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Oljuvinna Hví eigur alivinnan 
ongan góðan?Tat> er eingin ivi um, at tann đagur 

nxrkasi vit!S vaksanđi feríS. la it> 
fariA \crt3ur at kanna nagreiniiiga. 
um møguleiki er fyrt at tlnna og 
\inna olju ur førovsku undirgrunđ- 
m i

Grannar t*kkara fyri sunnan eru 
longu komnir so nxr okkara 
marki. at seta teir Korin eitl sindur 
,i vk.ik. so eru teir inm a tikkara 
v.entaAa rikiJomt.

i oro\ sk i tardfrødistovnunn 
hevur saman v i.s Danmarks Geo- 
It'giske l ndersøgelser gjort etn 
part av eini ásettan kanningarrød, 
m a ro> ndarhoringar í Vesimanna 
og i Lopra Tað eydnaðist ikki vit> 
teimum Kinttilum, sum nýti 
vórðu. at koma niður undir hasalt- 
laguVog a tann hatl fáa eina sikran 
meting um. at moguleikar voru 
fyri at tlnna t.d olju.

I mtutandi hotnkanmngar eru 
eisini gjordar á ollum landgrunn- 
inum, og heita tilfarið verður vist 
kannað enn, eisini fyri at vita. um 
sannlíkt er at finna olju í undir- 
grundim.

I að seinasia sligið í kannmgar-

roðini var at gera eina royndar- 
horing úti til havs suður úr Suður- 
oynni, men hetta var so kostnaðar- 
mikið. at ikki har hildið moguligt 
at fremja hetta fyrst í áttatiárun- 
um, hóast samlaði prísurín var 
minni enn tann, sum landsstýrið. ið 
aftaná kom, samtykti at jálta til 
undirsjóvartunnilin um Vesl- 
mannasund.

Nú átti at veríð fanð undir at 
gjort la kunningina lidna, so for- 
oyski jarðfroðistovnurin hevði 
allar neyðugar upplýsingar tokar 
um jarðfroðishgu viðurskiftini í 
undirgrundini. Hetta hevði styrkt 
almikið um foroysku stoðuna. ta ið 
\ii um ikki langa tíð tara at sam- 
ráðast við tey nógvu altjóða olju- 
felogini. sum hava stóran áhuga í 
at sleppa framat at gera sáttmálar.

Ómetaliga nógvir og sera tor- 
fonr spurmngar eru at loysa. áðr- 
enn vit kunnu fra inn í nakrur sam- 
raðingar.

Undirgrundina hava allir for- 
oysku politisku tlokkarnir uttan 
Samhandsflokkurn gjørt til eitt 
hovuðsprohlem. Vit hava frá

donsku sljórnini fingið eitt tilboð 
um eina ráevnisskipan, sum tá ið 
samráðst er eitt sindur meir um 
hana, kann tryggja okkum fult 
ræði a bæði rannsóknum og 
møguligum útvinningi av olju og 
gassi í undirgrundini. Vit kunnu til 
eina og hvørja tíð taka av hesum 
tilboði og fáa ávirkan. I dag hava 
vit als onga ávirkan.

I góðarí samvinnu við danir 
kunnu vit tryggja okkurn ein álít- 
andi og vælviljaðan samarbeiðs- 
partnara, sum ikki tekur okkuni 
við nosini, tá ið vit skulu samráðast 
við altjóða oliufelogini. Ein slíkan 
partnara flnna vit ongastaðni. hvat 
heraðshorn vit so enn venda okk- 
um í.

Tað er Javnaðarflokkinum so 
líkt at nýta høvi, nú hann hevur 
snýtt veljaran. og nú hann er sam- 
an við Fólkaflokkinum. at hrúka 
stoðuna til at kasta seg upp til ram- 
asta loysingarflokk og krevja eina 
sjálvstýríslóg, har undirgrundin 
verður brúkt sum hjáputur.

-es

Líka síðam alivinnan av álvara 
tók seg upp her á landi, fyrst í 
áttatiárunum, hevur mikil um- 
røða verið um vinnuna. Men tað 
tykist rættiliga greitt, at vinnan 
ongan góðan eigur.

Vinnan t'ær mótvegis vanligu 
fiskivinnuni, ongan studning. 
Kortini tykist lítil, fyrí ikki at siga 
eingin áhugi at vera frá politiskari 
síðu, at menna alivinnuna.

Besta dømið er ivaleyst lands- 
djóralæknastovnurín. Har starv- 
ast trý fólk, sum skulu taka sær av 
at hava eftirlit við eini vinnu, sum 
útflytir fyri 500 miljónir kr.

Landsverkfrøðingsstovnurin 
fær sín part á fíggjarlógini at um- 
sita. Har munnu verða eini 50 fólk 
í starvi.

Hetta vísir best, hvussu øvugt 
samfelagið er. T að mátti t.d. borið 
til at umskúla nakrar verkfrøð-

ingar, ella onnur, og síðani latið 
tey fmgið starv t.d. í alivinnuni.

Alivinna gevur hóast alt nógv 
til føroyska samfelagið. og eftir 
hvat sagt verður. so er hon einasti 
møguleiki, sum kann bjarga okk- 
um úr búskaparkreppuni.

Tað allar ringasta sum ntvir ali- 
vinnuna er vantandi fígging. 
Menningargrunnurin vil ikki 
læna meir, men vil bert hava pen- 
ing inn. Bankarnir siga seg ikki 
vera førir fyri at veita neyðugu 
fíggingina sum skal til.

Tosað hevur fyrr verið um 200 
miljónir kr. til umfígging av ali- 
vinnuni. Men av eini ella aðrari 
orsøk datt tað niðurfyri - helst av 
politiskari ósemju.

Hví kann tað ikki verða møgu- 
ligt at skipa ein grunn, sunt kann 
læna alivinnuni pening, tá bank- 
amir ikki eru førir fyri tf?

Peningurin kundi t.d. verið lat- 
in alivinnuni gjøgnum Menning- 
argrunnin.

Júst í hesurn dogum er blaðið 
»Alarin« komið út. í biaðnum 
verður sagt, at longu í 1992 hevur 
alivinnan eins nógv eftir til lønir, 
rentur og \inning. og allur fesk- 
fiskaflotin og flakavirkini tilsam- 
ans.

Tað má fáa okkara politisku 
myndugleikar at vakna.

Tað má vera eitt fólkakrav at 
alivinnan fær betri umstoður at 
virka undir.

Hvat við at nýtt tær 200 miljón- 
ir kr„ sum ætlanin er at læna til 
undirsjóvartunnil undir Vest- 
mannasund til alivinnuna ístaðin. 
Tað skuldi næstan verið nóg mik- 
ið.
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Lisbeth  L. P etersen , løgtingskvinna:

B íligar b ilar og b íligt 
luktilsi bjargar ongum  
landi fíggjarliga!
Tað er gott at vera positivur og bjartskygdur, men tað kann verða 
vandamikið. Tað er realistiskum politikarum, vit hava brúk fyri

Hctta millum annað segði 
Lisheth L. Petersen, annað 
av unthoðum Samhands- 
floksins á tingi fyri Suður- 
strcvmuv. tá logmansroðan 
a ólavsoku var til viðgerðar 
á tingi í farnu viku.

Hon segði:
Nú verður roðan nevnd løg- 
mansrøða, men hvussu 
nóg\ logmaður eigur í
henni. er tó óvist. tí í mál- 
gagni Fólkafloksins beint 
eftir ólavsoku vóru stórar 
myndir og novn á fólka- 
flok slandsstýrismonnum, 
og so mðriundir, brot úr 
mnihaldinum í logmansrøð- 
um - har var lítið eftir til 
sjálvan løgmann

Sambært tí, løgtingsfor- 
maðurín hevur sagt her á 
roðaiapallinum. so er tað so 
vælsignað at vera í hesi 
samgongu hann hevur 
ongantíð kcnt seg hetri

Eg vcit ikki, um hetta eis- 
ini er hugsan Javnaðar- 
floksms aftaná blaðstjóra- 
viðgerðina av logmansrøð- 
um i Daghlaðnum heint eft- 
ir ólavsøku. Er Javnaðar- 
flokkurin so lagaligur. sum 
tað tykist. so skilja vit øll 
sera væl Fólkaflokkin - tí so 
lagaligan samgongupart- 
nara kann hann ongantíð 
vænta sær aftur.

Viðvfkjandi røðuni ann- 
ars. so er, sum longu flein av 
tinglimunum hava nevnt, 
ikki so nógv nýtt - og heldur 
ikki nógv konkret - men 
rætt skal vera rætt: hálvt ár 
er ikki long tíð.

Støðan er álvarsom. Fólk. 
alt fleiri og fleiri, eru vorðin, 
og verða. arheiðleys, og tað. 
sum má níva einhvønn poli- 
tikkara, er veruleikin. at tey 
ungu sleppa ikki at royna 
seg. Tey kenna tað, sum um 
ongin hevur brúk fyri teim 
um. Tað er óhugnalig byrj-

an. ta skulagongd er lokin
Her mugu allar góðar 

kreftir standa saman
Sambandsflokkunn vil, 

ið hvussu so er, viðgera 
málið í álvara

I ann, ið tordi
Sparingarnar. sum Sam- 
bandsflokkurin var við til at 
seta í verk. vóru neyðugar; 
nicn hetta mátti henda, ser- 
liga aftaná politikkin sum 
førdur var áðrenn undir 
javnaðarleiðslu.

Okkara flokkur tordi at 
hróta upp ermar og taka 
ópopulerar avgerðir skuldi 
fíggjarliga gongdin skeiva 
vegin steðgast, mátti spar- 
mgar til. og áðrenn vit koma 
á rætt kjøl aftur, mugu spar- 
ingar vera.

Nú hevur Javnaðarflokk- 
urin ásannað hetta. Hann 
hevur saman við Fólka- 
flokkinum hert sparingar- 
nar, sjálvt um hann fckk 
veljaran uppí sín part, við at 
geva teimum gylt lyfti.

Tað er ov bfligt nú at siga. 
at teir ongi lyfti hava givið. 
011 vit, sum minnast val- 
stríðið, ella lesa bløðini frá 
teimum døgunum, síggja 
tað mótsatta.

Sambandsflokkurin visti, 
hvussu støðan var, og hvat 
fór at henda. Vit tordu at 
fortelja fólki tað, sjálvt um 
vit vistu. at tað kundi kosta 
okkum atkvøður; - men f 
dag mátti Javnaðarflokkur- 
in kent seg illa, nú hann sum 
flokkur hevur vunnið valið.

Lat tað fara á hesum 
sinni.

Tørva realistiskan 
politikk
Sagt verður f løgmansrøð- 
uni, at samgongan miðar Lisheth

imóti javnvág á fíggjarlóg- 
ini í 1992.

Vit vildu ynskt. at so var, 
men hvussu tað fer at eydn- 
ast. loyva vit okkum at ivast
i

Bfligir bilar og hiligt 
luktilsi bjargar ongum 
landi figgjarliga!

A síðu 4 verður sagt, at 
inntøkur landskassans ikki 
samsvara í løtuni við fíggj- 
arætlanina. men at lands- 
stýrið metir. at scinra helvt 
fer at hilnast bctur

Um so verður, so eru 
hetta sanniliga góð tíðindi.

Nú cr Jógvan Sundstcin. 
landsstýrismaður. ikki júst 
tann politikkari. ið er vanur 
at meta støðuna verri enn 
hon er - tvørturímóti. Tað er 
gott at vera positivur og 
opumistiskur. mcn tað kann 
vera vandamikið. - Tað er 
realistiskum politikkarum 
vit hava brúk fyri -  so 
kunnu onnur skíra okkum 
pessimistar. ella hvat tcy 
vilja.

Forvitnisligar
landhúnaóarætlanir
A síðu 13 verður nevnt, at 
landsstýrið í næstum fer at 
seta nevnd at gcra nýtt land- 
búnaðarupprit.

Hetta Ijóðar áhugavert.
Nógvir møguleikar áttu 

at verið her, og her eiga vit 
ikki at ræðast at ganga 
nýggjar leiðir.

Ullin bjargar okkum 
nokk hcldur ikki, mcn kann 
hon hrúkast, í staðin fyri at 
verða brend, so eiga vit at 
gera væl meira við hana. 
Men tað er ikki nóg inikið.

Vit mugu í øllum føri 
duga betri at marknaðar- 
føra okkara vøru. cnn vit 
hava higartil.

í sparitíóum má 
prioriterast rætt
Landsstýrið hevur eisini 
ætlanir um at vaksa um 
Heilsufrøðiligu starvsstov- 
una, ið fær alt fleiri og fleiri 
uppgávur.

Hetta verður eisini neyð- 
ugt, men í sparitiðum má alt 
umhugsast væl, og priori- 
terast rætt.

Kúsdrekkalóg 
fyri okkum
Ferðavínnan er eisini eitt al- 
ternativ. Lat okkunt vóna, 
at nakað skilagott fer at 
henda her.

Nevnd verður ein ferða-

pohtisk virkisskrá; rnen 
nýggj rúsdrekkalóg skal 
ikki verða bjargingtn. tí rús- 
drekkalógin skal gerast fy n 
okkuni - ikki ferðavinnuna.

F.iga ikki at 
avhyrgja okkum
l'ndir skúlamalum verður 
sagt nakað. ið eru nýggir 
tónar frá Javnaðarflokk- 
inum -  nevniliga trongar 
fíggjarligar umstøður

Nú bíða vit eftir nýggjum 
loysnum. Vónandi verða 
tær samsvarandi ti, sum 
onnur norðurlond hava at 
bjóða á skúlaokinum. tí vit 
mugu fyri alt i verðini ikki 
isolera okkum

Okkara ungdómur skal 
vera førur fyri at royna seg 
uttanlýri klettamar eisini, 
og allarbest er, um hann 
vendir heim aftur, ríkaðan 
av royndum uttanifrá!

1 ryggingarmonopoliA!
Broyting í tryggingarviður- 
skiftunum hava vit i Sam- 
bandsflokkinum sjálvandi 
serligan áhuga fyri I hesum 
sambandi vil eg minna á 
uppskotið frá Sambands- 
tlokkinum um avtøku av 
tryggingarmonopolinum, 
sum m.a. samgongan var 
við til at fella

Krevja føroyska 
almannalóggávu
Almannamál eru mál, ið eru 
serliga aktuel í løtuni.

Her er tað ynski Sam- 
handsfloksins, at vit fáa 
eina føroyska almannalóg- 
gávu. tillagaða føroyska 
samfelagnum og okkara 
tørvi.

Støðan í dag krevur nógv 
av almannaverkinum. Upp- 
gávurnar gerast fleiri og 
fleiri, og skal uinsitingin 
skerjast, so er vandi fyri at 
orka bert verður til at skriva 
chekkar, og tað er bæði 
ósunt og skeivt.

Fyribyrging av at fáa so- 
sialar taparar krevur bæði 
tíð og orku, og tað kostar í 
fyrsta umfari, men umhugs- 
ast má væl, hvussu skipast 
skal fyri, tí gloymast má 
ikki, at løtuvinningur kost- 
ar.

Leysatíðindi um sosialt 
misbrúk krevja, at málsvið- 
gerðarar greitt vita, 
hvøtjum reglum gangast 
skal eftir.

Hvør og hvussu?
Á síðu 25 verður sagt, at 
landsstýrið ætlar at fara 
undir at kanna um og 
hvussu teim smærru vinnu- 
rekandi kann verða 
tryggjað ein rímilig og

skilagoð málsviðgerð í al- 
mannalóggávuni.

I hesum sambandi má 
takast við spumingunn. uni 
hvørog hvussu skal gjaldast 
fyri barnsburðarfarloyvi.

Vit hava arbeiðsøki, ið 
eru kvinnuøki næstan burt- 
urav, og tí má hugsast um 
t.d. ein grunn til sama cnda- 
mál.

Primera
heilsutænastan
Viðvíkjandi primeru heilsu- 
tænastuni, so er tað gleði- 
ligt, at landsstýrið sigur seg 
vilja samskipa tænastuna, 
so hon bæði verður betri og 
bfligari

Hetta hevur ikki borið til 
vegna sattmálaviðurskifti 
m.a. -  men nú skuldi tað 
kunna borið lil

eisini má minnast á. al 
skeijingarnar á sjúkrahús- 
økinum krevja fleiri út- 
reiðslur í heiminum - tað 
kostar eisini tí almenna 
pening.

Sam haldsfasti
Samhaldsfasta arbeiðs- 
marknaðargrunnin skuldi 
ikki verið neyðugt at nevnt 
her - har dróg Javnaðar- 
flokkurin allan Fólkaflokk- 
in. íroknað Ola Breckmann. 
eftir harinum við sær.

Sjálvstýri, sum aórir 
skulu gjalda
Sjalvstyrislogin verður eis- 
im umrødd. og sum so eyð- 
kent fyri sokallaðu sjálv- 
styrisflokkarnar - ikki 
minst Javnaðarflokkin - er 
ein ætlan um at biðja um at 
saniráðingar við đonsku 
rikismyndugleikamar fyri 
at dagføra heildarveitingar- 
nar i stuðulsskipanini, t.v.s. 
sjálvstýri, sumaðrir skulu 
gjalda!

Satuarhcirti
At cnda hjóðar løgmaður til 
samstarv við aðrar flokkar. 
og her hugsar hann um and- 
støðuna.

Sambandsfloksins hugs- 
an er, at skilagóðum loysn- 
um hava vit einki ímóti at 
stuðla Me>i tá seytjandi 
maður t samgonguni svfkur, 
og tað hendir meira enn so, 
og tann seytjandi er ikki al- 
tíð hin sami, so skal løg- 
maður ikki vænta, at vit al- 
tíð eru til reiðar at bjarga 
tykkara samgongu.

Tit tóku ábyrgdina - løg- 
maður fckk ta samgongu, 
hann vildi hava.

Vit arbeiða eftir okkara 
samvitsku. undir ábyrgd, og 
sambært okkara stevnu- 
skrá. segði Lisbeth L. Peter- 
sen at enda.

SAS-konflikt om lønbesparelser
Forhandlingerne mellem SAS Airline og kabinepersona- 
lets foreninger er blevet afbrudt indtil videre. Ifølge kahi- 
neforeningeme skyldes afbrydelsen, af SAS-forhandleme 
ikke havde mandat til at fuldføre forhandlingerne.

»Vi har hidtil tilbudt besparelser, som modsvarer mere 
cnd 25 procent af vores lønsum. SAS kræver yderligere 
kraftige besparelser af kabinepersonalet med øjeblikkelig 
virkning, hvilket vil kræve flere reduktkmer i medarbejder- 
staben. ITet kan toreningen ikkc acceptere,« siger forman- 
den for det danske kabinepersonale John Vangen Nielsen.

ITcr er ikke tastsat ny dato for genoptagelser af forhand- 
lingerne med SAS, men den danske kabineforening har 
indkaldt sine medlemmer til et møde om situationen den 
11. september.

Støtte til oversættclsi' af nordisk litteratur
1Lt t e ! a ! u r ' l>,! bibliotekskomite, som er nedsat 

af Nordisk mmisterrád (kultur- og undervisninKsmini- 
strene), diaponerer over midler til atøtte til udgivolse af 
pordisk litteratur i overaættelae i de nordiske lande. 
Areta andct fordelmgsmode afholdea i novembcr maned
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