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okkara møguleikar um 
fólk, sum hava onkra út- 
búgving, taka ymisk skeið, 
t.d. í 2-4 mánaðir, har tey 
fáa tað sum krevst afturat, 
fyri at gera okkurt ávíst ar- 
beiði í oljuvinnuni.

Onnur kunnu fara uttan- 
lands at starvast í oljuvinnu, 
ella útbúgva seg, eisini á 
hægrí lærustovnum.

Newfoundlendingar vístu 
á, at oljufeløgini áhaldandj 
søgdu teimum, at teir ikki 
megnaðu nakað. Men teir 
góvust ikki á hondum, og 
nógv hevði borið til hjá 
teimum. Tað ringasta ein 
kann gera er at undirmeta 
eins egna mátt.

Fyrisiting
Tað ræður um at økja kunn- 
leikan um oljuvinnu innan 
øll øki, so vit verða fyrireik- 
að til oljuvinnu. Vinnan 
lagar seg ymiskt frá einum 
landi til annað, og føroying- 
ar kenna best til sítt egna 
land, tí skulu vit hava nakað 
av serkunnleika í Føroyum.

Ein føroysk oljufyrisiting 
skal verða før fyri at sam- 
ráðast við millum sterkastu 
feløg í heiminum, um treytir 
fyri luttøku, um so er at 
vinnuligar oljukeldur verða 
funnar. Tá skulu vit vita 
hvat vit vilja samráðast um, 
og samráðast á jøvnum føti 
við oljufeløgini, út frá ein- 
um hollum kunnleika til

Atli Mortensen

Føroysk luttøka
Oljuvinnan er ógvuliga 
»breið vinna«, og kann ger- 
ast partur av flestu sektor- 
um í samfelagnum, innan 
farmaflutning, tænastur, 
hondverk, ídnað o.s.fir. 
Týdningarmikið er, at vinn- 
an er kappingarfør, og at 
fólk eru útbúgvin.

Vit kunnu bert luttaka, 
um vit eru kappingarfør í 
prísi, dygd og tænastustøði. 
Vinnan krevur, at tú kanst 
veita røttu tænastuna alt ár- 
ið, hvønn dag og tíma. eisini 
halgidagar.

Vinnan, t.d. Føroyskur

íløgur
Vit vóru ávarað ímóti at 
vága pening, við at gera 
beinleiðis íløgur í eitt nú 
leiting og framleiðsluvirk- 
semi. »Latið oljufeløgini 
fremja tær stóru íløgumar, 
og vága peningin,« vóru 
ráðini.

Bert at bora eitt hol kann 
kosta einar 150 milliónir, 
og í fáum førum verður olja 
funnin fyrstu ferð. Fram- 
leiðslan er nógv dýrari. Tí er 
vandin stórur fyri at missa 
pening hjá okkum.

»Nýtið verandi struktur í

vinnuna.
Fyrisitingin skal hava 

hollan kunnleika til løg- 
frøðiligar, tekniskar, um- 
hvørvisligar, búskaparligar, 
ffggjarligar, jarðfrøðiligar 
og politiskar spumingar, í 
sambandi við frálanda- 
vinnu.

Kunnleikin skal grundast 
á egnar, og góðar útlendsk- 
ar serfrøðingar. í dag eru 
kommunikatiónsmøguleik- 
amir so góðir, at fyrisitingin 
kann hava beinleiðis teldu- 
samband við ráðgevara- 
virki og informatiónsskip- 
anir um allan heim.

Umframt málsviðgerð, 
kann fyrisitingin verða mið- 
depil fyri upplýsing til al- 
menning, feløg og stovnar, 
sum ein kann venda sær til. 
Neyðugt verður eisini at 
gera eina endamálsorðing 
við eini føroyskari olju- 
vinnu, sum bæði vinna og 
tað almenna orða saman. 
Her kundi ein bólkur skriv- 
að eitt álit, sum almenning- 
ur og politikarar kunnu taka 
støðu til.

Neyðugt verður eisini at 
gera tað neyðuga lógar- 
verkið í sambandi við olju- 
vinnu. Oljuvinnan vil vita, 
hvørjar lógir eru galdandi í 
Føroyum. Talan verður um 
rammulógir, ógvuliga breitt 
orðaðar, sum m.a. avmynda 
tað vit vilja við einari før- 
oyskari oljuvinnu.

í Newfoundlandi var lagt 
okkum eina við at hava eina 
so emtalda fyrisiting sum 
tilber, helst bert ein stovn, 
sum hevur neyðugar heim- 
ildir og ábyrgd. Teirra fyri- 
siting er alt ov stór, m.a. tí 
hon er dupult, bæði ein Ka- 
nadisk (føderal) og ein 
Newfoundlendsk (provinsi- 
el) fyrisiting; nógv sita tí og 
gera sama arbeiði.

Strategi
Newfoundlendingar mæltu 
okkum til at hava eina 
grundleggjandi strategi fyri 
oljuvinnuna. í høvuðsheit-

um snýr tað seg um, at vit 
velja ímillum at a) seta ta 
treyt, at føroysk arbeiðs- 
megi og vinnulív luttaka í 
oljuvinnuni, ella b) bert 
áleggja oljuvinnuni skatt og 
gjøld.

I grundregluni er olju- 
vinnan til reiðar at nýta 
ávísa peningamongd f ein- 
um landi, um útlit eru fyri 
vinningi. Um samlaða pen- 
ingamongdin, sum nýtt 
verður, fer beinleiðis í 
landskassan, er Ifkamikið.

Newfoundland hevur 
sera stórt arbeiðsloysi, teir 
hava tí valt at luttaka á so 
nógvum økjum sum tilber. 
Tá teir á hvøijum ári bjóða 
øki út til kanning og fram- 
leiðslu, bjóða mangan fleiri 
feløg seg ffam.

I teimum samráðingum, 
sum síðan verða við al- 
mennar myndugleikar, 
verða oljufeløgini spurd um, 
hvussu tey vilja nýta lokal 
virki, fyritøkur og arbeiðs- 
megi. Víst verður á hvøiji 
virki kunnu brúkast innan 
oljuvinnuna. Sterk oljufel- 
øg, sum vilja nýta lokal 
virki, útbúgva og seta fólk í 
starv, fáa mangan rættindini 
til ávfst øki.

Vit skulu ansa eftir ikki at 
seta oljuvinnuni ov strong 
krøv, men finna eina javn- 
vág millum okkara og teirra 
áhugamál, so vit fáa inn- 
tøkur, arbeiðs- og vinnu- 
møguleikar, og oljufeløgini 
fáa vinning. Serliga í fýrsta 
umfari ræður um at verða 
lagaligur og fáa oijufeløgini 
til Føroyar. Um tey finna 
vinnuligar oljukeldur, 
hækkar virðið og áhugin 
fyri Føroyum, og treytimar 
kunnu tá herðast í næsta 
umfari.

Okkara strategi
Hvussu okkara strategi skal 
verða velst um a) búskapar- 
ligu støðuna í samfelag- 
num, og b) hvat vit eru før 
fyri at veita av tænastum.

Nú hóparbeiðsloysi er í 
Føroyum, tykir mær tað 
verða skilagott, at vit royna 
at luttaka á so nógvum økj- 
um sum tilber. Vit hava tørv 
á aðrari vinnu enn fiski- 
vinnu, og við at luttaka, læra 
vit so við og við.

Føroyingar eru dugnalig- 
ir til alt arbeiði á sjónum, 
Vit hava drúgvar royndir 
sum fiskivinnutjóð og innan 
farmavinnu. Vit útbúgva 
fólk innan øki, og hava eitt 
vælútbúgvið fólk yvirhøvur. 
Føroyingar sigla um allan 
heim.

Vit hava møguleika at ar- 
beiða á seismiskum skipum, 
innan supply vinnu, á bori- 
pallum/skipum, á fram- 
leiðslupallum o.s.fr. Tær 
føroysku skipasmiðjumar 
kunnu umvæla, byggja og 
umbyggja skip til olju- 
vinnuna.

Okkum var sagt, at olju- 
feløgini altíð nýta lokala ar- 
beiðsmegi á framleiðslu- 
pallum, tí tað er ov dýrt at 
flyta fólk langa leið. Tess- 
vegna kunnu vit vænta, at 
meginparturin av fólkinum

Oljuídnaður, má kanna 
hvønn tørv oljuvinnan hev- 
ur, og kunna sínar limir um 
møguleikamar. Tað verður 
eisini neyðugt, at limimir 
lúka strong dygdarkrøv, so 
tað álit, sum alt hvflir á, 
verður skapt millum partar- 
nar. Hetta hendir ikki eftir 
einum degi, men má verða 
endamál felagsins.

Samstarv er leiðin fram. 
Føroysk vinna eigur at sam- 
vinna (joint venture) við 
virkir, sum hava royndir í 
oljuvinnuni aðrastaðni. Tað 
gagnar okkum, tí vit fáa 
neyðuga kunnleika á økin- 
um, og tey fáa møguleika á 
føroyskum øki.

Handilsvinnan má royna 
at samstarva við útlendsk 
feløg, og bjóða seg til at um- 
boða ymisk »merki«, so 
vinnan gerst før fyri at veita 
røttu tænastuna. Soleiðis 
virkar vinnan allastaðni, tað 
ræður um at verða opin, 
men tó stýra sjálvur.

Føroyingar eru vælút- 
búnir, og eru førir fyri at ar- 
beiða innan mong øki í olju- 
vinnuni. Men vit økja um

samfelagnum, eitt nú vega- 
kervi og havnir,« var annað 
ráð vit fingu. Sjálvir gjørdu 
teir stórar fløgur í havnir
o.a., og tað vfsti seg, tá tað 
kom til stykkis, at bert við 
smáum ábøtum kundu teir 
nýta verandi vegakervi og 
havnalag.

Tað føroyingar í fyrsta 
umfari skulu nýta pening til, 
er at útbúgva fólk, og at 
betra kappingarførið hjá 
føroyskum virkjum og fyri- 
tøkum. Verður ongin olju- 
vinna í Føroyum, er hetta 
ikki til fánýtis, tí tey kunnu 
arbeiða í útlondunum, ella 
innan onnur yrki í Føroyum.

E.S. Eg vil takka Føroya 
Oljufelag, Statoil, Shell, 
Búagrunninum, Skipafelag- 
num, Fiskimannafelagnum 
og Landsstýrinum fyri, at 
tey stuðlaðu mær fíggjar- 
liga til ferðina.

Føroysk oljuvinna
Mær hepnaðist at luttaka á 
intensivum skeiði um olju- 
vinnu í Newfoundlandi her- 
fyri. Vit vóru unđirvíst av 
einum hópi av fólki, sum 
eru knýtt til oljuvinnuna 
innan fyrisiting, vinnulív
o.s.fr. Tað verður ov drúgt 
at koma inn á alt tað sum 
umrøtt var, tí vil eg av- 
marka hesa grein til at um- 
fata tey ráð, hesi tey fremstu 
fólkini innan oljuvinnu í 
Newfoundlandi høvdu at 
geva okkum føroyingum.

á framleiðslupallunum 
verða føroyingar (um vit 
koma so langt um 10-25 
ár). Eisini kunnu vit rokna 
við at gera okkum galdandi 
innan supplyvinnu.

I hesum førunum er tað 
týdningarmikið ikki at 
krevja nakað frá oljufeløg- 
unum, sum fer at koma 
álíkavæl, tí so fáa vit so 
mikið minni í skatti og av- 
gjøldum frá oljufeløgunum, 
uttan at okkara arbeiðs- 
møguleikar betrast.
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Oljuidnaður sambindingarlið 
millum Føroyingar og Western
- Tað er ikki okkara uppgáva at peika 
nakran ávísan út, men at gera vart við 
teir møguleikar, vit hava at bjóða West- 
em. Westem skal síðani gera av, um 
okkara tilboð passa við teirra arbeiðslag, 
segði Magni Arge, formaður f Føroya 
Oljuídnaði, fyrr í vikuni.

Tann l.junikundi Westem byijaseis- 
miskar kanningar i føroyskum øki. 
Loyvið er galdandi í tvey ár. Føroya 
Oljuídnaður umboðar alla ta vinnu í 
Føroyum, sum áhuga hevur fyri olju.

í fyrstu atløgu verður avmarkað 
hvussu mikið føroyingar kunnu fáa burt- 
urúr hesum fyrstu seismisku kanningun- 
um, tí bert eitt skip fer at gera royndir. 
Einir 35 til 40 mans verða við skipinum.

Magni Arge sigur, at hóast vit ikki fáa 
tað nógva við oljuvinnuna at gera fyrstu 
tíðina, ræður um at vera tilbúgvin. I hes- 
um sambandi varð skipað fyri skeiði fyri 
vinnulívsfólki, har danskur oljuserfrøð- 
ingur legði lag á.

Bergur Wardum valdi 
at stevna fútanum
Høvuðsvitnið f sakarmálinum millum 
sorinskrivaran, Joen H. Andreasen, og 
blaðstjóran á Oyggjatíðindum, Dan 
Klein, er ikki mjúicur at strúka. Eftir at 
Føroya Rættur valdi at stríka Berg War- 
dum sum vitni, ti hesin skuldi liva seg so 
inn í egin áhugamál, at hann ikki var 
álítandi, stevndi Bergur Wardum sor- 
inskrivaranum. Eisini dómarín í máli- 
num, Jes Schiøler, varð stevndur fyri út- 
spilling og æruskemd.

í seinastu viku valdi Bergur Wardum 
so eisini at stevna Mogens Nepper Chri- 
stensen, fúta, og Michael Bolsen, løg- 
reglufulltrúa og ákæra.

Grundgevingin fyri eisini at stevna 
fútanum og løgreglufulltrúanum er tann, 
at ákæruvaldið hevur avgjørt at kæra 
dómin í Føroya Rætti við kravi um 
harðari revsing. Og kært verður eftir 
teimum premissum, ið Føroya Rættur 
gjørdi, tá dómurin fall har.

- Tað meti eg vera tað sama sum at 
ákæruvaldið eisini skýrir meg svakan 
ella skizofrenan. Tí stevni eg, sigur 
Bergur Wardum.

Fleiri hildu Klovning 
vera stolnan
Sunnunáttina kom norska skipið, Thor 
Bass, á FuglaQørð á myrkari nátt. Mann- 
ingin kvetti endamar umborð á Klovn- 
ingi, og fóru so myrkir út eftir vánni - við 
Klovningi upp á sleip.

Onkur, ið sá tilburin, meldaði til Vakt- 
ar & Bjargingartænastuna, og Tjaldrið, 
sum var statt nærhendis, legði eftir 
norsku »piratunum«. Tíðliga sunnu- 
morgunin kom Tjaldrið á Havnina við 
Thor Bass og Klovningi. Alt gekk friðar- 
liga fyri seg.

Seinni var málið fyri í Rættinum, har 
frágreiðing varð givin. Og hóast málið 
tyktist rættiliga fløkt, fekk norska skipið 
loyvið at fara av Havnini longu sunnu- 
kvøldið; við Klovningi upp á sleip.

Seinni vísti tað seg, at tvey feløg hildu 
seg hava keypt skipið. Hetta mettu løg- 
frøðingar hinvegin ikki. Tískil liggur 
Klovningur helst við eina ella aðra 
bryggju í Noregi í dag.

Sjúkrabilatænasta í framlopi
Sekstan mans hjá sjúkrabilatænastuni 
fingu fríggjakvøldið í farnu viku prógv 
sum »medicinsk deligering som ambu- 
lancepersonale«. Teir útbúnu eru sostatt 
góðkendir at taka sær av øllum tólum og 
allari útgerð í sjúkrabilum.

Jógvan Jensen, leiðari av sjúkrabila- 
tænastuni, sigur við Dimmalætting, at 
hann, saman við einum lækna og 1. 
hjálparínstruktøri, hevur staðið fyri eini 
innanhýsis útbúgving av sjúkrabflafólk- 
unum.

Útbúgvingin byijaði, tá sjúkrabila- 
tænastan varð sett á stovn. Fyrst vóru 
nøkur skeið, har uppfrískað varð tað 
sjúkrabilafólkið frammanundan hevði 
tikið av útbúgvingum. Síðani varð undir- 
vísingin víðkað til tað, hon endaði við.

Leiðarin á sjúkrabilatænastuni sigur, 
at hetta er fyrsta ferðin, føroysk sjúkra- 
bilafólk fáa slíka útbúgving.

- Nú er grundarsteinurin lagdur, og nú 
verður so »bygt« víðari, sigur leiðarin.

Valstríðið byrjað av álvara
Mong eru tey, ið longu hava spíska sær 
blýantin ella tikið pennin av hilluni. Val- 
stríðið ella valpropagandain um ein vil, 
er byijað av álvara.

Vit loyva okkum at taka nakrar av 
valyvirskriftunum í Dimmaketting hesa 
vikuna:

Eilif Samuelsen: »Ódámliga valpro- 
paganda Javnaðarfloksins«.

Finnbogi Arge: »Hallið á ffggjarlógini 
størsti ffggindin hjá fólkum f almennum 
starvi«.

Pauli Ellefsen: »Ein ljósglæma«.
August G. Wang: »Skattaræningin 

politiskt grundað«.
Zacharías Bech: »Trupulleikar av 

førdum tjóðveldispolitikki«.
Heini Fossá: »Ungdómurin eigur

framtíðina!
Schuman Hjaltalin: »Politiskt rein- 

føri«.
Pauli Ellefsen: »Lógarbrot og polit- 

iskar brotsgerðir«.
Bjøm á Heygum: »Lagnuvalið«.
Heini Fossá: »Sambandsflokkurin

lækkar onga løn«.
Bjarni Djurholm: »Nýggj vallóg - 

Føroyar eitt valdømi«.
Eirikur Lindenskov: »Skeivt at við- 

gera stýrisskipanarlógina nú«.
Hesar vóru so nakrar av yvirskrift- 

unum, nú valstríðið er á byijunarstøði. 
Men bíðið nú, tær verða fleiri...

Arbeiðsleys mótmæla
Tey arbeiðsleysu hava mynda hesa sein- 
astu vikuna. Nú er ovboðið hjá teimum. I 
eini roynd at fáa landsstýrið at gera eitt- 
hvørt álvarsligt við Arbeiðsloysisskipan- 
ina, soleiðis at livandi verður hjá ar- 
beiðsleysum familjum, gingu tey mót- 
mælisgongu út í Tinganes mikudagin. 
Men tey fingu ikki stórvegis burturúr.

Jóannes Eidesgaard, landsstýrismað- 
ur í almannamálum, segði teimum ar- 
beiðslesu, at sitandi landsstýri í verandi 
støðu onki kann gera við málið.

- Einasti instansur, ið kann gera nak- 
að við málið, er stýrið fyri Arbeiðsloys- 
isskipanina. Tí er mítt uppskot framveg- 
is, at stýrið fyri ALS sum skjótast skrivar 
undir lánini, ið liggja klár í peninga- 
stovnunum. Gjørdi ALS-stýrið hetta, var 
Arbeiðsloysisskipanin bjargað, segði Jó- 
annes Eidesgaard.

Tey arbeiðsleysu vóru hinvegin ikki 
nøgd. Tey tóku leiðina inn í móttøku- 
bygningin í Tinganesi, og har sótu tey til 
kl. 21.00, tá tey fingu boð um, at løg- 
tingsformanskapurin fór at hava fund 
um málið dagin eftir. Men hóast for- 
manskapurin í løgtinginum ikki vil gera 
eftir ynski teirra arbeiðsleysú, nevniliga 
at kalla tingið inn um støðuna hjá teim- 
um arbeiðsleysu, gjørdu tey arbeiðsleysu 
av, aftur at sessast úti í Tinganesi 
fríggjamorgunin. Og har var ætlanin at 
sita líka til landsstýrið ella løgtingið gera 
eitthvørt munagott, so livilfkindi vera 
hjá teimum arbeiðsleysu í framtíðini.

Fútin steðgar ikki 
»Dan-Klein sakini«
Hóast Bergur Wardum hevur stevnt fút- 
anum, Mogens Nepper Christensen, og 
ákæranum, Michael Bolsen, hevur fútin 
ongar ætlanir at steðga sakini móti Dan 
Klein.

- Sakin gongur sum ætlað, sigur Mog- 
ens Nepper Christensen, fúti, í stuttari 
viðmerking við DimmaUetting.

Hann hevur onga viðmerking til, um 
hann heldur seg hava skýrt Berg War- 
dum svakan í og við, at ákæruvaldið 
hevur kært dómin, Dan Klein fekk í Før- 
oya Rætti.

Bergur Wardum sigur m.a. í stevning- 
ini, at hann varð strikaður sum vitni í 
Rættinum, tí hann ikki var álítandi. Og 
av tí at ákæruvaldið, t.e. fútin, kærir 
dómin við kravi um harðari revsing, 
metir Bergur Wardum fútan taka undir 
við at skýra seg svakan. Ætlanin var 
annars, at Bergur Wardum skuldi vera 
høvuðsvitni hjá Dan Klein.

Nógv til arbeiðis á Kósavirkinum
Eini 150 fólk eru til arbeiðis á Kósavirk- 
inum í løtuni, og sum skilst er ætlanin 
ikki at hava nakra felags frítíð á Kósa- 
virkinum í summar.

Eyðun Olsen, stjóri á Kósavirkinum, 
sigur, at tey í løtuni framleiða mest upsa 
og nakað av brosmu. Nakað ymiskt er, 
hvaðani fiskurin, virkaður verður á 
Kósavirkinum, verður keyptur. Nakað 
verður keypt á Gólvuppboðssøluni, ann- 
að verður keypt í fríari sølu aðrastaðni. 
Til dømis hava fleiri skip, ið hava verið í 
Barentshavinum, selt veiðuna til Kósa- 
virkið.

Hálvtannaðhundrað arbeiðsfólk er 
ikki tað mesta, verið hevur til arbeiðis á 
Kósavirkinum í seinastuni. Tá mest hev- 
ur verið at gjørt hava fleiri enn tvey- 
hundrað fólk verið til arbeiðis.

Higartil hevur virkið megnað at svara 
hvøijum sítt, men tað kann koma at 
standa á, minkar arbeiðið niður í onki, 
heldur stjórin, Eyðun Olsen.

Landsbvggifelagió skerpar
Ein av størstu ráðgevandi verkfrøð- 
ingsstovunum í landinum í mong 
harrans ár, Landsbyggifelagið, noyðist 
nú av álvara at skerpa um lønirnar. Nú 
byggivirksemið er minkað munandi, eru 
uppgávumar hjá Landsbyggifelagnum 
minkaðar nógv. Sostatt er minni tørvur á 
starvsfólkum. Og frá 1. juni eru tey 
starvsfólk, ið eftir eru, tfmalønt.

I>øgmaAur í Alborg
Sunnudagin fer Marita Petersen, løg- 
maður, at flyta fram grundlógarrøðu í 
Alborg.

Sjeytifimm áreru liðin sfðani Norrøna 
Felagið varð sett á stovn, og eftir sum tað 
er hetta felag, ið fyrireikar dagin, tey 
rópa Nordens Dag, hava tey gjørt av at 
skipa fyri norðurlendskum tiltøkum við 
sangi og tónleiki á øllum norðurlendsk- 
um málum.


