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Viðmerkingar

Landspartamál ella økismál
Hesa seinastu tíðina hevur 
nógv kjak verið frammi í 
fjølmiðlunum um mál- 
spumingin. Orsøkin til 
hetta er, at Danmark 
saman við 10 øðrum lima- 
londum í Evroparáðnum 
hevur skrivað undir sátt- 
málan um minnilutamál og 
■•regionalmál Við hesum 
hava danir bundið seg til 
við altjóða sáttmála at

verja føroyska málið, so- 
leiðis, at tað ikki verður 
trokað burtur av til dømis 
danska málinum.

Hetta áttu allir føroying- 
ar at fegnast um, men so er 
ikki. Tí sambært orðabók- 
um, kann orðið "region- 
millum annað tyðast til 
tað føroyska • landspartur . 
Ut frá hesum verður so 
komið fram til, at danir nú

royna at gera Føroyar til 
danskan landspart. Ein 
funnin fressur hjá teimum, 
sum vilja tosa fyri fullveldi. 
Brot ú r lesnaðinum
Inni á heimasiðuni hjá 
felagsskapinum -Hesu- 
ferð - kann ein millum ann- 
að lesa hesi brotini:

"Tad er hrørki minniluta- 
mál, ella landspartamál -

tað er okkara ntál, og vit 
vilja hvørki vera minniluti 
ella landspartur.••

•<Einki skal okkara mál 
leggjast undir onnur.«

". ..so seint sum í  1997 
proklameraói ein føroyskur 
sambandsløgmaður, at før- 
oyskt er eitt minniluta- 
landspartamál hjá einum 
øðrum landi <Danmark)« 

»Talan er ikki um til-

ietlaðan trnmansskap, men 
heldur um óupplysni og 
óvitan«.

Hvør er óupplýstur 
og óvitandi?
011, ið hava utgongd til in- 
temetið, kunnu fara inn á 
heimasiðuna hjá Fólka- 
tinginum og har siggja 
bieði uppskotið hja uttun- 
rikisráðharranum og ailan 
síittmálan hjá Europaráð- 
num.
Sostatt skuldi verið oneyð-

ugt at gitt um innitvaldið.
Høvdu orðabøkumar 

nvtt eitt annað orð enn 
landspartamal-, ella hevði 

orðið als ikki verið tytt til 
føroyskt, so hevði helst 
eingin trupulleiki verið.

Hvuhsu skal ein donsk 
stjom, sum ikki skilir før 
oyskt, vita, at týðingin 
kann skapa slíkt rumbulV 
Og hvussu kunnu vit leggja 
donsku stjomina undir at 
hava flaldar ætlanir við 
hesum, tá Danmark er eitt 
av teimum 11 limalondun- 
um í Europaráðnum, ið

hava undirskrivað satt- 
málan? Halda vit. at I )an- 
mark er einaráðandi í 
Evropa?

Um danir hava mistikið 
seg, so er at siga tað við teir, 
so ,»t mistakið kunn ra*tt- 
;ist. Tað gevur onga mein- 
ing at leggja ti*ir undir 
ba*ði likt og olikt ti at teir 
ikki skilja iøroyskt

Helgi Atiraliam sen

✓Alitiskreppan í býráðnum í Havn
ella  ræ ttari hvussu  ein á litisk rep p a  p o litisk t kann g era st
Dimmalætting hevði grein 
á síðu 3 í mikudagsblað- 
num um eina álitiskreppu 
millum Tjóðveldisflokkin 
og Fólkaflokkin innan bv- 
ráðsgátt í Havn. Greinin er 
uttan iva áhugaverd at lesa 
og kann eisini geva folki ta 
fatan. at Fólkaflokkurin er 
eitt lusk og sostatt ikki til 
at líta á. Høvuðsboðskap- 
urin er at sáa iva um Fólka- 
flokkin, so sektin á, um

rætt verður endurgivið í 
blaðnum. Eg skal ikki siga, 
at blaðmaðurin fer lætt um 
sannleikan, men áhugavert 
er, hvør hevur givið honum 
søguna, og hvussu søgan er 
søgd. Tveir byráðslimir 
verða nevndir, ið kunnu 
vera keldan til greinina, 
nevniliga Honald Foulsen 
og Heðin Mortensen.

Greinin leggur upp til, at 
Folkaflokkurin skal hava

fnggjað til Sambands- og 
Sjálvstýrisflokkin í sam- 
bandi við fíggjarætlanina 
fyri komandi ár. Hetta er 
beinleiðis skeivt. Vit hava 
als ikki havt nakrar sam- 
ráðingar við áðumevndu 
flokkar, so hví teir siga so, 
kann ein bara gita sær til. 
Veruleikin er, at Fólka- 
flokkurin boðaði Tjoðveld- 
isflokkinum frá, at vit ætl- 
aðu at koma við uppskoti

um:
1. at lækka skattaprosent- 

ið 1%,
2. at hækka bamafrádrátt- 

in 500 kr.
3. at fíggja hetta av inni- 

standandi.

Vit boðaðu frá, at flokkurin 
fór at koma við skrivi til 
fíggjamevndarftmdin við 
grundgevingum fyn okk- 
ara støðu. Hetta fyri at

okkara provgmndir <argu- 
ment) kundu vera við í 
seinasta umfari í fíggjar- 
nevndini, har vit ikki long- 
ur em umixxTað. Tjóðveld- 
isflokkurin gav til kennar, 
at hann ikki var samdur 
við okkum um skattalækk- 
ingina.

Tíðin var ogvuliga knøpp. 
og fyri at spæla við opnum 
kortum fyri øllum bvraðs- 
iimum -  eisini meiriluta-

num í bvráðnum -  ringdi 
undirritaði til Ronald Poul- 
st*n og segði honum frá, at 
Fólkaflokkurin fór at hava

skriv til figgjamevndar- 
fundin um støðu floksins 
um fíggjarætlamna. Eg bað 
hann bera boðini til restina 
av meinlutanum. og hetta 
jattaði hann at gera. Hatta 
er tað, ið okkara sam- 
gongupartnari, Tjoðveldis- 
flokkurin, kallar at friggja 
aftíin fyri ryggin.

Hví so Heðin Mortensen 
úttalar seg til Dimmalætt- 
ing um, at Folkaflokkunn 
leitaði sær stuðul frá sam- 
gonguni, skilji eg als ikki. 
Mær vitandi hevur eingin 
úr Folkaflokkinum tosað 
við hann um fíggjurætlan 
ina, lækkan av skattapro- 
senti ella líknandi. Eisini 
sigur Heðin, at Folkaflokk 
urin hevur eina trongd at

markera seg. .Ja, har tosar 
hann av myndum!

At endn: Eftir at hava lis- 
ið Dimmahetting 
undimtaði til Honald PouJ- 
sen ut spyrja, uin hann 
hevði futað telefónsamrøð- 
una okkara millum sum 
sainraðingar eila friggjan 
milluin Fólkaflokkin og 
meinlutan ella partar av 
meirilutanum. Svarið var 
einfált nei. Samrøðan var 
bert ein orientering um 
støðu Fólkafloksins til 
fíggjarætianina og ein fra- 
iKHian um sknvið til figgj- 
amevndina. Hvørki meira 
ella minni.

Vinarliga
•Jan Christiansen
býraðslimur

I Fuglafirði er arbeiði til allar hendur
Fuglafjarðar kommuna, ið 
fevnir um bygdirnar Fugla- 
fjørð og Hellumar, væntar 
ár 2000 at faa 24,8 mió. kr. 
inn í beinleiðis persóns- 
skatti umframt parta- 
felagsskattin, ið mettur er 
til 4 mió. kr.

Ar 2000 var ætlanin at 
frenya íløgur fyri 11,8 mió. 
kr., men nú em  boð komin 
um, at vit bert fáa loyvi at 
gera íløgur fyri 5,4 mió. kr.

Fíggjarætlanin fyri ár 
2000 vísir, at væntaða 
skattskylduga inntøkan tá 
verður 158 mió. kr. aftur- 
ímóti 147 mió. kr. i 1999, og 
bamafrádrátturin verður 
2.500 kr.

Kommunuskattaprosent- 
ið verður tað sama, 
19,123%, sum er nakað nið- 
an fyri miðalskattapro- 
sentið í Føroyum. Eisini

kirkj uskattaprosentið 
verður tað sama í 2000 sum 
í inniverandi ári, 0,2%.

Annars javnvigar fíggjar- 
ætlanin við 42 mió. kr.

Útbyggininn av 
havnarlagnum
í desember 1998 varð nýggi 
bO'Sfflukanturin framman 
fyri Pelagos gjørdur liðug- 
ur. Sostatt er gjørligt at út- 
byggja PelagOK Brvggju- 
kanturin er 58 m langur, og 
dýpið fram við brvggjuni er 
9 m.

Nyggja bryggjan á Enni- 
num er liðug, bryggjukant- 
urin er 51 m langur. og dýp- 
ið fram við bryggjuni er 12 
m. Nú verður upp- og av- 
skipanin til og frá frysti- 
tunlinum skjótari og ódyr- 
ari.

Farið er undir at sprein- 
gja fyri einum tunli, sum 
Havsbrún skal bmka.
Havsbrún skal gjalda
tunnilin, og kommunan 
skal gjalda fyri grotið, sum 
verður brúkt til planering á 
havnarlagnum, har Havs- 
brún fer undir stórar ut- 
byggingar.

Tekniska deild stendur 
fyri projektering og eflir- 
liti.

Tá .vit, kvma. J.U asfajter- 
ín^, var Rossagerðisvegui 
in asfálteraður í 1997, 
Kirkjuryggur Enni í des 
ember í fjør, og i hesum síð- 
sta mánaðinum i árinum 
verður Pelagoskeiin as- 
falterað eins og Sevdals- 
vegur um Heygar og 
Tungugøtu.

Ar 2000 eru fleiri ætlanir 
frammi, m.a. skal Leitis-

vegurin asfalterast, og 
ferðsluforðingar í Fløtu- 
gerði skulu gerast.

Til at breiðka brúnna um 
Skarðsá, brúnna oman fyri 
skúlan, eru 400.000 kr. 
settar av.

Eisini er peningur settur 
av til vegin Vestur í Bø.

I summar varð eldrasam- 
bvlið Vesturstova tikið i 
bruk. Har búgva 9 fólk. 
Ætlanin er at gera rum týri 
6 fólkum aftrat, so pláss 
verður fyri 15 búfólkum. Til 

“"Kelta eru 800.000 kr. settar 
av.

Skúlin skal byggjast út. 
Ein nevnd er nevnd sett at 
fyrireika útbyggingina. 
Ætlanin er at játta so mikið 
av peningi, at skúlin kann 
verða víðkaður við teimum 
hølum, sum størstur tørvur 
er á. Sostatt kann skúlin

koma at virka fult og heilt 
innan teir karmur. ið 
nvggja fólkaskúlalogin 
leggur upp til.

A dagstovninum eru 60 
børn, 20 vøggustovu- og 40 
barnagarðsbørn. Haraflrat 
eru 20 børn í kommunalari 
dagpleygu, so nú er eingin 
bíðilÍ8ti.

Kom m unuskuldin
Kommunan skyldaði 1. 
januar 1997 65 mió. kr.

1. januar ár 2000 verður 
skuldin 49 mió. kr.

Sostatt hava vit goldið 
skuldina, ið er bruttoskuld, 
niður við 16 mióo. kr. eflir 
trimum árum.

Ætlanin er at umbyggja 
og innrætta viðtaluhøli til 
kommunulæknan í Føroya 
Banka.

Farið er undir at smiða 
hus til brandbilamar. 
Hetta húsið verður liðugt í

Bátamir bjá Skipa- 
felagnum sigla til Fugla- 
fjarðar, og hevur tað sera 
storan týdning fyri Fugla- 
fjarðar havn.

Viðvikjandi Kunningar- 
stovuni og Bókasavninum 
verða hesi eins og ferða- 
vinnan væl stuðlað av 
itommununL Fólk halda 
avgjørt. at Kurtningarstov- 
an er við til at seta Fugla- 
fjørð á heimskortið.

Boksavmð hevur havt 
lleiri tiltøk, sum folk hava 
vitjað væl og verið glað um.

Væl er komið áleiðis við 
mentanarhúsinum i bygd- 
ini, men enn restar nakað í, 
til tað kann verða liðugt. Tí 
hevur koinmunan játtað

1,5 mió. kr. í stuðuli yvir try 
ar, so husið kann gerast lið- 
ugt og verða til gagn fyri 
allar ftiglfirðingar Arbeiðið 
er byrjað her í desember.

Tá tað kemur til kirkju- 
garðin, er vestari partur av 
garðinum liðugt stoyptur.

Kommunan hevur sett

tvey bussskyli upp, annað 
við Føroya Banka og hitt 
uppi a Kambsdali.

Eflir uinbøn fra komm 
ununi hevur Landsverk 
frøðingurin jattað og er í 
holt við at seta eitt buss- 
skýli upp við Landsvegin a 
Kambsdali.

Annars kann upplysast, 
at teldur og programm 
verða endurnvggjað. Kom- 
munan og stovnamir, ið 
hoyra undir kommununa, 
verða bundnir saman i ein- 
um neti, so samskifti kann 
fara fram baili skjott og 
væl. Vattanir um, at EDV- 
kervið ikki verður rakt av 
ár 2000 trupulleikanum. 
eru fíngnar til vega

Fólkatalið i Fuglafjarðar 
kommunu økist. 1 novem- 
ber í 1998 buðu 1460 folk 
her, og 1. desember í ar 
vóm vit 1490 borgarar.

Danjal Vang
býráðslimur

Hvør skal eiga oljuna
B ú sk ap a rlig a r  og e tisk a r  hu gleið ingar
f hesi stuttu grein fari eg at 
royna at grundgeva, hví 
Suðuroyggin ( les: alt annað 
enn Havnin) eigur at fáa 
eina (møguliga) komandi 
føroyska oljuhavn. Veru- 
leikin er jú, at um olju- 
havnin kemur at liggja á 
Drelnesi (ella alla aðra- 
staðni enn í Havn), so verða 
oljupengarnir allikavæl at 
taka sær ein túr norður til 
Havnar, áðrenn teir fara av

landinum sum gjald fyri 
innflutning. Hetta av 
tveimum orsøkum.

Fyrst og fremst verða 
oljupengamir (løn sum 
vinningur) skattaðir og 
fluttir norður til høvuðs- 
staðin til almenna nýtslu. 
Hetta førir sjalvandi við 
sær alntennar lønir, ið sum 
kunnugt tær flestu falla í 
Havnini. Hetta eru pengar, 
ið koma havnarfólki til goð-

ar og skapa menning og 
trivnað. Alt gott um tað.

Hamæst er samfelagið 
soleiðis skrúvað saman í 
dag, at flestar vømr, ið 
verða innfluttar (privat), 
fara sær igjøgnum havnina 
í Havn. Tað vil siga, at pri- 
vata nýtslan í Suðuroy (ella 
alla aðra staðni í Føroyum) 
fer sær ein túr ígjøgnum 
høvuðsstaðarfyritøkur, og 
ikki minst skapar hetta

arbeiði við Havnar bryggj- 
ur.

Av hesum skal leiðast, at 
at kalla alt virði í Føroyum 
fer sær ein túr ígjøgnum 
Havnina fyrr ella seinni i 
kapitalrenslinum. Gjama 
fleiri ferðir ba*ði sum inn- 
og útflutningur. Alt gott um 
tað; man skal ikki misunna 
næsta sinum tað góða. Men 
tað pínir meg, at 
(havnar)fólk ikki duga at 
síggja, at tað er heildar- 
samfelagsliga nógv skila- 
betri at leggja oljuhavnina 
í Suðuroy (ella alla aðra- 
staðni enn í Havn >. Pengar- 
nir, ið verða vunnir í Suður- 
oy, koma 1) oynni sjálvari

til góðar, sum tað primer- 
virði teir jú em i sjálvum 
sær, 2) restini av landinum 
(serliga Havnini' til gciðar 
bæði alment og privat, & 3) 
skapa eitt virðis- og tí virk- 
semis- og tí aftur virðis- 
skapandi peningarensl í 
oynni sjálvari, ið verður 
íkki bara oynni, men øllum 
landinum (serliga Havninit 
at gagni. Kalt og kyniskt í 
krónum og oyrum -  er tað 
ti skilagott at leggja olju- 
havnina á Drelnesi (ella 
alla aðra staðni enn í 
Havn). Hon fær allan ágoð- 
an allíkavæl sum landsins 
høvuðsstaður.

Hinvegin er tað øvugta

ikki førið. Um oljuhavnin 
kemur at liggja inni á 
Sundi, skal man vera vísur 
í, at at kalla einki av hesum 
virðinum fer sær ein túr 
suður um fjørð. Hetta 
orsaka av teirri perifem 
støðu, sum hendan syrgi- 
liga stadda oyggin er í; 
ba<ði alment, men tiverri 
eisini privat. Um oyggin 
skal kunna koma sær burt- 
ur ur hesum blindtarms- 
statusi, so er hjálp neyðug. 
Ein møguleiki kundi verið 
fleiri almennar tænastur í 
oynni og harvið fleiri lukra- 
tiv almenn starvspláss. 
Men hetta tykist eingin 
vilji vera til.

So er bara eitt at halda 
seg til. Vónina. Vónina um, 
at ein komandi oljuvinna 
skal koma at gylla oynna, 
sum førið var undir fiski- 
kollveltingim um aldaskift- 
ið. Men nú er likt til, at hes- 
in møguleiki eisini skal 
gleppa suðuroyingum av 
hondum. Tí má man stað- 
festa, at tað sær svart út. 
Ikki svart sum olja, men 
kolasvart.

Eri ikki sjálvur suðuroy- 
ingur, men sum alt annað 
enn havnarmaður havi eg 
samkenslu við teimum, ið 
búgva a okkara syðstu 
oyggj Sjálvandi skuldi tað 
verið heppið at fingið olju

havnina inn í Eysturoynna 
at vera (eri sjálvur ur 
Fuglafirði >, og eg eri visur í, 
at havnarfólk hugsa tað 
saina. at sjálvandi skal 
oljuhavnin ligjíja i Sundi 
Vit noyðast to at asanna, at 
Suðurovggin hevur størst- 
an tørv á nyggjum virðum. 
Um tað ikki verður oljan. so 
okkurt annað. Til dømis em 
størri alinennur leiklutur 

Um einki av hesum verð- 
ur veruleiki, so er bert eitt 
eftir at gera; nevniliga at 
loysa fra Føroyum.

Gleðilig jól og eina j»(M)a 
nyggja øld 

Sámal Matras 
Kristiansen

Gøtu Fomminnisfelag 30 ár -  rætting
T íverr i vóru tvæ r 
síður um býttar í 
handritinum av 

grein in i hjá Ó luvu 
Húsgarð í blaðnum 
í gjár, so at tekstur- 
in kom at standa í 
skeivari raðfýlgju. 
V it prenta tí tann 

partin av tekstinum 
umaftur í ræ ttari 

raðfylgju.

Umvælingararbeiði byrj 
aði hin 11. mai, og longu 
hin 25. juli 1970 vóru smið- 
im ir lidnir.

Allur september mánað- 
ur í 1970 varð brúktur til 
at vaska upp og niður í 
Blásastovu, og hetta gjørdu 
limir og onnur vælvild- 
arfólk fyri einki. Vatn var 
ikki í húsunum, so tað varð 
borið ur húsunum nærinđ- 
is, og el-hiti at turka húsini 
varð keyptur frá granna 
húsi.

Men stórarbeiði var eftir

at gera: Vatn- og elektrisi- 
tet leggjast inn, fyrstaður, 
bíleggarovnur, komfyrur, 
roykhetta, lairð, Iieinkir, 
bríkar og annað skuldi set- 
ast upp. Húsini skuldu 
verða vaskað upp og niður 
eina ferð aflrat, áðrenn tey 
vórðu sett i standa við 
koyggju- og seingjarklæð- 
um, gardinum, forhangum 
o.ø. Fyrireikingar til hetta 
vórðu gjørdar veturin 
1970-71, men innbúgv var 
eini í húsunum, og fomlut- 
ir vóru heldur ikki. Húsini 
skuldu tjørast og vindeyg- 
uni verða málað, so nógv 
var at taka hond í.

Margretha krúnprin- 
sessa og Hendrik prinsur 
vitjaðu Føroyar í juni 1971. 
Frá teimum, ið løgdu ferð- 
ina til rættis, kom ynski 
um at sleppa at vitja í 
Blásastovu hin 14. juni.

Hvat var nú til ráða at 
taka?

Fólk vóru aflur byijað at 
vaska húsini upp og niður,

men klæðir vóru ikki kom- 
in, hvørki í sengur ella 
koyggjur, einki var komið 
fyri vindeyguni, og hvørki 
innbúgv ella fomlutir vóru 
í húsunum. Men takkað 
veri hjálpsemi, oftúrvilja 
og vælvild bæði frá limum í 
Gøtu Fomminnisfelag og 
ikki-limum eydnaðist tað 
at verða so frægt liðugt, at 
tikið kundi verða ímóti 
kongaligu vitjanini sum 
ætlað hin 14. juni.

Fólk komu hús úr húsi 
við lutum til hesa konga- 
ligu vitjan. Nakrir lutir 
vórðu givnir til gávis og 
aðrir til láns -  onkur segði 
fyri summarið, onnur 
søgdu með alla. Lutimir 
eru skrásettir, og har sæst 
skilliga, hvør ið hevur latið 
lutir, og hvussu teir em 
latnir.

Alt hetta stóra verk var 
higartil fíggjað soleiðis, at 
Føroya Løgting játtaði 
35.0Ó0 kr. treytað av, at 
Gøtu kommuna játtaði líka

nógv, Føroya Sparikassi 
stuðlaði við 500 kr., Føroya 
Banki við 500 kr., peninga- 
innsavning fór fram mill- 
um limimar í Gøtu fom- 
minnisfelag, umframt at 
limir felagsins hava gjørt 
stórarbeiði uttan løn við

smíðing, vasking, rudding 
o.ø. Felagið hevur har- 
afturat fingið virðismiklar 
gávur av tilfari o.ø., ið alt er 
farið til Blásastovu.

Hoyggjhúsið varð um- 
vælt i 1974/75 og varð latið 
upj> sum fomlutagoymsla 
hin 12. juni 1976, ta ið 
Bóndaskúlin á Hvannoyri 
í íslandi vitjaði í Gøtu.

I hoyggjhúsinum eru

fornlutir, ið nýttir vórðu 
uttanhýsis, t.d. í somhúsi- 
num, í smiðjuni, í bø, í 
haga og á báti.

A aðalfundi hin 13. mai 
1973 varð samtykt at 
keypa Glyvra-Hanusar- 
hús, ið stóðu felagnum í 
boði, fýri 5.000 kr. og at 
seta tey í stand at nýta 
sum felagshús til fundir og 
annað.

Skeytið upp á matr. nr. 
991 Norðragøtu við astand- 
andi húsum er undirskriv- 
að hin 13. oktober 1973, 
hareftir Evald Fetersen av- 
hendir eigindomin til Gøtu 
Fomminnisfelag við somu 
rættindum og skyldu, sum 
hann hevur átt hann.

Umvælingin av Glyvra- 
Hanusarhusi er m.a. fíggj- 
að við stuðli frá Lions (.Tub 
Eysturoy, ið hevði listar- 
framsýning í Gøtuskúla í 
mars 1975 til frama fýri 
umvælingina. Urslitið var, 
at Lions CTub handaði 
Gøtu Fomminnisfelag ein 
kekk upp á 6.000 kr Felag- 
íð fekk við evdnuhjóli í 
1975 36.000 kr. til avlops, 
og harafturat er umvæl- 
ingin goldin við limagjaldi, 
atgongupeningi og gávum. 
Førova Landsstýri veitti 
felagnum 15.000 kr í heið 
ursløn fýri arbeiðið, felagið 
hevur gjørt í bygdini. Um- 
vælingin fór fram í 1977 og 
1978. Eitt framúr snotiligt 
arbeiði er lagt í tey. Serliga 
eru tað Tummas Jacobsen, 
Sigurd Stórhamar og Ei 
vind Heinesen, ið hava

smíðað. Arnleyg Jacobsen 
og Lena Hansen hava gjørt 
tað fínara arbeiði innan

Um íkki meginparturin 
av endurreisingararbeiðn- 
um hevði verið gjørdur 
sjálvboðin, hevði kostnað- 
urin av at fáa hetta listar- 
verk lagt úr hondum verið 
nógv hægri enn tær
150.000 k r . tað hevur kost 
að.

Húsini vórðu tikin i bruk 
hin 12. november 1978 
Foul Pfetersen. lic juris., 
helt i hesum sambandi søg- 
uligan fyrilestur, ið hann 
nevndi: •Forsøga til tíøtu 
søgu -  eitt ættartal og um 
tíðartal".

I 1972 kom bygdasavns- 
lógin, sum miðeavnaði alt 
fornminnisligt arbeiði | 
Stuðulsøkjandi bygdasøvn 
hava rætt til almennan 
stuðul uppa 50'í av iløgum 
og 60‘T av rakstrinum 
Gøtu Fomminnisfelag i 
ynskti ikki at koma undir ; 
lógina. av tí at treytimar 
em ov harðar, og felagið sá 
seg ikki ført fyri at ganga 
undir tær.


