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NFTVDHí JÁIJ1; Balkan-hjálpin hcvur higartil savnað
inn slakar 100.000 kr. cflir bara trimum vikum.
Fyrsta upphæddin varð sett inn á konto hjá Balkanhjalpini 22. apríl, og tí kann ikki sigast annað, cnn at
undirtøkan hcvur verið gdð.
Fra Balkan-hjálpim vcrður upplýst, at tcv nu cru
farin at kevjia viniska neyðhjálparútgcrð, beinleiðis
frá framleiðarum 1 Danmark - sera híliga.
- Enn er ikki heilt grcitt. hvussu farið verður vtð
neyðhjálparútgerðini til Albania. Greitt er, at farið
verður ikki við flogfari, sum upprunaliga ætlað, verður sagt á heimasíðuni hjá Blaakrossi
Tcv kanna nu ístaðin, um tað er best og bíligast at
hava lastbilar (trailarar) við ur Føroyum. ella at leig;i
bilar í Danmark.
Fólk kunnu framvegis stuðla Balkan-hjálpini, ið
hevur konto í ollum peningastovnunum og postgiro.

200 ung gjort
rúsfría a\"talu
Verkætlanin ■Rúsfrí Avtala- ið Blái Krossur setti í verk fvrr í ár, hevur fingið sera
góða undirtøku kring landið. Síðst í mars
høvdu 100 ung skrivað undir rúsfría a\dalu
og mikudagin 12. mai, høvdu ikki færri enn
200 ungdómar í aldrinum 13-16 ár skrivað
undir uppá at vera rúsfrí í eitt ár
Tað varð 13 ára gamli Ebbe Petersen úr Klaksvík,
sum mikudagin 12. mai gjørdi rúsfría avtalu nr. 200
við Blaa Kross. ta hann skrivaði undir uppa at halda
seg frá øllum rusandi evnum í eitt ár.
I hesum sambandi fær hann handaó heiðursbræ\
og skrevtlut við innskrifl fra Blaa Krossi. Ebbe gongur í 7 flokki i skulanum a Ziskatrøð og umframt
hann. hevur allur flokkurin, ið telur 23 næmingar.
skrivað
undir
rúsfría avtalu.
Tá ein heilur flokkur
hevrur skrivað undir.
bjoðar
Blái
Krossur
flokkinum og flokslæraranum til eina máltíó
saman við star\’sfólki
hjá Blaa Krossi.

P á p in se ra g la d u r
Harald Petersen, ið er
pápi Ebba. er sera glaður
um, at sonurin hevur
skrivaó undir rúsfría
avtalu vió Bláa Kross.
- Mær dámar hetta
sera væl og eg siggi stórt
virðið í hesum. at hann
13 ára gam li FTbbe P ehevur
skrivaó
undir
tersen , sum g o n g u r í
uppá at halda seg frá
skúlanu m á Z isk a trø d
rusdrekka.
Eg
haldi
i K la k s vík . g jø r d i m ieisini. at taó vigar meira,
k u d agin 12. m ai rúsat hann játtar hetta við
fr ía a v ta lu nr. 200 v id
eini
undirskrift. enn
B láa K ross, tá hann
bara við einum munnligs k riv a ð i u n d ir u ppá
um iyfti, tí ein undirat ha lda seg frá øllu m
skrift bindur meira og
rú san d i evn u m í e itt
ger tað truplari at bróta
ár
eitt lyfti, sigur Harald.
Hann sigur víðari, at sonurin ongantíð hevur dámað rúsumhvørví og tær negativu fvlgjur hetta hevur
við sær. og tá hann nú fekk høvi at skrivað undir
uppá at verða rusfríur. tók hann av. Tað var Ebbe
sjálvur. ió kunnaði foreldrini um hesa avtaluna, áðrenn hann skrivaði undir.
\'it tosaðu um hetta heima, men gjørdu ikki nakað fvri at ávirka hann. At skrivð undir. var tí hansara
egna avgerð og eg haldi eisini. at hann sjálvur væl er
førur fyri at taka slíkar avgerðir, sigur Harald at
enda.

Flestu sk ú la r e ru v it ja d ir
Starvsfólk hja Bláa Krossi. hevur nú vitjað á flest øllum skúlum í landinum. til tess at kunna um hesa avtalu.
Serligur dentur hevur verið lagdur á at vitjað 7.-9.
flokk. Onkur skúli er eftir at vitja enn, men ætlanin
er at vitja so nógvar skúlar sum gjørligt, áðrenn
summarfrítíðin byrjar.
Sum heild hevur mottøkan runt um á skúlunum
verió sera goo. b;ec\i millum lærarar, foreldur og tey
ungu Bert ein skúli hevur higartil nokta starvsfólki
hjá Bláa Krossi at vitja.

Hamarsløgini gella aftur í Sundalagnum
Fólkatalið í Hósvík er
aftur farið at økjast,
eftir at tað eitt skifti
herfyri var lækkað
nærum niður móti
teim 200. Fyrradagin
búðu 243 fólk í
kommununi, og alt
bendir tí á, at
trivnaður er aftur
komin í bygdina

Sno kri B rend

Hvønn einasta dag kojTa í
tusundatali av bilum eftir
landsvegnum
fram
við
Hosvík.
Ikki er gott at vita, hvar
hvør einstakur bilførari
festir seg við í bygdini:
Onkur við stóra reklamuskeltið á kappróðrar-neystinum, og onkur annar við
seyðin á bønum.
Tað eru uttan iva fleiri,
sum munnu halda. at hetta
er ein lítið hugalig bygd við
ongum virksemi og ongum
Uvi.
Men bygdarfólkið veit
betur: Tey vita, at í bygdini
finst eitt stórt reiðarí. nakað av vinnuligum virksemi
og eisini trivnaður.
Hetta sæst eisini aftur í
fólkatalinum, sum aflur er
farió at økjast - ikki minst
talið av bømum undir

skúlaaldur.
í eini uppgerð. sum varð
gjørd f\Tradagin. 12. mai.
eru ikki færri enn 39 bøm.
sum annaðhvørt í summai
ella seinni kunnu fara í
Hósvíkar skula.
I seinastuni hava fólk tó
lagt merki til eina broyting
í bygdini: Fólk eru aftur
farin at byggja sethús.

bygdini og úr Føroyum
hevði ta avleiðing vid sær,
at nógv hús komu at standa tóm - men bara eitt
skifli.
Talan var serliga um ung
fólk, ið fluttu av bygdini.
Men seinni eru onnur flutt
aftur hagar, og hava keypt
sær sethús, ístaðin fyri at
fara undir bygging.

H a rd a s t r a k t

T ø lin i sk ifta

Tað er ikki á hvøijum degi.
at nýggj sethús verða bygd
] Hósvík. Men nú tykist
brovting vera komin í.
Norðast i bygdini standa
nú eini hús í gerð, og
aðrastaðni í bygdini eru te>
i ferð \ ió at gera klart til at
byggja. Helst veróur farið
undir sjálva byggingina i
summar.
Annars kom rættiligur
steðgur í sethúsabygging
ina í Hósvík, tó búskaparliga kreppan rakti oyggjar
okkara.
Bygdin slapp tá heldur
ikki undan teirri storu
fólkaflytingini, ogeitt skifti
var talið á íbúg\um av
álvara farið at nærkast
teiniuin 200.
Tað er helst so. s u iii bygdarráósformaðurin. Jogvan
Mørkøre sigur, at Hósvík
var tann bvgdin. sum prosentvís hevdi størstu afturgongdina í fólkatalinum. tá
fólkaflvtingin var uppá taó
mesta.
A t so nógv fólk rýmdu úr

Tá kreppan rakti oyggjarnar flutt u. sum nevnt eisini
nóg\r folk úr Hósvík til onnur støó í Føroyum og til útlondini.
Eitt skifti var folkatalið
komið heilt niður á 218,
men tey seinnu árini er
talió aftur farid at vaksa.
Tey seinastu hagtølini
vísa, at við arsskiflið búðu
247 fólk í Hósvíkar konimunu. Men ein uppgerð,
sum vit fíngu frá kommunuskrivstovuni vísir, at
íbúg\aratalið í gjár var
243
Talið skií'tir millum 245
og 250, tí fólk kemur og fer
gjøgnum eitt ár, sigur Jógvan Mørkøre.

Landbúnaður
Tað sum kanska í størri
mun inerktist í bygdini,
vóru inntøkumar hjá kom-

mununi:
I flestu førum vóm tað
ung fólk við góðum inntøkum. ið valdu at skapa
sær livilíkindi aðrastaðni

Bispar fram á rad
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H Á n iJ A R H A I J k Franski myndamaðurin Thierry
Geoffry hevur seinastu mánaðirnar vent myndatóli
sínum mcítí Hans J. Joensen og donsku og grønlendsku starvsfelagum hansara.
liann hevur nevniliga fingið sum uppgávu at gera
nýggjar andlitsmyndir av teimum 12 bispunum í
donsku fólkakirkjuni, ið skulu upp at hanga á myndagallarínum á Frederiksborgmuseet
1 farna mánaði Thierry hann eitt vikuskifti og tók
myndir av okkara hispi, og í mars mánaói var hann í
Haderslev. tá Niels Hendrik Arendt varó innsettur
sum bispur í Haderslev stifti.
AJt hetta verður gjørt í samband við at grundlógin
er 150 ár og skal vera liðugt og upphongt sjálvan
grundlógardagin 5. juni.
Samhært Jvllandsposten hevur Thierry Geoffry í
sambamli við myndatøkumar, eisini sknvað dagbók
um møtið við bispamar. Hann hevur somuieiðis
skrivað niður <-tisku og moralsku støðuna hjá hesum
mannum og kvinnum.

B o rn u n d ir
s k ú la a ld u r
í eini so stórari bygd fmst
sjálvandi ein skúli, sum
varð bygdur í 1968 og umbygdurí 1975.
Skúlin er ætlaður til 40
næmningar. men er talió av
skúlabømum í hesum sku
laárinum 22. Næsta ár
verður talið 25.
í Hósvíkar skúla ber til
at ganga úr 1. til 7. flokk.
haðani næmingarnir síðani
fara í Felagsskúlan á Oyrarbakka at ganga. í hesum
skúlaárinum eru teir níggju í tali, og soleiðis verður
eisini komandi skúlaár.
Nevnast kann, at 39 børn
eru undir skúlaaldur, og 37
eru í dagrøktini. Annars

Føroyska oljuhavnin

í hesum døgum verður
nógv tosað um olju og undirgrundarmark.
Orðaskifti hevur eisini
verið um, hvar á oyggjunum ein komandi oljuhavn
skal vera løgd.
Men fýri Jógvan Mørkøre
er eingin ivi
hon skal
sjálvandi ligg/a í Hósvík.
Fig vil heldur siga tað
so, at oljuhavnin lig g u r longu her i Hósvík, og er klár
at taka í nýtslu, sigur
hann.
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JjHm.,
Ðiitri
JP

O o m u l o lju h a v n
Tað eru kanska ikki øll, ið
vita tað. Men hðsvíkingar
eru væl kunnaðir um stóru
asfultgoymsluna
á
órvggjuni.
I roynd og veru er hetta
einasta asfaltgoymslan í

- Kg ha vi s já lv u r o n k u n tíð sagt taó, at ta ð e r so øgilig a la n gt s íðan i at v it í H ó s v íli fin g u ein a o lju h avn .
V it kunnu h a ra v íð k a h a vn in a e itt lítió sin d u r aftu rat, sigu r J ó g v a n M ø r k ø r e , h y g d a rrá ó s fo rm a ó u r i
H ó s v ík

eru 42 børn niillum 0 og 10
ár í Hósvík.

S tó rt r e ið a r í
A t síggja til er ikki nogv
vinnuligt virksemi í Hósvík. Men hetta er ein sannleiki, við nógvum modifikasjónum.
Á einum staðið í bygdini
heldur nevniliga eitt av
teimum stóru reiðarfunum
í landinum til, nevniliga
partafelagið Thor við Hans
A.Joensen.
Hetta felagið ger kanska
ikki so nógv um seg í tí dagliga orðaskiflinuni, men
hava kortini væl omanfyri
50 fólk a lønarlista sínum.
Taó, sum nógvir hósvíkingar eru ernir av, er at
hetta felagið fór undir virksemi sítt í ringastu kreppuárunum, og byrjaði við at
keypa Túgvustein
og at
hetta hevur borið til fíggjarliga
O g tað er ikki ov nógv
sagt, at virksemið hjá
hesum felagnum s|x.*nnir i
dag heilt úr Kongo í Afrika,
urn Norðsjógvin og norður
á Munkagrunnin, har felagið hevur skip við í oljuvmnuni.
Av øðrum virksemi í
kommununi kann nevnast
sláturviikið M BM -Kjøt og
stóra
asfaltgoymslan
ó
bryggjuni.

R e in b y g d
Við økta fólkatalinum og

øktu skattainntøkuni ætlar
kommunan at fáa fleiri
arbeiðir framd í verki í ár
og næsta ár.
í løtuni eru teir í ferð vió
at fyrireika eina asfaltering í bygdini, og arbeiða
rættiliga hart við at fáa
kloakk-viðurskiftini í bygdini í rættlag.
- Vit hava líkasum miðað
eflir, at hava eina gullreina
bygd, tá vit fara inn í næstu
øldina, sigur hygdarráðsformaðurin.
Arlieitt veróur eisini við
einum nýggjum vatnbrunni, og at fáa vatnið i bygdin
sóttreinsað. Gongur sum
ætlað, verður hetta liðugt
na>sta ár.
Mett veróur, at alt hetta
- bæði asfalteringin og
vatnprosjektið - fer at
kosta millum 1 og 1,5 niió.
kr. Sermerkt er, at alt verður goldið úr kommunukassanum.
- V it eru av teirri askoðan, at vit hava brúkt so
nógvar pengar til havnir og
ídnaðarøki, at nú er tað
borgarin sum skal fáa
nyttu av tí, sum hann hevur krav uppá.
- Vit ætla okkum eisini
at minka um kommunuskuldina: Við ársskiílið
næsta ár er skuldin helst
komin niður á 5-600.000.
Best hevði sjálvandi verið,
um hon var komin niður á
0, sigur Jógvan Mørkøre.

lig g u r jú í Hósvík

landinum, hagur tangaskip
leggja asfalt, petroleum og
gassolju upp á land í
stórum nøgdum - heilt úr
2500 upp í 3000 tons ísenn.
T í eru helst fleiri hósvíkingar sum halda, at alt
tosið um plaseringina av
eini komandi oljuhavn er
púrasta burturvið.
- Eg havi sjálvur onkuntió sagt tað, at tað er so
øgiliga langt síðani, at vit í
Hðsvík fingu eina olju
havn.
- Vit kunnu hara víðka
havnina eitt lítið sindur
afturat,
sigur
Jógvan
Mørkøre.
Og tað eru eisini rættiliga stór skip, suni hava
ligið við bryggju í Hósvík.

- H er liggur ein
yvirvaksin bátahylur.
sum Skaparin hevur
gjørt. E r skilji bara
ikki, hví teir ikki vilja
brúka hann. Hann
kostar teimum púra
einki, sigur Jógvan
Mørkøre, bygdarráðsformaður
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enn í Hósvík.
Sambært álitinum frá
kommununevndini er høvuðsvinnan í Hósvík landbúnaður og fiskivinna. 1
kommununi eru fýra bøndur, eitt sláturvórki. tvey
fiskiskip, tveir deksbátar,
eitt eftirlits/undirvísingarskip, ein asfaltgoymsla, ein
handil, ein kiosk, ein peningastovnur og tveir almennir stovnar, nevniliga
Alv- og brandskúlin við Áir.
Nevnt verður eisini, at
millum 11 og 20 i1oúg\’arar
koma úr oðrum kommunum at arbeiða í Hósvík.
meðan millum 41 og 50
hósvíkingar arbeiða í øðrum kommunum.

Tað størsta var 120 metrar
langt.
Jógvan Mørkøre skilir tí
ikki tosið um at gera stórar
íløgur í nýggjar oljuhavnir,
tá ein her kann taka ímóti
eins stóruin skipum og tær
størru havnimar.

B r im g a r d
í b æ d i b o ró
Tá ein tosar um havnir og
serstakliga oljuhavnir
so
slept ikki undan at tosa um
atløguviðurskiftini í øllum
veðri.
rlógvan Mørkøre vísir her
á, at frá náttúrunar hond
liggur Hósvík á einum sera
høgligum og vc*ðurgóðum
plássi.

Her er nevniliga eingin
súður at merkja hjá skipunum. Tá skipið leggur til
fírvggju, kann tað liggja
púrasta trygt.
- T í er tað soleiðis sum
Viggu Holm segði á sinni at teir skulu kuina norður
til havnina, sum Várharra
hevur skapt teimum.
Hósvík hevur brimgarð
í bæði borð - Eysturoynna
øðrumegin og Streymoynna hinumegin - og fýri
sunnar liggur Nólsoyggin.
- Her liggui ein yvirvaksin
hátahylur,
sum
Skaparin hevur gjørt. líg
skilji bara ikki, hví teir ikki
vilja brúka hann. Hann
kostar teimum púra einki,
sigur Jógvan Mørkøre.

Hevur tú eina góða søgu?
Dimmalætting hevur fleiri hcimildarfolk kring landið, sum fcgin taka
imoti tipsurn frá lcsamnum. Hcvur tú cina goóa søgu, sum onnur áttu
at fingió kunnlcika til" Hcvur tu hugsanir tmi okkurt, smn atti at
kotnió fram? l-lla crt ui sjalv(ur) t fcró vió okkurt spctinandi?
So licviirtu møguleika at venda tær til citt av hcimildaifolkum okkar.i
Tey em hesi:
Vágoy:
E y s tu ro y :
Sufturoy:
Norftoyggjar:
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