
2 H ósdagur 16. sep tem ber 1999 ÐimmaUt'ttin cj
UiwitiMilisifttiJig

Stovnað 1878 
Ábyrgda rbladstjori 
Bpat< L. Samuelsen 
Blaðstjon 
Georg L Petersen 
Útgevari
P/F Dimtnalættmf; 
Prent: Dimmalættmg

AVUREIÐSLA: Manad. til hosd kl 8.00- 
17.00. Fnggjad kl. 8.00-16.00 Is-ygard 
stongt Tlf avgreiðsla kl. 8.00-16.00 
Tlf. 311212. Fax 310941 Smyrilavegur 13, 
F'ostboks 19, FO l 10 Torshavn 
i■ rruiU: redaktion@dimma.fo,
|iri‘nt<wiimma.fo, ly8ing@dimma.fo, 
haldari@dimma.to. hokhald@dimma.fo.
kronikk@dimma.fo, vidskenn@dimma.fo
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Tvsdags- Mikudags- Hosdags- Friggjadags- lævg.dags- I
blaðið blaðið blaðið blaðið blaðið

Stem lysingar frí. kl. 12 mán.kl. 12 týs. kJ. 12 mik. kl. 12 hós. kl. 12
I 2 tg. tekstlýsingar má. kl. 10 týs. kl. 10 mik. kl. 10 hós. kl. 10 frí. kl. 10 [

Okkara Gulu frí kl. 15 týs. kl 15 hós. kl. 15
| Lýsingar, ið nógv arbeiði er av, mugu vera inni í góðarí tið.
| Litlýsingar og lýsingar við framíhjáplóssi skulu bíleggjast í góðari tíð.

Vanligar treytin Síðustwdd: 8 teigar á ur sa r r;rtt til at sýta at taka lýsingar við, 
41x515 mm. 1/1 síða 4.160 mm. lltsjónd: sum blaðið metir óynsktar.
Lýsingar. sum eftir blaðsins meti kunnu
mistakast fyri blaðtilfar, skulu merkjast Teknisk viðurskifti og umhugsan fyri les- 
við orðinum. Lýsing, sum verður roknað arum og lysarum ger, at blaðið má tilskila 
uppi lýsingarmátið. Orðið INSERAT sa>r rætt til at
verður ikki góðtikið Innlatingarfreist fyrí 1. gera sma»rri týdningarleysar broyting- 
lýsingar: Sæst á skemanum til vinstru. ar i lýsingum hvat teksti og uppsetan

viðvíkir.
Fyrivarni: Innihaldið í lýsingunum ma 2 skjóta út eina lýsing til seinrí blað. 
ikki stríða móti gatdandi lógum. Ábyrgd- Litlýsingar kunnu bert takast við, um 
ina fyri hesum hevur lýsarin. Blaðið tek- teknisku viðurskiflini loyva tað.

Kndurgjald fyri møguligar villur, sum lýs- 
arín sjálvur ikki hevur skyldina fyri, er 
vanliga prísavslóttur eftir blaðsins meti 
um virðisminkan av lýsingini, men í 
mesta lagi at lýsingin. eila líknandi lýs- 
ing, verður tikin við aflur seinni ókeypis. 
Villur, sum standast av vánaligum lýs- 
ingartilfari hevur hlaðið onga ábyrgd av.

I.ýsingar, sum verða inntelefoneraðar, 
verða altíð lisnar uppaftur, og blaðið 
ti;kur tí onga ábyrgd fyri villur, sum koma 
á henda hátt.

Ik k i bæði í posa og sekk

TRUPULT er at fáa samanhang í 
øllum tí, sum landsstýrið hevur sett 
sær fyri í hesum loysingarskeiði sínum.

Samstundis sum fólk skulu indoktr- 
inerast í loysingarpolitikkin til bert at 
halda, at eitt fullveldi er einasta kom- 
andi gongda leiðin fyri Føroyar og før- 
oyingar, har eingin annars skal gera av, 
hvat vit skulu halda ella gera, uttan 
nakrir fáir greidligir tjóðveldismenn, 
hevur Tjóðveldisflokkurin fingið fólka- 
flokslandsstýrismannin í vinnulívsmál- 
um at liggja á knøunum fyri danska 
ferðslumálaráðharranum.

Henda knæboyggjan fór fram týsdag- 
in, tá heitt varð á danska ferðsluráðið 
um at útbyggja flogvøllin í Vágum fyri 
milliónir og aftur milliónir av krónum. 
Hetta fyri at vøllurin kann verða grýtu- 
klátur hjá okkum, tá vit einaferð gera 
av at yvirtaka vøllin, allan sum hann er, 
ávísan skeringsdag.

Og sjálvandi skal hetta fara fram, tá 
tað passar okkum, sambært landsstýr- 
ismanninum í fullveldismálum um 
yvirtøkur.

Tað er ein sannroynd, at ferðslan loft- 
vegis økist í hvøijum. Har lenda og fara 
flogfør, á tremur við ferðafólki, fleiri 
ferðir um dagin.

Og tá hava vit ikki tikið smærri 
privatflogførini við, sum nærum dag- 
liga eru gestir her í einum hvørjum 
ørindum, antin tað eru handilsørindi, 
ella tað er fyri at fylla tangamar upp og 
síðani halda leiðina fram.

Loftferðslan fer at økjast munandi í 
komandi tíðum, siga teir, sum skil hava 
fyri hesum. Tí er tað av týdningi at 
hava ein flogvøll, sum er heilt nútímans 
í allar mátar. Vit mugu jú hava í huga- 
num, at oljan kann koma at gerast ein 
kollvelting í søgu okkara, um hon er 
har.

Men hóast oljan ikki er har, hevur 
flogvøllurin longu nú fingið ein stóran 
týdning í sambandi við tær leitingar og 
kanningar, sum gjørdar verða á havleið- 
um okkara.

Vit kunnu undir ongum umstøðum 
bara lata standa til og sleppa flogvølli- 
num upp á fjall, tá føroyska samfelagið 
skal til at sleppa sær úr ríkisfelags- 
skapinum. so sum samgongan hevur 
sett sær fyri og arbeiðir við »full drøn« 
fram ímóti.

Fáa vit fullveldi nú ella heilt skjótt, 
fer flogvøllurin at forfalla vegna vant- 
andi viðlíkahald. Tí hví skal danska 
stjómin átaka sær hesar fíggjarligu 
eyka byrðar við at víðka um vøllin, ein 
milliónaíløga, sum danir skulu gjalda, 
og vit skulu hava ágóðan av, um so er, at 
Føroyar allíkavæl fyrr ella seinni sjálv- 
ar vilja taka yvir vøllin og reka hann.

At gera tað og so samstundis halda, at 
stjómin vil seta milliónavís av krónum 
í ein føroyskan flogvøll fyri síðani at 
lata okkum hann, er ein hugsan, sum 
bert tjóðveldisfólk kunnu liggja fyri- 
stilla sær.

Um støðan var hin mótsetta, og Før- 
oyar áttu flogvøllin í Kastmp, høvdu vit 
neyvan gjørt meiri enn hægst neyðugt 
av íløgum, um í heila tikið nakra, fyri 
síðani at siga við danir: Gerið so væl. 
Eigió  tit vøllin.

At Fólkaflokkúrin í landsstýrinum 
gongur við til at lata ein av sínum 
landsstýrismonnum koma í eina slíka 
støðu sum hana, honum var fyri í sam- 
ráðingunum við danska ferðslumála- 
ráðharran fyrst í vikuni, er at lata seg 
hála eftir halanum við í fullveldisrákið 
uttan ans fyri, at tað er ein part av 
landsins veljamm, flokkurin skal eitast 
fyri at umboða.

Tillukku u ió
Huønn leygardag tjnskir Dimmalætting foreklrum  tillukku uió lítla Ixjri i- 
inum, armaóhuørt txjra í teksti <dla í teksti <xj m yndum . Hetta gera far- 
eldrini sjdluí av serxl hnrvhjáluan tíl / Mmmalaetting, posttx iks i o. /10 
Tórshaun merkt » Tlllukku uió Ix jm inum *, skriua ausendara. rtaun <xj 
adressu. s<> uit kunnu seix la  mtjndina aftur sum  skjhtast Taó er ókeyjx  
is hjú forehirum at fáa m ynd í hlaóió. Vit skulu haua myndirnar í  sek> 
asta lagi frigg jam orgun  l rn forekirini ynskja taó. kann myndafólk frá 
hlaónum  taka myndtna ókeypis. liiny  311212. <xj uit autala nærri.

L IVA  SU M  D ÝR

Táið  m aðu r doyr, livn a r  h an n  tá upp  aftur.
-  Dániel 14,14

6 0  Á K  liðin og 6 m illiónir vitjandi, nú djóra- 
garðurin  í M ilano í Ita lia  ble iv afturlatin . D jóra- 
vin ir høvdu m ótm ælt, at viðurskiftin i í djóra- 
garðinum  vóru ikki dý runum  verdig , ið h a r  vóru. 
M en va lla  vóru dýrin i ú tfarin , fy rrenn heim leys  
fólk tyrptust inn. Á ðrenn  býarstý rið  legði uppí, 
høvdu hundraðta ls  sn íkt seg inn í húrini í m yrkr- 
inum  at leita sæ r náttarhvíld . Tað  v a r  iagnunn ar  
speis«>mi, at d jó ragarðu rin  v a r  ba ra  5 m inutta  
gongd frá einum  tí dý rasta  keypsdepli í Europa. 
B a ra  350 m etrar frá  bú run um  vóru fram  við

ø llum  veg jaðaranum  hand lar  við italskum  m óta- 
sniði; teir drógu  m úgvandi oyðiland til sín ú r  
heim inum  øllum .

Tað  hongur okkurt óhugnakent yv ir fólki, ið 
liva  sum  dýr. M en  hvør v a r  fjarari frá  m ynd G u ds  
-  tey, sum  funnu  sæ r lívd í djóragarði, e lla  ríka  
oyóilandið fá a r  teigavídd ir haðani?

M áttm ik li N ebuk ad neza r kongur varð  áva r-  
aðu r í đreym i, at hann fór at eta  gras  sam an  við  
dý run um , uttan so at hann broytti stoltu, synda- 
fu llu  leið sína. Dán ie l pro fetur hað hann h a lda  
uppat at synda og sýna fátæ kum  m iskunn (4,27). 
M en N ehu k adn ezar sýtti, og n á tta rm arran  
gjørdist veru leik i.

Faðir, fyrigev hugm óð okkara. H já lp  okkum  
ikki at liva sum  dýr, m en at fagna fólki skapt í 
m ynd T ínari.
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Tøkkir

T ø k k

Hjartaliga tøkk fyri sýnda samkenslu, tá ið 
kæra mamma, omma og vermamma okkara

K a tr in a  D ju rh u u s

doyði og varð jardað. Tøkk fyri kransar, blómur 
og aðrar heilsanir, og tøkk til tykkum øll, ið 

fylgdu henni til hennara seinasta hvíldarstað.

Familjunnar vegna 
Ása og Tollakur
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Viðmerkingar

Er Javnaðarflokkurin á 
veg inn í fullveldisbátin?
í oddagrein týsdagin skriv- 
ar Sosialurin: -Tað var
meðan Edmund Joensen 
var løgmaður, at málið um 
framtíðarstøðu Føroya var 
á skránni fyrstu ferð. Tjóð- 
veldisflokkurin legði málið 
fyri tingið. Undir viðgerðini 
kom eitt broytingarupp- 
skot frá Javnaðarflokki- 
num um setan av stjóm- 
málanevnd, sum skuldi 
greina ríkisrættarligu við- 
urskiftini.

Við hond og fót stríddust 
sambandsmenn ímóti, tí 
nkisrættarligu viðurskifl- 
ini skuldu ikki nertast. 
Iyøgmaður setti samgongu- 
flokkunum (Javnaðar- 
flokkurin var ein teirra) 
stólin fyri hurðina, at var 
málið nortið varð sam- 
gonguslit.”

Tað er júst ein mánaður 
síðani Sosialurin á sama 
stað brigslaði Sambands- 
flokkinum at hava lagt veto 
móti uppskoti Javnaðar- 
floksins um at seta eina 
stjómmálanevnd.

Nú kann tað vera, at 
oddagreinskrivarin ikki 
minnist, at í samgongu- 
skjalinum, sum Javnaðar- 
flokkurin undirskrivaði 10. 
september 1994, m.a. 
stendur: »Broytingar í rík- 
isfelagskapsviðurskiflun- 
um kunnu bara verða 
gjørdar í fullari semju mill- 
um samgonguflokkarnar.<- 
Javnaðarfloldcurin legði 
undir viðgerðini av tjóð- 
veldisuppskotinum, Fram- 
tíðarstøða Føroya, fram 
uppskot um at seta nevnd 
sambært § 27 í Tingskipan-

Veitst 
"(jQ ") tú, at

svarar hvønn mánadag 
millum kl. 16 og 18.
-  Telefonin er 10645
-  Foreldur eisini kunnu 

ringia og fáa ráðgeving.
-  Tey, sum svara, hava 

tagnarskyldu.
- T ú  kanst vera anonym- 

ur.
Hvat kanst tú ringja um

Persónligar trupulleikar 
av øllum slag, t.d. in- 
cest, anorexia el bulimi, 
alkohol, fyribyrging, 
royking ella bara hava 
brúk fyri at tosa við 
onkran vaksnan.

ini at fyrireika viðgerð av 
statsrættarligu støðu Før- 
oya. Hetta varð gjørt, uttan 
at talaó var orð við sam- 
starvsflokkamar. Sostatt 
var hetta greitt brot á sam- 
gonguavtaluna.

Gamaní stakk Javnaðar- 
flokkurin halan millum 
beinini í juni 1996 ogrýmdi 
úr samgonguni. Seinast í 
september legði Javnaðar- 
flokkurin sama uppskotið 
aflur fyri tingið, nú kallað: 
Fyrireiking til setan av 
stjómmálanevnd. Eitt visti 
Javnaðarflokkurin, ið
hvussu so er, og tað var, at 
Sambandsflokkurin fór
ikki at taka undir við ein- 
um slíkum uppskoti.

Tað var eisini ein grov 
provokatión móti Sam- 
bandsflokkinum at seta 
slíkt uppskot fram og fáa 
tað samtykt saman við 
andstøðuflokkunum, með- 
an Sambandsflokkurin sat 
við leiðsluni av landsstýr- 
inum, og tað er uppaftur 
grovari ferð aftan á ferð at 
brigsla Sambandsflokki- 
num, at hann ikki tók und- 
ir við einum loysingarupp- 
skoti frá Javnaðarflokki- 
num.

Tá ið Javnaðarflokkurin 
fyri einum ári síðani legði 
fram uppskot fyri løgtingið 
um at seta eina stjórnar- 
skipanarnevnd, sum skuldi 
kanna og viðgera spuming- 
in um broytingar í ríkis- 
rættarligu viðurskiftum 
Føroya, tók Sambands- 
flokkurin undir við upp- 
skotinum av fullum huga, 
tí tað uppskotið hevði tann 
fyrimun, at tað læt allar 
møguligar loysnir standa 
opnar. Tað var ikki sum 
hini, har endaúrslitið var 
givið upp á forhond.

Oddagreinin endar við at 
siga, at Sambandsflokkur- 
in nú er komin við sínum 
Nýskipanaruppskoti um 
dagføring av heimastýris- 
skipanini, og »Samgongan 
eigur at leggja sser hetta i 
geyma -  og heldur royna at 
finna eina breiða semju -  
sum fær Javnaðarflokkin, 
Midflokkin og kanska enn- 
tá Sambandsflokkin við.«

Tann alráðandi politikk- 
urin hjá samgonguni er at 
fáa fullveldi. Eftir øllum at 
døma er Javnaðarflokkurin 
altráur eftir at sleppa upp í 
eina breiða semju saman 
við samgonguni at fremja

loysing. Men Javnaðar- 
flokkurin kann vera æviga 
forvissaður um, at Sam- 
bandsflokkurin fer ikki 
upp i handa bátin, tí Sam- 
bandsflokkurin heldur fast 
við at varðveita ríkisfelags- 
skapin og at varðveita væl- 
ferðarsamfelagið.

Sambandsflokkurin hevði 
annars væntað, at Javnað- 
arflokkurin meinti tað, tá 
ið hann hevur sagt, at hann 
ynskir at varðveita ríkis- 
felagsskapin, men nú letur 
til, at tað eru tær beru lótir.

Eilif Samuelsen
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UTBERARAR
mí Klaksvík

Ðimmaiaettíng sóknast cftir 
útberarum í Klaksvik at bera 
blaðiA út fríggjakvøld.

L insøkjarar skulu venda saer 
til Dínimalæfting tel 31 12 12 
millum kl. 8.00 og 15.00 
ella  t i l  -\age Nybo tel 21 41 18 
eftir kl. 15.00.

Uimøkjarar skulu kunna byrja 
skjótast gjørligt.
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