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Toni upp á hægsta tind

T eir átta, sum v e ra  í feróalaifnum , hava  a llir  v eriđ  í lirtnum av  .lie ifiTso ldatum  i ilansk herinum
Mynd Ki.lrnar

Nleóan onnur fara at 
fvnreika seg til ólavs- 
øku, ætlarToni Dam 
at sita á ovasta tindi í 
AJpunum. 29 ára 
gamli havnarmadurin

fer saman við sjey vin- 
monnum at klíva upp 
á Mont Blanc í juli 
mánaða.

Kathix Petehsex

Ha-ddarsjuka, turrfrystur 
matur og lítil svøvnur Ijrjða 
ikki sum nokur dreymafn- 
tið. Men hí*?-i hoyra við, eetl- 
ar tú at taka avbjóðingina 
at kiíva upp á hæ/sta fjall í 
Europa.

-  Tað er ikki nógv at gera 
við faktorar sum veður og 
hieddarsjúku. Tað máat tú 
bara taka sum tað kemur, 
sigurTom Dam

Saman við sjey vínmonn- 
um, hann ia-rdi at kenna í 
danaka hennum, fer hann 
at royna seg a hægsta fjalli 
i Europa. Hóast Toni ikki 
hevur roynt seg í siíkum 
hæddum fyrr -  Mont Blanc 
er 48ÍJ7 metrar høgt -  met- 
ir hann seg ikki sum heilt 
óroyndan.

-  Eg havi gjørt nógv við 
rapeiling, meðan eg var i 
herinum. Eg havi verið á 
nógvum høgum bygning- 
um, eisini í Føroyum. Her 
havi eg eisini verið á 
Gomlu Rætt og á Boðanesi

Vandur I herinum
Toni hevur verið herrnaður 
í fleiri ár. Síðan 199.3 hevur 
hann havt eina sonevnda 
B- kontrakt. Tað merkir, at 
hann er til arheiðis í her- 
inum einar seks til átta 
vikur um árið. Hann hevur 
annars verið í holt við at út- 
búgva seg til 'jtegernoldat -, 
men mátti gevast vegna 
skaða.

Avbjiiðifigin at fara upp á 
Mont Hlanc kom frá einum 
av vinmonnunum úr her- 
inum

-  Hann sendi ma;r eina 
grein um nakrar mans, 
sum høvdu verið túrin 
hetta var akkurát nakað 
fyri meg, helt hann

Tá ullir átta vóru samdir 
um at fara, møttust teir at 
leggja eina ætlan

Man rná fyrireika seg 
upp á alt. Hvat nu, um 
onkur fær ilt í knæið, hvat 
gera vit, um onkur ikki ork 
ar meira? Man skal fyri- 
reika seg uppá, at tað verð- 
ur hart Tað nyttar ikki at 
siga Hum so, at hendir nak- 
að, so in ugu vit hugHa um 
tað tá.

Kenna mørkini
Hetta er fyrsta veruhga
fjallaklívmgin hjá tetmuin 
øllum Men teir hava veríð i

royndum saman fyrr 
nógv av tí, teir vandu í her- 
inum, w tir Htor krøv til 
Hamarbeiði, vilja og styrki.

Vit hava funnið nógv 
nýggj rnørk hjá okkum 
Hjálvum saman vit vita, 
hvuHHu hinir reageru undir 
trýnti. Eg hevði ikki kunn- 
að gjtírt hetta Haman við 
einum og hvørjum. Tú skalt 
kunria líta á hvønn annan 
Hvat við knúturri, duga teir 
tuð og Iivuhhu hava teir 
tað við hieddum?

Hetta heldur Toni s«;g 
vita urri hinar og teir vita 
tað urn hann.

Kg veit, hvuHHU leingi 
eg karin klára meg uttan at 
hovii, ella hvuHHii leingi eg 
kann ganga uttun at eta. 
Kg veit nógv rnørk hjá mær 
Hjálvum inen verri enn so 
tfll

Skjóturi enn hinir
í greininí í »Kiiroman>, 
Hum gav vinnuuminum hjá 
Toni hugskotið, vóru atta 
mans, sum fóru avntað.

Bert sekn náddu upp á 
tindin hinir báðir gjørd- 
uhI ho illa fyri, at teir rnáttu 
gevast. Hetta hava Toni og 
hinir eisini tosað um.

-  Um ein noyðist at 
gevast, ho fára hinir víðari. 
Tað eru allir samdir uin. 
Vit skulu bara vera tveir, ho 
kunnu vit klára at koma 
heilt upp.

Teir, Hum 'lóni hevur lÍHÍð 
um, bniktu átta tlagMr um 
túrin. Toni og felagarnir 
hava Hett eina viku av.

Tað liggur Hjáivandi 
eÍHÍni ein avhjoðing í at 
klára tað mi skjótt sum  
gjørligt skjótari enn hinir 
Men har mugu vit einini 
hugHu um trygdina.

Hetta við avlijiiðingununi 
er nakað, Hum U-ir átta 
hava í blóðinum. Ilevur ein 
roynt okkurt, vilja hinir 
ikki Htundu aftanfyri, untiri 
tað ho er at leypa í full- 
skermi ella i elastikki.

- Tað verður ikki sagt við 
orðum tað er Imra ein 
kapping okkara inillum,

Hum ultíð liggur i luflini. Kg 
havi tað oflu soleiðÍH, at tað 
eru eg og Føroyar móti 
danHkarunum.

<inkur inntruktørur lyá 
mær hc;vur «agt, at hetta 
við sp«;nningi er nakað, 
Hum ein er føddur við. 
Sumrni noyðuHt bara at 
niyna okkurt, huoi gevur 
Hummarfuglar í búkin, 
meðan onriur eru nøgrl við 
eitt átta til flmm- urlieiði og 
ho at taka tað róligt.

M utur stórun 
týdninR
Men øpenningurin skal 
vera av ávÍHum slag, áð- 
renn Toni roynir tað

At liggja og koyra skjótt 
við bili sigur mier onki Kin 
og hvør kann trýHta á ein 
Hfieedara Lað i-r ikki fier- 
Hónurin, sum avrikar nak 
að, men hilurin.

Kyri at klára túrin upp á 
Mnut Blanc krevHt nnkuð 
uv tær kmpHliga

Tú skalt helst vera í

grklum fórmi. Tú skalt jú  
ganga nógv við einum 
tungum ryggnekkí. Men 
miiLur hevur storan týdn- 
ing. í ítrótti verður Lað, tú 
etur, ofla bagati-liÍHerað, 
men tað hevur nógv at Higa, 
at tú fært tu røttu føðinu. 
Fyri okkum vil tað Higa 
nógv kolhydrat og prote- 
inir. Men tú nkalt helnt fáa 
nógv feitt nakað framman- 
undan túrin.

Hughurður hevur einini 
nakað at HÍga.

Tú skalt ikki vera bang- 
in fyri ha;ddum men tu 
Hkalt hava reHpekt fyri 
haKldurn. Har er ein Htórur 
munur á.

Skal tú keypa alla út- 
gerð, koHtar ein slikur túr- 
ur einar 10.000 krónur. 
Toni hevur nukuð av útgerð 
frá herinum, men roknur 
kortirii við at hrúka nukuð 
av peningi eÍHÍni ti teir 
helst fara til Nice, tá ti;ir 
eru komnir niður uflur av 
kaliia tindinum.

Osøðug inntøka 
forðar persónligari 
skuldarsanering

Marlin lleinrtøen, leiðuri á OljufyrÍHÍtingini, rnknar við, ut oljiilóggúvan verður lutin landHHtýrinum eina- 
f«;rð áðrenn óluvHøku

Oljulóggávan verdur 
handað landsstýrinum 
áðrenn ólavsøku

FUettiliga nógvir før- 
oyingar komu illa 
fyri tá ið nærum alt 
Hamfelagió k o llrend i 
í 1993. Fleiri komu 
at hanga upp á Htóra 
nkuld, Hum tey lítlan 
o g  o n ga n  m ø gu lc ik a  
hava fyri at k lá ra  at 
g ja lr la  a f lu r . O n k u r  
Utirra e r  korn in ho 
langt at hava fin gið  
upp í lag at Høkt 
H kifliræ ttin  um 
H ku ld arH anerin g , 
men trupult er at fáa 
eftirgeving um inn - 
tøk u v iðu rhk ift in i eru 
ÓHtøðug.

El.l C»l TTKHKN

Tað loynir w g ln;iur nt 
gangn fyri einki enn at 
fára til arlieiðÍH, um tú 
skal fáa HkulflarHanering, 
Higur ein, sum hevur Høkt 
um skuldarHam-nng.

I'.g fuidaði i iMitnleyø 
ari skuld ta alf sleðgaði 
upp, og havi HÍðan rnynt 
Mt língið eitthvørt ar 
fx-iði ítnkuntíð bevur 
tað i-ydnaHt at lingið ar 
beiði eitt nkifli, men 
hetta hevur verið heldur 
óøttfðugi. í longri tíð havi 
»-g hura íingið veiting frá 
almannantovuni og ho 
bi-vur okkurf, smávegÍH 
arlæiði a flu r Htungið neg

upp Kg havi altíð tikið av 
tillmði um arbeiðið, líka- 
mikið hvat slag av ar- 
ls*iði hetta var, sigur um- 
Høkjarin.

Søkti um sanering
Kg havi f longri tfð Høkt 

um skuldarHanering hja 
skiftira-ttinuin, rnen
hvørja ferð hevur Hvarið 
haðam verið, at inntøku 
viðurHkifliiu eru ov ÓHtøð 
ug til at fáa HktildarHaner 
ing.

Men at mntøkuviður 
Hkiflim hjá rna*r hava ver- 
ið Hvingamli havi eg ikki 
verið harri yvir. Hetta 
hevur staðið uttanfyri 
mfna ávirkan <»g er ikki 
mfn akuld Kg vildi belrlur 
eun gjarna bavt fasta 
inritøku, rnen hetta hevur 
ikki verið møguligt at 
uppnátt. Kg rokni við, at 
tað eru fleiri víð rna;r aum 
eru í Homu Htøðu, men 
hetta er nakuð tú ikki 
hevur hug at rópu upp 
um, ti eíngin yriHkir sa-r 
at vera i eirn Hlfkari Htøðu

Kg havi rni fingið ut 
vita fra kønuin (ólki, at eg 
skuldi aldrin havt ruynt 
at fingið arheiði í liðim 
moðan urriHóknin varð 
viðgjørd, tf hetta hevur 
forverra rnøguleikiimir 
fyri at fáa akuldarnaner- 
ing. Antin Hkuldi eg bara 
gingið fyri einkí ellu bara 
havt Htøðugt arheiði 
I letta vinti eg ikki tá eg 
Høkti um skuklarsarier 
ing, tf eg fekk ikki nakað

at vita um treytimar fyri 
al fáa skuldaraanering, 
Higur lann vónsvikni um- 
Høkjarin

Fortr«*ytin
Kin av høvuðHf<>rtreyt- 

unum fyri ut fáa HkuJdar 
saneríng, er, at ein figgjar 
ætlan kann gi-rast fyri 
viðkomandi [H-rHón og 
bansara buski Tað vil 
siga, at neyðugt eis at 
byggja bviiHHii viðurHkifl 
ini hjá umHøkjaranum 
fára at laga neg peninga- 
liga nøkur ár inn f frain 
tiðina, vanliga fyri eitt 
tíðarskeið up|» á -ri ár. Um  
ótryggleiki er við inntøku- 
viðurHkiíliinum bjá um 
Høkjaranum, til døinÍH 
vegna arlM-iðHloyHÍ ella 
bÚHtaðarviðurHkiltunum, 
tí ein býr á leigaðum kam- 
ari, er tmpult atgera ema 
figgjanetían. Kin skuld- 
uraaneringBøak verður tí
ikki upnað av skiflira-tt 
inum, ti Hkiftirætturín 
bevur ikki trygd fyri, at 
uniHøkjariri lievur møgu- 
leika f'yri at yvirhalda 
eina møguliga fTggjaaetl- 
an. liiu vegin vil ein kre 
ditorur og harvið eiøini 
Hkiflirætturin Htarida við 
tí ótryggleika, at uniHøkj 
urin til akuldarsanering 
innan fyri na-rniastu 
frnmtíð vildi kunna goldið 
rneira enn tað, huiii var 
avtalað i figgjarietlanirii 
ug uppøkotínum, Higur eín 
rnyncJur Hakførari, Hum 
hevur arlH-itt nógv fyri

fólk Hum hava søkt um 
Hk ulda rsanering

ArbtódsloyHÍ
Tá tað kemur til ar 

iH-iðnleyH, rná tað Hlakast i 
krøvunum. Um tann ur 
lH-iðsleyHi hevur eina út- 
bógving ølia manglar 
hesa - ug hetta h«;vur við 
Hier at viðkomandi ikki 
hevur møguleika fyri 
ntørri inntøku enn tað 
hann fa;r í veiting frá Al 
mannaøtovurii ella frá 
AIÍ4, vil «íin skuldarsan 
eririg kunna innieiðiiHt ng 
urHkurður gerant, um 
flggjarætlanin ikki bmyt- 
ÍHt munandi tá viðknm- 
andi la-r arbeiði, øigur 
Hakførariri.

Søguliga gnngin hjá 
uniHøkjaranum, hevur 
eÍHÍni t.ýdning Kin per- 
HÓnur Hum aldrin hevur 
forvunnið annað enn tað 
hann h«;vur fingið frá 
Almu ella AI,S vil edir øll 
um at døma heldur ikki i 
framtíðina fara at forv- 
inna meira.

Dømi eru «;ÍHÍni um, at 
tann í Høkt. hevur um 
HkuldarKnni;ring hevur 
havt ra-ttibga góða út- 
bugving. Mi-n tá viðknm 
andi ikki h«;vur havt 
møguleikii fyrí at Hkaflá 
Hi«-r artMÚði innan fyri 
HÍna útbúgving innan fyri 
U;y nærmaHtu fimm árini, 
v«;it. eg dømi um at um 
søkjarín h«;vur lirigið 
skuldarsanering, Higur 
Hakførarín

Martin Ucinesen, leið- 
ari í\ OyufyriHÍtinf?ini, 
roknar vió, at <lljnráð- 
leggingarnevndin 
verður liðug við lógar- 
uppHkotið og HÍnti frá- 
greiðing áðrenn ó Ihv h - 
øku, ho h«;ttíi kann 
lííggjítHt fyri løgtingið 
«*flir ólavHøku.

D ia M iim o ri) ____________

Áðrenn nljuvinnan av álv 
ara kaiin hyrja, Hkulu

landHÍnH koHriu løgtingH- 
menn Hamtykkja karmar- 
nar ella Hjálva oljulóggáv 
una og aðrar lógir.

SariiHlundiH hiíiii ofjan 
bløðrar i undirgrundini, ar 
iMÚðir Oljuráðleggingar 
nevndin við at leggja sein- 
aHtti bonrl á upfiHkotið, Hum 
Hknl HendaHt teimum út- 
valdu íTiriganeHÍ

Væntandi verður lógar 
u[i|iHkotið og Hiimlaða frá- 
greiðingin frá OfjuráAlegg 
ingamevndin liðug urri ikki 
hu langa tíð /Ktlandi Hkal 
h«;tta latant landHHtýrinum

áðrenn olavHøku, mi hetta 
kann koma fyri løgtingið 
einaferð tíðliga i komanrii 
løgtingssetu, Higur Martin 
I fífn—nn. leíðari á < tljulyri 
sitingini.

l/igarii|i|iskot ið, Hum 
verðnr latið laridHHtýrinum 
í næstum, iwtir karm am ar 
um eina kumandi nljuvinnu 
og gevur heimild at áaeta 
ymink gjøld, men hon áiiet- 
ur ikki >M-inleiðÍH, Iivuhhií 
nógv landiðeigur i skatli ug 
øðrum

Kinalerð í h«;yHt er ætl 
anin at handa landsHtyri-

num eina kolvetnÍHHkatta- 
lóg, sum áaetur øll tølini og 
takstir av ymÍHkum Hlag, 
sigur Martin Heinesen.

D-iðarin á OljufýrÍHÍting 
ini víHÍr á, at eiaini ein um- 
hvørvÍHlóg skal leggjaHt fyri 
løgtingið. Kin hnlkur undir 
landsstýrinum arlMÚðir við 
hesarí havumhvørviølóg. 
Henda ásetur eitt nú, 
hvussu stórur prowmtpart- 
ur av ymHum kann leiðaHt 
út á Hjógv, livussu stórur 
nartur kann brennast út í 
Íuflina o.H.fr.


