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tað, - hevur tú ikkt ansað 
eftir, at summi fólk fáa ikki 
gingið fyri mentan, tey 
ganga sum dreivaðir hanar, 
blása seg upp, spcnna 
bringuna út úr sær, og ivast 
ikki í, at tað, sum brestir út 
úr teimum, verður sum 
snarljós og mikiL toruslátt- 
ur, sum hin dagin við Sinai 
fjallatrom, og so er tað bara 
eitt hæsið hanagal, eitt ko- 
ko-lárakó.

Ein dreivaður hani, fullur 
av sjálvskenslu, sum fær 
hann at gala og gala, solcið- 
is sær rithøvundin slundum 
seg sjálvan.

Hvat síggja lesarar hans- 
ara?

Teir síggja hanan, meira 
enn so, men sum árini eru 
liðin, síggja vit nú annan 
fugl eisini, nógv øðrvísi, 
nógv sjáldsamari. Bulurin 
er stórur, og fjaðramar eru 
krunkalittar niður á tað 
blanka og svarta, sum 
speglar nátt og dreymar.

Omanfyri er høvdið við 
Ijósari strýggjum og nevið, 
annars er alt bara eygu, tey 
blunka, og í hvørjum blunki 
eru nýggjar myndir og rúm- 
arisøgur."

Jens Pauli Heinesen, 
saman við konuni Maud, 
dóttrini Elin og 
abbadóttrini Helenu 
Elin Heinesen framførdi 
tveir sangir, sum pápin 
hevði yrkt og sangkvinnan 
sjálv hevði skrivað lag lil

Takkadi fyri trúfesti
Gunnar Hoydal nevndi 

u'ðina, tá Jens Pauli nærum 
vareinsamallurmillum ætt- 
arliðini av skrivandi fólki, 
sum nú ikki eru longur.

Jens Pauli Heinesen hevði 
úr at gera at losa við fólk. 
sum leitaðu mðan í 
Norðurlandahúsið henda 
dagin. Her er tað ívar 
Ivarsen, sum heilsar 
føðingardagsbarninum. 
sum verður 60 um 14 
dagar

Um útgávumar sum er 
øktar í mun til áður, tá ár 
kundu vcra millum hvørja 
skaldsøgu. Hann segði at 
Jens Paul i Heincsen er takk- 
samur og hcldur, at nú øll 
láta so illa at, at nógv er betri 
enn tað var og cndaði við at 
siga:

"I dag eru tað vit, sum 
skulu takka. Takka tær fyri 
títt trúfesti móti tí, sum tú nú 
einaferð setti tær fyri, og 
fyri títl ótroyuiliga og ofta 
vanvirda strfð, sum hcvur 
g jw , at tú nú sjálvur er ein 
av okkara tíðarleysu, ein av 
teimum, sum vit vita, at tíð- 
in fer ikki avstað við."

Seinast á skránni fram- 
førdi Elin Heinesen tveir 
sangir, sum rithøvundurin.

pápi hcnnara hevði yrkt og 
Elin sjálv skrivað løg lil.

Einpcrsónligog hugvekj- 
andi løu., sum vardi nærum 
tveir tímar, fylt við anda- 
num av vcrkum Jens Paula 
Heinesens, og sum als ikki 
var ov drúgv.

Dagny

Standa bretar fast við síni krøv:

Tá er als einki 
at semjast um
sigur løgmaður í viðmerking til samráðingarnar 
um markið millum Føroyar og Bretland, sum 
byrja í dag. Tá er einki annað at gera enn a tfaa  
til dómstól við málinum. Men løgmaður vónar 
tó, at talan nú verður um realitetssamráðingar
-Higartil hevur mest verið 
talan um samrøður, og eg 
vóni tí, at vit nú fáa 
veruligar realitetssamráð- 
ingar sigur Atli Dam, løg- 
maður í eini viðmerking 
til tær samráðingar, sum 
byrja í  Havn í  dag um 
ósemjuna við brctar um 
markið.

Hann sigur, at lað er 
avgcranđi, at ein avtala

fæst við bretar, soleiðis at 
ein sieppur undan at fara 
tii dómstól við málinum.

U ppá fy rispurn ing  
hvørja viðmerking hann 
hevur til krav breta um at 
fáa ognarrætlin til ein stór- 
an part av tí undirgrund, 
sum føroyingar heilt nát- 
úrliga halda vera sín sigur 
løgmaður, at er kravið hjá 
bretum so víðgongt sum

tað hevur verið sagt firá og 
víst á kortum í fjølmiðl- 
unum, so er als einki 
grundarlag at tosa út frá 
og enn minni semjast um, 
hvørki princippini ella 
sjálva linjuna millum 
londini.

-So er hctta kravið 
síðsta orðið frá Brellandi, 
so er cingin annan vegur 
enn at fara til dómstólin. jan


