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Dreymurin um 
Kuwaitárinið

Vit bora eitt hol í havbotnin Otf takafyri 30 
milliardir -  nei, lat okkum siga 40 milliardir 
-  upp í olju. So skrúva vit proppin í aftur hol- 
ið og seta peningin inn í stórbankar uttan- 
lands og liva av rentum í allar ævir. \ 'it taka 
mappuna úr reyvalummanum og telja S50 
milliónir upp til Mogens Lykketoft og siga við 
hann: »Hygg her. takkfyri lán. og brúka nú 
pengarnar til okkurt ordiligt!

Soleiðis kundi dreymurin 
vcrið um Kuwaiiefícku- 
na. Eitt ánn, ið kcmst av 
at vcra fantasullioncrur í 
okkara dreymavcrð cr 
Kuaiteffektin ncttupp 
ófatiliga nógvir pengar til 
ógvuliga fá fólk

Hví Norra ikki er ríkan 
av sínt olju sigst millum 
annaó at vcra U', at Norra 
hevur goldið uttanlands- 
skuld vtð oljuinnløku.

Danmark er sjálvbjar- 
gið við olju. At Danmark 
ikki er ríkan av síni olju 
sigst m.a. vera tí, al dan- 
skarar lorkaðu Ekkofis- 
kleiðina burtur ul norð- 
menn.

Men ríkidømi stendst 
av olju. Eitt annað er. at 
hvør cinstakur norðmað- 
ur og danskari cr ikki rik- 
ur av olju, u' at har em 
milliónir av fólki, og lí at 
privatar stórfyntøkur tá 
sluppu at leggja seg 
oman á alt við pohuskan 
hjálp

Kuwaiteffeknn hevði 
hjá okkum føroyingum 
m.a. havt við sær. at vit 
kundu goldið alla uttan- 
landsskuldina efur nøkr- 
um fáumdøgum Vit 
kundu givið danskarum 
ein blankokekk upp á ein 
framuðar bankatransport. 
takkuð fyri okkum og uk - 
íð loysing. Men men ..

So eintalt er tað ikki
Tí at skal eiu fólk fáa 
nakran ágóða av riki- 
dømi, sum eftir øllum at 
døma er í undirgrundim, 
so má hetta fólk síggja ul

at hava siu egna land at 
búgva í. Føroyar eru eitt 
navn á komnum, í 
klombrum stendur Dan- 
mark.

Sum støðan tvkist í løl 
uni, er okkara umdømi so 
ring, at grund er ul al 
halda. at danskarar vilja 
bara sleppa av við okk 
um, cins og onkur føroy 
ingur í skcmti og annar 
enntá í álvara tok til und 
ir skuldarbindmgirn í 80- 
unum. at vit áttu at slopp 
ið okkum av við Dan 

mark.
Nei.cinki vil Danmark 

sleppa av við okkum. ti 
Danmark vil ikki sleppa 
okkum av hondum. so 
leingi pengatangin liggur 
í donsku undirgrundim 
við Føroyar. Sum er hev 
ur Danmark fult vald á 
emari búskaparligan 
oyðimørk í Norðurat 
lantshav i Men henda 
oyðimørk er kanska lokið 
áoljupoUinum í undir 
grundmi her um vegir

Bretar høvdu eisim fult 
ræði á oyðimarkarlandi í 
Miðeystri í sím tíð. Tað 
vóru protektorat. ið seinm 
skuldu gerast ófatiliga 
rík. Har var olja í undir- 
grundim Menólukkulíð 
tóku hesar oyðimerkur og 
skipaðu seg í sjálvstøðug 
ar tjóðir í egnum landi

Nú var koinið at sól 
setn í bretska heimsveld 
inum.

At spyla i 
bretskan sjogv
Verður lað so suin bretar

krevja sambært Ivrrver 
andi danska ullunríki' 
ráðharran, L’ffe Elle 
mannJensen, jt íøro> 
ingar av kletlunum kuniiu 
spýta í brelskan sj»>g\. m> 
er dreymurin um Kuwait 
eífektina tokm Men 
træta er brostin á millum 
Bretland og Danmark um 
miðlinjuna milluin Brei 
land og Fvwovar John 
Bull piagdi ikki at vera 
mjúkur at struka. la ið tað 
ræður um at vinna rætt- 
indi niótvcgis vvðrum 
londum.

Kortini feldu islending 
ar. okkara djørvu grannar 
i útnorði. hin máttmikla 
John Bull í tveimum 
loskaorrustum. ísland 
stóð sum Dávid móti 
Goliat og vann bæði 
loskakríggini umframt 
heimsins samhuga

Vit føroyingar mugu 
ikki vera so býtur at 
halda. at bretar hava orð- 
ini hjá Churchill i huga. 
tá ið hann segði, at Stóra 
Bretland skuldi ikki 
gloyma føroyingar fyri 
avnkið undir krígnum at 
bcra bretum mat í munn- 
in. Sjálvsagt kunnu efur- 
komarar Churchills ikki 
sknva undir uppá, at teir 
skylda okkum nakað. Vit 
eru neyvan ul i teirra 
hugaheimi. og eru vit 
ikki lil. er hcldur eingin 
grund hjá icimum at 
varða av okkara áhuga- 
málum lafl er /úst í hes- 
um mált. at so mon% olck- 
ara ivast stórhga.

-  Ilt-inivjrininum  sU-ppa vit ið hvussu r r  ikki undan. og hvi skuldu vit rtstlti tað. 
Nu ra-ður um hja okkum  j t  hugsa sjalvi llin i t r r a  tað ikki fvi i okkun>. sk rivar 
Sonnr Snuth i -S jonarm ið- i dag

Gevið okkum svar
Vit hoyra einki um trætu 
málið uað er vorðið 
trætumál > um miðlinjuna 
millum Føroyar og Bret- 
land Samstundis leggja 
vit av øllum alvi upp fyn 
oljuvinnu í skrift og talu 
Tað er eisini i lagi, um st> 
er, at vtt føroyingar veru- 
liga sleppa at umsita rá 
evnmi i undirgrundim. 
Tann stóri spumingurin 
lykisi ikki at vera. um 
olja er i undirgrundim. 
Heldur man tað vcra tann 
spurningunn. ið vit liggja 
og bølast omaná: Fáa vit 
v virhøvur nakra undir 
grund ’

Alt annað kann biða 
Vit kunnu saktans biða 
v ið spurnmginum um at 
varðvcita aðra v mnu og 
mentan. Fiskivinnan 
vcrður røkt øðrvisi cnn 
higartil. Tað vil siga. at 
hava vit oljuvinniina. fáa 
grunnarmr aftur ein kjans 
at mennast. ti v it sleppa 
undan at trároyna og av- 
reiða tilfeingið ul onnur 
lond fyri UMuvinmng. Og 
røkja vit okkara mcntan. 
ter hon ongan veg Held-

Sjónarmið
ur tvørturimoti lsom ála 
hav j  onnur oljulonJ klár 
að seg væl

Heimsárimnum sleppa 
vit ið hvussu cr ikki unJ 
an, og hvi skuldu vu eis- 
mi tað Nu ræður um hjá 
>>kkum at hugsa sjálvi 
Him gera lað ikki fyn 
okkum

Sonnr Mnith

(Sosialurin —  f i m m  t e r ð i r  u m  v i k u n a !


