og royndum 

Fyri at veija demokrati- 
ið, folkaræðið, er tað sera 
umráðandi, at folk. sum 
fara í landsstýrið, vita, 
hvat tey tosa um. Tí fak- 
fólkini í umsitingini eiga 
altíð at faa eitt kvalifiserað 
motspæl frá landsstýris- 
fólkunum, annars blíva tey 

landsstýrisfólkini bara 
leir í hondunum á umsit-

íngim.
Føroyar eru við at fáa 

eina víðkaða og væl útbúna 
umsiting, og tí er tað enn 
meira umráðandi. at tey, 
sum manna iandsstýrið, 
kunnu vera fólksins verja 
móti einum reinum embæt- 
ismannavaldi Annars fáa 
vit eina støðu, sum er 
hvaðna vem  enn hon í 
BBC sendirøðini >Yes Mini- 
ster!~.

Tað er onki at ivast í, at 
so hvørt sum umsitingin 
mennir seg, so fær hon 
meira vald og verður 
snildari í at nýta vald sítt -  
antin tí persónamir bein- 
leiðis vilja hava vald, ella tí 
at tey 1 umsitingini síggja 
niður á landsstýrisfólk, 
sum tey ikki halda vera 
búgvin til at umsita máls- 
økrni.

Sjálvandi er tað so, at tá 
nýggj landsstyrisfólk verða 
sett, so eigur umsitingin at 
stuðia teimum og at seta 
tey inn í málsøkini -  tí ong- 
in er liðugt útbúgvin lands- 
stjriislimur, sum ikki longu 
hevur verið í landsstýri- 
num í minst eini tvey ár.

Men samstundis er tað 
umráðandi fyri fólkaræðið, 
at flokkamir longu nú fara 
at leita eftir egnaðum fólki, 
sum skal manna eitt nýtt 
landsstýri um fyra ár ella 
so. Tað er ov seint at fara at 
leita i seinastu løtu -  og tað 
er málsliga ov tilviidarligt, 
sum tað hevur verið í 
mínum flokki. at landsstýr- 
isfólk verða heintað, bara tí

at tey eru úr tí av teimum 
stóm atkvøðuøkjunum, 
sum ikki fekk fólk á ting.

Tað átti at verið heilt 
óneyðugt at siga tað -  men, 
tað tykist kortini at vera 
neyðugt at siga tað: Tað er 
av størsta týdningi, at tey, 
sum fólksins vegna sita 
ovast í umsitingini -  lands- 
stýrisfólkini -  eiga at vera 
búgvin fólk, sum hava før- 
leika og røttu royndimar til 
at umsita málsøki síni Er 
tað altíð so í Føroyum?

Undir teirri gomlu skip- 
anini, tá landsstýrið alt tók 
allar avgerðir í felag, bar 
tað til hjá nýggjum fólki at 
eygleiða tey, sum hovdu 
drúgvari royndir í poli- 
tikki, og spakuliga at læra 
av teimum.

Men, soleiðis er ikki í 
dag, nú vit hava fingið ráð- 
harrastýrið Nú em lands- 
stýrisfólkini heldur íkki 
undir somu lon. Nú hava 
tey fingið munandi meira 
vaid og skulu tí vera full- 
búgvin frá fyrsta degi. Júst 
hvat ið førleikakrøvini 
skulu vera, er ikki lætt at 
siga Men politiskar roynd- 
ir, fakligur førleiki og 
royndir ínnan umsiting 
eiga at vera sjáivsøgd krøv. 
Tað er ikki neyðugt at vera 
cand. ditt eila cand datt -  
tí tú kanst ikki læra til at 
verða kiókur -  antin ert tú 
tað, ella ert tú tað ikki

Við at læra kunnu vit fáa 
eina rúgvu av vitan, sum er 
bæði neyðug og nyttug. 
Men fólk við drúgvum ella

serligum royndum kunnu 
eisini gera eitt vala arbeiði, 
hóast tey ikki hava so 
drúgva skúlagongd. Tað, 
sum um ræður, er at hava 
viróing fyri arlieiðinum hjá 
iandsstýrisfólkunum - og 
at tað ikki bara er tilvildin, 
lokalpatriotisk ahugamál, 
ella partapolitiskt gávu- 
mildni, ið em avgerandi, tá 
nyggj landsstýrisfólk verða 
sett.

Sámráðingaraar sum 
nústani hava verið millum 
landsstýrið og stjómina, 
eru júst eitt domi um hetta. 
Tjóðveldisflokkurin vildi 
hava Høgna Hoydal til løg- 
mann -  hann er væl út- 
búgvin, men hevur hvørki 
royndir í iøgtinginum ella í 
landsstýrinum.

Tað sigur seg sjálvt, at 
danska stjómin tók Anfinn 
Kallsberg í nógv størri álv- 
ara sum stjómar- og sam- 
ráðingarleiðara, tí maðurin 
hevur drúgvar royndir í 
føroyskum politikki, bæði í 
løgtinginum, í týðandi 
nevndum og í landsstýri- 
num. Alt hetta gevur hon- 
um eitt innlit og eitt yvirlit, 
sum yngri maðurin ikki

kann hava -  hóast hann 
óivað verður ein fínur løg- 
maður um eini seks ár ella
80.

Skulu Føroyar hava 
framtíð lagaða sum sjálv- 
støðugt ríki, so er neyðugt 
at hugsa um fyribrigdið 
dygd innan landsins um- 
siting -  eisini innan ta pol- 
itisku umsitingina. Eitt nú- 
tíðar samfelag krevur pro- 
fessionalismu, annars 
verður tað meira og meira 
eftirbátur í altjóða sam- 
felagnum.

Vit kunnu bara tryggja 
fólkaræðið móti embætis- 
valdinum, um tey, sum sita 
á politisku sessunum í 
landsumsitingini, em før 
fyri at tosa við embætis- 
fólkið sum javnlíkar! 
Landsstýrisfólk eiga ikki at 
vera »kransakøkufigurar«, 
>marionettir«, men heldur 
eiga tey at vera undan- 
gongufólk, sum inspirera, 
sum geva embætisfólkun- 
um íblástur -  og fólk, sum 
em búgvin til at vera ein 
støðug áminning um, hvør 
ið er vemligi harrin í húsi- 
num!

Bergur Jacobsen

Summarnáttin
Summamáttin kailar øll:
Ver við mær um heiðar.
Kom við niðan á roðandi fjøll,
iít yvir silvitnissund og grønkaðar teigar.
Bergið blátt og hválvið hátt.
Føroya fagra summamátt.

Fram við á í dalin inn.
Hvíl við ból og kráir.
Friður mennir tær sál og sinn.
Tigandi vøtnini temja tær tuskandi áir.
Spælir á sum lambið kátt.
Føroya fagra summarnátt.

Far í lítla bát tín út, 
rógv tær fram við landi.
Har Qara bseði tín sorg, tín sút,
lotið tær kínir, teg styrkir sum grøðandi andi.
Styrkir teg og gevur mátt
Føroya fagra summamátt.

Komið fram við klettastrond, 
lítið yvir havið;
tað girðir land várt sum silkibond,
har sólin dandandi, droymandi fer undir kavið.
Dagur fer um havsins gátt.
Føroya fagra summarnátt.

Durva eina stutta stund 
bjørg og lynglittir hagar.
Faldaðar blómur á angandi gmnd 
reisa seg aftur, nú lívið úr havinum dagar. 
Dregur fríð sín andadrátt 
Føroya fagra summarnátt.
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