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O kkara m aður í Aberdeen

S k .m l nd u r O lsen
Edmund Djurhuus, ið
hevur røkt klokkaraHtarvið í Vágs kirkju í 43
ár, hevði sunnudagin sín
seinasta starvsdag.
Edmund byijaði sum
klokkari hin 18. september 1955. Áðrenn tað
hevði luinn ofla ringt fyri
abba sín, ið var klokkari í
gomlu kirkjuni á Kirkjukletti. Abbin,
Mortan
Djurhuus við Hvanndalsá, tók vi starvinum í
1915, tá Jákup Dahl, eisini nevndur Gamli á
Gørðunum, andaðist.
Edmund hevur trúfastur møtt upp í kirkjuni til
gudstænastur,jarðarferðir, brúðarvígslur, bamadóp og konsertir.
Eg havi ongantíð kent
tað sum eina byrðu. Eg
havi saið arbeiðið sum
eina tænastu, og eg havi
gjørt tað við gleði.
Arbeiðið gjørdist munandi lættari fyri nøkrum
árum síðan, tá ringingin
varð automatiserað.

B eate L. S a m u e ls e n
Taó var ikki eiti á fólk, id
stukku inn á gólvið á Hotel
Hafnia sunnudagin seinnapartin, tá Menningarstova Landains skipaði fyrí
móttoku.
Mottøkan var nu ikki til
frama fyri Menni ngarstov •
una sjálva, men fyri Sofusi
Poulsen, sum í 50 ár hevur
verió umlxiðsmaður føroyinga í Aberdeen.

Um 200 vitjandi
Talið á vitjandi, sum nýttu
høvi at heilsa uppá Sofus.
rukku væl út móti teimum
200 ella kanska upp aftur

Frálíkur
frásøgtimadur
Eftir eitt so langt lív heim-

N'okv fólk nýttu hovi at h vilsa uppá Sofus Poulsvn o g k onuna N essie á móttoku fy r i hjúnunum á H otel H a fn ia sunnudaifin. G á v u r n a r o g b lóm u heilsan irn a r vóru som u leiðis nógvar.
Mynd Kínnur Juntiuumien

anífrá visti Sofus Poulsen
nógvar góóar søgur og
hendingar at greiða frá. og
fingu gestirnar eina lítla
hylling um hetta, tá hann
eina løtu gav sær stundir
til at siga frá lívinum yviri
í Alierdeen, tá skip komu

niður at selja, ella tá føroyingar av ymsum orsøkum
skuldu hava eina hjálpandi
hond og vegleiðing.
At
Menningarstovan
vegna Ijøgmansskrivstovuna, Vinnumálastýrið, Fiskimálastýrið og fleiri onnur á

henda hátt vildi gera eitt
sindur burturúr
hálvthundrað
ára
stavsdegi
Sofusi Poulsens, vóru bæði
hann og konan, Nessie,
fegin um.

N orðu rlon d skulu
styrkja sm ám álini
Føroyskt orðabókaarbeiði og skúlabókaútgáva kann vænta
sær stuðul frá
Norðurlandaráðnum
I n <,i R a s m l s s e n
Frameftir fer stríðið fyri
føroyskum máli og føroyskari mentan at fáa stuðul frá
Norðurlandaráðnum.
Hetta tykist greitt eftir
suminarfundin bjá ráðnum, sum var i Havn i síðstu
viku.
Tey bæði nývaldu føroysku umboðini í Norðurlandaráðnum .Jógvan við Keldu og Dan K. Petersen løgdu nevniliga harðliga til
brots, fyrstu ferð teir tóku
lut.
Nú árligi summarfundurin varð hildin í Føroyum,
nýttu teir høvi til at gera
vart við viðbreknu støðuna
hjá teimum smáu málunum í norðurlendskum
høpi.
Mestsum alt samskifti í
kunningartøknini fer fram
á enskum Serliga unga
ættarliðið er undir støðugari ávirkan frá kunningarsamfelagnum Vandi er tí
fyri eini útjavning av heim-

Maskinsmiðir. Á Tekniska
skúla í Havn tóku 10 mans
sveinaroyndir sum maskinsmiðtr í famu viku.
Fremst frá vinstru: Regin
Dalsgarð, Argir, hann hevur staðið í læru á Pf. Tórshavnar Skipasmiðju, Jens
M am i Heiðinsson Hansen,
KoIIafjørður,
LV-Maskinmióstøðn í Kollafirði, Jógvan Heinesen, Norðragøta,
Pf. Kíiri Johannesen í Kuglafirði, Reidar Kirke, Saltnes. Pf. Mekanik í Runavík,
Petur Jacob Midjord, Fuglafjørður, Pf. Kári Johannesen í Fuglafirði, Fríði Nolsøí*, Tórshavn, Pf. Tórshavnar Skipasmiðja, Uni
Oknadal, Skopun, Pf Tórshavnar Skipasmiðja. Kjartan Olsen, Rituvík, Pf. FJM
i Runavík,
Ólavur Zachariasen, Eiði, Pf. Tórshavnar Skipasmiðja, og
Virgar Zacharíaaen, Skopun. Pf. Tórshavnar Skipasm íðj a. Mynd Kalmar Lindenakov
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T rú g v u r tæ n ari le g g u r fr á sæ r

Ein hátíðarlig løta
var á Hotel Hafnia
sunnudagin, tá
Menningarstovan
skipaði fvri mottøku
í sambandi við 50 ára
star\rsdag Sofus Poulsens, sendifulltrúa í
Aberdeen

At Sofus er ein blíður og
vinarligur maður, boru tær
mongu røóur, ið hildnar
vóru fyri okkara manni í
Skotlandi, boð um.
(íávurnar vóru nógvar og
blómurnar somuleiðis, sum
fólk og stovnar høvdu við
sær elía høvdu sent Sofusi
Poulsen a heaura stóra degi
hansara.

T ýsd a g u r 30. ju n i 1998

sins málum og ment.inum,
sigur Jógvan við Keldu við
Dunmalætting.
Teir báðir hava ti skotið
upp, at Norðurlandaráðið
lýsir tað suni sítt mál at
varðveita og styrkja tey
minstu
norðuriendsku
malini. Hetta skal gerast
við, at norðurlendska ráðharraráðið setir eina fasta
upphædd av til malsligt
samstarv i teimum smáu
økjunum.
- Vit skjóta upp, at Norðurlandaráðið stuðlar útgávu av
sovorðnum sum
orðabókum.
skúlabókum
og sjónvarpstilfari í einstøku londunum, sigur Jógan við Keldu.

Viðbrekin mál
Talan er um tey smáu málini í norðurlendskum høpi
- kanka serliga føroyskt,
grønlendskt og samiskt,
men eisini íslendskt og
finskt.
Hildið verður, at tey eru í
alvarsligum
vanda,
nú
kunningartøknin er voróin
partur av gerandisdegnum
- serliga hjá teimum ungu.
I eini ÍST-frágreiðing frá
1995 verður sagt, at vandi
er fyri, at 90 prosent av
øllum heimsins tungumál-

um hvørva í komundi øld.
Ein onnur frágreióing við
heitinum -De umistelige-,
sum var gjørd í sambandi
við eina mentanarráðstevn
hja Norðurlandaráðnum í
Oøio 3. og 4. mars 1997
sigur, at smámálini eru
grundarlagið fyri norðurlendska málfelagsskapinum. Ein orsøk er viljin hjá
smamálunum í Føroyum.
Finnlandi, Føroyum, Grønlandi, íslandi og millum
samarnar at læra eitt annað av norðurlendsku sum
fremmandamál.
Hildið verður, at trýstið á
hesi mál er so stórt í hesum
døgum, at tað bert er ein
avmarkað orka eftir í lontfunum at leggja dent á felags norðurlendsk virói, tá
byrðan at varðveita egið
mál og mentan er so stór.

Felags ábyrgd
Jógvan við Keldu og Dan R.
Petersen halda tí, at skulu
tey norðurlendsku málini
og norðurlendski mentanararvurin varðveitast, hevur tað alstóran týdning at
hjálpa til, har mál og mentan eru undir størst trýsti.
Hóast mentanarpolitikkur er ein uppgáva hjá einkulta landinum, halda teir,

at norðurlond eiga'át átaka
sær eina felags ábyrgd at
veija tey smáu og veiku.
Hvørva tey smáu
málini og mentaninar, so
verða eisini tey stóru málini meira sárbær mótvegis
ávirkan. Tað er tí ein byrða,
sum má berast av øllum
norðurlondum i felag at
varðveita og styrkja smámalini, halda .Jógvan við
Keldu og Dan R. Petersen.
Jógvan við Keidu og Dan
R. Petersen hava hvør í sínum lagi fingið sær upphakking frá ávikavíst konservativa og sosialdemokratiska bólkinum í Norðurlandaráðnuin.
- Um teir báðir bólkamir
stuðla uppskotinum, so
kemur tað ígjøgnum, metir
Jógvan við Keldu, sum
leggur afiurat, at miðflokkarnir helst fara at stuðla
uppskotinum eisini.
Norðurlandanevndin hjá
Norðurlandaráðnum, har
bæði Jógvan við Keldu og
Dan R. Petersen eru við,
hevur fund í Ábo í august.
Tá verður uppskotið viðgjørt og gjørt klárt til árliga
høvuðsfundin hjá Norðurlandaráðnum, sum verður í
november, har endaligu
avgerðimar verða tiknar.

Tá drotningin vitjaði
fyri trimum ámm síðan,
var Edmund millum teirra, sum varð heiðraður
fyri trúgva tænastu. Tá
hevði hann verið klokkari

f 40 ár.
Hesí seinastu árini
hevur hann fingió hjálp
frá dóttrini Poulu.
Nú Edmund leggur frá
sær, verða tveir nýggir

klokkarar við Vágs kirkju, og teir fara at skiftast
um arbeiðið. Teir em Páll
Sandá og Knút Nielsen.

Jógvan Krosslá fingid ketu
Nógv fólk vóm samankomin við minnisvarðan í
Vági leygardagin, tá jóansøkan varð sett.
Hátíðarhaldið byrjaði við
fjølmentari skrúðgongu frá
Gamla skula til minnisvarðaøkið. Á odda gingu
hýráðs- og løgtingsfólk, síðan komu ymiskir yrkis- og
áhugabólkar. Eisini var
gainli kappróðrar- og grindabáturin Hvalurin við í
skrúðgonguni,
og
varð
hann settur á økið til framsýningar. Hugtakandi var
at síggja fólk ílatin sum
neytakonur og seyðamenn,
ið vóru ein týðandi táttur í
gamla samfelagnum. Siður
hevur verið hesi seinastu
árini. at gamlir skulafelagar hittast til veitslu um
jóansøkuna. Tveir slíkir
flokkar vóm eisini við í
skrúðgonguni. Tvøroyrar
Hornorkestur setti sín dám
á løtuna við vøkrum homhlástri.
Tað var Arnfinn Bjarkhamar, lærari, ið helt stevnurøðuna, og sum setti
stevnuna. I røðuni kom
Am finn á tað neyðuga, at
standa saman og draga eina línu, oynni og landinum
at frama.
Tá stevnan var sett, fekk
býráðsformaðurin handaða
eina borgmeistaraketu, ið
Gull- og silvursmiðjan hjá
Tórgerð Suðuroy so hegnisliga hevur smíðað. Tað var
Ebba Vágsheim, ið vegna
Vágs Matmøðrafelag handaði Jógvni ketuna. Jógvan
takkaði vegna býráðið og
lovaði at hava ketuna í

N ú eru tv e ir b ýráð sfo rm en n í F øroyu m v ið ketu. Á jóa n s øk u fe k k J óg van
K ro sslá g í V á g i sína ketu, h e r v ið kon uni M ariu u n d ir lið
Mynd Sigmundur oisen
varðveitslu. Síðan ynskti
hann øllum stevnufólkunum, gestum sum fastbúgvandi, eina góða jóansøku.

Vót jóansøka
Jóansøkan, ið varð hildin í
Vági um vikuskiftið, gjørdist væl vátari, enn tey flestu høvdu roknað við. Leyg-

Vildi einki avdúka
R anim J aco bsen

Iæygarkvøldið varð ein 29
ára gamal maður koyrdur
av Eystaru bryggju á

[ fj

skaðastovuna í Havn, tí tey
hildu, at hann hevði brotið
nøsina.
Politiið royndi at spyrja
mannin, hvat var hent,
men hann vildi einki avdúka, um hann var dottin,

ardagin var hampiligt veður, samdrigið við sólarglottum. Tá stevnan varð
sett, og meðan kappróðurin
var, var gott stevnuveður,
men seinni á kvøldi fór at
regna. Hóast vánaligu líkindini var fitt av fólki komið saman til tiltakið »Syngið við«, og sangurin mngaði

um allan miðbýin. Seinni
um náttina fór rættiliga at
oysa niður, og helt óveðrið
fram allan sunnudagin.
Ikki fyrr enn langt út á
mánamorgunin sleit í, men
tá var eisini jóansøkan av á
hesum sinni.

ella hann
frammaná.

Hesir hava gjørt seg inn á
ferðafólkini m.a. við at taka
mat frá teimum.
Sýslumaðurin á Sandi
heldur seg vita, at tað eru
nakrir unglingar, sum óivað í ørviti hava gjørt hesar
beistagerðirnar, ið neyvan
fremja ferðahugin.

hevði

fingið

Ó ró g v a
s u m m a r g e s t ir n a r
Fólk, sum hava leigað summarbus nærindis Sands
bygd, hava um vikuskiftið
verið plágað av ótangum.

Summartónar '98
D á n ia i H o y d a i .
Summartónamir fara nú
undir seinastu vikuna.
Konsertir verða í Havn, í
Gøtu, í Kvívík,
á Tvøroyri, á Toftum, undir
Hestbjørgunum,
í Saksun, við Gjógv, í
Nólsoynni og í Mykinesi,
so flest fólk í landinum
skuldu havt tnøguleika at
hoyrt klassiskan tónleik
komandi dagarnar.
T ýsd ag u rin
I kvøld eru tvey tiltøk at fara
til; eitt í Listaskálanum í
Havn, og eitt í kirkjuni í
Gøtu. Duo de Primavera,
sum varð umrødd í blaðnum
leygardagin, leggur fyri í
Listaskálanum
klokkan
20.00. Navnframi Frederic
Balazs verður aflur við á
violinini.

Á skránni em serliga tvey
verk, sum hava áhuga hjá
føroyingum. Tað er ikki oftari enn so, at ein føroyskur
bólkur kann borðreiða við
tónleiki frá tveimum 22 ára
gomlum føroyingum. Nólsoyingurin Leif Hansen, sum
fyrr hevur gjørt vart við seg
við sermerktum verkum,
hevur í ár skrivað eina suitu
til duoina, og Tróndur Bogason hevur skrivað eina »Noctume fyri B-menniskja«,
sum verður frumframførd í
kvøld. Harumframt verða
tvey stykki hjá Frederic
Baiazs sjálvum, og eitt hjá
Antonin Dvorák spæld.
Teimum á baki koma
sangarar í Det Danske Kammerkor, sum syngja danskar
sangir, umframt ein hjá
Grieg. Nevnast kunnu løgini
hjá Vagn Holmboe til yrkingarnar Høbjergning ved
havet« og »Fest« hjá Williami
Heinesen og tvey hjá ný-

skapandi
tónaskaldinum
Per Nørgárd.

í Cvøtu
I kirkjuni byijar kvøldið eisini klokkan 20.00. Tað er eitt
barokkljómlið við átta leikarum, sum spæla á heilt serlig gomul ljóðføri, sum vórðu
brúkt í barokktíðini. Okkara
egni Búi Petersen hevur eisini nomið sær serkunnleika
til tónleikin úr hesi tíðini, og
hann fer at spæla við ljómliðnum til hesa konsertina á
barokktrompet. Búi hevur
eisini skrivað eitt stykki
burturav til framførsluna.
Umframt tað stykki spælir
Con Strumenti stykki eftir
Scarletti, Purcell og Bach.
Aftaná syngur Tórshavnar
Kaniarkór stjómað av Kára
Bæk. Kári hevur sjálvur
gjørt løg til tvær yrkingar og
sett ein sálm út, sum verður
at hoyra Kvinnusangarar
syngja -Sóljumar og náttin«
hja Sunleivi Rasmussen, og
annars syngur kórið tveir
sálmar úr renaissencutíðini.

