
Alt ov nógvar
bíleggingar verða
ikki goldnar, tí fer
einana søla móti
kontantgjaldi fram,
siga Brynhild
Gaard,
"Árstíðirnar" og
Eyrith Gullbein
"Akkuleya"

BEATE L. SAMUELSEN
beate@dimma.fo

- Tíðin er farin frá gamla
siðinum at senda fólki rokn-
ing fyri bílagdar blómur og
kransar, upplýsa blómu-
handilseigararnir Brynhild
Gaard, »Árstíðirnar«, og
Eyrith Gullbein, »Akku-
leya«.

Í lýsing í bløðunum beint
undan nýggjárinum boðaðu
blómuhandlarnir báðir frá,
at fólk einans kundu bí-
leggja blómur og kransar
móti kontantgjaldi.

Gjaldast skal við kassa 1
beinanvegin. 

Tá fólk ringja bílegging-
ar inn, verða tey biðin um at
flyta pengingin um pen-

ingastovn. Blómur og
kransar verða ikki avgreidd,
fyrr enn peningurin er
fluttur. 

Tá »Árstíðirnar« og
»Akkuleya« á heimagreiðsl-
uni hava fingið vissu fyri, at
goldið er, verður ordrin av-
greiddur. 

Fólk, sum higartil hava
ringt inn og bílagt blómur
og kransar, kunnu ikki
longur gera hetta og so
biðja um at fáa rokningina
senda.

- Vit senda ikki rokn-
ingar longur, siga Brynhild
Gaard og Eyrith Gullbein

Handlarnir hjá teimum
hava fitt av peningi úti-
standandi. Hetta eru rokn-
ingar, sum ikki verða gold-
nar. Ikki tí, at fólk ikki vilja
gjalda, men tí at tey gloyma
tað og kanska ikki halda 200
kr. vera so stóra upphædd
sammett við aðrar rokn-
ingar. Tí kann tað bíða.
Størri útreiðslur hava meiri
skund hjá teimum at fáa av
vegnum. Og so verða blómu-
rokningarnar gloymdar.

Tey, sum líða fíggjarligan
miss av hesum, eru blómu-
handlarnir. 

Brynhild Gaard hevur
havt »Árstíðirnar« í 22 ár
og veit sanniliga, hvat hon

tosar um, tá tað kemur til
ógoldnar rokningar  fyri
blómur og kransar.

Eyrith Gullbein hevur
havt »Akkuleya« í meiri
enn 13 ár og hevur ikki so

nógv útistandandi av
ógoldnum rokningum sum
Brynhild, av tí hennara

fyritøka er tað yngri. 
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Fyrst landsynningureystan,
seinni landnyrðingur. 10-15
m/s; eitt skifti upp í 18 m/s.

Samdrigið og regn. Hitin 4-8
stig. Í nátt norðan, 20-25 m/s.

Ælingur, sum frálíður við
heglingi ella vátaslettingi. Hitin

fellur niður í 2-5 stig.

Havi fingið í
posa og í sekk

Rúni Weihe var bara 16 ára gamal,
tá hann fyrstu ferð spældi á

landsliðnum, á oyggjaleikunum á
Jersey. Síðani hevur hann verið

fastur fúsur á landsliðnum, eins og
hann eisini gjørdist tað, tá hann í
fjør flutti til Tromsø. Gott og væl

eitt hálvt ár seinni hevði hann verið
við til at vinna norsku

flogbóltsgreipuna. Tað er orsøkin til,
at Rúni Weihe er innstillaður til

»Ítróttarbragdið 2004«
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Super Sonic fer gjøgnum ljóðmúrin

Ummæli: Dámdi tær Seattle
Grunge-bólkarnar Soundgarden
og Alice in Chains, og dámar tær
Audioslave og Velvet Revolver, ja

so er fløgan »onetwothreefour«
hjá danska/føroyska-

rokkbólkinum Super Sonic, har
navnframi Edmund Jacobsen er

frontmaður, at meta sum send av
himmli, hóast hon á ongan hátt

flytur nøkur tónlistarlig mørk

Baksíðan

750 næmingar 
PISA-kannast í 2006

Næmingameting: Eins
og øll grannalondini
koma Føroyar nú við í
sokallaðu PISA-kann-
ingina, sum er ein altjóða
kanning av 15 ára goml-
um skúlanæmingum.

Fyrsta kanningin
verður í mars 2006, har
allir næmingar í 9. flokki

luttaka. Endamálið við
kanningini er at fáa eina
meting av, hvar føroysku
pisurnar standa, tá tær
koma út úr fólkaskúla-
num. Kanningin verður
gjørd triðja hvørt ár og
kostar eina millión krón-
ur.
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- Um Thor hevur brúkt eitt
av sínum skipum út fyri
Vestursahara, hava teir ver-
ið við til at lagt grundarlag
undir einari ólógligari olju-
framleiðslu, sigur Terje
Hagen, leiðari í norsku
stuðulsnevndini fyri Vestur-
sahara.

- Vit vóru har tveir mán-
aðir á vetri í 2002, tað er
rætt. Men vit kendu ikki
nakað til politsku trupul-
leikarnar har í umráðnum,
sigur Hans A. Joensen,
stjóri í P/f Thor í Hósvík,
sum eigur fleiri skip, ið
arbeiða í frálandavinnu.

Hertikið land
Tað var í 1975, at kongurin
í Marokko, Hassan, sendi
fólk inn í Vestursahara og
harvið hertók landið. Stríð
hevði leingi verið um land-
ið, sum hevði verið undir
sponskum harradømi. Mar-
okko, Mauritania og Algir
høvdu øll áhugamál í landi-
num, eins og ein frælsis-

rørsla, Polisario, eisini var
við í stríðnum.

Við nøkrum heilt fáum
undantøkum hevur heims-
samfelagið ikki góðtikið
Vestursahara sum part av
Marokko.

Tað búgva ikki nógv fólk
í landinum, men nógv eru í
flóttafólkalegum í granna-
landinum Algir. Náttúru-
ríkidømið er stórt, og so-
leiðis eisini áhugamálini hjá
teimum stríðandi pørtun-
um. Tað sum heimssam-
felagið er bangið fyri, er, at
Marokko treyðugt vil lata
landið fáa sjálvstýri, um tað
er vorðið ein so inntøku-
gevandi partur av búskapi-
num.

Og júst har kemur oljan
inn í myndina. Síðan 2001
hevur Marokko roynt at fáa
eina oljuleiting og útvinn-
ing í lag, og tá vórðu fyrstu
avtalurnar gjørdar. Men
beinavegin komu mótmæl-
ini, og Polisario metti hetta
sum brot á vápnahvíldina.

Feløgini, sum bjóðaðu
seg fram, vóru norska
TGS-Nopec, sum hevði
avtalu við amerikanska
Kerr-McGee og franska
Total, sum so aftur høvdu

avtalu við alment átta
marrokanska felagið ON-
HYM. Thor hevði í sínum
lagi avtalu við TGS-Nopec.

Ein altjóða herferð varð
sett í verk móti TGS-
Nopec, Kerr-McGee og
Total, og norska stjórin setti
eisini stórt spurnartekin við
leiklutin hjá norska felag-
num.

Og tað gjørdi mun. Í
2003 kunngjørdi TGS-
Nopec, at tað tók seg aftur,
og ongantíð aftur fór í
vinnu út fyri strondini á
Vestursahara. Total tók seg
aftur í oktober í fjør, so
einasta felagið ið er eftir, er
amerikanska Kerr-McGee,
sum tó hevur mist ein av
sínum hollendsku sam-
starvsfeløgum av somu or-
søk.

Fara ikki aftur
- Stuðulsnevndin fyri Vest-
ursahara ynskir at fáa at
vita, hvat slag av etiskum,
politiskum og løgfrøðilig-
um metingum Thor gjørdi,
tá tað valdi at brúka skip sítt
í einum ólógliga hersettum
umráði. Tað er møguligt, at
Thor ikki hevur brotið
nakra lóg, men teir hava

verið við til at lagt eitt lóg-
arbrot til rættis, sigur Helge
Hagen.

Hann heldur tað eisini
vera løgið, at júst eitt før-
oyskt skip, sum blandar seg
upp í eitt stríð um sjálvstýri
í einum øðrum landi.

- Man skuldi trúð, at júst
føroyingar høvdu skil fyri
hvat sjálvsavgerðarrætur og
møguligar oljuinntøkur
merkja, sigur Terje Hagen.

Hans A. Joensen frá
Thor sigur, at hann ikki
kennir til spentu politisku
støðuna í umráðnum.

- Vit hava eitt motto sum

sigur, at vit virða allar al-
tjóða og nationalar áseting-
ar. Vit vilja gjarna signalera
júst henda boðskap, sigur
Hans A. Joensen.

Tískil fer Thor ikki at
senda skip aftur til umráðið
úr fyri Vestursahara, um fel-
agið hevði fingið møguleik-
an.

Hann sigur, at teir kanna
tey feløg samstarvsavtalur
verða gjørdar við, men at
tað meira er á tí roknskap-
arliga økinum, eins og um-
ráðini verða kannaði.

- Men vit hava ongantíð
samband við politisku

myndugleikarnar, so um tey
viðurskiftini eru vit ikki
kunnaðir, sigur Hans A.
Joensen.

Og júst tí hevur Thor av
óvart rakt tey sum ynskja
sjálvstýri meint, við á
heimasíðuni at skriva at skip
teirra, Leitissteinur, hevur
arbeitt út fyri strondina á
Marokko.

- At kalla umráðið fyri
Marokko er sera óheppið, tí
tað harvið góðkennir eina
ólógliga herseting, og tað er
at blanda seg upp í eitt
politiskt stríð, sigur Terje
Hagen.

Frálandavinna: Thor í Hósvík er komið í altjóða kikaran, eftir
at tað er komið fram, at felagið hevur arbeitt í einum umráði,
sum altjóða samfelagið boykottar. Felagið sigur seg vera
óvitandi um spentu støðuna í umráðnum, og ikki ætlar sær
aftur á leiðina at arbeiða

Mánakvøldið hevði samgongan í Vágs býráð fund, og
hesin fundur samtykti, at um ikki Fiskavirking setir ar-
beiði í gongd á Polarfrost í seinasta lagi 1. apríl, verður
sáttmálin, sum kommunan hevur við Føroya Fiska-
virking uppsagdur.

Kommunan eigur lendið, sum virkið stendur á, og
Føroya Fiskavirking rindar leigu fyri hetta.
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Polarfrost má loysast frá

Tá ið fast samband verður um Leirvíksfjørð er hugsandi
at Leirvík, Klaksvík og kanska aðrar kommunur í
Eysturoynni fara at samstarva meira. Dánjal Andreasen
nývaldur borgarstjóri í Leirvíkar kommunu sigur, at
Klaksvík og Leirvík hava samstarva nógv fyri ikki so
nógvum árum síðan. Allur útróðarfiskur var til dømis
avreiddur í Klaksvík.
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Tunnilin leggur upp til
samstarv

Kvinnurnar eiga
havnina
Kommunupolitikkur: Fyri fyrstu ferð í søguni hava
kvinnurnar meirluta í annars sera mansdomineraðu
havnanevndini í Havn. 

Fyrstu nevndarfundirnir hjá nýggja býráðnum verða
hildnir hesa vikuna.
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Blómuhandlarnir: Gjaldast skal við kassa 1

Thor blandað inn í
frælsisstríð í Afrika

Heimssamfelagið hevur ongantíð góðtikið, at Vestursahara er partur av Marokko.

Frá vinstru: Brynhild Gaard, sum eigur og rekur "Árstíðirnar" og Eyrith Gullbein, sum eigur og rekur "Akkuleya".
Mynd: Finnur Justinussen
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Endamálini við tónleikaútgávum eru so
ymisk. Summar útgávur eru listarliga per-
sónligar og skoða inneftir. Aðrar eru revs-
andi og skulu vera eitt jarnbrot í eini roynd
at broyta heimin. Meðan uppaftur aðrar
fløgur eru í stóran mun bara til fyri at und-
irhalda. 

Og so eru tað fløgur, ið skulu rokka hart
og einki annað, og tað er júst, hvat fløgan
»onetwothreefour« hjá danska/føroyska-
bólkinum Super Sonic, har Chase-sangarin
Edmund Jacobsen er frontmaður, skal og
ger. Fyri at siga tað heilt einfalt, so er tað
ikki so nógv roks við tónleikinum hjá Super
Sonic: Talt verður upp til fýra, og so verður
annars rokkað við fullari ferð og nógvari
orku. Stendur tú fyri, men ikki hevur hug
hvørki at flyta teg ella at lata teg hála við, ja,
so mást tú gera teg til reiðar at verða yvir-
koyrdur! Tað finst nevniliga eingin gyltur
millumvegur, hvat viðvíkur Super Sonic, ið
er ein væl smurd, væl dyrkað og topptunað
rokkmaskina, sum kemur brølandi sum ein
Harley Davidson. Tónleikurin á fyrstu
útgávuni luktar av bensinroyki, meðan atti-
tudan osar av no-bullshit-rock’n’roll: 

»Gasoline and burning wheels
Is all I'll ever need
I'm a mean fucking war machine
Oh yeah! « (úr »Comming Your Way«)

Reindyrkað
Rokktónleikur hevur altíð snúð seg um at
liva í núinum, í rúsinum og í súsinum, og
hendan arv og tær siðvenjur, ið fylgja í
kjalavørrinum á honum, hava limirnir í
Super Sonic tilognað sær eitt hundrað pro-
sent. Eitt rend framvið heimasíðuni hjá
bólkinum, www.super-sonic.dk, er ein
greið staðfesting av hesum.

So, hóast tónleikurin hjá Super Sonic á
ongan hátt flytur nøkur tónlistarlig mørk,
rokkar hann bæði hart og væl, og tað er
kanska ikki so undarligt. Eyðsæð er, at
bólkurin er samansettur av nøkrum tón-
leikarum, ið tónlistarliga framvegis ríða
tungt á allari Seattle Grunge-bylgjuni, ið so
brádliga og við nógvari megi skolaði inn
yvir altjóða tónleikapallin fyrst í 1990unum
við bólkum sum Nirvana, Soundgarden og
Alice in Chains, og ruddaði alt, ið fyri var. 

Hóast eitt ótal av øðrum størri og
smærri tónlistarligum-bylgjum eru skolað-

ar innyvir altjóða tónleikapallin síðani,
hava hesar á ongan hátt ávirkað ella tikið
føturnar undan limunum í Super Sonic -
minst av øllum Edmund Jacobsen. Limir-
nir í Super Sonic, ið allir tykjast vera mið-
skeiðis ella í seinnu helvt av 30unum, hava
snøgt sagt ikki flutt seg ein tumma síðstu 15
árini - no fucking way. Hinvegin hava teir
treytaleyst hildið fast í tunga, gittar-
domineraða-rokkinum, sum teir stútt og
trygt hava reindyrkað soleiðis, at teir í dag
meistra stílin til ug. 

Niðurstøðan er tískil greið: Dámdi tær
Soundgarden og Alice in Chains, og dámar
tær Audioslave og Velvet Revolver, so fert
tú at elska fløguna hjá Super Sonic! 

Uttan at taka nakað frá frálíku rútmu-
sektiónini, ið er saman sett av Matthew
Anyanwu á trummum og Bent Venø á bassi,
so sparkar spælið hjá gittaristinum Simon
Fontana (kul rokknavn) alt ov nógv reyv.
Fontana minnir meg ikki sørt nógv um
gittaristin í bólkinum hjá Ozzy Osbourne,
Zack Wylde. Zack Wylde gjørdist heims-
kendur millum gittaristar fyri sítt spæl og
mettaða gittarljóð á »No More Tears«-
fløguni hjá Ozzy, sum kom út fyrst í
90unum.

Mettað ljóðmynd
Og mettað er júst, hvat ráa og feita ljóð-
myndin á »onetwothreefour« er. Men
fremsti spurningurin er, um ein kann rósa
einari fløgu, fyri ikki at hava so øgiliga nógv
annað upp á hjarta, enn at rokka hart? 

Nú skal eg ikki gera meg alt ov klókan
upp á, hvussu onnur hava tað við eina so-
mikið tónlistarliga afturlítandi fløgu sum
»onetwothreefour«, men fyri ein fyrr-
verandi wannabe-seattle-grunge-rokkgitt-
arist, sum meg, er tónleikurin á »onetwo-
threefour« eitt adrenalin-kick, tí hann er so
erligur, heilhjartaður og ókompliseraður.
Størsta gleðin er tó at kenna orkuna, ið
tónleikurin og spælið hjá Super Sonic
spruttar av og er so smittandi. Eg skal við-
ganga, at tað ikki gekk serliga long tíð,
áðrenn fyrstu luftgittarsoloirnar vóru
spældar afturvið tónunum hjá Super Sonic. 

Mínir favorittar millum tey seks løgini

eru so avgjørt »Starsucker« (hvat annað
skal eitt rættiligt rokklag í grundini snúgva
seg um), »Coming Your Way« og »Right
In Front Of You«. Hinvegin er lagið »Get
It Off« ov trivielt fyri mín smak. 

Hattin av fyri Edmundi
»onetwothreefour« er so avgjørt nógv tann
besta fløgan, ið Edmund Jacobsen hevur
verið við til at gjørt. Hóast eg eri uppvaksin
við sanginum hjá Edmundi í bólkum sum
Skorar, Niclas And The Crew, Chase og
Moira, havi eg ongantíð verið tann heilt
stóri viðhaldsmaðurin av hvørki hansara
sangi og rødd, ið altíð hava virkað mær eitt
sindur ov fitt í mun til attituduna. Hinvegin
havi eg altíð havt stóra virðing fyri tí en-
gagementi, ið Edmund hevur lagt fyri dag-
in - hann hevur snøgt sagt fingið ómetaliga
nógv av skafti. 

Men eg má taka hattin av fyri avrikinum
hjá Edmundi á »onetwothreefour«. Eg
havi ongantíð hoyrt Edmund ljóða ella
rigga betur í nøkrum bólki. Tað bæði hoyr-
ist og sæst týðuliga á Edmundi, at hann
stórtrívist, nú hann loksins er vorðin partur
av einum bólki, ið av álvara rokkar bæði
hart og tungt. Tað er eingin loyna, at Chase
altíð hevði trupult við at finna sín tónlistar-
liga samleika og endaði sum ein popprokk-
bólkur, ið var bestur við løttum hittum sum
»Two Hearts«, »Fyrstu ferð«, og »Niðastu
brúgv«, meðan Edmund Jacobsen sjálvur
altíð hevur dyrkað sjangrur í tyngra enda-
num av rokkskalanum. 

Einasti ósvaraði spurningurin, ið eg siti
eftir við, er, um »onetwothreefour« skal
skoðast sum ein nostalgisk trip aftur í tíð-
ina, ella um grunge og tungmálms-bylgjan
enn einaferð er við at bróta her fyrst í 21.
øld, eins og hon gjørdi fyrst í 1990unum? 

Støðan hjá Super Sonic er í øllum førum
greið. 

Á heimasíðuni www.soundvenue.com
kunnger bólkurin: »Denne cd er et state-
ment, en proklamation om, at nu må og
skal de blege, klagende bands med vitamin-
mangel og poser under øjene begraves. Og
vi vil gerne være dem, der graver det hul i
jorden, som de skal ned i.« 

Hvussu er og ikki, so hevði tað undir
øllum umstøðum verið upplagt, at Super
Sonic kom ein túr til Føroya at brotið ljóð-
múrin í summar. Tey seks løgini á »one-
twothreefour« geva í øllum førum ábend-
ingar um, at bólkurin kundi rokkað eitt nú
G! ella ólavsøkukonsertina ómetaliga hart.

Adressur hjá Dimmalætting:
Smyrilsvegur 13
Postboks 3019, FO 110 Tórshavn
Heimasíða: www.dimma.fo
e-mail: redaktion@dimma.fo
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Veðrið
Eitt stormlágtrýst í útsynning úr Føroyum hevur
kós í landnyrðing, móti havleiðunum í landsynning
úr Føroyum, og verður við Vesturnoreg í annað-
kvøld. Í hølunum hevur tað kalt høgættarluftrák.
Hósdagin fer ein hátrýstsryggur fram við Føroyum.
Um vikuskiftið hava nýggj lágtrýst aftur vind og
lýggjari veður á okkara leiðum.

Mikudagin:
Útnyrðingurnorð-
an. Fyrrapartini
stormur upp í hvass-
an storm, 20-25
m/s, seinnapartin
makar hann niður í
strúk upp í hvassan
vind, 10-15 m/s.
Skýggjað og
heglings-, vátaslett-
ings- ella kavaæling-
ur. Kølið, 0-+3 stig.
Um náttina frískt
lot upp í strúk í
vindi 8-13 m/s.
Okkurt kavaælið og
kalt, 2 kuldastig.

Hósdagin:
Gul upp í frískan
vind av útnyrðingi,
5-10 m/s. Móti
kvøldi gul av ymsum
ættum, minni en 8
m/s. Um náttina
frískur vindur av
suðri, 10 m/s. Um
dagin skiftandi
skýloft og okkurt
kava- ella vátaslett-
ingsælið, um náttina
turt. Hitin 1-5 stig.

Fríggjadagin:
Strúkur í vindi upp í hvassan vind av landsynningi,
10-15 m/s. Samdrigið og seinnapartin regn. Hitin
5-8 stig.

Leygardagin og sunnudagin:
Frískt lot upp í strúk í vindi av útsynningisuðri, 8-13
m/s. Regn av og á. Hitin 3-8 stig.

20-25
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Hatrið, men ikki kærleikin, er ein kensla,
tú aldri kanst sáa iva um

Thorkild Hansen

Tað er so trupult fyri ein, ið elskar, at
ganga undir liðini á tí, ið einans dámar

Herman Bang

Kærleiki við fyrsta eygnakast er umleið
eins álítandi og ein diagnosa við fyrsta
handatak

George Bernard Shaw

Aktuella 
Hornið

Teknari: Martin Tórgarð (y)

Síðan kreppuna í 90unum eru tað fyri tað mesta almennir stjórar, 
ið hava fingið fleiri bein at standa á! (nevndarsessir o.a.)

Hini gjaldoyruni
10. januar 2005                          miðalkursur

Evropa EUR 744,0300
USA USD 567,8300
Bretland GBP 1066,2500
Svøríki SEK 82,2800
Noreg NOK 90,4400
Ísland ISK 8,9700
Sveis CHF 480,9800
Kanada CAD 463,8300
Japan JPY 5,4376
Avstralia AUD 431,1700
Ný Sæland NZD 394,4000
Polland PLN 182,5300
Kekkia CZK 24,6000
Hong Kong HKD 72,8400
Singapor SGD 344,8900

Kelda: Föroya Banki

Vestfalskyrrindi
12.1. 13.1. 14.1.

Suðuroyar- og Vágafjörður f.p.
s.p.

Nólsoyarfjörður f.p.
s.p.

Kalsoyar- og Svínoyarfjörður f.p.
s.p.

Fugloyarfjörður f.p.
s.p.

Vestmannasund f.p.
s.p.

Leirvíksfjörður f.p.
s.p.

Skúvoyar- og Skopunarfjörður f.p.
s.p.

Hestfjörður og Sundini f.p.
s.p.

Mykinesfjörður f.p.
s.p.

2 fj. í lands. úr Mjóvanesi f.p.
s.p.

Besti streymur eftir streymkurvu             19. januar
Harðasti streymur eftir streymkurvu     27. januar

Kelda: Skipalistin 2004
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08:50
21:14
00.16
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19:14

Super Sonic fer gjøgnum ljóðmúrin
Dámdi tær Seattle Grunge-
bólkarnar Soundgarden og
Alice in Chains, og dámar tær
Audioslave og Velvet
Revolver, ja so er fløgan
»onetwothreefour« hjá
danska/føroyska-
rokkbólkinum Super Sonic,
har navnframi Edmund
Jacobsen er frontmaður, at
meta sum send av himmli,
hóast hon á ongan hátt flytur
nøkur tónlistarlig mørk

Edmund Jacobsen. Fløgan »onetwothreefour« er tað besta, ið frá honum er komið higartil. Mynd: Paul Van Zijl


