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Vidmerkingar Brøv til Dimmalætting

Fjarhitaskipanin miseydnaður 
80’ara politikkur
í nøkur ar hevur undirrit- 27 ár framr. til 68.000 kr.
aði havt varhugan av, at alt service

frá Fjarhitafelagnum.
h íS á p a m n i íi Hoyvíkl- Fyri trimum árum síðan
haganum. og langt frá tí. fór Fjarhitafelagið av knór-
Samtaluevni millum anum. Felagið slap i undan
graimar er ofta gjaldið tU storari skuld. og ti truðutey
(jarhitaskipanina, og nið- flestu, at hetta fór at koma
urstøðan hja øllum er »alt okkum brukarum il góðar.
ov nógv« I fleiri ar havi eg 
samanborið øøldmi hjá 
nner og husarhaldi. sum 
hevur oljufyring Hetta 
førdi so til. at eg fór undir 
eina nagreiniliga kanning 
av øllum vidurskiflum við- 
víkjandi báðum skipanun- 
um. Eg havi kannaó kostn- 
aðin av innatallering og 
sjálva nýtsluna. Niðanfyri 
er urslitið

Liggja,- tjarhiti Paili otøutynni; 
íbind.gjald 25.000 i.but./ketil 14.600 
hitavekal 10.400 oOutangi 5.642 
Tilaani 35.400 Tiloam 20.200 
Nvtala m  12.626 Nytala U3 » 565 
Nytala-94 13.049 Nytala "94 9.919 
Nytala '95 10.450 Nytaia "96 9.946 
Nytalu ‘96 14.206 Nytala "96 9.956 
Skuld fra '9r. 3.600
Tilaamana 53.930 Tilaamuna 39.388

Fyri at fáa so rætta mynd 
av støðuni sum møguligt og 
ikki bert nýta øgiligu tølini 
omanfyri havi eg kannað 
stødd. aldur og onnur við- 
urskifti. Húsini við fjarhita 
eru 150 ma í tveimum 
hæddum, og húsini við olju- 
fýring eru 200 m" í trimum 
hæddum Húsini við o(ju- 
fýring eru 27 ár og isolerað 
sum hús flest í 60’unum. 
Húsini við fjarhita eru bert 
fímm ár og isolerað eftir 
øllum forskriflum. Viðlíka- 
haidið hjá Palla øll hesi 27 
árini er ein oljufyring, sum  
kostar 5.000 krónur. Hann 
hevur nýliga skifl olju- 
langa. sum kostar 5.600 kr. 
Hann hevur ein ketil av 
stoypijarm, sum ongantíð 
er skiftur hesi 27 árini. At 
eg nevni viðlikahaldið hja 
Palla, er, tí at i kwt-prisi- 
num hja okkum við fjarhita 
er íroknað viðlíkafiald, sum 
vit sleppa undan. Tað, sum 
vit sleppa undan, er 10.600 
kr. í  27  ár. Leggja vit ser- 
vice-avtaluna, sum húsar- 
hald við oljufyring vanliga 
hava, svarar tað til 90 kr. 
um mánaðin. Tað, sum eg 
havi rindað rneir í nýtslu 
um mánaðin, svarar til 3(X) 
kr. Munurin er knappar 
210 kr. um mánaðin ella í

Tað er sum kunnugt lættari 
at reka eitt felag við 2 mió. 
kr. í skuld enn eitt felag, 
sum skyldar 20 mió. kr. 
Men hvat hendir? Kilowatt- 
tímin hjá Fjarhitafelagnum  
er hækkaður ur 32,7 upp í 
41,4 oyra. Og fyri at gera 
søguna lidna, hækkaði 
prísurin aflur í ár við 3,8 
oyrum. Oljuprisurin sama 
tíðarskeið er iækkaður úr 
3,05 kr. niður í 2.92 í dag.

Vit fáa ferd e ftir ferd a t 
vita frá F ja rh ita felagnum , 
at kwt-priaunn verdur 
rvguleradur e ftir o ljuprís i- 
num. Við at brúka vanliga 
matematikk er kwt hækk- 
aður 21'/}, meðan oljupns- 
urin er fallin góð 4%. Eg  
nokti at trúgva, at eg havi 
sovið allar roknitímamar, 
at eg ikki dugi prosent- 
rokning. Hevði Fjarhita- 
felagið regulerað prísin 
eftir oljuprisunum, hevði 
kwt kostað 31,1 oyra. Tá 
hevði eg nærkast einum 
rímiligum gjaidi, slihi líkist 
einum húsarhaldi við olju- 
fýring. Ein freistast til at 
spvrja, um Fjarhitafelagið 
fýrir við bensini. Nei, eg 
finni bert eitt orð, sum lýsir 
støðuna, ■ undanførsla-

Fjarhitaskipanin er ein 
fiasko og hevur verið tað 
alla tíðina. Tankin um at 
nýta yvirskotshita frá 
brennistøóini var góður, 
men brennistøðin hevur 
ongantíð havt nóg mikið at 
brent, og tískil hevur verið 
neyóugt at fyrt við olju, og 
tað verður ov dýrt. Eg ætli 
inær ikki at koma inn á 
viðlíkahald hjá Fjarhita- 
felagnum, hóast tað hevði 
verið áhugavert at vitað, 
hvussu nógv er avsett til 
viðlíkahald. Hvat hendir, tá 
skipanin er niðurslitin, og 
kókandi vatn rennur niður 
í undirgrundina? Skulu vit 
brúkarar venja okkum við, 
at kwt-prisurin verður 
uppaftur hægri tá?

Kg sleppi ikki undan 
tankanum um, at vit eru 
slept upp á fjall. Hvør hev- 
ur so ábyrgdina? Tað kann

ikki vera onnur enn eigar- 
amir. Sum kunnugt er tað 
býráðið og SEV, sum stovn- 
aðu felagið, og hesi somu 
lata bert standa til og 
hyggja tigandi at, meðan 
vit rinda dupult so nógv 
sum borgarar við oljufyr- 
ing.

Tit mugu vakna. Býráðið 
hevur limir í elagnum fyá 
Fjarhitafelagnum, og tit 
mugu bera so í bandi, at 
prísurin kemur niður á 
eina rímihga legu, sum vit 
kunnu liva við.

So skal sigast, at tað eru 
húsarhald her uppi, ið 
rinda rímiligan prís fyri 
hitan, men í nógvum førum 
hava tey ein brenniovn, 
sum kostar einastaðni mill- 
um 10.000 og 15.000 kr.

Eitt husarhald við olju- 
fyring rindar í miðal mill- 
um 700 og 800 krónur. 
Fjarhitafelagið sigur, at 
eitt miðalhusarhald í Hoy- 
víkshaga nýtir 25.000 kwt. 
Eg nýtti 30.000 kwt í fjør, 
og við eitt sindur av pro- 
sentrokning svarar tað til 
umleið 900 krónur, og ikki 
1.150 kr., sum eg rindi í 
dag. í veruleikanum skuldi 
eg í januar í ár rindað einar
4.500 krónur fyri hita, 
íroknað skuldina frá 1995. 
í fjør skuldi eg rindað 1.200 
kr. um mánaðin umframt 
300 kr., sum eg hevði rind- 
að ov lítið fyrraárið. Tað vil 
siga, at eg skuldi rindað
1.500 kr. um mánaðin.

Eg fekk eina avtalu í lag 
við Fjarhitafelagið um at 
steðga við tcimum 300 
krónunum við tí einføldu 
orsøk, at fíggjarlig orka 
ikki var til tess. Men so 
skuldu vit royna at spara 
restina av arinum. Hetta 
gjørdu vit eisini. Heilar
4.000 kwt. Tað var so kalt 
inni, at tað frysti millum 
konu og mann. Spanngin 
svaraði til gott 1.600 kr. 
Tað vil siga helmingin av 
skuldini, sum eg fekk í 
1995. Hetta roknaði eg so 
við at siggja á nýtsluupp- 
gerðini í ár. Men hvat hend- 
ir? Kilowatttímin er hækk- 
aður úr 41,4 upp í 44,8 
oyru. Henda hækkingin fór 
avstað við so at siga allari 
sparingini. Eg síggi sostatt 
einki til sparingina uppá
4.000 kwt. Kwt-prísurin er 
hækkaður øll árini, hann er 
ongantíð lækkaður. Tað

stendur fast. Oljuprísurin 
fellur onkuntíð, hóast hann 
eisini fer upp, treyðugt so.

E r  reglan um, at v it ikki 
skulu rinda m e ir enn eitt 
vanlig t húsarhald vid olju - 
fyring, dottin  h u r tu r i

H evur býráðið ikki rrwr- 
alska skyldu mótvegis ø ll- 
um borgarum  í  Tórshavn ?

H vørja r  reg lu r hevur 
Fja rhitafelag id  a t ganga  
eftir, siðan tað fó r  á husa- 
gang?

Hvussu verður ku’t-prís- 
u rin  ásettur?

E r  tað ikki r ím ilig t, ut vit 
fáa in n lit  i  á rsroknskapin  
hjá F ja rh ita fe lagnum  ?

Hetta eru bert nakrir 
spurningar, sum eg og fleiri 
halda vera áhugaverdir hjá 
okkum brúkarum. Ongan- 
tíð betur, enn um nevndar- 
limur antin frá býráðnum  
ella SEV  kom við eini 
skrivligari frágreiðing í 
bløðini, sum betur lýsir 
støðuna hjá Fjarhitafelag- 
num. Vit brúkarar vita 
ikki, hvat vit rinda til.

So skal eg móti endanum  
upplýsa stjóranum í Fjar- 
hitafelagnum, at gamla 
skuldin er goldin. Eisini 
áminningargjaldið, eg fekk 
eflir stutta samrøðu í 
síðstu viku, har undirritaði 
ætlaði at fáa eina aftur- 
gjaldsskipan í lag, men 
sum blankt var aw íst, er 
goldið. Vónandi fái eg 12 
ella 13 røtt í tipping, so 
javnvág fæst á mín rokn- 
skap.

Kunnu hesar reglur birt 
upp undir eitt konstruktivt 
kjak um Fjarhitafelagið, so 
er endamálið partvíst rokk- 
ið. Eg veit, at fleiri eru í 
somu støðu sum undirrit- 
aði. 011 siga tað sama, vit 
rinda umleið 300 krónur ov 
nógv um mánaðin. Sjálvt 
smá hús rinda millum 
1.100 og 1.200 krónur. Vit 
mugu koma hesari ónøgd- 
ini til lívs.

Vinaliga
K iggjas Høgnesen

Vidmerking til vágatingmenninar
Lat meg siga beinanvegin, 
at tað, tit krevja, í tykkara 
opna brævi, sum stendur 
at lesa í Dimmalætting 29. 
april, er ikki viljin hjá rest- 
ini av vágafólki.

Lat meg útgreina málið, 
sum øll uttan tit skilja: Tit 
krevja eina útbygging av 
f'eijuleguni, sum kemur at 
kosta milliónir.

Kemur krav tykkara 
ígjøgnum, so hava vágafólk 
eitt samband um Vest- 
mannasund, sum er útbygt 
fyri milliónir, men sum als

ikki er nøktandi.
Høvdu tit fylgt við í fjøl- 

miðlunum, ístaðin fyri ein- 
ans at hugsað um tykkara 
privatu viðurskifti, so 
høvdu tit vitað, at tað hev- 
ur verið á orði, at flogvøll- 
urin skal flytast av oynni. 
Tað manglar einans ein 
nóg goð orsøk til at flyta 
flogvøllin. Ta orsøk eru tit 
nú við at geva. Nevniliga 
eitt samband um Vestman- 
nasund, sum er ov vána- 
ligt. So vánaiigt, at tað als 
ikki nøktar samlaða tørvin

hjá flogvøllinum og Vág- 
oynni.

011 í Føroyum munnu 
skilja, at flogvøllurin, og 
harvið Vágoyggin, krevur 
eina flutningsrutu til høv- 
uðsstaðin, sum er besta 
flutningsruta í landinum. 
M en  tit skulu ikki vænta, 
at politikarar úr øðrum 
oyggjum fara at røkja tykk- 
ara uppgávu, sum er at 
syrgja fyri, at Vágoynni er 
lív lagað.

Tað, tit gera, er ikki at 
hjálpa nøkrum, tit skapa

bert eina lítla -Gomlu- 
rætt«, sum ikki verður liv 
lagað: » t i  fasta sam bandið 
um Vestmannasund uttan  
iva verður veruleiki".

Kemur krav tykkara 
ígjøgnum, ger tað, at ein og 
hvør ætlan um undirsjóv- 
artunnil verður skotin ár- 
tíggju inn i framtíðina. Tit 
skuldu lagt uppskot um 
undirsjóvartunnil fram  
ístaðin fyri at oyðilagt okk- 
um alla vón um fast sam- 
band i næstu framtið.

V ágam að u r

Spæl yvir landid
Hetta blivu merkiligar tíð- 
ir nú í Føroyum, at spæla 
fyri milliónir um vikuna, og 
tey gomlu liva a hungurs- 
markinum, tey og teir, sum 
hava stríðst at halda 
landinum uppi.

Tey gomlu fáa triggjar 
ferðir so lítið sum ein 
skúlalærari í pensión. 
Hvør hevur gjørt meir 
nyttu, sjófólkið ella skúla- 
lærarar og kontórfólk? Tá

stormur var, og repast 
skuldi, var alt annað enn 
stuttligt, og ofla mistu skip 
fólk í slíkum líkindum. 
Hetta eru landkrabbar 
spardir fyri, men ganga og 
breggja sær, tá teir eru 
skit'

M ær tykist, at landið 
verður stýrt eflir besta sisi- 
lianskum stíli. Tey ríku 
blíva ríkari og tey fátæku 
fátækari!

So er tað býtið av fiski- 
num, sum hesir greytheilar 
liggja og býta í staðin fyri 
at taka og físka so nógv 
sum til ber. Tí hesin fiskur 
kemur ikki undan Føroy- 
um, men fer aftur har, 
hann kemur frá, og tá fiska 
aðrir hann. At fiskur ferð- 
ast langa leið, hevur verið 
og verður alla tíð, men 
hetta søkkur ikki inn í 
greytheilarnar. Um tit ong-

an fisk fiskaðu í ár og settu 
alt við til at yngla til annað 
ár, kann tað gott blíva 
fiskaloysi næsta ár. Ja, so 
einfalt er tað.

A lllar vitanir um fisk 
skulu koma út úr skúlun- 
um; øll praktisk erfaring og 
vitan av fiskimonnum 
verður kolldømd.

F isk im adur alt lívid

Kirkjubømúrurin enn eina ferd
Nú ið alt prát viðvíkjandi 
Kirkjubømúrinum tykist 
at vera fánað burtur enn 
eina ferð, vil eg nýta høvið 
at koma við nøkrum við- 
merkingum viðvíkjandi 
hesum máli.

Tað vísir seg næstan 
hvørja ferð her i Føroyum, 
at tá ið týðandi mál eru 
frammi, tað veri seg ment- 
anarlig ella politi.sk, enda 
tey aloftast í klandri og 
ósemjum; og um tað er ein 
breið semja um okkurt, so 
verður tað ofla bert til prát. 
Ein skuldi næstan trúð, at 
hetta var siðvenja her 
heima á klettunum. Málið 
um Kirkjubømúrin tykist 
ikki at vera nakaó undan- 
tak i so máta. Iæingi hevur 
tosað verið um, hvat gerast 
skal við hetta størsta ein- 
staka tjóðminni okkara. 
men púrt einki er komið 
burturúr. Arkitektur var í 
Føroyum í 1864, og sum 
tann fyrsti legði hann eina 
verkætlan um at seta múr- 
in í stand. Men henda ætl- 
an bleiv ikki fram í verki 
vegna ósemju. Seinastu 
órini hava ymsar ætlanir 
verið frammi, men sum øll- 
um kunnugt er einki komið 
burturúr.

Men tíðliga í ár trein 
sjálvboðin áhugabólkur 
fram við áhugaverdum

uppskoti um at varóveita 
Múrin í Kirkjubø. Hesin 
bólkur við arkitekti og 
bónda á odda miðar ímóti 
at inniloka Múrin, og at 
flagtekja verður løgd á, ið 
skal hvíla á súlum, ið 
standa leysar av múrverki- 
num. Eisini er ætlanin, at 
vindeygu og hurðar skulu 
setast í múropini og træ- 
gólv leggjast á. Tað, sum 
ger hetta uppskotið serliga 
áhugavert, er, at stigtakar- 
am ir vísa á, at einki inn- 
triv verður gjørt á sjálvan 
múrin, og at tað á ongan 
hátt ger seg inn á sjálvan 
Múrin. Eingin orsøk er til 
at seta spurningar við tann 
byggilistarliga kunnleika, 
ið hesin bólkur urnboðar. 
Men enn eina ferð fingu vit 
prógv um, at ein ósemja 
køvdi alt málið, sum tað 
var. Fomfrøðimyndugleik- 
am ir hildu upp á sína 
loysn, sum miðiaj- ímóti at 
veija Múrin við glastekju 
og vindskermi, og við argu- 
mentum sum »man málar 
ikki víðari upp á  ein Rem- 
brandt-málning- steðgaðu 
teir einari uppbyggjandi 
loysn á framtíðarstøðu 
Kirkjumúrsins.

Sjálvur meti eg upp- 
skotið hja áhugabólkinum  
vera ta skilabestu loysn- 
ina, tá ió tað ræður um at

varðveita og endurbyggja 
Múrin. Nýggjar kanningar 
benda á, at møguliga hevur 
Múrurin einaferð staðið 
liðugur (vígslukrossar og 
leivdir av hválvinum bera 
boð um hetta), so hví ikki 
endurbyggja Múrin, soleið- 
is at hann kann koma til 
sín rætt? Flest øll vita, at 
inntriv hava verið gjørd 
inn á Múrin, eitt nú meir 
ella minni óeydnað varð- 
veitingararbeiði í 1846 og 
aftan á skriðulopið í 1772, 
tó ið partur av norðaru síðu 
á Múrinum legðist í oyði. 
So hetta kann ikki sigast at 
vera eitt órørt tjóðminni 
< Rembrandt-málningur) í 
so máta.

Spumingurín má tí vera, 
hvussu vit stuðla einari 
skilagoðari loysn, ið miðar 
ímóti at varðveita og at 
seta Múrin i stand, sum 
best til ber, og tað meti eg, 
uppskotið hjá áhugahólk- 
inum ger. Havi skilt á lag- 
num, at peningaliga skuldi 
tað ikki staðið á, tí at fleiri 
gm nnar uttanlands vilja 
fegnir gjalda eina slíka 
verkætlan. Við hesari verk- 
ætlan verður møguleiki at 
nýta Múrin til fornminnis- 
savn yvir teir dýrgripir, 
sum í miðøld vóru i Kirkju- 
bø (t.d. Kirkjubøstólamir, 
sum í yvir 120 ár hava

verið á fremmanđum hond- 
um á tjóðminnasavninum í 
Keypmannahavn), um- 
framt at hýsa mentanarlig- 
um og ymsum kirkjuligum  
tiltøkum.

Men so leingi ósemja 
valdar, og menn ikki kunnu 
taka støðu til eitthvørt, 
sleppur tíðarinnar tonn -  
vindur, regn, sjórok -  at 
máa alt meir burtur av 
hesum mæta fomminni 
okkara, og tá gerst tað bara 
ein spurningur um, nær 
hann rapar og endar sínar 
dagar sum ein monument- 
al grótrúgva.

Sum eitt lítið kuriosum  
til seinast kann nevnast, at 
slík verkætlan sum henda 
krevur tíð at verða framd í 
verki, og skal nakað standa 
liðugt til 1000 ara haldið 
fyri knstnitøkuni í 1999 
(ella i 1998, sum ein søgu- 
frøðingur vil vera við), skal 
byrjast sum skjótast. Skal 
nakað vera karmur um 
1000 ára haldið í Føroyum, 
eigur tað avgjørt at vera 
tann nýrenoveraði Múrur- 
in í Kirkjubø. Tað haldi eg, 
hetta (órnminni hevði 
uppiborið, sum í øldir hev- 
ur staðið uttan at vera til 
stórvegis gagn og mestsum 
ongan góðan hevur havt.

R., søgulesand i

Áheitan á Føroya Løgting og 
Føroya LandsstýriEitt ískoyti Lands/kommunupolitikkur í 

sambandi við møguliga oljuvinnu
Fram løga fyri studentaskúlanæmingum á Tvøroyri 29. a p ríl 1997

Eg ætlaði ikki at blíva við 
at skriva í Dimmalætting. 
men tað er møguliga betri 
at gera eitt ískoyti til tað 
seinasta.

Tað er kanska torskilt 
hjá onkrum, at tað verður 
dupult so nógv av peningi 
við at gera pappírspengar, 
men tá má ein samsvar- 
andi gull- og silvurrúgva 
vera millum fólkið.

Tað er langt síðan, at gull 
hevði nakran týdning í 
Danmark. Virðið aftan fyri 
krónuna er tann danska 
moldin, og hon kann ikki 
dragast inn í tjóðbankan.

Tað verða søgd mong løg- 
in orð um pening; ein fíggj- 
armálaráðharri segði tey 
sannleiksorð, at hann 
hevði ikki skil fyri pengum. 
Nú er hann farin at halda 
hús sum Jósef við peningi, 
sum ikki er til. Hann hevur 
fingið ilt av íløgustuðlinum 
uttan at vita, hvat gongur 
fyri seg.

Tað er ikki nakar góður 
handil at gjalda gamlar 
bátar og skip, tað er so gott 
sum mistir pengar. Men at 
menn eru noyddir til at 
gera tað, er nokk ikki lætt 
at skilja hjá einum, ið ong- 
antíð hevur verið i vanda 
fyri at mista annað enn 
eina dunnu.

Eg las í Sosialinum, at 
Tjóðveldisflokkurin hevði 
fingið eitt nýtt høvd; ein 
maður, sum roknaói tvær 
milliardir galið og sum 
sum takk fyri hjálpina fekk 
starv sum landsbanka- 
stjóri. Ein maður, ið um- 
skrivaði eina fúndarfrá-

søgn og hjálpti einum 
donskum bankastjóra at 
lumpa gullhønuna, so 
skuldin, sum bankin átti, 
varð hongd um hálsin á før 
oyingum. Skal tað verða 
næsti løgmaður, so Gud 
náði okkum.

Nú talan er um at missa, 
so havi eg ikki mist nógv, 
nakrar hundraðtúsund 
krónur er ikki nógv, tá aðrir 
hava mist upp til 20 milli- 
ónir krónur. Løgreglan 
breyt inn hjá einum, ið 
hevði mist 20 milliónir, og 
tók tann pening, hann ikki 
tordi at lata standa inni. Er 
tað nakar, ið fremur >selv- 
tægt«, sum tað nú eitur, er 
tað bankin.

Men har var eingin rødd 
á tingi, ið segði, hevur tú 
dripið tann sterka mann, 
sum sjúkur á songini lá.

Eitt annað fíggjarorakul 
var eisini frammi herfyri. 
Hann fekk danska uttan- 
ríkisráðið upp í raksturin 
av Føroyum, men gloymdi 
forsætismálaráðið, sum er 
tað einasta, ið hevur Føroy- 
ar sum málsøki.

Danski stuðulin var 15% 
av føroysku inntøkuni, men 
síðan gullhønan fór at 
verpa 500 milliónir kr. um 
árið, er hann minkaður 
burtur í lítið og einki. Og 
kortini hava Føroyar hórað 
undan.

Men pappír er tolið, tøl 
eisini, tey kunnu bronglast 
ymsar vegir. Tað vita 
grannskoðarar alt um. Har 
er tað tó mest hol í lógini, ið 
hronglað verður við.

H ans  P. Joensen

Hvønn kommunupolitikk 
landið eigur at reka í sam- 
bandi við eina komandi 
oljuvinnu, velst í fyrsta 
umfari um, hvussu stóra 
oljuvinnu teir ráðandi ætla 
at leypa útí.

I Verkamannafylkingini 
haida vit, at rætta leiðin er 
at bíða við allari oljuvinnu, 
til vit hava fingið loysing 
frá Ilanmark, og Føroyar 
eru vorðnar eitt fúllveldi. 
Ikki fyrr enn tá kunnu vit 
vera vís í, at undirgrundin 
og ráevnið í undirgrundini 
eru okkara.

Eisini er neyðugt við ein- 
ari oljugávu, sum ger 
greitt, at ráðevnið er ogn 
hjá okkum øllum. Tey, sum 
sleppa at taka oljuna upp 
fyri okkum, skulu lata eitt 
avgjald í landskassan og 
góðtaka, at føroyskt vinnu- 
lív og kunnleiki verða drig- 
in inn í arbeiðið frá fyrsta 
degi.

V M F metir tað altumráð- 
andi, at varisliga verður 
farið til verka. At sáttmála- 
rættindi liert verða latin til 
eitt sera lítið tal á boripall- 
um í fyrsta umfari, og at 
hesi rættindi verða givin tí 
oljufelag, sum bjóðar Før- 
oyum størsta avgjaldið, og 
sum vísir vælvild móti før- 
oyskum vinnulívi, føroysku 
tænastuvinnuni og før- 
oyskari arbeiðsmegi.

Á henda hátt kunnu vit

hóvliga læra oljuvinnuna 
at kenna og menna førleik- 
an hjá okkum føroyingum á 
økinum. Við tíðini ber so al- 
tíð til at víðka virksemið, 
sum vit halda okkum hava 
tørv á og førleika til.

M eirilutin  ræ dur
Hetta er tað, vit í VM F  
mæla til. Nakað annað er 
so, hvat sitandi samgonga 
og meiriiutin í løgtinginum 
vilja.

Eg haldi, at fleiri flokkar 
hava somu áskoðan sum 
VMF, at ansast má eftir, at 
ikki verður byijað ov ógv- 
usliga, men eg haldi meg 
einki tekin hava sæð ella 
hoyrt frá Sambandsflokki- 
num ella frá Fólkaflokki- 
num um, hvat teir meina 
um hesi viðurskifti.

Eisini sakni eg meira tos 
um, hvussu landskassa- 
num verður tryggjaður 
partur av inntøkuni. Talan 
kann verða um hundrað- 
tals milliardir. Tað er ikki 
smápengar, og tað er ein 
sera stór ábyrgd at umsita 
so stórt ríkidømi, sum, um 
tað finst, skuldi komið 
nógvum ættarliðum til 
góða.

Eitt annað vandamál er 
umhvørvi. Sagt verður, at 
strong krøv verða sett til 
oljufeløgini, so har er eing- 
in vandi á ferð, men hvør er

tað, ið setur krøvini? Hvøiji 
eru hesi krøv, og hví ynskir 
Føroya Landsstýri ikki at 
seta OSPAR-konventión- 
ina í gildi fyri Føroyar?

Henda havkonventión er 
eitt forboð móti at dumpa 
kemiskt, radioaktivt og 
annað burturkast í havið.

í juni mánaði í ár skulu 
londini kring Norðurat- 
lantshavið undirskriva 
hesa konventión í Madrid, 
men Føroyar eru ikki við. 
Er tað fyri at tekkjast olju- 
feløgunum og fyri at bjóða 
teimuin lagaligar um- 
hvørvisreglur? Vónandi 
ikki.

Løgm aóur  
k láru r í heyst
Ijøgmaður sigur, at løgting- 
ið væntandi í heyst fær 
høvi at taka støðu til lógar- 
karmar og týdningarmestu 
oljupolitisku spumingar, ið 
skulu avgreiðast, áðrenn 
vit kunnu sigast at vera 
nóg væl brynjað til at bjóða 
oljufeløgum leitingarloyvi 
við rætti til framleiðslu.

Vónandi fær løgtingið 
nóg góða tíð at viðgera 
hetta álvarsmál, so søgan 
við skattalógini ikki endur- 
tekur seg, tí so er ólukkan 
vís.

Samgongan hevur eitt ár 
eflir, og tann møguleiki er 
til staðar, at hon fer at

skunda eina oljulóggávu 
ígjøgnum, so teir fáa ávirk- 
an á, hvør sleppur framat 
at leita.

Ein ov stór og ov illa fyri- 
reikað oljuvinna fer at fáa 
syrgiligar fylgjur fyri okk- 
um. Oljufeløgini, íroknað A. 
P. Møller, gera eitt gott hál. 
Onkrir føroyskir einstak- 
lingar somuleiðis, meðan 
føroyska samfelagið verður 
áskoðari til, at hini fara 
avstað við dýrabara rá- 
evninum, sum var okkara 
felags ogn.

Skulu føroysku komm- 
unuraar fyrireika seg til 
eina villa oljuvinnu, har øll 
vera móti øllum, og nógvir 
taparar vera? Tí mæla vit 
firá. Okkara uppskot er, at

Undirritaði vil hervið heita 
á Føroya Løgting og Føroya 
Landsstýri um skjótast 
gjørligt at avtaka tænastu- 
mannalógina.

Tað kann undir ongum  
umstøðum vera rætt, at ein 
lítil, priviligerað stætt í 
samfelagnum ikki kann 
sigast úr almennum starvi 
uttan at fáa løn tey næstu 
trý árini.

Seinasta dømi er, at ein 
maður, sum er vorðin til

landsmyndugleikarnir, t.d. 
landsstýrisumsitingin í 
kommunumálum, saman 
við sakkunnleikanum, 
teimum, sum skulu nýta 
tænastumar, ráðgeva 
kommununum um, hvønn 
tørv oljuvinnan hevur, 
hvøiji støð geografiskt eru 
hóskandi, hvøijar tænast- 
ur skulu mennast á hvøij- 
um stað o.s.fr. H ar tørvur er 
á tí, eiga landsmyndugleik- 
am ir at gera íløgur í vegir, 
havnir o.a.

Hetta sjónarmið krevur, 
at vit hava álit á, at lands- 
myndugleikarnir eru ob- 
jektivir og ikki røkja per- 
sónlig lokaláhugamal.

Suóuroyggin  í 
einari m øguligari 
oljuvinnu
Eg kann illa hugsa mær 
eina oljuvinnu í Føroyum, 
uttan at Suðuroyggin fær 
ein týðandi leiklut orskað 
av, at tað er stytsta leið at 
sigla til lands frá aktuellu 
oyufeltunum.

Landsmyndugleikarair 
eiga, eisini við oljuvinnuni í

avlops i almennu umsit- 
ingini, fær forerandi eina 
millión frá føroyska skatt- 
gjaldaranum fyri at fara til 
hús.

Spumingurin er, um eitt 
lítið samfelag sum okkara 
hevur ráð til slíkt marg- 
læti.
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S jú rd u r Jacobsen
virkisleiðari

huga, at tryggja Suður- 
oynni nógv betri samband 
við Havnina enn tað sam- 
bandið, sum er í dag.

Hvøiji stig eiga at verða 
tikin í Suðuroynni í sam- 
bandi við eina møguliga 
oljuvinnu?

Hesum spuraingi seti eg 
meg ikki føra fyri at svara. 
Eg veit, at eitt tiltak kallast 
Suður-Vestur samstarvið, 
har kommunur í Suð- 
uroyar sunnaru helvt og 
kommunur í Vágunum  í 
felag hava fingið sær ráð- 
geva í spumingum viðvíkj- 
andi oljuvinnuni, og er 
hetta eftir mínum tykki 
sera positivt.

Eisini er mær sagt, at 
Tvøroyri er sera gott havn- 
arpláss til veður og innsigl- 
ing, men at her er tørvur á 
útbygging av kei og havn- 
arlag.

Hetta eigur Tvøroyrar 
kommuna sjálvandi at vísa 
á og fáa landsmyndugleik- 
am ar at skilja og gera nak- 
að við.

A lis  Jacobsen
Verkamannafylkingin


