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Verið vælkomnir
hetlendsku brøður
Oddagrein
I hesum døgum hava fremstu politikararmr og embætismenninir í
Hetlandi verið á vitjan í Føroyum.
Hetta hevur sum skilst á bæði teimum og okkara egnu fólkum verið ein
uppbyggjandi og positiv vitjan - nakað. sum kann fara at gagna bæói
okkum og teimum í framtíðmi.
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L e s a ra b rø v

Grannar okkara í SvF
bandi. at vit etsini fáa tiðindi frá hesum næ ragranna
okkara. tvlandi
Tað er okkurt i m e r, tu m
sigur surn so ai her er ikki
alt heilt rsett Tá to og u i
nógv fólk cknggja. tá e ru
tiðindi b.eði árla og siðla
um h etta Og stor m nsavn
ing fer um alt landið tt vtt

\ u h j \ a vil aflur viud rilt
leyKarkvold og hugi at
sendingm i l.ra n n a r okkara
og vo biðaA og biðað eftir
at onkur tiðindi kotnu úrfs
landi hesa ferð M en nei,
heldur ikki i kveld
Ti vil eg her f allari
harnpuligheit heita á tykk
um í Svf um at bera so I

eru so nógv sum hava fa
m iljuogvinirhar vviri Men
so verður sum uskukali
Áivaratos. SvF. kunnu vit
ikki eismi frætta ur Islandt
hara okkurt sovorðið ger
andisligt7 Tað nvtist hverkt
vera um fisk ella deyð bar a
okkurt, so vit eisint frv tta
frá na*ra granna okkara

Við tnkk f>Ti upptnkuna
llyggjari
I'S Og um tað nú tkkt ber
til kunnu tit v> ikki her I
blaðnuin siga lf \1 7 Kanska
e r so onkur. sum kann
lilálpa okkum

Nakrar viómerkingar
til lesarabrævið hjá Joan Christiansen um Hin góða
hirðan í bispagarðinum_____________________
b)óða hinurn prestm um i
prestagjaidinum . sum ong
an ta*nastuhustað hevði.
dóm próstahúsm i at bugv a
t So kundt hann verða
bugvandi i sinum egnu
husum llr s u láttaði eg
undir tetm um treytum , at
húfttm framvegis vórðu
verandi dóm próstabuvtað
ur. og at d ó m p ró s tu n n ti
eisini í fram tiðini ba-ði
hevði skvldu m en eisini
rtrrt at bugva har H enda
<etian g)«rdist to onganttð
veruleiki og hin p re stu n n

keypti s.er egm hus Ti var
d ó m p ró stu n n noyddur at
flyta i husini
Asama hátt sum P etur M
R asm ussen hevur H)ar ni
Ba*k. nu hann gjø 'd ist
dóm próstur. reist sp u rn
ingtn um at b)oða hinum
prestunum i prestag)aidin
um dóm próstahusim . so
hann kann verða bugv andi
í stnum egnu husum Hes
um hav i eg játtað við som u
treytum sum I fyrra førin
um. m en um nakar teirra
tekur av. dugi eg ikki ai siga

i løtuni V1en m annam un
ur verður eingin gjørdui i
hesuin ináli T lsegðiegeis
ini i v iðtalt m intim við Sost
alin. at flvtur ikkt annar av
hinum prestu n u m í dóm próstahusim . so m á hesin
d ó m p ró stu rm flyta. sum
htn m átti tað

TAÐ kann tykjast fullkomiliga burturvið. at so lítið samskifti og samvinna er millum tveir oyggjabólkar í
Atlantshavi. sumliggja so nær hvørjum øðrum. Tí lítið samvinnaer. Men
her eiga vit helst at taka orðini hjá tí
hetlendska løgmanninum at okkum
og gera tey til okkara eisini. nevniliga hesi, at vit hava havt eina felags
fortíð latið okkum fáa eina felags
framtíð.

Sam bárrt ta*nastum anna
logim hava prestar skyldu
til at bugva i ta*nastubusteð u n u m T ó k a n n k trk |u
m a la rá ð h arn n undir serIigum um steðum lovsa teir
fta hesi skvldu Tl er tað
kirk)um álaráðharrin
ið
tekur endaliga avgerð i slik
um máiurn og ikiu biskup
ur og stiftsstjór n
Stutt eftir at Petur M
Rastnussen varð settur I
starv vum d ó m p ró stu r I.
m ars 1991. spu rd i hann
meg. um hann ikki kundi

HÓAST Føroyar í nærum emum og
øllum hava vent eygu og oyru fyri ikki
at siga hjørtu móti okkara norðurlendsku grannum, hvat eisini er náttúrligt. so er tað løgið og sp ell. at vit
ikki hava stórvegis samskifti við
okkara næsta granna. Hetland.
Men okkurt kundi bent á. at nú
kemur vend í. Føroya løgmaður er
boðm til Hetlands at vitja. og kann
slík ferð verða næsta stigið í einum
komandi samarbeiði.

»Oyggjatíðindi« nokta rættleiðing
til sínar lygusogur

SJÁLVANDI er oljan í fokus. nú vónirnar til stórt oljuríkidømi í øllum
økinum millum Hetland og Føroyar
eru í fokus. men her er so nógv
annað. sum vit kunnu njóta gott av í
einum samstarvi. Her eiga vit so
sanmliga ikki at gloyma ta mentanarligu síðuna. Føroymgar hava brúk
fyri at víðka sín mentarnarhga sjónarring til at fevna um annað enn
Norðurlond. Tí kann eitt víðkað samband við Hetland leggja lunnar undir
einum mentanarligum íblástri, sum
vit øll hava gott av. Her er so
sanniliga nógv at tríva í. Nú er ikki at
gevast.

Sosialurin

U n d irn tað i faxaði m ána
dagtn id 14 20. tv .s I góð
ari tlð undan prt-ntingini av
m ikudagvblaðnum iv ti
leiðing til æ rum eiðandi
grein I blaðnum frlggjadag
in I vtaðm fyri at pren ta
ræ ttleiðingina
verða
óvannindini e ndur ukin
Ti fari eg at heita á rykk
ara blað um at p re n ta heva
ra-ttleiðing

ella viðferð I vambartdt við
Felagið I ivkim annakonur
Annars <**(!i rg origa við
rnerking at gera tii hetta
malið
Stðan er tað tann gruva
vkuklvetingtn. at limir I Før
oya I ivkimannafeiag. vum
stu ð la -skeiv a- partm um I
V'MF. mugu hótta við vak
førara fyri at faa atkvøðu
seðil til tað vyvluformanv
val vum fer fram I løtum
l.g hevði hovtt hrva vøgu
áðrenn hon kom l -Oyggjj
tiðm di- og kann tivkil upj>
Ivva levjranum um. at tað
er lngeborgVTnther. vum er
upprunin til h e sj lyguvøgu
F>ti at vtva hvuvvu -goð
ur- fantasiur liggur aftan
fyri. vkal eg greiða frá
hvuvvu eitt vlikt v al frr fram
S oknarform aðurin fyn
hvørja vókn f.er atkvøðu
seðlar vendandi fyri vina
vókn vaman við rin u m

Avvannan av lyguvøgum
Blaðstjorm verður hiðtn
um at hyva hevt aw anning
av teim um Ivguvøgum
vum vóru b o rn ar t grein
frtggtadagin har boðvkap
urtn var at eg vkuldi forfylgja fólki vegna tetrra
siøðu í Verkamannafylk
tngim
H øvuðw øgan er tann. at
eg skal hava ínrfylgt 1 illian
Ivaksen Men hon hevur
fingið eina fullkomiiiga re

telduvknvaðum livta yvu
teir vum hava valraett f
fvlgibra-vi verður gjørt vart
við at fyTivarm verður tikið
ívti feilum Um nakað iva
mál er um atkv uðura-tt vkal
atkvøðuveðil kortini latavt.
ti atkvøðura*tturin verður
undir øltum um støðum
eftirkannaður av g ran n
vkuðara felagvinv hagar
allir atkvøðuveðlar verða
te n d tr
Afturat hevurn verður
kunngjørt l bloðunt og ut
varpi at fivkimaður vum av
mivgáum ikki hevur fmgið
atkvøðuveðit. kann venda
va-r til vkrtw tovuna. og
vetður seðil tá sendur uttan
dtál
(•rundarlagið fyn hevi
lyguvøgu hjá Ingeborg er
ein Itmur. vum ikki vtóð á
Itstanum fyri Vág Orvøktn
vivti veg at vera tann. at
m aðunn var fyribilv flutiur

Tórshavn hin 23 jan I99b
Vinarliga
H ans |. (oensen
b lskupur

av landinum . og tí var hann
vkrávettur vum bugvandi
u ttanlands Men tá h ann
gjørdi vart við veg á vkriv
vtovum fekk hann atkvøðu
seðil uttan htm pr
Tað er óneyðugt at gera
nakra viðm erking til silkar
utvpillingar. og ølí greinin I
(K ggjatiðindum er a vama
vtøði M en ta ð e rn ó g m ik ið
at vtaðfevta. at tað ber alv
tkkt til at ávirka valið I FF á
um talaða hatt
Sfálvur havt eg hildið meg
fullkomiliga uttanveltaðan
i tt valt. vum fer fram nu
Tað vama havi eg gjørt f
te irn uppvftllmg. vum er
farm fram u ndan valm um
Tað er eftir øllum ai
d øm a m eira e n n onn u r
gera'
THi larobven

i o-J*r

\)T *'

Usa*a

l.evarahrøv og Itknandt nllar. ið vcrður scnt oknum. vkal hava avvcndara.
I v v navn. adrew u og tclctonnr Blaðvijortn vkal vita. h s»** v k m a ð hcvut civim um
hrøv ynvkjast dulncvnd i hlaðið
V.t kunnu annars ikki gcva tykkurn. i«A vkrtva. vissu lyrt. al k‘varahr%*\ viðmcrkmgar u l k«>r*u i b!atV '
ama dag. sum tað cr mottiknA Tað sckivl unt lø k j sctiorku «>g plass
_____________________________________
H laðstjorin
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Hetlendski "løgmaðurin " við okkara løgmann:

Latið okkum knýta
tæ ttari vinarbond
- Vit hava einafelagsfortíð. Latið okkum fáa einaferagsframtíð eisini segði LewisSmith
við Edmund Joensen. løgmann á samkomu í Havn. Samtíðis bexð hann løgmanni at
koma til Hetlands at vitja. Løgmaður tók av innbjóðingini.
Hetia var fyrslu ferð. at tcir
v itjat'u i Føroyum. løgmartunn (convcner-ráíK-

s várt at skula vi^ganga. at tú
als ikki hcvur vitjai' hcr
a rtur. lá hug\a«' vcrrtur um.

hvussu stuttcr millum hesar
háAar oyggjaholkamar i At
lantshavi hclt Levvis Smith

fyn Hann scgði, at hann
javnan v ari> í Aberdeen At
taðbert skuldu vera lOmi
nuttir á muni at fara til
Førova sum til Aherdeen
við flogfari hev4>i hann onganlí<> hugsa<> um. og tí helt
hann. at ta<> hevði vcri<>
kærkomi<> vi<> einum íøstum
samhandi
millum
oyggjamar. sjóvcgis sum
loftvegis.
Hann hclt ta<> vera nátúrligt at knýta fastari hond
millum Hctíandog Føroyar,
ikki minst tá hugsaó vcróur
um. at hæói londini ei naferó
hava vcrið partur av danska
kongarilinum
Lewis Smith helt eitt
sindur skcmtandi fyn. at nú
oyggin Faula í Hctlandi
Løxmarhtr xar sera fegin
um málningin tandsstýnr)
fekk i gáxu frá hetlendska
starx shrndurt sínum Mxnd
jan

form aðunn) í Hctlandi og
varamaður hansara
Báðir eita teir Smith. og
háðir cru icir scra v*l
nøgdir við hcsa fyrstu vitjan teirra í grannlandinum
Føroyum.
A cini samkomu á Hotcl
Hatma týskvøldið. har
umhoð fyn landsstýnð.
løgtingið. hvráðið i Havn
og umhoð fyn hxði vmnuliv. stovnar og fólk. sum
hava við mentan at gcra
voru til steðar, takkaði Lew is Smith Førov a løgmanm
fyn innbjóðingina og beyð
Ivdmundi Jocnsen at vitja í
Hetlandi
Lewis Smith scyfii seg
vera sera ovfaman av hcsum vøkruni oyggjunum.
sum lógu so ta-tt hansara
cgnuoyggjum
Til ciga etn ornetahga
vakurt land <>g tað kcnnist

segðist ikki at hava venð
við í pantmum frá danska
konginum til Skotlands á
sinni. so var ta<> etnlu ttl
hmdurs fyri. al førovingar
toku s a r av at halda liv í
teimum fáu ibúgvunum á
oynni
-Vn hava etna fclags
fortíð. <>g eg haldt tað vera
rætt at umhu^sa. utn v it ikki
eisini skuluhavactnafelags
framtíð segði hann og vísti
til møgulcikaraar fyri samvinnu á fleiri økjum .citt nú
tnnan ferðavinnu. handil.
fískivmnu. mentan og eismi nljuvinnu
I.ewis Smith hclt fyn. at
tað hevði verið ein gongd
leið at latið hctlendingar
komið til Føroya at arhcitt
og føroyingar til Hctlands
Siðani nevndi hann týdningin av i k k i at dálka viðkvæma umhvørvið. tá farið
verður undireinaoljuvinnu
l'ndir samkomum handaði hetlendski ráðsformaðurin løgmanni ein vakran
málning í gávu. Eisini fingu
býráðsformaðunn í Havn.
Lisheth Petersen <>g Johan
Mortensen, bretskur konsul
minmsgávu frá hetlcnsku
gestunum
N a ttú ra n líh ls t
Ldmunđ Joensen. løgmaður helt tað vera rxttiliga
h<iskandi fyn eina komandi
samvinnu at fáa slikan
málning í gávu.
Hann minnir nógv um
okkara egnu nátturu. og eg
skal vissa tykkum fyn. at
hann kemur at hanga á emum hóskandi stað í Tinganesi Hann skal kunna
mmna okkum oll har úti og
tey. sum v ijta í Tinganesi. á
tøttu hondim millum Hetland og Føroyar segði løgma<Vir
Løgmaður helt. at hetlendtngar kunnu vera før-

oytngum til g<>ða hjálp. nú
tá vit skulu til at samráðast
við tcir stóru um citt nú olju
ol, Her hava hetlendmgar
drúgvar royndir bæði hvat
viðvíkur EU og leimum
stóru oljufeløgunum.
Tit hava drugvar royndtr
í oljuvinnu. og vit vilja
fegmr læra av tcimum
Løgmaður helt eistni. at
g<k>tr møguleikar eru fyri
samvinnu á ferðav innuøkinum og somulctðis innan
handil
Hann helt annars fyn. at
um hetlendmgar hava hug
til aftur at gerast partur av
rikisfelagsskapinum.
so
skulu teir vera vælkommr
Føroytngar vilja fegntr
hjálpa teimum vtð tí
Løgmaður dámdi eismi
væl orðini hjá hetlendska
raðsformanninum um, at
Foula fratnvegis mundi
vera partur av danska
kongaríkinum
Tað fer so bara at gera
tað so nógv lættan hjá
o k k M M . nú vit roy na at finna
eina semju við hretar um
markið Afturfvri vóni eg
so. at vit <>g hetlendingai
fara at sanna orðini "at ti
tað regnar á prestin. so
d n p p a rá d ek n in g '. Taðvar
cina komandi oljuvinnu.
sum løgmaður sipaði til í
hesum samhandi
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Sftop Iti
S t ó r a v e t r a r ú t s ø ia
Mdliim gestirnar á samkomuni xið hetlendska løgmanmnum xar eisim tingform aðunn
Jágxan
I
Olsen M \n d ja n

okkara byrjar
fríggiadagin 26. januar
kl. 900

A LTN Ó G V
NIÐURSETT!
Leygardagin 27. januar
hava vit opið til kl. 17°°
Herlendski rádsformadurtn
rakkadt hretska kimsulinum Johan Mortensen fx ri
gott fxrireikmgmntrkeiði t
uwihandi xtð fxrstu xitjan
sina i h ø nnuni Mxnd jan
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