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Regin -  egin, fegin  
-  megin, gledin!
POL A Kl.ETTl

Sunnudagin seinnapartin 
skipaði Kithøvundafelag 
Føroya fyri hátíðarløtu í 
Læraraskúlahøllini at 
fagna skaldinum og tóna- 
snnðinum Regini Dahl, nú 
hann 5. november fylti 
áttati ár.

Gunnar Hoydal, rithøv- 
undur, iegði fyri við at vísa 
á tað mikla starv, Kegin 
sum skald bæði í orðum og 
tónum hevur gjørt. Og tað 
gjørdi hann m.a. við stutt 
at skoyta nøkur orð upp i 
Regins navnið, ið rímaðu 
við tað: Regin -  egin, fegin 
-  megin, gleðin.

Vit kunnu leggja hesi orð 
Gunnars út soleiðis, at Reg- 
in er sín egin í tí hann

skapar, og ur at kalla øllum 
tí, hann fæst við, merkist 
ein feginskapur. Og soleiðis 
er hann i bókmenta- og 
tonlistaheimi okkara ein 
megi, ein máttur, sum 
birtir gleði.

Røðu skaldinum til 
heiðurs flutti Carl Jóhan 
Jensen. rithøvundur fram. 
Malan Mamersdóttir, for- 
maður í nevndini fyri 
Mentanarløn Landsins, 
gav grundgevingar fyri, hví 
Regin Dahl fær mentanar- 
virðislønina. Hann er tann 
fyrsti, ið fær hana. Signar á 
Brúnni, landsstýrismaður 
við mentamálum. handaði 
heiðursbrævið.

Kórsongur, framførdur 
við løgum eftir Regin Dahl, 
setti dám á hátíðarhaldið,

eins og sangir, hann hevur 
yrkt, vórðu sungnir, og sum 
Pauli 1 Sandagerði hevur 
gjørt lag til.

Tórshavnar Kamarkor 
undir leiðslu av Kára Bæk 
framførdi Fuglur letur av 
gleði- og -Brót so stillan, 
bylgjan blá>< eftir H. A. 
Djurhuus.

Tórshavnar Kamartrio 
framførdi -Sólsetursljóð-, 
orð og lag eflir Regin Dahl 
og -Flýgur tú lógv-, orð: 
Regin Dahl, lag: Pauli í 
Sandagerði. Sopran: Berg- 
hild Poulsen, klarinett: 
Bjami Berg, klaver: Ámi 
Hansen

Carmina Maritima undir 
leiðsiu av Paula í Sanda- 
gerði framførdi -Goymi eg 
minni um hvítan sand«.

orð: Regin Dahl, lag: Pauli í 
Sandagerði, og -Heyst- 
kvøld í Havn«, orð: Regin 
Dahl, lag: Pauli í Sanda- 
gerði.

Havnarkórið undir 
leiðslu av Ólavi Hátún 
firamførdi -Skip á Havn- 
ini«, orð: H. A. Djurhuus, 
lag: Regin Dahl, og »Nú 
seta tey á teymamar«, orð: 
H. A. Djurhuus, lag. Regin 
Dahl.

Endað varð við felags- 
songi. Sungin varð sang- 
urin -Ein gomul kista av 
kamfertræ«. sum H. A. 
Djurhuus hevur yrkt og 
Regin Dahl hevur smíðað 
lag til.

Hunus Andreassen, rithøvundur, var fyrstur at ynskja Regin i Dahl til lukku við M entanarvirðisløn 
Landsins e ftir  at Signar á Brúnni, landsstýrismaður v ið  mentamálum, hevði handað honum heiðurs- 
bræ við Mynd: Finnur Juítinuaaen

Upp til helvtin av næming- 
unum dumpa til royndina

á føroyskum

-  Hóast koyriskúlar- 
nir hava greida undir- 
vísingarætlan at 
halda seg til, so er 
eingin heimild at 
grípa inn, um ein 
hevur varhugan av, at 
undirvísingin ikki er í 
lagi, sigur stjórin á 
Bileftirlitinum, Jákup 
Jacobsen

E l i G u t t e s e n ____________

-  Hetta er ikki ein spum- 
ingur um pengar, men ein 
spurningur um heimild til 
at gripa inn, um ein gerst 
varugur við, at ait ikki er, 
sum tað eigur, sigur stjórin 
á Bileftirlitinum, Jákup 
Jacobsen.

-  Sambært okkara hag- 
tølum dumpa millum trið- 
ingurin og helvtin av teim- 
um næmingum. sum koma 
til koyriroynd hjá okkum 
Hóast hetta ikki er hægn 
enn í okkara grannalond- 
um, so hendir tað meira

enn so, at vit hava hug at 
seta spuming við, um 
frálæran hevur verið 1 lagi.

-  Men hóast vit í einstøk- 
um førum hava hug at seta 
spuming við dygdina 1 frá- 
læruni. so er eingin, sum 
hevur eftirlit við hesum, 
sum støðan er í løtuni.

-  Tað einasta vit kunnu 
gera er at dumpa næm- 
ingin, tá hann ikki lýkur 
royndarkrøvini hjá okkum. 
Hetta er neyðugt hóast tað 
ikki er vist, at aílur feilurin 
liggur hjá næminginum.

Einki eftirlit við 
skúlunum
- Um tað er dygdin í frá- 
læruni. sum ikki er nóg 
góð, so hjálpir tað lítið at 
dumpa næmingin. Tað 
kundi jú verið, at frálæran 
átti at verið betri. og at 
hetta er veruliga orsøkin 
til. at næmingurin ikki 
hevur neyðuga førleikan og 
tí ikki stendur royndina 
hjá okkum, sigur stjórin á 
Bileftirlitinum, Jákup Ja- 
cobsen.

-  Var skipað eftirlit við 
koyriskúlunum, kundu vit 
í øllum førum útihýst tí 
møguleikanum, at nakað 
bilti frálæruni, men hesin 
møguleikin stendur opin, 
so leingi sum einki eftirlit 
er við kovriskúlunum og 
frálæruni, sigur Jákup 
Jacobsen.

Eftirlitið skal vera 
motiverandi
-  Hetta skal als ikki skilj- 
ast sum ein skuldseting 
móti ávísum koyrilærar- 
um, tí tað hava vit ikki 
grundarlag fyri sum er, sig- 
ur Jákup Jacobsen.

-  Okkara tankar við ein- 
um eftirliti miða ikki ímóti 
at revsa koyrilærarimar, 
men heldur skal eftirlitið 
virka vegleiðandi og moti- 
vera koyrilæraramar til at 
hækka støðið í frálæruni, 
sigur Jákup Jacobsen.

Klára ikki vitalar 
spurningar
-  Trupulleikin í iøtuni er, at

frálæran er sera ymisk frá 
einum kovrilærara til ann- 
an, og hóast hesir vátta, at 
næmingurin hevur flngið 
neyðugu undirvísingina, so 
hendir tað meir enn so, at 
næmingamir ikki klára 
royndina nøktandi.

-  Royndin er samansett 
av einum teoretiskum og 
einum praktiskum parti, 
og tað hendir meira enn so, 
at næmingar ikki em førir 
fyri at svara einføldum, 
men fyri ferðsluna týðandi 
spurningum.

-  Tá vit gerast varugir 
við slíkt, og at feilprosentið 
gjøgnumgangandi er hægri 
fyri næmingar frá ávísum 
koyriskúlum, kunnu vit 
freistast at halda, at okk- 
urt er galið við frálæruni.

-  Men, sum er verður tað 
við mistankan. tí eingin 
hevur møguleika fyri at 
eftirkanna, um støðið á 
undirvísingini er nóg 
munadygt og enn minni at 
gripa inn, um nakað er gal- 
ið.

Oljuupprudding kostar 
130 m illiardir

Ferdslulógin 
má broytast

Vit hava nýliga gjørt 
Vinnumálastýrið vart við 
tmpulleikan og rokna við, 
at hetta verður tikið við, nú 
ið nýggja ferðlulógin verður 
framløgd av nýggjum í 
næstum.

- Broytingin leggur upp 
til, at landsstýrið skal hava 
heimild at geva loyvir og 
hava neyðugt eftirlit við 
koyriskúlunum, sigur 
stjórin á Bileftirlitinum, 
Jákup Jacobsen.

-  Dugur næmingurin 
ikki ferdslureglarnar, 

tá hann kemur til 
roynd, hava vit einki 

annað væl enn at 
dumpa næmingin, 

sigur stjórin á 
Bilcftirlitinum, Jákup 

Jacobsen.
Tilvildarlig mynd: Kalmar

M árta Tikkanen
Meðan føroyingar 
stríðast við at fáa 
gongd á eina 
oljuvinnu her á leið, 
so eru bretar famir at 
kanna, hvat tað hevói 
kostað at rudda upp, 
eftir at oljuævintýrið 
hjá teimum er av

L e if  L á a d a l____________

Tá ið Shell í 1995 fekk 
álagt at hála Brent Spar 
Oljupallin tii lands og 
harvið ikki fekk loyvi at 
søkka hann í havið, hevði 
hetta við sær, at bretar fóm 
at kanna, hvat tað hevði 
kostað at rigga av ensku 
oljuvinnuna. Orkuráðgevin 
W(x>d MacKenzie metir, at 
hendan rokning fer at eita 
130 milliardir krónur ella 
umleið 12,5 milliardir ensk 
pund.

Fleiri enn 1(K) økir 
niðurleggjast
Wood MacKenzie metir, at 
fleiri enn 100 oljuøkir 
mndan um Bretland skulu 
riggast av millum ár 2010 
og ár 2017 Meginparturin. 
eini 50, av teimum em á 
økinum millum Føroyar og 
Bretland, 30 em á økinum, 
sum teir rópa -Southem 
gas basin«, fimm em í írska 
havinum og eitt í Atlants- 
rennuni.

Tað verða Shell, BP og 
Exxon, sum eiga størsta

partin av uppmddingar- 
rokningini. Hesi trý olju- 
feløg skulu, sambært Wood 
MacKenzie, gjalda 5,4 
milliardir pund, um teirra 
oljuútgerð skal takast

niður.
EU hevur avgjørt, at øll 

útgerð, sum hevur við olju- 
vinnu at gera, skal hálast 
til lands. Aðrenn avgerðina 
hjá EU høvdu oljufeløgini

loyvið at dumpa, ella part- 
vís avmontera anlegg, sum 
vóm undir 10.000 tons, 
men nú skal alt til lands.

Føroya Skúlabókagrunnur 
og Rúsdrekka- og Narkoti- 
karáðið hava i felag givið út 
yrkingasavnið -Kærleiks- 
søga aldarinnar« eftir 
Mártu Tikkanen.

Savnið er eitt úrval av 
yrkingum úr -Kærkeiks- 
søgu aldarinnar«, sum kom 
út á svenskum í 1976. 
Yrkingasavnið viðger tmp- 
ulleikamar í eini familju, 
har maðurin er rús- 
drekkamisnýtari. »Kær- 
leikssøga aldarinnar« er 
sjalvsævisøgulig og viðger 
hjúnalag Mártu Tikkanens 
við listarmannin Henrik 
Tikkanen.

Sjáldan em kenslumar 
hjá konu ein misnýtara so 
bersøgið og beinrakið lýBt- 
ar sum í hesum savni. 
Hvussu meint familjan 
verður rakt av misnýtsluni, 
verður kensluborið og við- 
komandi viðgjørt.

Savnið kann nýtast í bók- 
mentaundirvísingini í før- 
oyskum í elstu flokkum 
fólkaskúlans og í miðnáms- 
skúlunum. í miðnámsskúl- 
unum kann savnið -  eisini 
saman við sjónbandi við 
sama heiti -  nýtast sum 
høvuðsverk, og lýkur tað 
krøvini sum kunngerðimar 
í føroyskum í miðnáms- 
skúlunum seta.

í savninum em eisini 
yrkingar, sum em brúktar í 
sjónbandinum við sama 
navni. Filmurin hevur før- 
oyska talu og er tikin upp í 
Føroyum. Sjónbandið er 
ein filmsútgáva av fram- 
førslu, sum Laura Joensen 
hevði í yrkingum Mártu 
Tikkanens í seinnu helvt 
av 80-ámnum. Sjónbandið 
fæst til láns á Lands- 
miðstøðini fvri Undirvís- 
ingaramboð. I savninum er 
undirvísingartilfar, sum 
bæði kann nýtast til filmin 
ogyrkingamar í savninum.

Laura Joensen hevurtýtt 
yrkingamar, Turið Sigurð- 
ardóttir og Bergljót av 
Skarði hava gjørt undir 
vísingartilfarið. Staðið fyri 
uppseting og umbróting 
hevur Gramar. Estra hevur 
prentað.

Márta Tikkanen. í 
yrkingasavninum 

»Kæ rleikssøga aldar- 
innar« v iðger hon 

trupulleikarnar i eini 
familju, har maóurin er 

rúsdrekkamisnýtari. 
>>Kærleikssøga aldar- 

innar« e r  sjálvsævi- 
søgulig og  vióger 

hjúnalag Mártu Tikka- 
nens við listarmannin 

Henrik Tikkanen
Ein enskur oljuráðgevi hevur roknað út, at tað hevði kostað hretum umleið 
130 m illiard ir at rigga oljuvinnuna av


