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Viðmerkingar
Ur Bahrain til Føroya
at kunna um oljuvinnu Misvísandi
tíðindaflutningur
Herfyri var eitt innslag í
Degi og Viku, har skipar
in á Føstuvarða førdi
fram, at Føroya Fiskavirking gevur ov lágan
pris í inun til aðrar
Fwstuvarði hevði land

að til Ftskavirkmg í Miðvági. meðan Froyur. ið
teir samtrola við, hevði
landað í Klaksvik
Uttalilsini frá skiparanum og innslagið annars
góvu hyggjaranum ta fat-

Upsi IA
Upsi 1B
Upsi 2
Upsi íalt
Meðalprísur
fyri alla lastina

Fiskavirking t Miðvági
Føstuvarði
kr.
3.35
2,50
3.00
3.32

Tølini tala fyn seg, og: landaði Føstuvarði t Miðvit vóru teir einastu. ið) vági. t.v.s í hetmbygdim.
bjóðaðu upp á lastina, all
soleiðis at útreiðslurnar í
ir aðnr keyparar hildu seg: sambandi við landtngtna
hurtur Umframt hetla. so> voru minni

I ndir løgtingsviðgerdini av uppskoti til lóg unt forkanningar o. a m av undirgrund Føroya varó borió fram ynski um, at
politikarar tlngu høvi til at kunnaó seg bctur um oljuspurningin
í gjár setti Marita Petersen, løgmaóur, eina tílíka oljuráóstevnu i l.arraraskúlahøllini KáAstevnan er fyrst og fremst
ætlaó politikarum, men umboð fyri feløg og stovnar hava eisint høvi at luttaka Ráðstevnan heldur fram í dag.
Á skránni eru fyrilestrar, sum leggja upp til spurningar og kjak. Kndað verður við orðaskifti um, hvørjir møguleikareru
fyri føroyingum í oljuvinnuni
í gjár legði Jørgen Nørgaard, sum er limur í oljuráðleggingarneyndini, fyri við at greiða frá olju og gassi sum liður i
orkuveiting og sum vinnugrein
a altjóða og heimligum støði. Árni Olalsson, serkønur í føroyskum viðurskiftum í
danska uttanrfkisráðnum, greiddi frá føroyska økinum hvat tað er og hvørjar kanningar vit kunnu gera
Kin teirra, sum komin er á oljuráðstevnuna er Sverre Dan Joensen, oljuserfrøðingur Hann er hálvur føroyingur og
arbeiðir í oljuídnaðinum í Bahrain. Á ráðstevnuni lysir hann Bahrain sum eitt lítið land við oljuídnaði Sverri. ið hevur
skrivað fleiri áhugaverdar greinir i Dimmalætting og Sosialinum um oljuvinnu. skiftir her orð við Maritu Petersen.
løgmann, og Signar á Brúnni. landsstýrisntann. áðrenn stevnan varð sett
pól

1 lesarabrævinum verður sagt.
at Telefonverkið hevur skift
tær gomlu mynttelcfonimar út
við korttelefonum
Hetta er bert lutvfst rætt við
tað at korttelefonin f løtum
mcira skal uppfatast sum eitt
iskoyti til veranđi mynttelefonskipan Telefonverkið kemur
framhaldandi at bjm>a telefon
felaganum ymisk sløg av
mynttelefonum, og tað verður
mett um í hvørjum einstøkum
føri. um tað er rætt at seta eina
mynttelefon ella eina korttelefon upp
Tað fínnast tívern ikki í
løtuni smæm korttelefonir, ið
eru egnaðar at seta upp í van
ligum sethúsum. og tær kon
telefonir, ið Telefonverkið set
ur upp nú, eru alt ov kostnaðar
miklar tíl hetta endamál
Telefonverkið veit sjálvandi
um tcir trupulleikar. ið verða

nevndir i lesarabrævinum, og
arbeitt verður støðugi uppá at
fáa hóskandi tól. ið kunna
betra hesi viðurskifti
Telcfonverkið væntar um
stutta tíð at kunna bjóða eina
nyggja mynttelefonútgerð. ið
er serlíga gjørd til telefonina í
vanligum sethúsum
Hetta
mynttelefontólið er ikki siørri
enn at tað kann standa við
síðuna av telefomm og prisurin
verður sámiligur Hetta tólið
kann eisini spcrra fyri útgang
andi samialum eftir vnski
Onnur tól eru eisini i umbúna, ið kunna skráseta allar
samtalur á einan vanligan
telefonlinju, soleiðis at felagin
sjálvur kann halda skil á,
hvussu tclefonin verður nýtt
Telefonverkið fer at lysa
nærri í bløðunum so hvørt hesi
tólini vera til sølu
Viðskiftadeildin.

Arbeidsloysistrupulleikin lættur at lovsa
At fáa arbeiðsloysið i Føroyum
niður a null altur, er sera ein
fa.lt. Tað er bara at kanna cftir
hvussu arbeiðsfordeilingin er
Tak til dømis: Fin maður og
ein kona. bæði í almennum ar
bciði, ella annað i almennum
og hitt i pnvatum Tey sita
bæði við stórum lønum,
30.000-50.000 tilsaman um
mánaðin. Husim cru mðurgoldin
I grannahúsinum, sum eru
nyggjari. búgva eini ung hjún.
tey eru bæði arbeiðsleys. og
hava stórt lán at dragast við.
Hví ikki siga øðrum av tcimum fyrstnevndu upp, og geva
øðrum av teimum síðstnevndu
arbeiðið? So var arbeiðsloysið
úti av verðini; so cintalt er tað

Vit hava i dag kvalifiserað
fólk a tlest ølluni økjum
í dag gravar tað almenna og
hevur innlit i hvønn smálut í
privailívinum hja btirgarunum;
so kann henda fordcilingin ikki
verða so torfør at fremja
Og um samfelagið ikki kann
finna ulav hesum. at so borgar
in sjálvur byrjar at vtsa solida
ntet Um hetta seinna vil tú tva
leyst siga Tað er utopi. Men
hvi ganga ikki politikarar,
læknar, sjukrasystrar, prestar,
lærarar, piedagogar o.o a odda
Tað er væl skiljandi. at ung ar
beiðsleys eru djupt argað inn á
hesi. sum í heilum sknva, tosa
og tala so vakurt um hetta, men
sum gera tað øvugta

Spurningar til Jóannes F.idesgaard landsstyrismann
Nú kjakið umstðir eisini er far
ið at snúgva seg um Lands
sjukrahusið (LSl, vil eg heila a
tygum sum landsstýrismann í
heílsumálum. um at svara hesum spumingum í føroyskum
tjølnuðlum:
I Hvussu nógvar ymiskar
sergreinir eru á LS'*
2. Hvussu nógvir serlæknar
eru knyttir til hvørja av hesum sergreinum?
3. Hvussu nógvír sjúklingar í
miðal. yvir eitt 3 ára skeíð.
hava fingið viðger á hvørj
an av sergreinunum?
4 Heldur tú. at tað er ein ella
fleiri av hesum sergreinum
vit kundu spart pening, um
vit niðurløgdu hesa viðgerð
og i staðin sendu sjúkling
amar t.d. á rfkissjúkrahús
ið?

5. Lr tað ikki rætt, ui um smáu
sjúkrahusini ikki hava ein
yvirlæknu. er lað sera trup
ult. fyn ikki at síga ógjørligt, at fáa hjáiparlæknar
ella vanligar hospitals
læknar. og um sjukrahusið
ikki hevur minst eina ser
grcin, ja so er tað líka
ómøguligt at fáa ein yvirlækna
F.g takki fyri svarið og vóni. at
tað fæst ein skilagcSð loysn a
sjúkrahúsverkið i Føroyum.
men hugsi, at vit fy rr ella seinni
koma a< sanna orðini hjá Ásbjøm Joenscn, sála: at í Føroyum eru 3 smá sjúkrahús,
trupulleikin er tann. at tað eina
er ov stórt.
Vinaliga
Arni Joensen.
Klaksvfk

Dyrini og vit

Nu veðrið cr vorðið vem. sum
vit hava sætt. er lað neyðugt at
hugsa um dýrini. sum standa
uti i øllum vcðri Ikki oll eru
líku illa fyri, nokur kunnu tara
og kroka aftur undir. n tey
ganga leys a stórum øki Men
so er tað hiní. ið ongan veg
sleppa at kroka. tey kunnu vera
bundin ella innan fyri einum
hcilt litlum øki. so tcy hvørki
kunnu ganga seg heitan enn
minni kroka ' Eru umstøðumar
so nngar, so eiga tey at vera
tikin inn í illveðri.
Fólk, ið ganga fram við hesum dýrum, ið skelva vát og
køld. nngja og tosa um, hvussu
skilalcyst tað er. tá hugsað
verftur um. at eigararmr allir
sum ein vita so nógv betur. enn
vit onnur. hvussu eitt dyr skal
passast; men vit eru mong. ið
ivast?
Ongan l(ð hava so nogvir
heimleysir og utsmitaðir og
Proportionsforvrængning
gloymdir ketthngar gingið runt
Mon dette citat fra Jyllands- me da slet ikke. nár man ikkc og valað sum nú Tað hevur
Posten fra tirsdag den 9. no- er i stand til at præstere den venð nngt. mcn nu ber av
vember handler om det færø- fomødne kvalitet «
Allar hesar lýsingamar um
ske sygehusvæsen
Næ. dct handler sámænd om • hara at heinta hesar fittu kett
»Ht lille land. kortc afstande det danskc sygehusvæsen Med lingamar« eru av tí ónda. t(
mált i transportúd. befolknin
dettc t mente synes diskussio- næstan øll hesi neyðars dýr fáa
eina syndarliga lagnu
gen sá beskeden af størrelse. at nen pá Færøeme at hde af al
der ikke er fomuftig begrun
Bara um tit vua eitt gott
vorlig
proporttonsforvræng
heim til kettlingar og hundadelse. endsige saglig mulighcd ntng
for. at allc hospitaler skal have
hvølpar, skulu tit seta við. Hitt
cnkki ncyðugt ídag Kettumar
specialister for alle dárligdom
KS

Sjúkrahúsverkið er aftur
farið at spøkja. F.g fart at
spyrja, hvat er tað fyrt
slutur og slatur tit tosa
um,
okkara
ráðandi
menn’ Skulu vit nu aftur
hava eitt læknastríð? Eg
ton næstan at siga tykk
um frá ølluni norðoying
um, at verður K1 Sjúkra
hús reduserað eitt vet,
verður tað næsta lækna
stríðið. Og tað ynskir

neyvan nakar sum upplivdi tað aftur
Tað verður so nógv tos
að og skrtvað um Havn
ina.
Poul Michelsen sat sum
borgarstjóri í 3 ella 4 valskeið Og eitt skal Poul
etga. at hann hevur verið
Havnini góður, og stýrt
væl. Tað bleiv einki klor
að av Pouli. Havnarmenn
ella
tilflytarar
rnugu
ásanna tað arbeiðið. sum
Poul læt ur hondum og
takka honum og tí samgongu, hann sat saman
við.
Onkur heldur. at hetta.
eg skrivi hvat Poul og teir
hann var saman við hesi
ártni hava megnað. er
spott Lat meg sláa tað
fast við tíggjutumma
seymi, var eg búgvandi í
Havn. skuldi Poul fingið
mína atkvøðu (sjálvt um

Til Telefonverkið

Viðv. Sjúkrahúsverki Førova

kunnu taa P-bollar og tilun
kann táa sproytu. so tit sleppa
fra at hava kettlingar og hvølp
ar i tíð og ótið
Um tólk ikki kenna áhyrgd
fyri dyrum sinum, sc> var belri.
at tey ongantfð høvdu møisl
Kenna tygum áhyrgd, so sig
ið okkum fra. setið lysing i
bløðini. ta eitt dýr villist burtur
Hyggið eismi i bløðini. um tað
skuldi venð komið í.
Stendur tað uppsknvað hjá
okkum. eru møgulcikar fyri at
fáa tað heim aftur. um onkur
tinnur tað og ringir. soleiðis
áttu øll at komið heim aft'ir;
men hctta er bara. um eigann
boðar tra Tcimum folkum. ið
taka sær av einurn vilstum dýri,
ta tað kemur til hurðina. takka
vit. Tit hjalpa okkum so væl
Hava tygum hug at hjálpa
okkum og stuðla okkum eru
tygum vælkomin at gerast lim
ur í fclagnum við at nngja
11912 ella 15018
Hnn eina ferð -Gevið ikki
eitt livandi dyr i jólagávu Skulu fólk hava kettling ella
hundahvølp, so mcga tcy sjálvi
hiðja um tað. ti øll í húsinum
hava tosað um tað og ynskja
sær eitt. og eisini vilja passa tað
øll ánm framcftir, sum tað livir.
um lað verður passað og veit.
at her býr tað.
I >jóra verndarfeiagtð.
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fekk við at landa aðra
staðni Lasttrnar hjá báðum skipum vóru stórt sarð
eins við tað, at teir samtrola.
Úrslitið av kanmng
okkara vfsir fylgjandi

Klaksvfk
Froyur
kr
3,40
2,00
2.50
3.18
3 ,4 2

Vit vilja við hesum vísa
á. at kritikkunn ikki var
rættvisur. men harafturímóti sera misvísandi fyn
tey, sum st>u sendmgma

Vinarligast
Bjarti Mohr,
P/F Føroya Fiskavirking

Hvat er tað, sum fer fram
í Føroyum í dag?

Brøv til D im m alæ tting
Svar (il »Ein ið tosar alt ov n<>j»v i telefon«

an, at Fiskavirking gevur
sktpunum vem sømdir,
enn aðnr gera
Vit hava kannað málið,
og tað vísir seg, at Føstuvarðt fekk hetn prís frá
Fiskavirking, enn Froyur

I Dimmalætting tann 1I I I
1993 sknva tit, at tað er tele
fonsex. ið fólkim nngja til
Hg haldi at (it eru ógvuliga
frek. ti tit eru hæði køldog kynisk, tá man ringir til tykkara. og
bióur tykkum um at kanna
hetta, ti tað ma verða eitt 0 ov
nógv, tað er heilt sikkurt
Sum eg havi sagt fyrT, vit eru
bæði úti og arbciða aílan dagin,
tara heiman ifra kl 06 30.og tá

hava vit ov mikið at gcra heima

Aftur til Sjukrahusverkið
Eftir tí vit hava hoyrt
skulu tey smáu sjúkrahus
ini nærum leggjast niður,
eftir tí rapportim, sum nú
er gjørd. og so at siga alt
skal savnast i Havn
Fyri tað fyrsta veit eg
og mong við mær tkki, hví
J Eidesgaard skal seta
nakrar danir at kanna
okkara
sjúkrahúsverk?
Hvat vita teir meir enn
førovingar um sjúkrahus
verkið?

Rapportin er hol i
høvdið øll sum hon er l.at
okkum sjálvar orðna okk
ara viðurskiftir. Og gev
hesum dønum fótin í
reyvina, har teir hoyra
heima
Harra
Etdesgaard,
hvussu nógv kostar rapportin?
A
Sjúkrahúsinum
í
Havn detta teir um betnini
á hvørjum øðrum, tað er
sannletkin Basta
Lat okkum hava okkara sjúkrahús í frtð
Føroyar eru í svárastu
pentngaltgu
kreppu.
Linubátamir fáa tkkt fyrt
kølivatn Eg vænti neyvan
at Bjarti Mohr og Co. fara
at bjarga landtnum
Eg stgi sum ein; G R Á T
LA N D
GRÁT
John Sigurd Joen.sen,
Klaksvík

Luxus Føroyingar
enn at tosa við »iclefonsex«.
sum tu á Teleíonverkinum siga
ai vit gera.
Eg vcit. at nøkur hava rent
sakførara imód tvkkum. og vit
eru fleiri, sum eisini fara at
koyra sakførarar eftir tykkum
Sjálvt um tað er monopol hja
TLF. skulu tit ikki sleppa so
lætt
Hetlsan
F.in, ið ikki gevst.

\'iðmerking til samfelagsfrøúing
Fyn fáum døgum siðani varð
sagt i útvarpinum, at førovskur
samfelagsfrøðingur
hevði
grein i Berhngvke Tidende um
føroysku psilitikaramar. aldur
og trúvirði tcirra
Hg en ikki ósamdur i hesum.
men hann glovmdi at siga, hvi
flcstu pohtikaramir og harav
landið var komið í hesa vánaligu støðu
Nevnliga tað, at meginpartunn *v politikarunum hava ør
kymlaðfólkið iðhcrb>r við
ovcruligum. Ijósareyðum. na
tionalum. innantómum tosi
Vit menmskju. íð hava venð
stýrd av lcið í fimti ár. kunna

hann er fólkalloksmaður). Poul, tú etgur rós fyn
tað tú hevur gjørt fyn
Havnina, tað kunnu alltr
Havnarborgarar sanna
Eg ætlaði at fara norð
um Mjóanes, tað verður
eina aðru ferð
Nú var tað ikki Poul, eg
ætlaði at umrøða. men nú
er tað so gjørt'

ikki vzl fóta okkum i longdini.
Tað hevur søgan lært okkum
Samfelagsfrøðingunn segði
eisini, al neyðugt verður al fáa
yngn politikarar at loysa teir
gomlu av
Um tað kann vera nakar
bati, so verður nevðugt við
broyttan læru - har vemligi
sannleikin fær livihkindi og
ikki innantómt orðaskvaldur.
fyn at royna at bjarga sær
nakrar alkvøður Ja, keypt fyn
milliardir. uttan at fáa nakran
vinning Tað sær tú cismi sjálv
ur
F.in snnnur

Tað cr í dag ein heilur hópur av
føroyingum i øllum samfelags
stættum. sum liva eina reina
luxus tilveru í tí dagliga Ifvinum, íð hesi dagliga rcypa sær
av. tá ið ein skiftir orð við hesi
Tað at líva eina reina luxus tilvcru. tað er tá ið ein livir yvir
evnir, hvat tð ein heilur hópur
av føroyingum framhaldandi
gera í dag, tá ið hugsað verður
um øll tey vælbjargaðu.
Tað eru øll tey, sum liva í
stórum dýrum scthúsum og
hava dýrar bilar og summarhús
ultanlands og sita í nógvum
týðandi nevndum og ráðum og
hava fleiri størv, sum kundu
verið latin arbeiðstøku
Tað er serstakhga ínnan familju-, vinar-. kenntngar-politikkin. ley dagliga gera seg
galdandi bæði óheft heft at
fakfeløgum. politisku flokkum, samkomum, og hvørs hesi
dagliga ganga undan at skapa
samfelagsórættvísi
Tað er nógv fýri. at hesi
sleppa undan at vera dngin til
svars fyn alt tað skipaða virksemi, ið hesi hava koyrt á tær
nógv umrøddu tvingilssølur
seinastu ánni. og hvørs nógv av
virksemmum kemur undir sanering
Tað eru nógv av hesum, sum
eru flutt av landinum I onnur
lond. so tey framhalđandi
kunna liva yvir evnir; tað er
ongantið komið teimum til
hugs. at tcy bæði hugsjónarhga
og hugburðarliga ikki hava

fylgt broytingunum
Tað er ti neyðugl at fáa eitt
nýtt ættarlið av vinnulivs- og
idnaðar- og landbúnaðar- og
flski- og útróðrarmonnum at
koma i staðtn fyri hesi fyrr
nevndu, skula vtt cndurreisa
búskapin í Føroyum Tað er
nógv smæm skipað virksemi
um alt landið og i Havn. ið skal
skapa grundarlagið undir sam
felagnum við nýggjum for
rætmngs- og vinnulfvs og
lciðslu skipanum. ið skal geva
okkum nyggjar fortrcytir. ið
eru neyðugar
Tað eru hesi fýrr nevndu í
tráð av vánaiigu forrætnmgsog vinnulivs- og leiðslu skipan
um, ið hava skapt arbeiðsloysi
og kreppumar og hungur og
hall. ið vanliga fólkið liður
undir i tí dagliga gerandisdeg
num bæði um landiðog ( Hasn
Tað skal eisini vera vfst á. at
hcsi sýna valdsmentalitet i ti
dagliga mótvegis teimum for
fylgdu og kúgaðu, ið vera hæði
misbrúkt. útnyttað, villlculd av
tcimum. tað hevur ein sæð
flem ferðir og hevur eisim liðið
undir ú sjálvur
Tað skal til seinast vera sagt.
at luxus føroyingar mcrkja
ongan mótgang ella nngar tíð
ir, tá ið hesi eru fullkomiliga
køld og kymsk mótvegis teim
um forfyígdu og kúgaðu. ið
ikki hava dirvi. áræði at siga
sfna hugsan um tey sterku f
vamfelagnum
H am Birgír Hansrn

