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Sudulin frá
Statoil latin í dag
I dag á døgurða
verður skipað fyri
einum litlum hátíðarhaldi í sambandi við,
at »01juutbúg\dngarsamtakið" fær handað
400.000 krónur í
stuðili fra norska
oljufelagnum Statoil.
Haldið verður á
Tekninska Skúla í
Havn, og har fer
millum annað leitingarstjórin hjá Statoil
at siga nøkur orð.
Eisini fer Signar á
Brúnni at lýsa hvørji
framtíðarútlit ein
tílíkur stuður letur
upp fyri
L eif L aadai.____________
Nog\- av tí arbeiði. sum føroyingar eru fam ir og verða
noyddir at fara undir í
sambandi við eina komandi oljuvinnu við Føroyar.
kostar heilt fitt av pemngi
Tað almenna letur sin
stóra part til hetta arbeiðið, men -Oljuútbúgvingarsamtakió- arbeiðir eisini
út fra teimum fíggjarmøguleikum, sum liggja í
stuðuli frá vinnuni - og
serliga oljuvinnuni.
I dag á middegi verður
samkoma
á
Tekniska
Skúla í Havn, har ein posi
av pengum skiftir eigara.

Alm enna norska oljufelagið Stattoil hevur avgjørt
at lata »Oljuútbúgvingarsamtakinum400.000
krónur í stuðuli, og er
hetta ikki fyrstu feró, at
norska oljufelagið letur
føroyingum stuðul i sambandi við tað oljufyrireikingararbeiði, sum er farið í
gongd her á landi.

Fim m á skeid
í N o regi
1 februar 1997 stovnaðu
Føroya
Sjomansskúli.
Tekriiski Skúlin í Tórshavn. Tekmski Skúlin í
Klaksvík,
Maskinmeistaraskulin og Undirvísingar- og Mentamálastýrið
•>01juutbug\ingarsamtakið». Endamalið við samtakinum er at stfla fyri útbúgvingum í Føroyum við
atliti at eini komandi oljuvinnu, so Føroyar kunnu
faa nýggjan førleika inn á
vmnuskulunum.
samstundis sum næmingamir
fáa eina útbúgving. sum i
stóran mun er løgd til rættis við støði í føroyskum lórtreytum.
Fyrsta stig á vegnum í
hesum arbeiði var. at fimm
lærarar frá skulunum í
Oljuútbugvingarsamtakin
um fóru á -Stavanger maritime videregaende skole«
á heysti 1997 at taka
grundskeið í boring, so teir
fingu
undirvisingarførleika í hesum. Hetta útbúgvingartiltakið var ikki

komið í lag, um -Oyuútbug\’ingarsamtakið<- ikki
hevði fingið góðan stuðul
frá Statoil longu tá. bæói
peningarliga og moralskt.
Heystió 1998 hildu okkara fimm lærarar grundskeið í boring fyri 10 næmingum. Gmndskeiðið var
hildið sambært lesiætlanunum hjá -Stavanger maritime videregáende skole«. Undirvísingin endaði
við, at næmingamir fóru
til Stavanger, har teir á
•Stavanger maritime videregáende skole« rovndu simuleringsutgerð og sóu
ymiska aðra útgerð, sum
verður nýtt í sambandi við
boring. Eftir heimkomu
foru næmingamir til próvtøku. sum Stavanger maritime videregaende skole
stílaði fyri. Hetta trvggjaði, at próvtøkan varð góðtikin av Oljeindustriens
Landsforbund (OLF). Eisini hetta útbúgvingartiltakið varð stuðlað av Statoil.

H erdak lap p
frá vinnuni
Eftir at sáttmálin um undirgrundarmark var undirskrivaður millum Føroya
og Stóra Bretland ætlaði
Oljuútbugvingarsamtakið
at skipa fyri nýggjum boriskeiði, av ti at útlit var fyri
borivirksemi komandi ár í
føroyskum sjóøki. Royndin
at stfla fyri nýggjum útbúgvingarskeiði á heysti

Tad v ís ir seg at v e ra e itt sin d u r rin g t í F øroy u m at fín n a n ey ðu g a p e n in g in til
tað útbúg\’in g a ra rb e ið i, sum m ó gerð a st í sam bandi v ið fy r ir e ik in g a r n a r til
ein a k om and i fø ro y s k a olju vin n u . U ttan fy r i la n d a o d d a m a r e ru te y tó e itt
sin d u r s k jóta ri at stuðla
1999 varð av ongum orsakað av tvørrandi peningajáttan á figgjarlógini til
endamalið. Hóast politiska
dagsskráin sigur, at tað er
avgerandi neyðugt at útbúgva fólk til ta komandi

oljuvinnuna, hevur Oljuútbúgvingarsamtakið í 1999
ikki fingið pengar til eina
føroyska grundútbúgving,
sum kann nýtast í vinnuni.
A t Oljuútbúgvingarsamtakið fær 400.000 kr. frá

Statoil, sær Claus Reistrup
sum eitt heróaklapp frá
vinnuni, men eisini sum
eina ábending um, at Statoil
raðfestir útbúgving
sera høgt.
- Norðmenn hava sjálvir

verið ígjøgnum prosessina
og vita tí um, hvat er
grundleggjandi neyðugt at
gera útbúgvingarliga fyri
at fáa ein so stóran samfelagságóða burturúr oljuvinnuni sum gjørligt, sigur
Claus Reistrup, samskipari hjá Undirvísingar- og
Mentamálastýrinum.
Statoil hevur útbug\ ingarliga sæð ikki bert stuðlað
Oljuútbúgvingarsamtakin
um, men eisini Náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetri Føroya viðvíkjand
Ph.D.-kandidati
innan
-bergmekanikk ■
Herumframt er Statoil við
til at stuðla einum parti av
einum professorati innan
kolvetnisverkfrøði á Náttúruvísindadei ld in i.
f ætlanunum hjá Fróðskaparsetrinum er førleikamenning á Náttúruvísindadeildini við atliti at
oljuvinnuni sett frammaliga.
Vónandi koma fleiri Ia>rarakreflir á Náttúruvísindadeildini innan hetta
øki, sum eisini Oljuútbúgvingarsamtakió kanngagnnýta í undirvísing síni í
ávísum evnum innan boring. Á tann hátt fáa vit økt
um og nýtt eina vitan í Føroyum, soleiðis at samlaði
útbúgvingareffekturin
í
føroyska
samfelagnum
verður størri, sigur Claus
Reistrup.
Tað er tí at fegnast um,
at Statoil, sum er ein kommersiell fyritøka, ikki bert
hugsar um vinning, men
eisini um at skapa fortreytir fyri, at føroyingar
kunnu fáa ein aktivan
leiklut í eini komandi oljuvinnu, sigur Claus Reistrup.

Ðimmaltttting
Norðskálatunnilin enn
ótryggur
Hóast tunnilin varð
reinsaður í summar,
so er afiur dottið
niður úr loftinum.
Eina sunnunáttina
herfyri duttu 50-100
kilo niður. Um tunnilin skal vera líka
tryggur sum aðrir
tunnlar, so má gerast
meira við trygdina í
tunnlinum, og tað er
ov lítið bara at reinsa
Jón Maonus J oensen
Nú skuldu øll hildið, at
Norðskálatunnilin
var
voróin tryggur at koyra
ígjøgnum, síðan hann var
reinsaður, men so er ikki.
Fyri stuttum frættist, at
50-100 kilo av gróti var lopið niður úr loflinum í Norðskálatunnlinum. Hetta var
eina sunnunátt. Tíbetur
hendi eingin fólkaskaði.
Dimmalætting setti seg í
samband við Landsverklrøðingin í Eysturoynni og
fekk at vita, at so var. Teir
frættu um hetta, siga teir,
og fingu skjótt beint niðurlopna grótið av vegnum.
Men hetta hendi eftir, at
tunnilin var reinsaður, og
spumingurin er tí, hvussu
tryggur tunnilin er, og um
tað ikki er alt ov lítið bara
at reinsa hann.
Áðrenn
tunnilin
var
reinsaður, datt grót tríggjar
ferðir niður undan loftinum — bara í ár.
Taó koyra 2000 bilar
hvønn dag gjøgnum tunnilin.

Verður stýrisskipanarlógin vird í politiska arbeiðinum ?
Londini uttanum okkum hava í nógv ár havt
stýrisskipanir, sum áseta eitt valdsbýti m illum
3 javnbjóðis tnyndugleikum. Lóggevandi valdid er hjá loggavutinginum (løgtinginum), utinnandi valdið er hjá stjórnini (landsstýr
inunv ogdømandi valdið er hjá domvaldinum.
Hesar triggir pa rta r skulu ansa eftir h vørji øðr
um íein a ri livandi javnvág. Hetta erlæ ran hjá
franska heimspekinginum Montesquieuog hon
kotn til Fonrsar við nxggju stýrisskipanarlóg
in ifrá 1994.'
Stýrisskipanin er lýst 26. Ju li 1994 og kom í
gildi ólavsøkudag 1995, tó kom asetingiri um
raðharraábyrgd ikki í g ild i fyrr enn ólavsøku
dag 1996. Lógin hevur nú verið í fullum gildi
í 3 ár.
Xxggja styrisskipanarlógin merkti, at hvør
landsstxrismaður fekk fulla ráðharraábyrgd
kollegialu avgerðirnar i landsstýrinum vóru
avtiknar og at tingnevndir mistu a lla r fyrist
ingarligar heimildir.
Treytin fyri at henda styrisskipanarlóg skal
virka eftir ætlanin er, at teir trígg ir partarnir í
valdsbýtinum eru í javnvág. Nógv bendir á, at
tingmenn og landsstýrismenn ikki altíð virða
grundtankarnar i hesi nýggju skipan fyri vald
sbytmum. Samstundis gruggast valdsbýtið, av
at føroyingar velja umboð til fóikatingið og at
útinnandi valdið i nógvum málum er hjá
donsku stjórnini, sum ikki stendur til svarsfyri
Uppskut urn, at løgtingsnevndir skulu gera
uppskoi til samráðingar. at landsstyrið skal
forðast i poltiskum fyrireikingararbeiði við
folkaotki øðu, at hurðlig atala av fyristingarligum ovgerðum i landsstýnnum ikki faa
pohti.'t i fylgir ella at lundsstyrislimir leggja
til løghi jn ) at taka stakavgerðir eru dørni um
vantamii fatan ai javnvagini í stýrisskipanarlógini.

andsstýnð fra 24 apríl
1993
15. sept 1994
hevði ringar arbeiósum
støður. Marita Petersen, ta
verandfi løgmaður kom at
eiga alt upptakið frá ti púra
miseydnaða buskapar <>g
vinnupolitikkinum.
sum
aðrir politikarar
serliga i
áttatiárunum - høvdu mist
tamarhaldið á.
Marita Petersen, persón
liga fekk eina sera ringa
viðferð frá donsku stjómim
og sínum partamonnuni í
Danmark Danska stjómin

L

setti - uttan at skeita nógv
eflir heimastýrislógini Føroyar undir umsitmg og
tók ábyrgđina frá føroysk
um {Kilitiskum myndugleikum í búskapar- og
vinnumálum. Ikkifyrrenn
væl út í 1994 - ikki minst
takkað verið abyrgdarfullum arbeiði hjá landsstýrinum og vilji til at taka
neyðugar, men illa dámdar,
avgerðir eydnaðist tað at
venda
misálitinum
hjá
donsku stjórnini og fáa viðurskiflini
millum
Dan-

sítt nóg væl, og løgtingið
kann seta misálitisváttan
móti ein einstakum landsstýrismanni ella øllum
landsstýrinum. Um landsstýrismenn seta lógir til
viks, kunnu teir eisini
koma fyri rættin.
Henda skipan er roynd í
3-4 ár. nógv bendir á, at
politiska skipanin enn ikki
hevur tikið hana veruliga
til sín. Enn er ikki komin
rætta javnvág í skipanina.
Undir núverandi statsrættarviðurskiflum er eisini tann trupulleiki, at triði
parturin í javnvágini dømandi valdi - ikki er lagaður til føroysk viðurskifti,
at størri málsøki liggja
undir øðrum útinnandi
valdi. donsku stjómini,
sum ikki hevur ábyrgd yvirfyri løgtinginum, og at
føroyingar eisini velja umboð til annað lóggevandi
ting. fólkatingið.
Landsstýrið skipar fyri
politiska arbeiðinum undir
eftirliti hjá løgtinginum,
fyrisitur og umsitur tær
lógir, sum løgtingið hevur
samtykt og ger eisini uppskot til logarbroytingar og
nýggjar lógir har áneyður
eru. Ein høvuðstanki í hesari skipan. er at útinnandi
myndugleikin skal hava
møguleika fyri at leggja
ætlanir og ikki í tíð og ótíð
verða hildin til svars av
lóggevandi
valdinum
í
smámálum og stakavgerðum.
Hetta er skipað so, tí tað
skal vera púra greitt hvar
politiska ábyrgdin liggur.
Tá løgtingið lievur samtykt
lógarkarmarnar, so hava
landsstyrið og teir einstøku
Á s e tin g a rn a r í n ýggju
lim im ir í landsstýrinum
s tý ris s k ip a n a rlóg in i
ábyrgdina av konkretum
Meginreglan er, at lands- avgerðum.
stýrið hevur alt fyrisitingUndir gomlu stýrisskiparligt vald og mótvegis løg- anini vóru nógvar avgerðir
tinginum - og dómstólun- i einstøkum málum tiknar
um - hevur politisku og av landsstýrinum og tingrættarliga ábyrgdina av, at nevndum saman.
Hetta
lóggávan
verður hildin
førdi til, at tydningarmesti
parturin av nnilsviðgerðini
uppi.
f^gm aður skal ikki hava var at fáa til vega ein politiskan meririluta fyri avmeirilutan i løgtinginum,
hann skal hert ikki hava gerðunum. Lítið og einki
ein meiriluta móti sær, var gjørt við at fyrireika
I^øgtingið kann koyra løg- mál umsitingarliga. Var
mann frá um meiriluti er politiski meirilutin tryggjfyri tí, men løgmaður kann aður, so var sloppið. Samsenda løgtingið heim og út- ábyrgdin gjørdi, at eingin
skriva nýval til tingi. I.øg- var til at hava eftirlit við
maður kann koyra lands- avgerðum.
Støðan er nú, at hin einstýrismenn frá, sum hann
ikki heldur røkja arbeiðið staki landsstýrismaðurin

mark og Føroyar rímiliga
normal aftur.
Undir hesum sera tmplu
uinstøðunum eydnaðist tað
Maritu og hennara manning at loysa ein hin týdningamesta bygnaðartrupulleikan í førovskum politikki - tann stýriskipanin,
sum var ásett eflir at
Heimastýrislógin kom í
gildi í 1948. Hetta var ætlað sum fyrstu liður í arbeiðinum at fáa statsrættarligu
viðurskiftini
Føroya og
Danmark ímillum umskipað. Tað var greitt, at fyrsta
stigið at at fáa skil í egnum
húsi var ein dagføring av
stýrisskipanarlógini, áðrenn farió var undir at samráðast við Danmark um
framtíðarstøðu Føroya í
danska
eindarstatinum.
Landsstýrið 1993-94 rakk
ikki á mál við næsta stigið
og landsstýrið eftir, hjá Edmund Joensen, kom at
seinka
hesum
arbeiói
óneyðuga í 4 ár.
Landsstýrið fekk tilvega
eitt uppskot til nýggja stýr
isskipan, sum skeyt upp
eitt valdsbýti, sum vit
kenna tað frá grannalondum okkara. Hetta uppskot
var samtykt av løgtinginum frá 1990-1994 og aftur av løgtinginum 1994 1998. Eitt at kalla samt
løgting í báðum førum, sum
við einum vali í millum
hevói verið undir dómi veljarans, setti við hesum fastar spælireglurnar, hvussu
politiska arbeiðið í Føroyum skal skipast. Tær
reglum ar eru greiðar, men
skulu tær virka krevja tær
virðing frá øllum pørtum.

hevur bæði rættarligu og
politisku
ábyrgdina
av
fyrisitingim á sínum málsøkjum. Vil landsstýrismaðurin tryggja seg rættarliga
og politiskt verður hann
noyddur at hava eina
trygga
umsitingarliga
málsviðgerð.
L a n d s s ty rið
um boðar
F øroy ar
m ótvegis
don sk u stjórn in i.
I sambandi við tær
samráðingar, sum standa
fyri við donsku stjómina
um statsrættaligu viðurskifti Føroya, hevur verið
ført fram, at tað hevði verið
meira demokniti.sk um
uppskotið til sáttmála varð
gjørt í løgtinginum, ikki av
landsstýrinum einsamalt.
Ein tílík mannagongd
hevði verið beinleiðis móti
stýrisskipanarlógini og vísir, at summir tingmenn
ikki eru komnir andaliga
burtur úr gomlu stýrisskipanini. Landsstýrið skal
koma til løgtingið við uppskotum,
sum
løgtingið
kann taka støðu til. Landsstýrið kann velja at geva
løgtinginum ein størri lut,
við at leggja uppskot fyri
tingið fleiri ferðir í gongdini, leggja tilfar fyri tingið
til aðalorðaskifti v.m. Men
tað er landsstýrið, sum
hevur ábyrgdina av uppskotinum,
og
løgtingið
kann steðga landsstýrinum við at seta misálit.
Um tingið ikki er ført fyri
at fáa ein meiriluta fyri
misálitið, so hevur landsstýrið allar heimildir at
halda áffam.
Hetta útilokar sjálvandi
ikki politiskar samrøður
millum samgongu og andstøðu, men formelt skal
landsstýrið standa fyri arbeiðinum.
F øroy sk a um boðanin á
fó lk a tin g i o g sam hand
v ið d an sk ar flo k k a r
Føroyska umboðanin á
Fólkatingi gruggar hesa
mynd.
Føroysku
fólkatingsmenninir eru partar
av danska lóggevandi vald
inum, og hava rættindi í
hesum
sambandi
Um
fólkat ingslimirnir
nyta
hendan møguleika til at
gera avtalur við donsku
stjómina
ella
danskar
flokkar í málum, sum
landsstýrið arbeiðir við,
uttan um landsstýrið, nerv-

ar hetta aflur javnvagina,
sum er ásett sambært stýrisskipanarlógina og bæði
møguleikarnir hjá landsstýrinum gera sín part og
hjá tinginum at gera sín
gerast verri. Politiska arbeiðið í Føroyum verður
minni virkisført og politiska ábyrgdina hevur lyndi
til at forfjónast.
S týris sk ip a n a rlo gin og
fo lk a a tk v ø ð u r
I fyrireikingini til uppskotið til nýggja stýrisskipanarlóg vóru nogvir møguleikar
umrøddur,
um
hvussu rætta javnvágin
millum tey ymisku valdini
skuldu tryggjast.
Ein
spurningur var: Hvussu
kemur demokratiski viljin
fyjá best til sjóndar. Hvussu
skal minnilutaveijan vera.
Her eru nógvir ymiskir
mátar. í Sveis t.d. vera
summar avgerðir tiknar
við
beinleiðis
atkvøðugreiðslu. í summum amerikanskum statum vera ymiskir spumingar, sum ikki
eru settir fram í lógarformi,
lagdur út til fólkaatkvøðu I
tí uppskoti, sum ein nevnd
gjørdi til landsstyrið, var
ein grein um verju av
minnilutum
á
tingi.
Nevndin skjeyt upp, at ein
triðingur av løgtingsmonnum kundu biðja løgtingsformannin
um fólkaatkvøðu um lógaruppskot,
áðrenn
lógaruppskotið
varð endaliga samtykt
Landsstýrið tók hesa
grein úr uppskotinum til
stýrisskipanarlóg, áðrenn
tað var lagt fyri tingið.
Undir tingviðgerðini vístu
Sambandsflokkurin.
Kristiligi
Fólkaflokkurin
og Miðflokkurin a, at teir
hildu at hesin møguleiki
átti at vera í lógini. Ein
stórur meiriluti var tó
ímóti at leggja ta avmarking á lóggevandi valdið, at
ein minniluti á tingi skuldi
kunna steðga gongdini hja
einum lógaruppskoti innan
tinggátt. Suin tað var sagt
av onkrum: ••Tingmenn em
valdir til at taka avgerðir
fólksins vegna og eiga at
gera tað í mest inøguíigan
mun«.
í álitinum frá nevndiin
var eisini nevndur tann
møguleiki, at ein hólkur av
Iwirgarum kundi krevja
fólkaatkvøður um ávís mál,
hóast einki lógaruppskot

var lagt lram um. Hetta
tyktist ikki at hava tingsins áhuga.
Stýrisskipanarlógin, sum
nu er í gildi, varð samtykt
við stórum meiriluta av
tveimum løgtingum Eftir
tí samtykt eru fólkaatkvøður ikki hátturin at avgera [Militiskar spumingar
og als ikki tá talan er um,
at forða einum landsstýri í
at arbeiða við einum polit
iskum spumingi ella føra
samráðingar, sum løgtingið
síðani íær møguleika at
taka støðu til Stýrisskipanin gevur aðrai møguleikar at steðga landsstýrinum, men teir krevja
meiriluta a tingi.
Sama kann sigast um
nýggja mótan, at tulka
fMilitiska viljan eflir spurnarkanningum. Um tingmenn halda, at politiska
støðan er broytt, mugu teir
nýta tolini i stýrisskipanini
til at fáa tann vilja fram, og
tað er við at fáa til vega ein
meiriluta fyri misáliti á
landsstýrið ella einstakan
landsstýrismann.
O nogd hjá logtin gin u m
v ið ein lan dsstýrism ann
Nógv tíð verður nýtt á
tingið til at siga frá ónøgd
við fyrisitingarligum avgerðum hjá landsstýrismonnum Hetta er ikki
ókent í grannalondutn okkara helđur. Tingið skal
hava eftirlit við artæiðinum
hjá landsstýrinum, men
eigur ikki at leggja seg út í
avgerðir í einstakum málum. Einki løgið er í, at ein
tingmaður
kann
verða
onøgdur við eina avgerð og
vegna veljarar hann umboðar setur fyrispurning til
landsstýrismannin
um
málið. Men vanliga eigur
hetta ikki fáa avleiðingar.
Land sstýrismennin i r
mugu hava møguleika at
fyrisita og umsita innan
fyri síni øki og innan teir
lógarkarmar, sum løgtingið
hevur ásett. Um so er, at
løgtingið vil vísa sína
ónøgd við ein landsstýrismann - og ikki talan er uin
beinleiðis ólóglig viðurskifli - so hi^vur løgtingið
hert eitt formligt amboð og
tað er at seta fram misálitisváttan rnóti honum.
Ein meiriluti av øllum tingmonnum kann atkvøða fyri
at at tingið ikki hevur álit á
landsstýrismanninum

Um løgtingsmenn fáa
savnað saman ein meiriluta um eitt løgtingslógaruppskot, sum áleggur einum landsstýrismanni eina
fyristingarliga avgerð, t.d.
hvussu ávis feija skal sigla,
ella hvar ávísur stovnur
skal leggjast, eigur landsstýrismaðurin at umhugsa
støðu sína. Fær hann útint
sínar skyldur um uppskotið verður framt? Javnvágin er i hvussu so er farin
á glið. 'fað er heldur ikki
gott fyri javnvágina, um
landsstýrismaður vísir til,
at tingið kann broyta
hansara avgerð t.d. um
bytió innan ávis málsðki á
fíggjarlogini. Eitt uppskot
frá
landsstýrinum
má
haldast at vera úrslitið av
einari gjøllari malsviðgerð,
har partar i málinum hava
havt møguleikar at siga
sína hugsan og har øll
neyðug fyrisitingarlig fyrilit og fýlgir av uppskotinum eru vigað móti hvørjum øilrum. Broytir tingið,
suni ikki hevur inøguleika
at gera somu metingar, er
politisk og fyrisitingarlig
ábyrgd flutt frá útinnandi
valdinum, javnvágin er
komin i vanda og tað er
ringari at leggja ætlanir
sum røkka yvir fleiri ár.
A rb eid as t má v ið ja v n v á g in i alla tíd in a
Ein frisk og livandi javnvág millum utinnandi og
lóggevandi vald er
góð
verja móti, at Føroyar enda
i sama ruðuleika sum fyri
10 árum síðani. Tað styrkir
tað sum við einum enskum
orði verður kallað -accountability« at tað skal vera
klart hvør myndugleiki
stendur til svars fyri arbeiði og avgerðum. Henda
javnvág kemur ikki av sær
sjálvari. Løgtingsmenn og
landsstýri
mugu
virða
grundtankarnar í skipanini og læra at nýta teir
møguleikar, sum eru í
henni. Uppskot og mannagongdir, sum
leggja fótonglar fyri, at landsstýrið
kann gera sítt arlæiði til
lítar, ella at eftirlitið hjá
løgtinginum verður útint
til fulnar, kunnu bert
minka um alt virkisførið
hjá politisku myndugleikunum.
K ju r t u n l l o y d a l

