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an itndalÍKa. vóru fyrst og 
ln-mst la-knamir móti 
dei Idarsj ukrasystrum.

í orðum var samhugin 
hja DIOS storur við 
sjukrasystrunum. -Konse- 
kvensen er, at sygeplejer- 
skeme oplever driftslede- 
rens stil som arrogant, au- 
toriUer. aggressiv og ufor- 
sonlig', skrivaði DIOS í 
samhandi við, at fleiri 
la'knar uppfata sjúkra- 
systrarnar sum ikki annað 
enn hjalparfólk.

I tilraðingini fra DIOS 
var samhugin to ikki lika 
trevtaleysur. Kravið um at 
faa sjukrasystrastjóra 
settan á líka føti við 
læknastjora vann ikki 
frama

Strukturaiistur
DIOS var strukturalist- 
iskt í sinum tilmæli til 
eina loysn. Ut fra niður- 
støðuni kundi staðfestast. 
at DIOS, tá til stykkis 
kom, gav súluhygnaðinum 
skvldina fyri óskilið á 
landssjúkrahusinum.
Onki høvd rullaði

Og so gav DIOS i siðsta 
enda læknunum viðhald i, 
at teir aftana sjey ara 
lesna og sum oftast viðari 
uthúgving innan fynsiting 
aftrat hesum, hava rætt til 
ein læknastjóra.

Samstundis mugu
sjukrasystraraar asanna. 
at teirra fyra ár a skula- 
ÍNmki gevur ikki rætt til j 
sjukrasystrastjora Men j 
tað vilja tser so ikki finna 
seg i. Av somu orsøk fara 
sjúkrasystramar eftir 
øllum at døma ikki til ar- 
heiðis í dag.

Niels Pauli Danielsen og 
hansara floksfelagar i 
KrK hlanda seg nú upp í 
striðið um bygnaðin á 
landssjúkrahúsinum

KrF studlar sjúkrasystrum
Kristiligi Folkaflokkurin hevur sent Axel 
Nolsoo, landsstýrismanni við heilsumáluin 
skriv, har flokkurin krevur, at sjúkrahús- 
stjóri verdur settur, soleiðis at bygnadar- 
broytingamar kunnu halda fram.
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KrF sigur í brævinum til 
landsstýrismannin, at 
sjúkrahúsrøktin er so 
týðandi partur av heilsu- 
verkinum, og sjúkrahús- 
verkingum, at tað er

óhugsandi at arbeiða við 
bygnaðarbroytingum 
uttan at taka henda part- 
in við.

Av somu orsøk heitir 
KrF á Axel Nolsøe og 
landsstýrið og biður teir 
seta tann røktarstjóra 
fyri sjúkrahúsverkið.

sum sjúkrasystrafelagið 
hevur biðið um.

Eisini stýrini
KrF heitir somuleiðis á 
landsstýrismannin um 
beinanvegin at velja stýr- 
ini fyri tey trý sjúkra- 
húsini soleiðis, at ongin 
ivi skal fáa loyvi at stinga 
seg upp um, at øll trý 
sjukrahusinini verða 
varðveitt sum væl virk- 
andi eindir, skrivar 
Kristiligi Fólkaflokkurin 
i brævinum til Axel Nols- 
øe.

Sjúka h ú sið
Standandi stridið á 
landssjúkrahús- 

I inum. har sjúkra- 
! systrarnar eftir at 
j vera trýstar í de- 
i fensivin av D IOS  

frágreiðing nú fara í 
offensivin við at 
leggja arbeiðið niður,

' er í síðsta enda eitt 
maktstríð millum 

i tvær fakligar 
fraktiónir -  læknar 

; og sjúkrasystrar.
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I dag, tysdag, leggja sjuk- 
rasystraraar í Sjukra- 
svstrafelag Føroya allar- 

I helst arbeiðið niður.
I Hetta er seinasti leikur i 

drúgvum stiði a lands- 
sjukrahusinum. Eitt stnð, 

| har ikki bara starvsfolk og 
leiðsla hava sin leiklut. 

! men har eisini Tinganes 
og hin sokallaði ohefti ser- 
kunnleikin eru komin upp 
í part.

Sáttmálabrot
.Millum seinastu detaljur- 

' nar i stríðnum. sum í 
veruleikanum snýr seg 

| um makt, er, at sjúkra- 
j systramar t brævi til 
i landsstyrið siga, at lands- 

stýrið hevur brotið starvs- 
; sattmálan við sjúkrasvstr-

amar. Svarið frá lands- 
stýrinum var eitt beinleið- 
is kontraálop, har løgmað- 
ur staðfesti, at tað eru 
sjukrasystramar, sum 
brota sattmalan, um tær 
ikki vilja luttaka i bvgnað- 
arbrovtingini á lands- 
sjúkrahúsinum

Frágrciding 
hjálpti ikki
Orsøkin til. at sjúkra- 
systramar ikki vilja lut- 
táka i bygnaðarbrovting- 
unum er, at teirra fremsta 
krav um at fáa ein sjúkra- 
systrastjora settan a jøvn- 
um føti við ein lækna- 
stjora. varð ikki gingið á 
møti av hvørki ráðgeving- 
arfyritøkuni DIOS ella 
landsstvrið um. t so máta 
standa sjukrasystramar 
ra»ttiliga emsamallar. Tær 
settu sítt alit a eina kann- 
ing. sum henda danska 
raðgevingsfyritøkan DIOS 
skuldi gera Men akk. 
I)IOS forkastaði tankan 
um ein sjukrasystrastjóra 
i teirra tilmæli. Og lands- 
stýrið valdi at fvlgja til- 
mælunum 1 hesi kanning. 
sum kostaði skattgjald- 
aranum uti við eina hálva 
millión krónur.

Byifnaðarbroyting
lyklaordid
Bygnaðarbroyting var 
annars lyklaorðið, sum

skuldi bjarga landssjukra- 
húsinum undan totalum 
mðuleika. aftan á at 
kreppa siðst i HO'unum 
rakti Føroyar og harvið 
eisini eitt sjukrahusverk, 
sum famu 15 árini hevði 
staðið fremst i røðini. tá 
almennu veitingar øktust 
við hundraðtals million- 
um til almenna sektorin

Men hetta fekk ein enda 
i 19H9.

í 1990 var greitt, at 14fí 
skuldu sparast innan 
sjúkrahúsverkið.

Seinastu seks ánni hfv 
ur sjúkrahusstjorin so 
roynt at fáa kahalina at 
ganga upp. samstundis 
sum 20'í av veitingunum 
em  spardar burtur. Sjúk- 
rahusstjorin hevur fingið 
mangt toyggið í sambandi 
við sparingamar. ió elvdu 
til slíkan trega, at prutnð 
bleiv einaferð um, at geva 
starvsfolkunum a lands- 
sjukrahúsinum kreppu 
hjálp.

Sálarligur terror
Nu nøkur ár aftan á er hitt 
gamla orðatakið aftur við- 
komandi: Tá kmbban er 
tóm bitast hestamir

Sálarligur terror. figg- 
indamyndir, sínámillum 
aggresionir og chikana 
gjørdist sambært DIOS 
fragreiðingina gerandis 
kostur a landssjukrahús- 
inum. Og fraktíóniraar. 
sum spankaðu hvønn ann-

Tey trúðu ikki, at o lja  
ú r jø rð in  kundi brenna

Føroy ingar vildu ikki trúgva, at tað kundi bera til at nýta olju upp úr jørð in i 
sum brenni. í lHfid kom Hans 1‘auli v ið K rá ir í Vági v ið fyrstu steinoljuni. Og 
hvat høvdu te ir  gomlu nú hild ið ið menn eru farn ir at bora e ft ir  hesum 
•■svarta gu ll- í Onav ik í Ixipra? Mynd Jen* Kr Van«

Tá føroyingar fra»ttu, 
at teir úti í londum 
nýttu olju upp úr 
jørdini sum brenni, 
vildi eingin trúgva tí. 
Gamal nólsoyingur, 
id lisið hevði hetta í 
enskum bløðum, helt 
at ikki mundi vera 
leingi til henda olja 
kom til Føroya. í 
1863 kom vágbing- 
urin Hans Pauli 
Magnussen við 
fyrstu steinoljuni. Og 
nú 133 ár seinni bora 
teir í Ónavík eflir 
hesum »svarta gulli«
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1 sambandi við, at tað 
sunnudagin 22. september 
vóm liðin 125 ár síðan 
Sverre Patursson í Kirkju- 
Ix» varð twrin í heim, læt 
Gindsbókasuvnið upp eina 
framsýning við handritum 
og øðrum frá hansara 
hond.

Á framsýningini, sum er 
opin hvønn dag meðan 
l^andslNikasavnið er opið, 
fram til 15. november. em 
handnt til røður, søgur, 
dagliøkur, uppskriflahøkur 
o.a Fusini er at siggja tað, 
sum Sverre Patursson gav 
út á prenti.

Tað em eftirkomarar 
Sverra Paturssonar, ið 
hava latið Landslxikasavn- 
inum í varðveitslu eina 
stóra nøgd av tí, ið lá eflir 
hann av skrivligum tilfari.

Sunnudagin, tá framsýn- 
ingin varð latin upp, helt 
Johan Hendrik W. Poulsen, 
professari, eina røðu til 
minnis um Sverra Paturs- 
son.

Hcsum vildi 
eingin trúgva
”... nú høvdu teir í øðrum 
londum funnið eina olju í 
jørðini. ið kundi brenna. 
-Og tíið skulu tit siggja.”- 
segði hann IHans Hansen 
á Tvøroyri, slektaður úr 
Nolsoyl, ”tað verður ikki 
leingi aórenn henda oljan 
eisini kemur til Føroyar - 
Men tað vildu hinir illa tii 
at trúgva."

Hetta er eitt brot úr 
einum handriti Sverra Pat- 
urssonar við frasøgnum, ið 
er millum alt tað forvitnis- 
liga tilfarið á framsyning 
Gtndsbokasavnins. Sverre 
Patursson hevur fest frá- 
søgnina á hlað 1. sep- 
temlær 1921 Frasøgnina 
hevur Sverre Paturson frá 
Joen Jacob Magnussen, 
Krosslið, Vági. Og nu ið so 
nógv verður talað um olju- 
vinnu og borað verður f 
Onavík í Lopra, kann vera 
stuttligt nú 75 ar aftaná at 
tnva í hesa frásøgn:

■•Hina fyrstu steinoljuna, 
ið kom til Suðuroyar -  tm- 
ligt hin fyrsta. ið kom til 
Føroyar -  fønh Hans Pauli

Magnussen við Krair Jbý- 
lingur i Vági| til Vágs. 
Hans Pauli hevði ferðast 
nógv uti sum sjómaður, og 
tá hann var vorðin 
skiparaberdur, bað Oamli 
Mortensen hann at føra 
sær eitt skip til Føroyar, 
sum Mortensen hevði 
keypt í Danmark. Hetta 
var eitt litið seglskip. Teir 
møttu slikum hørðum og 
langvarugum oveóri, tá teir 
komu undtr Føroyar, at 
Hans Pauli, sum ikki var 
meira enn sjalvur triði um- 
borð, fekk mein av ferðini.

Triggjar vóm steinolju- 
fløskurnar. ið hann førdi 
við sær. og eina litla lampu 
hevði hann eisini. Tað var 
ikki uttan sunnudagar, at 
lampan varð tendrað eina 
løtu, og sjáivur goymdi 
hann steinoljuna undir 
lási.

Tað var o.u. arið 1863, at 
Hans Pauli kom til Vágs 
við hesum skipinum hja

Mortensen.
(Gamli IVter Dahl, 

Krosslið, sum væl mintist, 
tá ið Hans Pauli kom við 
steinoljuni, sigur, at hann 
ta einki hevði hoyrt um. at 
nakar annar í Føroyum 
hevði steinolju. )

Hans Hans«*n á Tvøroyri, 
nú um 70 ár, slektaður ur 
Nólsoy, sigur seg minnast 
frá tí, hann var smadrong- 
ur, at ein gamal Nolsoy- 
íngur. sum nógv hevði siglt 
úti í verðini, var komin 
heim aftur við alla. Hvøija 
ferð, skip var á Havnarvág 
uttanifrá, bað hann Nóls 
oyingar, tá teir fóm til 
Havnar, at royna at fáa sær 
fatur á eingilsk bløð, Ein 
dagin, hann lesur eingilsk 
bløð, sum teir høvdu 
skafTað honum, fortelur 
hann teimum. at nu høvdu 
teir í øðmm londum funnið 
eina olju i jørðini. ið kundi 
brenna. -Og tað skulu tit 
siggja, segði hann, tað verð-

ur ikki lcingi áðrenn henda 
oljan eisini kemur til Før 
oya. Men tað vildu hinir 
illa trúgva.” —«

I 1863 kom Hans Pauli 
við Kráir i Vági við fyrstu 
steinoljuni. ()g  hvat høvdu 
teir gomlu nu hildið ið teir 
em famir at bora eftir hes- 
um -svarta gulh- i Onavík í 
Lopra?

Frásøgnin er ein av 
mongu gyltu perlunum, ið 
em eftir mentamannin 
Sverra í Kirkjubø.

Sverre Patursson. -  
Millum tey forvitnis- 
ligu skjølini, ið e ftir  

hann eru, o g  sum í 
hesum dogum veróa 
sýnd fram  á Lands- 

bókasavninum, e r  e itt 
v ið  eini frásøgn um 
fyrstu steinoljuna í 

Føroyum. Frásøgnin er 
ein av mongu gyltu 

perlunum, ið  eru 
e ft ir  Sverra


