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KOLAGREVSTUR í SUÐUROY
Hækkandi oljuprísir í 70’unum fáa menn at hugsa 
um at endurtaka kolagrevstur í Rangabotni
Við miðeysturkreppuni, sum tók segupp á heysti 1973 tá

Rætturin til kolagrevstur í 
Suðuroy fylgdi við teimum 
skiftandi námsánarunum. 
Fransar fingu fyrstir kon- 
cessiónina í 1890’unum og 
nú hevur so Tvøroyrar 
kommuna hana.

-  F.g hevði hetta á orðið 
nú att hetta nógva snakkið 
var var um fransar, Eurofisk 
og Tvøroyar Flakavirki, at 
tað ikki var fyrstu ferð, 
fransar høvdu verið uppi í 
vinnulívinum á Tvøroyri.

Hetta sigur Dánjal av 
Rana, formaður í Tvøroyrar 
býráð og formaður í ar- 
beiðsmannafelagnum Fylk- 
ing á Tvøroyri. Dimmalætt- 
ing hevur hitt hann á máli 
sum umboð fyri kolanáms- 
ánaran og sum umboð fyri 
arbeiðarafylkingina, sum 
seinast í 1970‘unum stovn- 
aði Kolavirki Arbeiðs- 
manna á Tvøroyri.

Hann sigur, at tað var eitt 
øgiligt stríð um rættindini at 
bróta kol, tá kommunan 
keypti námini og kolaút- 
búnaðin á Dreinesi frá Før- 
oya Kol á sinni fyri 120.000 
kr. og leigaði arbeiðs- 
mannafelagnum Fylking 
(Arbeiðaranna Koladrift) 
tey. Tá ellinjur skuldu 
lcggjast niðan til nárnini, 
møttu jarðaeigararnir á 
staðnum at mótmæla, at 
grivið varð gjøgnum hagan, 
og tað var ikki góðkent, at 
ognarrætturin til undir-

Dánjal av Rana, bvráðsfor- 
maður og arheiðsmanna- 
felagsformaður á Tvøroyri, 
ein av forsprákarunum  at 
kanna moguleikarnar fyri 
fram tíðar kolavinnu.

grundina skuldi fylgja við 
skiftinum. Men í skeytinum, 
sum tú fær, eru rættindini at 
høgga kol týðuliga tilskilað; 
talan er um servitutt, ið 
verður lisið við hvørt ein- 
asta skeyti.

- Ognarrætturin er latin 
einaferð og hann fylgir so 
við til næsta eigara, men ta 
einu ferðina møttu menn at 
tileinkisgera henda rættin 
og kravdu, at avtalur skuldu 
gerast við teir, sum varðaðu 
av lendinum. Teir vildu 
reka menninar burtur, sum
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nógv upp - og arbeiðsmannafelagiðFylking á Tvøroyri seinast í sjeytiárunum Kolavirki
Arbeiðsmanna við tí endamáli at kanna møguleikarnarfyri kolavinnu til tess at vinna bíliga
orku ímun til oliuna. „  ...
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átikið sær høvdu akkord at 
grava fyri elsteyrum. Hetta 
endaði við, at sýslumaðurin 
mátti upp í leikin og biðja 
jarðaeigararnar fara í 
kongsins og lógarinnar 
navni, sigur Dánjal av Rana.

Hann sigur, at rnaður frá 
Landsverkfrøðinginum 
herfyri ringdi til sín og sigur. 
at hvalbingar ætla at gera 
eitt nýtt kolanám í Hvalba. 
Landsverkfrøðingsstovnur- 
in vildi hava aliar formali- 
tetir í lagi, tí sambært kon- 
cessiónini eigur Tvøroyrar 
kommuna eisini rættindini 
at høgga kol í Hvalba, men 
kommunan krevur ikki 
nakað frá hvalbinguni fyri 
at høgga.

Kannaðu námsvinnu 
á Svalbard
Kolavinnan í Rangabotni 
steðgaði síðst í 60'unum, 
men ikki nógv ár aftaná 
fóru menn at hugsa um at 
cndurtaka hana. Sum nevnt 
stovnaði arbeiðsmannafel- 
agið Fylking síðst í 
1970’unum Kolavirki Ar- 
beiðsmanna.

-  Tað, sum vit ætlaðu við 
felagnum var at fáa gongd 
aftur á kolavinnuna við tí í 
hyggju at útvega bíliga orku 
nú oljan síðan miðeystur- 
kreppuna og -kríggið 1973 
alsamt hækkaði í prísi. Og 
ætlan okkara var at fáa drift

aftur í námini í Rangabotni 
so at vit gjørdust minni heft 
at oljuinnflutninginum, sig- 
ur Dánjal av Rana.

Kolavirki Arbeiðsmanna 
varð stovnað við 50.000 kr. 
í partapeningi. Felagið fór 
alt fyri eitt at kanna møgu- 
leikarnar fyri lønandi kola- 
vinnu og setti seg í samband 
við Tórmóð Dahl, ídnaðar- 
ráðgevara Hann ráddi fel- 
agnum til at fara uttanlands. 
og var Svalbard mett at vera 
mest hóskandi staðið. Og so 
varð gjørt. Ferðin kom í lag 
í januar 1983. í føroyska 
ferðalagnum vóru seks 
mans;

Dánjal av Rana og Teddy 
Michelsen frá Kolavirki 
Arbeiðsmanna á Tvør- 
oyri, Helgir Thomsen og 
Mortan Garðshamar fyri 
Roynds Kolasølu í Hval- 
ba, Tórmóður Dahl, ídn- 
aðarráðgevari, og Eilif 
Lindberg frá Arbeiðs- 
eftirlitinum.

-  Nú Kolavirki Arbeiðs- 
manna hevði í hyggju at 
fara undir kolavinnu aftur í 
Rangabotni, var endamálið 
við ferðini at kanna, hvussu 
norðmenn reka kolavinnu á 
Svalbard. Av tí at hvalbing- 
ar høgga nøkur túsund tons 
av koli um árið, varð hildið 
beint at bjóða teimum við 
eisini at síggja hvussu norð- 
menn høgga kol ílindunum.

L’ttan fyri kolanám í Kangabotni. Skinnarar eru lagdir inn í nántið at flyta kolavognarnar eftir. Tndir seinna krignum 
var arheiði til nógvar hendur, tá einki kol varð flutt inn úr Bretlandi.

tí kolalindirnar har eru 
ógvuliga líkar okkara. Tær 
eru millum 60 og 70 cm

tjúkkar, í støðurn tjúkri. 
Aðrastaðni - eitt nú í Bret- 
landi, Polen og USA - verð- 
ur farið niður í jørðiná, og 
har verður heilt annar ar- 
beiðsháttur nýttur, sigur 
Dánjal av Rana.

Við sær hevði ferðalagið 
ymsi kolasløg úr Hvalba og 
Trongisvági at sýna jarð- 
frøðingunum og námsverk- 
frøðingunum, sum starvað- 
ust við norska kolaverkið á

Svalbard.
Dánjal av Rana sigur, at 

hóast alt á Svalbard er 
meira stórsligið, enn hugsan 
kann vera um hjá okkum, so 
sannførdi vitjanin í norsku 
námunum føroyingamar 
um, at her var nógv at læra 
og at vit eru alt ov illa út- 
gjørdir í Føroyum, at her var 
alt ov tilvildarliga skipað og 
ikki lønsamt. Bæði hvat við- 
vfkur leguni hjá kolalind-

unum og boringum hava 
norðmenn nágreinilig kort 
at arbeiða eftir.

-  Umframt at vitja í sjálv- 
um námunum, høvdu vit 
nógvar samrøður við ser- 
frøðingar á kolaverkinum. 
og vit komu til tað úrslit, at 
neyðugt var at gera gjøllari 
kanningar í Føroyum enn 
tær. ein higartil hevði og at 
tað var neyðugt at fáa norð-
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Inni í Trongisvági móti Rangahotni. Skuldi miðvís vinna tikið seg upp, eru nøgdirnar í fjøllunum nóg stórar at taka av og nøkta tørvin mong ár fram í 
tíðina.

Føroyingarnir, ið vitjaðu á Svalhard at kanna kolavinnu har. F. v.: Mortan (iarðshamar, 
Hvalha (Roynds Kolasøla), Teddy Michelsen, Tvøroyri (Kolavirki Arheiðsmanna), Hel- 
gir Thomsen, Hvalha (Roynds Kolasøla), Tórmóður Dahl, idnaðarráðgevari. Dánjal av 
Rana, Trongisvágur (Kolavirki Arheiðsmanna) og F.ilif l.indherg, Arheiðseftirlitið. 
Maðurin uttast h. m. er ein av formonnunum í námunum á Svalhard.


