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Oljulógin skal verja føroyingar
Føroyingar skulu 
verða vid í so nógvum 
sum gjørligt. Fiski- 
vinnan skal tryggjast 
í mesta mun. Peninga- 
rensli, sum stendst av 
eini oljuvinnu, má 
ikki kollrenna føryska 
samfelagið og búskap- 
in. Hetta var nakað av 
tí, sum tingmenn tóku 
fram, tá lógin um kol- 
vetnisvirksemi kom 
fyri í løgtinginum í 
gjár.

Inqi Rasmussen________

-  Hetta er ein stórur og 
avgerandi dagur fyri Før- 
oya land, segði Jákup 
Olst*n úr Kristuiga Fólka- 
flokkinum, tá uppskotið 
um kolvetnisvirksenn -  í 
mannamunni oljulógin -  
var til fyrstu viðgerða í løg- 
tinginum í gjár.

Og sum neild gekk tað 
aftur kjá tingmonnum, at 
teir mettu hetta var ein 
søguligan dag, nú upp- 
skotið kom fyri, tí lógin 
kom at hava stóran týdn 
ing fyri Føroyar í komandi 
tíðum.

-  Finst oljan í føroysku 
undirgrundim fter lóggáv- 
an alstóran týdning, segði 
Jørgen Niclasen, framsøgu- 
maður Fólkafloksins.

Semja var um, at tað 
undir øllum umstøðum var

neyðugt at vera fyrireik- 
aður.

Men tað gekk aftur, at 
tingmenn hildu tað verða 
sannlíkt, at oljan er onku- 
staðni har undir basaltin- 
um. Trupulleikin er bara at 
flnna hana. Og tí skulu lóg- 
arviðurskiftim verða í 
iagið, aðrenn leitingarar- 
beiði verður bjóðað út.

-  Eftir áhuganum t\já 
útlendsku oljufyritøkununi 
og kanningunum i føroy- 
sku undirgrundini tý§ir alt 
uppá olju ella guss í undir- 
grundini, segoi Bjøm á 
Heygum.

Men tingmenn vóru sum 
heild samdir um, at neyð- 
ugt er at fara varliga til 
verka.
Valaverk
Eitt -væl úr hondum greitt 
valaverk- vórðu orðingar, 
sum gingur aftur, tá ting- 
menn settuorð á lógar- 
verkið, sum kemur at hava 
við leiting, framleiðslu og 
flutning av oiju og gassi í 
Føroyum at skaffa.

Henrik Old var errin av, 
at Oljufyrisitingin, sum 
hevur havt stórsta leik- 
lutin higartil, stórt sa*ð er 
mannað við okkara egna 
fólki.

Hetta er eitt umfatandi 
verk -  íroknað álitið telur 
tað yvir 500 síður.

Lógin miðar móti varis- 
ligari og skynsamari leit- 
ing eftir einum møguligum 
oljutilfeingi, sum skal vera 
føroyskum búskapi og før- 
oyskari arlæiðsvinnu at

gagni.

Tryggja  okkum  
sum mest
Jørgin Niclasen legði 
iíherðslu á, at skipast skal 
soleiðis fvri, at oljan kemur 
flestum føroyingum til góð- 
ar.

Reglur verða ásettar um 
brúk av føroyskari arbeiðs- 
megi, veitingar og tænast- 
ur frá føroyskum fyritøk-

Heini O. Heinesen og 
Bjørn á Heygum vóru milf- 
um teirra, sum nevndu týd- 
ningin av, at føroyingar 
skulu verða við frá byrjan 
og soleiðis fáa førleikan og 
utbúgvingina, sum er neyð- 
ug, um vit skulu standa 
okkum i hesi hørðu vinnu.

Helena I)ara á Neystabø 
staðfesti, at tað ítøkihga í 
hesum sambandi bert kom 

artvíst fram, og kundi 
ugsað sær, at føroysku 

áhugamálini vóru tryggjað 
betur við ásetingum

Men hon ásannaði, at 
hetta var bert ein rammu- 
lóg, og tí verða treytimar 
helst settar í útbjóoingar- 
og loyvisumfarinum.

Landsstýrinum verður 
heunila at seta umfatandi 
treytir til umsøkjararnar.

í hesum sambandi verð- 
ur sagt í lógini, at lands- 
stýrið skal geva løgting- 
inum eina l'rágreiðing um 
loyvini og treytimar, sum  
fyígja við.

Hetta vóm tingmenn 
sum heild gtaðir fyri. Men

Helena Dam á Neystabø 
eftirlýsti einum orðaskifti 
millum landsstýrið og løg- 
ting um, hvørjar treytir 
skulu setast ítøkiliga.

í trád vid  
stýrisskapaninu
Bjøm á Heygum segði, at 
hesin hátturin við at lands- 
stýrið kutmar løgtingið um 
loyvini, treytimar og hvørji 
økið verða bjóðað út, er i 
trað við andan í Stýrisskip- 
anarlógini.

-  Landsstýrið kunnar 
løgtingið, sum ikki sleppur 
at avgera nakað kortini. 
Men neyðugt er hjá lands- 
stýrismannmum at tryggja 
sær eina parlamentariska 
bakgrund. Er tingið ónøgt, 
kann tað reisa misálit á 
landsstýrismannin.

Jørgin Niclasen helt, at 
hesin parturin líktist i so 
nogv eini fullmaktslóg, og 
helt ikki, at tað var nóg 
mikið fyri iøgtingið at fáa 
eina frágreiðing.

-  Tað átti helaur at staðið 
í lógini, at løgtingið skal 
góðkenna loyvini, segði 
nann.

Yvirhøvur vóm nóp-ar 
treytir nevndar, sum skulu 
setast teimum, sum loyvt 
verða at Ixira eftir olju. 
Treytirnar, sum Jørgin Ni- 
clasen nevndi, gingu aftur 
hjá øllum.

-  Vøm r og útgerð skulu í 
mest møguliga mun um 
føroyskan keikant, og allur 
fólkaflutningur skal um 
føroyska floghavn.

Um hvørvid  
og endurgja ld
Loyvi, sum kunnu væntast 
at ávirka umhvørvi mun- 
andi, skulu bert verða 
veitt, eftir at umvhørvis- 
ligu myndugleikamir hava 
mett um avleiðingamar.

Oljurikidømi skal 1 min- 
sta mun ganga út yvir 
umhvørvi vóm tingmenn 
samdir um.

Um  illa vil til, skulu 
møguleikar verða at veita 
endurgjald til eigarar, reið- 
arar og manning á fiski- 
fømm fyri tapi, ið má met- 
ast at stava frá kolvet- 
nisvirksemi.

Óli Jacobsen gjørdi vart 
við, at endurgjaldið skal 
býtast millum reiðarafel- 
øgini og manningafeløgini, 
og tað fegnaðist hann um. 

Á  tveimum beinum  
Føroyska samfelagið skal 
hava tvey bein at standa á. 
Sum er nava vit bara tað 
eina, sum er fiskivinnan. 
Nýggja beinið -  ein møgu- 
lig komandi oljuvinna -  má 
ikki sparka hitt beinið und- 
an okkum.

Hetta myndamálið gekk 
aftur i tingsalinum i gjar.

Æ tlanimar í lógini hes- 
um viðvílyandi em  greiðar.

-  Virksemið skal verða 
soleiðis skipað, at neyðug 
fyrivami em  tikin fyri 
flskiskapi, sigling, um- 
hvørvis- og náttúmáhuga- 
málum umframt øðmm  
samfelagsligum áhugamál- 
um.

Allir tingmenn. sum høv- 
du orðið, góvu hesum gæt- 
ur, og hildu tað verða skila- 
gott.
Høgt lønarlag
ó li Jacobsen, sum um- 
framt at umboða Verka- 
mannafylkingina í sam- 
gonguni eisini er fomiaður 
í Fiskimannafelagnuin, 
legði sum vera man stóran 
dent á at verja fiski- 
vinnuna.

Hann gjørdi vart við, at 
arbeiðsumstøðumar um- 
borð á oljupallunum vóm  
sera góðar, og at lægstu 
lønimar í Noregi vóm  
360.000.

Fiskivinnan hevur 
langt fra lønina hja olju 
vinnuni, og hetta stavar 
eitt nú frá, at teir fáu ein 
heimstaðarsakji uppa 47 
prosent, segði Óli Jacobsen, 
sum helt, at flskimenn 
máttu fáa líknandi um- 
støður.

Føroyska arbeiðsmegúi 
er tiltikin flytfør, og tí er 
skjótt, at fiskivinnan verð- 
ur drenað fyri fólk, um 
rættilig gongd kemur á 
oljuvinnuna.

Hinvegin bom fleiri 
fram, at árinið á fiski- 
vinnuna eisini kundi verða 
gott, um rætt verður borið 
at. Men ikki slepst undun 
at ofjuvinna ávirkar so ella 
so

Óli segði, at um eingin 
olja finst, so hava vit bara 
fiskigrunnamar at líta á.

-  Vit mugu vara okkum 
fyri at loyjia fram av, ti als

V \

H erá lv u r  Jtænsen, leid- 
ari á O lju fyrisiting in i 
lurtaði við áh u ga  e ftir  
hvussu tingm enn tóku  
móti uppskotinum , sum  
hann e igu r stóran  pa rt í

eingin vissa finst fyri, at 
oljan fæst úr undirgmnd- 
ini, sigur ÓIi Jacobsen.

Henrik Old segði í stnunt 
innleggi, at tá otøuvinnu- 
inntøkumar verða burturi, 
skulu vit kunna liva eitt 
vanligt lív.

BO-ini spøkju
Annars ávaraðu fleiri ting- 
menn móti árininunt, sunt

ein stórur peningastrey- 
mur, sum oljuvinnan gevur, 
kann hava við sær.

Verður ikki rætt borið at, 
er møguleikin stórur fyri, 
at so nógvur peningur 
rennur føroyska samfelag- 
ið um koll.

Helena Dara á Neystabø 
segði, at neyðugt er at hava 
fyrilit fyri ovurhonds stóra 
pemngarenshnum, so vit 
tkki fáa 80-ini umaftur. Og 
i hesum liggur stór ábyrgd 
á løgtingtnum.

ÓTi Jacobsen ávaraði i sa- 
ma andadrátti móti eini út- 
gjaring av peningi til al- 
skyns endantal og nevndi, 
at norðmenn høvdu dugað 
sera væl vtð stóm upp- 
hæddunum. Teir hava sett 
pening i gmnn, sum tryg- 
gjar fleiri ættarlið fram- 
eftir.

Hann helt, at eút ntøgu- 
ligur vinningur skal bruk- 
ast til at gjalda alla utt- 
anlandsskuld aftur og at 
sleppa okkum av við aan- 
ska stuðulin, sum av- 
skeplar búskapin.

Føroyingar ttava ringar 
royndir av at kanna sær 
biian, aðrenn hann er 
svølgtlur, og tí vóm  fyri- 
vami flætta upp i tnn- 
leggtni lya næmm hvøijum  
tingmanm Men teir vom á 
einum ntáli um, at uttan 
ntun til, um otøan finst ella 
ikki, so er nevðugt at verða 
va*l fyrireikaður, tá út- 
lendsku oljufeløgini bjóða 
seg frant.

Tingmenn vóm samdir 
unt, at i hesum mali hevði 
tað serliga stóran tydning 
at semjast Teir flestu 
vónaðu og væntaðu, at 
hesu ferð for tað at bera til.

Orðaskifti i gjár bar 
eisini a tann hógvtn.

Ráðharranevndin umsorgan 
fyri teiminn rørslutam aðu

Jólaposturin til grannalondini

Politiska handikapp 
ráðið, ið hevði sín 
fyrsta fund í Helsing- 
fors 13. november, 
hevur samtykt at 
veita eina heiðursløn í 
1998. Heiðrast skal 
tann norðurlendski 
høvuðsstaður, ið er 
lættast atkomiligur 
hjá rørslutamaðum.

DlA MlUfOKI)___________

Føroysku lim imir í politi- 
ska handikappráðnum em  
Jørgen Niclassen, norður- 
landaráðslúnur og Doris 
Hansen, forkvinnu í MBF. 
Endantálið hjá ráðnum er 
at ráðgeva norðurlendsku 
ráðharranevndina í handi-

kappspumingum, men eis- 
ini at skipa fyri egnunt til- 
tøkum.

Pblitiska handikappráðið 
telur í alt 22 fólk. Ftmm 
politikarar, ftmnt embætis- 
fólk, futtnt fra handikapp- 
felagsskapum, trý frá sjalv- 
stýrandi umráóunum, tvey 
frá norðurlendsku sam 
starvsnevndini í handi- 
kappspumingum og tvey 
frá norðurlendsku ráðhar- 
ras kri vstovuni.
Veíja ein  
høvudsstuð
Pólitiska handikappráðið 
hevur fingið 2 milliónir at 
arbeiða við i komandi ári, 
og Jørgen Niclassen sigur, 
at talan helst skal vera um 
felags norðurlendsk tiltøk.

-  Avrátt bleiv á fyrsta 
fundinum, at í komandi ári

skal vejjast ein av norður- 
lendsku høvuðsstaðunuin, 
ið er mest atkumiligur fyri 
rørslutamað iólk.

Jørgen Niclassen sigur 
seg vóna, at høvudsstøð- 
jrnar á hynda fara at gera 
nakað hurturúr, so teir 
hava møguleika at vinna 
henda heiðurin.

-  Bæði Oslo og Stock- 
holnt em  farnir í holt við at 
gera ymiskt, og vónandi fer 
eisini okkara høvuðsstaður 
at gera eitthvørt burturúr, 
so hann eisini kann vera 
við i kappingini, sigur Jør- 
gen Nicíassen.

Savna hagtttlini
Á  fyrsta fundinum i Hel 
singfors bleiv eisini sam- 
tykt, at savnast skulu sam- 
an handikapp-hagtøl frá 
øllum Norðurlondum.

-  Talan er um hagtøl, 
sum kunnu lýsa støðuna í 
løtuni, hvat ein hevur gjørt 
og hvat, ið møgutiga skal 
gerast. Á  henda hátt kun- 
nu vit samanbera Norð- 
urlond og harvið geva eina 
gjølla mynd av hesunt øki, 
ið vit nieta hevur so stóran 
týdning, sigur Jørgen Nic- 
lassen.

Hann sigur víðari, at 
óivað em  flestu hagtølini 
ikki positiv a hesum øki, 
men roknar kortini við, at 
tá ið politiska handikapp 
ráðið hiður um hesi tølini, 
so verður ávist arbeiði gjørt 
av teimum londunum, sunt 
kattska ikki hava hagtøl 
yvir henda partin.

Forntaður í politisku 
hunđikappráðnunt er norð- 
maðurín Vidar Bjømstad.

Jørgen Niclassen er annar 
av føroysku límunum í po- 
litiska handikappraðnum, 
sum er eitt ráð undir norð- 
urlendsku ráðharranevnd- 
ini. Doris Hansen, forkvin- 
na i MBF er hin linturin

Formansskapurin fylgir 
formanssknpinum í rað- 
harranevndini, so sviar 
eiga na*st tøm. Island eigur 
síðan formansskapin, og 
situr Jørgen Niclassen so 
leingi, so sleppur hann 
frainut, sum nummar fyra í 
røðini.

Freistin fyri jólaposti 
við skipi er enn ikki 
úti, men skal hann til 
Grønlands ella ís- 
lands sjóvegis, er 
freistin farin afturum. 
19. desember er sein- 
asti dagur at luta inn 
jólapost innanoyggju, 
skal hann vera borin 
út fyri jól

Beate L. Samuelsen

Nú er tiðin komin, at hugs- 
ast má um jólapostin, um 
so er, at tú ætlar, at hann 
skal vera frammi hjá mót- 
takara fyri jóli.

Freistin fyri jólajxtsti, 
ætlaður at flytast við skipi 
til fleiri lond, ið liggja langt 
burturi, er longu farin

Jólapostur við skipi til

Finnlands, Noregs og Svø- 
ríki skal verða høvuðspost 
húsinum t Havir í hendi í 
seinasta lagið 4. desember 
Skal hann við flogfari, er 
seinasta freistin til hesi 
somu lond 12. desenther.

Jólapostur til Nuuk i 
Grønlandi kann lutust inn í 
seinasta lagið 5. desember,, 
uin talan er uin pukkar. og 
fyri brøv er dagurin 11. de- 
sember. Hettu er guldandi 
fyri flogpost Freistin fyri 
skipsptisti til (irønlunds og 
til íslands er farin aftur 
um.

12. desember er seinasta 
freist fyri hræv- ag pukku 
|H>sti loftvegis til íslunds.

Vánaligt vedur ein  
vansi
Brøv og pakkar til Dan- 
mark skulu verða á post- 
husinum í seinasta lagi 11. 
desembt*r, skal posturin við

skipi. Skal hann við flog- 
fari, er seinasta freistin fyri 
pakkar 15. desember og 
fyri brøv dagtn ellir, 16. 
desember

Viðmerkjast skal, at 
hetta eru dagamir, ið post- 
urin skal vera á Høvuðø- 
posthusinum i Havn, og 
merkir tað aftur, at á bygd 
ma posturin verða komin 
uppaflur fy n r, skal hann 
røkka við i seinastu send- 
ingum úr Havnini.

Jolapostur utnanoyggja 
skal verða latin á p«>sthús- 
ini í seinasta lagið 19. des- 
ember, skulu folk vera viss 
í, at hann verður borin út 
til móttakaran aðra staðni 
í landtnum fyri jól.

Vanaligt veður kann 
gera, at posturin verður 
seinkaður, og ti heitir post- 
verkið á fólk um at lata 
postin inn í góðari tíð.

Rigmor hevur slitið fleiri klaver upp
Síðani Rigmor 
RestorfT var 24 ára 
gomul, hevur hon 
undirvíst í klaver- 
spæli. Hon heldur, at

nú má vera well, tí 
um ikki so langa tíð 
verður hon 80 ár. Hon 
hevur í løtuni fýra 
næmingar í aldrinum

13 til 16 ár, men gevst 
við undirvísingini um 
hálvan desember.

B KATK L. SaMIJKUSKN___

IJm hálvan desember ætlar 
Rigmor Restorft' at gevast 
við klaverundirvísingini.

Hon verður 80 ár um 
tríggjar ntánaðir og heldur, 
at nú má verða nóg mikið

við at undirvísa í klaver- 
spæli.

Hon var bert 24 ára gom- 
ul, tá hon átók sær at und- 
irvísa privatfólki í klaver- 
spæli. Hetta dámdi henni 
stsra væl.

Samanum tikið heldur 
Rigmor, at hon øll hesi 
mongu árini man hava 
havt yvir hundrað næm- 
ingar.

- Hetta hava allir vera 
sera flttir næmingar, sigur 
hon.

Nógvir teirra hava veru- 
liga havt hug at spæla og 
evnini hava somuleiðis ver- 
ið góð. Síðani hava tað 
verið aðrir næmingttr, sum 
foreldrini hava ynskt skul- 
du læra at spæla klaver.

Goggu-tónleikur
- Eg havi havt stóra gleði av 
teimum øllum, tí tey hava 
verið so dugnalig, øll som- 
ul, sigur Rigmor Restorff.

Fleiri av næmingunum  
eru síðani fam ir víðari inn- 
an tónleikin.

Rigmor hevur altíð havt 
áhuga fyri tónleiki. Tað 
hevur ligið sera lætt fyri 
hjá henni at vera við í or- 
kestrum, líku mikið um tal- 
an var um Gogguna og ella 
Tórshavnar Musikkskúla.

Ikki hevur verið neyðugt 
at nýta nótar tí musikkurin 
var bara har, men sjálvandi 
var neyðugt at duga at lesa 
í einum nótahefti í sam- 
hand við samanspæl. 
Konservatorium  
vantar

- Hetta var ein ógvuliga 
stuttlig tíð, sigur hon.

Atmosferan var ein heilt 
onnur, enn hon er nú. Hon 
kann ikki taka henda mod- 
emaða tónleikin.

- Eg fái einki burturtúr 
honum. Men eg má -beun- 
dra- tey fyri at tey spæla 
hetta modemaða, tí nógv 
av tí, tey spæla, er ikki lætt 
at spæla og er ógvuliga in- 
viklað. Bseði harmoniir og 
nógv annað.

Um  tónlistalívið sigur 
Rigmor, at okkum vantar 
eitt rættiliga gott konser- 
vatorium. Tað áttu vit at 
havt.

Sum er, stinga øll av og 
koma ikki heimaftur.

Tá spart verður, er tað al- 
tíð musikkurin, ið skal 
svíða fyri hesum. Tónlistin 
sleppur ikki framat nakra 
staðni.
Læ raraskúlu -
næ m ingarnir
Tey, sum undirvísa í tón- 
leiki í tí karmi, sum  
musikkskúlin nú virkar 
undir, tey missa hugin at 
undirvísa, tí tey fáa ikki ta 
løn, tey hava rætt til. 
Myndugleikamir halda tað 
vera týdningarmiklari at 
byggja tunnellir undir jørð, 
ella at lata pening til 
ítróttin, o.l.

Umframt at hava privat- 
undirvising heima í klaver- 
spæli, hevur Rigmor í eini 
tíggju ár undirvíst á I>ær- 
araskúlanum. Hesum slep- 
ti hon fyri fleiri áram síð-

ani. Tað var ov strævið. 
Næmingarttir fingu ov lítið 
burturúr, tí tíðin var 
knøpp, og eini tríggir ella 
fýra skuldu undirvísast í 
ænn.

Seinni fekk hon tað lagað 
soleiðis, at næmingamir 
kundu konta inn ein og ein, 
nten tað bleiv bara til eitt 
korter til hvønn um vik- 
una. Tað var ikki nógv.

Fleiri k laver 
slitin upp
Rigmor Restorff hevur slit- 
ið fleiri klaver upp øll hesi 
árini.

Hon hevði fyrst eitt brukt 
klaver, sum hon keypti frá 
einum donskum verkfrøð- 
ingi, sum búði onkru staðni 
í brekkuni yviri í Trøð.

Tá Alfred Dahl doyði, 
keypti hon flyglið, sum 
hann hevði átt. Tað hevur 
hon enn tann dag og dag, 
men eisini tað er nógv 
brúkt, og hevur mist litin 
har, sum mest verður und- 
irvíst næmingunum i *

í løtuni hevur Rigmor 
Restorff privatundirvísing 
við fyra næmingum. Teir 
em í aldrinum 13 til 16 ár 
og eru allir keddir av, at 
Rigmor gevst.

Tveir av næmingunum  
ætla sær til Dannturkur at 
ganga i skúla og har fara 
vióðari vtð musikkinum.

Táð er Rigmor fegin yvir 
at hoyra, ikki at teir fara til 
Danmarkar, men ut teir 
huldu fram við tónleik- 
inum.

Bilendurnýtsla f 46  ár

Flutningur til Føroya: 
Dagliga v/ posti/- 

flogposti/ 
EMS/við skipi/ 

Flogfrakt.

Fullur reklamatións- 
rættur á  øllum lever- 

aóum vørum.
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K igm or R e sto rff og  ein av  ungu  næ m ingum  henn ara, lia l la  E llefsen, 13 ár. R igm or hevu r undirv íst í 
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