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INNLATINGAREREISI t'YHI L Ý S IN G A R
Tysdags- Mikudags- Hósdags- F'nggjadags- Ijeyg.dags-
blaðið blaðið blaðið blaðið hlaðið

Starn lysingar Iri. kl. 12 nian.kl 12 týs. kl. 12 m ikkll2  hós. kl. 12
2 tg tekstlýsingar ma kl 10 týs. kl. 10 mik. kl 10 hós. kl 10 frí. kl. 10
Okkara Gulu fri. kl. 15 týs. kl. 15 hós. kl. 15
Lýsingar. ið nogv arbeiði er av, mugu vera inni í góðari tíð.
Litlysingar og lýsingar við fram íhjáplassi skulu bfleggjast i góðari tið.

V an lig ar tre y t ir ; Siðustødd: 8 teigar á 
41x515 mm 1/1 siða 4 160 mm IJUjónd 
l.ysingar, sum eflir hlaðsins meti kunnu 
mistakast fyn blaðtilfar, skulu merkjast 
við orðinum: Lysing, Bum verður roknað 
uppi lýsingarmátið. Orðið IN SERAT 
verður ikki góðtikið. Innlatingarfreist fyri 
lýsingar: Sæst á skemanum til vinstru.

F y r iv a m i: Innihaldið í lysingunum má 
ikki stnða moti galdandi lógum. Ábyrgd- 
ina fyri hesum hevur lýsarin. Biaðið tek-

ur sh t  ra>tt til at sýta at taka lýsingar við, 
sum blaðið metir óynsktar.

Teknisk viðurskifli og umhugsan fyn les- 
amm og lýsarum ger, at blaðið má tilskila 
sa>r ra*tt iil at
1 gera smærri týdningarleysar broyting- 

ar í lýsingum hvat teksti og uppsetan 
viðvflúr.

2. skjóta út eina lýsing til aeinn blað. 
Litlýsingar kunnu bert takast við, um 
teknisku viðurskiflini loyva tað.

Endurgjald fyri møguligar villur, sum lýs- 
arin sjálvur ikki hevur skyldina fyri, er 
vanliga pnsavsláttur eftir blaðsins meti 
um virðisminkan av lýsingini, men í 
mesta lagi at lýaingin, ella liknandi lvs- 
ing, verður tikin við aftur seinni ókeypis 
Villur. surn standast av vánaligum lýs- 
ingartilfnn hevur bluðið onga áhyrgd av.

Lýsingar. sum verða inntelefoneraðar, 
verða altíð lisnar uppaftur. og blaðið 
tekur tí onga ábyrgd fyri villur. suni koma 
á henda hátt.

Oljuútgerðarhaunin 
politisktloynispæl

í tímar kunnu logTinpslimir práta um ávís mál 
uttan at koma nærri ínn a kjamin og við greið- 
um orðum spvrja og faa svar uppá tað, sum 

I kjamin sn\T seg um.
Eitt somikid stort mal sum oljumál hevur 

verið til viðgerðar 1 tinginum, eftir at lands- 
! stvTÍsmaðurin 1 oljumalum hevur lagt tað fram 
| í \ákuni.

Nu er tað so, sum vit oteljandi ferðir framm- 
anundan hava sligið fast í hesum teigi, at enn 
hava \it onga olju funnið, og tey oljufeløg, sum 

I vegna sín framhaldandi áhuga at finna olju, 
vilja í  hvussu er einki siga, um hon er har, 
hvussu nogv er til av henni, hvussu djúpt hon 
liggur, ella um tey hava áhuga í onkmm øðmm 
raevni, sum førovingar endiliga ikki mugu vita 
minsta petti um.

Og meðan tann gledisvónin um at finna 
nakað, a sama hátt sum gullgravarar yviri í 
Kanada og Ameriku á sinni leitaðu sær til 
landið. har yvirflóð segðist vera av ríkidømi, 
gulli. fjalt i nattúruni, áum, fossum og vøtnum, 
rovna vit sum frægast at hanga í velinum á 
teimum oljufeløgum, sum lata sum um oljan 
bara liggur og bíðar eftir at verða tikin upp.

Skulu vit trug\Ta nøkmm teirra, so bíða vit 
bara eftir, hvar oljan skal fáast upp og hvar 
best er at leggja eina oljuhavn. Her er tað, at 
klandrið. sum vit em serfrøðingar í at skipa 
fyri, tá einki annað er at gráta um, snýr seg 
um.

Hvør í sínum lagi bjóða kommunumar seg 
fram sum bestu oljuútgerdarhavnir. Har er jú 
vinningur í væntu. og hvør vil ikki hava ein

part av ti lagkøkuni? 011. Tað sigur seg sjálvt, 
at slíkt letur man ikki bara soleiðis uttan víð- 
ari fara framvið uttan at fáa ein bita burturav. 
í landsstýrinum hevur landsstýrismaðurin við 
oljumálum og einum spildumýggjum stovni 
undir sær sett út í kortið, hvar oljuhavnin skal 
liggja. Men ikki um hann vil koma ftam við, 
hvør hon er, um talan er um Klaksvíkina, 
Runavíkina, Havnina, Vágoynna við sínum 
flogvølli ella eitt hóskandi stað í Suðuroynni, ið 
er oyggin, ið liggur fjart frá restini av landi- 
num, men sum hevur tann fyrimunin fram um 
hinar oyggjamar, at stutt er at sigla inn til 
lands frá einum møguligum oljuøki í ein land- 
synning, sunnan ella útsynning úr Føroyum.

Hví landsstýrismaðurin við oljumálum um 
hendi ikki vil fram við navninum, hvussu olju- 
havnin eitur, er kanska ikki so løgi, tí í somu 
løtu, tað verður kunngjørt, kemur hann at 
traðka politisku samgongulimir sínar á tær- 
nar, so tað stendur eflir. Tá slepst ikki undan 
politiskari kreppu innanveggja í Nesinum, ein 
kreppa, sum samgongan ikki kann samráða 
seg burturúr. Tann lokalpatriotiski veikleikin, 
sum liggur festur djúpt í hvøijum samgongu- 
politikara, kann í eini slíkari kreppu koma fúll- 
veldisætlanini í vága.

Og tað tora hvørki landsstýrismaðurin í 
oljumálum ella hinir landsstýrismenninir at 
nema við.

Tí verður dult sum mans morð, hvussu olju- 
útgerðarhavnin eitur.

Teir vita tað væl.

Heilsan

H.F. níti
í hesum døgum er tað 
eitt ítróttarfelag í 
Havnini, sum hevur 90 
ár á baki. Hetta er 
Havnar Fimleikafelag

H.F. hevur alla hesa síðstu 
øldina verið ein partur av 
býarmyndini.

Við sínum áhaldandi 
miðvísa arbeiði, hevur fel- 
agið bjóðað borgarunum 
dygga heilsufremjandi 
kropsvenjing.

í Havn hava ættarlið eft- 
ir ættarlið gingið til >gym- 
nastikk- 1 styttri ella 
drúgvari áramál. Húskini 
i Havn munnu ikki vera so 
fá. har fimleikurin av sonn- 
um gjørdist ein lívsstílur.

Havnar Fimleikafelag, 
sum byrjaði undir navni- 
num Torshavns Gymna- 
stikforening, hevur í øll 
hesi níti árini gjørt eitt 
mennandi arbeiði innan 
ítróttin.

Ikki heldur munnu tað 
vera so fáar aðrar ítróttar- 
greinar, ið hava notið gott 
av teim  grundleggjandi 
íímleikavenjingini, ið før- 
oyskur ungdómur hevur

fingið í H.F.
Gomlu grikkamir plagdu 

at taka til: Fimleikur er 
grundarlagið undir øllum 
øfirum ítrótti. At gera ein og 
hvønn íðkandi varugan við. 
hvussu og hvøijar møgu- 
ieikar hann hevur at snúg- 
va, snara og leypa innan 
eitt heilt avmarkað pláss, 
tíð og rúmd. Hetta er nakað 
sum elur og byggir fimleik- 
aranum upp til at tola tey 
strongu krøvini, sum ser- 
liga henda ítróttargrein 
setur sínum fúsu íðkarum. 
Harumframt bøtir slík 
mennandi venjing um 
ástøðið í øllum seinri lívs- 
viðurskiftum.

Sum øllum øðrum feløg- 
um, so hevur tað verið H.F. 
fyri at merkja góðar og 
minni góðar tíðir. Tað var 
tann tíðin, tá íð einasti 
vetrarítróttur í Havnini 
var fimleikur. Har savnað- 
ist ein hópur av gentum og 
dreingjum, kvinnum og 
monnum. Umframt venj- 
ingina, so menti hetta fel- 
agið eitt so sera gott sam- 
anhald millum ungdómin, 
ið gekk har. Tað man vera 
mangur, sum frøist um

minnini um tær fralíku 
feróirnar, felagið skipaði 
fyri bæði innan og uttan-
lands.

Eitt minni, sum fáur man 
gloyma, man vera tær 
áskoðarafyltu fimleikahøll- 
imar, sum so javnan var 
karmurin um framsýning- 
amar bæði á bygd og í bý. 
Hvør hómar ikki tann ídna 
stemningin, hvussu kvalið 
tað plagdi at vera, hvussu 
osin fekk vætuna at dríva 
niður eftir rútunuxn? Men 
so eiðasørt at nakar áskoð- 
ari veik sessin, fyrr enn alt 
var liðugt. Trongligt var og 
tí var alt so nær. Tað var 
heldur ikki so sjáldan, at 
onkur fimleikari endaði í 
fanginum á onkrari konu, 
ið var komin heldur langt 
inn á gólvið at sita.

At fimleikurin í Havn 
broyttist, tá ið ítróttarhøll- 
in uppi á Nabb kom, er 
einki at siga til. Við ítrótt- 
arhøllini gjørdust í Havn 
summaritrótturin nú eisini 
vetrarítróttur. Fimleikurin 
í skúlunum fór sum fráleið 
eisini at minka, og í dag 
munnu fiestu skúlamir 
hava slept hesi annars so

heilsumennandi ítróttar- 
grein.

Víst er fimleikurin í dag 
ikki tann ítróttargreinin í 
Føroyum, ið dregur flest 
áskoðarar. Tað er heldur 
ikki tann ítróttargreinin, 
har móstøðufólk hresta 
saman og har lump og svik 
kann verða summum til 
fyrimunar. Heldur er fim- 
leikur ein stillfør ítrótt, har 
nærlagni, áhaldni og kon- 
sentratión vísa seg sum 
dygdir.

Hesa breiðu og krevjandi 
ítróttargrein, sum fimleik- 
ur er, hevur Havnar Fim- 
leikafelag til allar tíðir víst 
seg at kunna hýsa. Hetta 
prógvar eisini tann fjøldin 
av limum, sum í feiagnum 
em, saman við teimum fró- 
líku úrslitum, ið H.F hevur 
vunnið sær millum ár og 
dag.

Við vón um bjarta fram- 
tíð, stevnir Havnar Fim- 
leikafelag inn í næstu øld, 
felagið, har øll kunnu verða 
Eiktiv alt lívið. Tillukku 
H.F.

Bynne

Brøv tll Dimmalætting
N4ttaravna-kavalkada
Fríggjadagin hin 26. no- 
vember las eg í Sosialinum, 
at Utvarp Føroya fór at 
senda fieiri kavalkadur í 
desember, um ymiskt, sum 
er farið fram í árinum, t.d. 
innan fyri politikk og ítrótt.

Og so var tað eg hugsaði, 
at tað kundi verið stuttligt 
og áhugavert, at gjørt eina 
Nátta ravnakavalkad u.

Náttaravnar hava verið á 
skránni í næstan 8 ár og

hava tilíar ur yvir 200 
sendingum at taka av.

T.d. kundu teir spælt teir
fyrstu minuttimar, ta ið 
teir byrjaðu at senda í
1992.

Onkrir sangir sum hava 
verið spældir í Náttaravn- 
um upp ígjøgnum tíðimar, 
kundu verið spældir, og 
ymisk hrot úr sendingun- 
um kundu verið spæld.

Eg eri ein av teimum,

sum hevur lurtað eflir 
Náttaravnum, síðiuii teir 
byrjaðu í 1992, og tað kundi 
verið stuttligt og áhugavert 
bæði fyri tey, sum hava 
lurtað øll hesi árini, at 
hoyrt hesar sendingar afl- 
ur, og eisini fyri tey, sum 
ikki byrjaðu at lurta eftir 
Náttaravnum, fyrrenn teir 
høvdu sent í fieiri ár.

So kundu tey fingið eitt 
sindur at vita um, hvussu

Náttaravnar vóru tá.
Tvær aðrar sendingar, 

sum eisini vóm sera væl 
umtóktar í byijanini av 
90’unum, vóru Magnussen 
og Magnussen og Beatbox 
328, og eisini her kundi Ut- 
varp Føroya gjørt eina 
Magnussen og Magnussen- 
kavalkadu og eina Beatbox 
328 kavalkadu.

Nátturuvnu-lurtari

+
Kunngjørt verður fyri ætt og vinum, 

at mín elskaða mamma

Nelly á Kvíggjarheyggi

andaðist á Landssjúkrahúsinum 2. desember, 
74 ára gomul. Farið verður úr kapellinum á 

Landssjúkrahúsinum í dag kl. 15. 
Jarðarferðin verður úr Fríðrikskirkjuni á 
Toftum sunnudagin 5. desember kl. 14.

Fyri tey awarðandi 
Heðin Davidsen

Tey, ið vilja minnast Nelly, kunnu lata eina 
peningagávu til Eldrasambýlið á Toftum, konto í 

Føroya Banka.

Tøkkir

T ø k k
Hjartaliga takka vit øllum tykkum, 

ið á ymiskan hátt sýndu hjálpsemi og samkenslu, 
tá ið kæra kona, mamma. vermamma 

og omma okkara

Nancy Egholm
Vestmanna

andaðist og varð jarðað. Ein hjartans tøkk 
til prestarnar Bergur D. Joensen og Una Næs fyri 
troystarrík orð í kapellinum, heima og í kirkjuni. 

Ein serlig tøkk til starvsfólkini á B6 
fyri umsorgun og hjálpsemi ta seinstu tíðina. 

Takk fyri blómur og kransar.
Og takk til øll tykkum, ið fyigdu henni 

til hennara seinasta hvíldarstað.

Familjunar vegna 
John, Asta, Hansa, Anna-Etisa,

Frídgerð og Jógvan

T ø k k
Hjartaliga takka vit øllum tykkum, 

sum á ymsan hátt vístu samkenslu og hjálpsemi, 
tá goði maður, pápi, verpápi, abbi og langabbi okkara

Albert Djurhuus
Albert á Høggeil

doyði og varð jarðaður.
Takk til Hera Joensen, prest, fyri góð 

og vøkur orð í Eldrasambýlinum og í kirkjuni. 
Takk til kirkjutænarar, organistin fyri tað vakra 

undirspælið, sangarar, berarar og gravarar, og 
serliga tøkk veita vit heimahjálpum og 

sjúkrasystrum, sum vóru um hann til tað síðsta 
Takk fyri blómur og kransar, og takk 

til tykkum, sum hjálptu til við ervinum. 
Hjartans tøkk øll tit, ið fylgdu honum 

til hansara seinasta hvíldarstað.

Familjunar vegna 
Agatha, Betty og Johannes

Tøkkir

T ø k k
Hjartaliga takka vit øllum, sum mintust og 
heiðraðu okkum á gullbrúdleypsdegnum.

Dorthea og Gunnar

Hjartaliga 
takka vit 
øllum, ið 

gleddu okkum 
á hjúnabands- 
degi okkara 
17. juli í ár.

Heilsan
Súsanna
og Trygvi

Eg og foreldur míni 
tukku hjnrtaliga øllum, 

ið gleddu okkum 
á konfirmatiónsdegi 

mínum 3.10.99.

Heilsan 
In g i Heinesen 

Højsted

f  Veitst tú, at
-  Barna- og Ungdómstelefonin svarar 

hvonn mánadag millum kl. 16-18.
-  Telefonin er 310645
-  Foreldur eisini kunnu ringja og fáa 

ráðgeving
-  Tey, sum svara, hava tagnarskyldu
-  Tú kanst vera anonymur.
Hvat kanst tú ringja um
-  Persónligar trupulleikar av ollum slag, t.d. incest, 

anorexia el. bulimi, alkohol. fyribyrging, royking ella 
bara hava brúk fyri at tosa við onkran vaksnan.

Nýtt tlf.n r
telefax- nummar 
&. p o s tb o x -n u m m a r

Dimmalætting
hevur

broytl
telefon-nuinmarld

i 3 4 1 2 0 0
Samstundis er 

telefax-nummarið hroytt

mi 3 4 1 2 0 1
postbox-nuniniarið hroytt

tíi 3019

Viðmerkingar

80 prosent í skatti
Høvuðsuppgáva samgong- 
unnar er, at Føroyar verða 
loystar úr ríkisfelagsskapi- 
num her og nú -  og tað 
hava teir sjálvandi rætt til.

Orð sum •<Einki minni 
enn skeytið kann góðtak- 
ast«, >»Flyta okkum ikki ein 
tumma«, »E in dagførd 
heimastýrislóg kemur als 
ikki upp á tal«, o.s.fr., er 
javnan at hoyra frá tings- 
ins røðarapalli, uttan at 
hetta verður mótmælt, so 
her er eingin slingur í vals- 
inum.

Har er einki altemativ, 
har finst eingin millumveg- 
ur, har er snøgt sagt einki 
at samráðast um.

Sam dir og  
ósam dir
Lika so ósamdir, sum sam- 
gongumenn annars eru um 
landstns dagligu viður- 
skifti, líka so samdir eru

teir um, at nú skal loysast. 
Nú skal endaliga gerast 
upp við danir.

Spumingurin er bert, um 
danska stjómin gongur við 
til eina skiflistíð ella ikki.

Tosið um eina breiða 
semju i løgtinginum um 
eitt sokallað samráðingar- 
upplegg um fullveldið Før- 
oyar er tí slutur og vrøvl.

Andstøðan  hevur 
greiðar linjur
Sambandsflokkurin ger 
onga semju, sum ber brá av, 
at Føroyar enda uttan fyri 
ríkisfelagsskapin.

Javnaðarflokkurin hevur 
nú eisini endaliga tikið ta 
støðu, at hann vil vera 
innan fyri rikisfelagsskap- 
in, so andstøðan hevur 
greiðar linjur hesum við- 
víkjandi.

Dugi tí ikki við mín besta 
vilja at siggja nakað grund-

arlag fyri eini breiðari 
semju, hvørki so ella so.

Tí verður tað samgongan 
einsamøll, sum kemur at 
seta dagsskránna Føroya 
vegna við donsku stjóm- 
ina. Ikki fyrr enn loysing- 
arskjalið formelt er komið 
upp á pláss -  og samtykt av 
danska fólkatinginum og 
løgtinginum -  sleppur før- 
oyski veljarin, sum skal 
gjalda gildið (80% í skatt), 
at siga sína hugsan. Og ta 
er als eingin trygd fyri, at 
samgongan góðtekur úr- 
slitið av eini fólkaatkvøðu, 
um hon skuldi gingið ímóti 
eini møguligari fólkatings- 
og eini løgtingssamtykt 
um, at fullveldið Føroyar 
verður sett á stovn.

Fólkið  má 
verða eftirspurt
Tí hevði verið rættast, um 
føroyski veljarin slapp at

siga sína meining, áðrenn 
loysingarskjalið millum 
Føroyar og Danmark verð- 
ur endaliga undirskrivað 
av Poul Nyrup og Høgna 
Hoydal.

Føroya fólk má fáa ein 
møguleika at avmontera 
hesa tikkandi bumhuna, 
landsstýrið spælir sær við, 
áðrenn alt liggur í skelja-

F lem m ing M ikkelsen
løgtingsmaður


