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Janska Burcau Vcnlas, og 
scla fram krav um cndur 
gjaW fra tcimum. sum hava 
sagt gott fyn skipinum. og 
hcrv it> fort okkum bak Ijós- 
ið

- Tað sigi eg einamest av 
tí. at klassin í Føroyum hev- 
ur sctt oðrvisi og størri krøv 
enn umlHH>ini fyn klassan. 
sum vóru i Fraklandi og 
kannaðu skipið

- Hcrtil er at siga. at klass 
ingin er altjcvða standard 
rcglur fyn skip. mcn krøvini 
til skip i Føroyum. Onglan- 
di. Tyskalandi og Fraklandi 
ella Danmark. eru tær 
somu. sigur B|øm á Heyg- 
um.

S e lja s t  sum  
g am a lt ja rn

Hvørjar avUiðingar ftrr  
málifl fyri lingtd>

- Vit mugu royna at halda 
lanđskassan skaðaleysan 
Um skipið ikki verður tikið 
í nytslu. noyðast vit at 
krevja cnJurgjald frá seljara 
og klassanum.

- Um teir sakkønu nú 
meta, at tað ikki loysir seg 
at umvarla skipið, so er hert 
at selja tað sum gamalt jam. 
og so hava vit einki skip.

- Fara nt at krrxja. al n\ti 
sktp veritmr bygt?

- Um so cr. al Nólsoyar 
Páll ikki verður umvxldur. 
so mugu vit taka støðu til. 
um nytt skip skal hyggjast. 
annað gamall skip útvegast 
clla um vit cinki skip yvir- 
høvur skulu hava. sigur 
Bjøm á Heygum

Hann ásannar. at pening- 
unn er hrúktur. og at ny ggj 
játtan umleið 50 mió krón- 
ur um neyðugt skulu játtast 
til nýtt skip.

Ein sorgarleikur
- Hvussukennisttai)athava  
nýtt 12 nuó. almennar 
krónur til fánýtis ''

- Tað cr hæði spell og ein 
sorgarleikur. Vit hava játt- 
að pening undir skeivum 
fortreytum. og mugu hert 
asanna. at arbeiðið ikki er 
gjørt til lítar

-Um t.d. fólk frá Skipa- 
smiðjunum í Havn og á 
Skála høvdu verið við í 
FraklanJi og kanna skipið. 
so høvdu teir varnast skeiv- 
leikamar. og so hevði hetta 
ikki hent. sigur Bjørn á 
Heygum.
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Skipafelagsstjóri í 
Oljuráðleggingarnevnd

J a n  M uller

Ámi Joensen, stjrki á Skipa- 
lclagnum Føroyar. er nýggj- 
ur limur í Oljuráðlegg- 
ingamevndim 

Hann tekur við eflir Ama 
Poulsen. sum ikki hevur 
ynskt at sita í nevndtni. nú 
hann hcvur fingið nýtt starv. 
Arne Poulsen. sum var 
skrivari í Føroya Arbeiðs- 
gevarafelag. cr vorðin 
v i nnumálastjón 

Árni Joensen umboðar 
saman við Magna Argc. 
stjtira í Atlantsflog. føroyskt 
vinnulív í Oljuráðlcgging-

Á m i Joensen avloysir 
A m a Poulsen i  Oljurád- 
leggingamevnd sum 
umboi) fyri vinnulivið

amcvndini
Oljuráðleggingarnevnd- 

in hevur fund í Havn hesa 
vikuna. Nevndin arbciðir 
við cinum tilm xli til lands- 
stýnð um alt oljumálið

Herí er m.a uppskol til 
eina kolvetnislóggávu og 
uppskiH til skattalóggávu og 
liscnslreytir í sambandi við 
cina komandi lciting á 
føroyska landgrunninum

Rætting til tekst undir tekning

Av misgáum kt»m eitl orð skcivt undir teknmgim 
hjá Óla P týsdagin. Tað var orðið ..keypt" sum 
skuldi vera ..vunnitV', Rxtti tekstunn cr tí hesin: 

,.Nú skal kannast um danir hava vunnið rneira 
uppá okkum - i samhand við Natn. cnn vil upp á 
danir - í hcilatikið!"

Stórur áhugi fyri 
oljuráðstevnuni
J an M u ix er

Tað er stórur áhugi fyri 
oljuráðstevnum. sum verður 
í Nt >rðurlandahusinum 5 og 
6. mars.

Ráðstevnan er ikki al- 
menn. men fyri limirnar i 
Føroya Oljuidnaði og ann- 
ars umbt>ðum fyri mynd- 
uglcikar. stovnar, løgting og 
landsstýri ol.

Plássið er avmarkað, og 
tí rxður um at tckna seg í 
góðari tíð.

Á skrívsltivuni hjá 
Føroya Oljuídnaði. sum 
stendur fyri tiltakinum. 
vcnVir sagt. at í gjár høvdu 
umlcið 150 fólk tcknað seg

lil ráðstevnuna Freistin at 
tekna seg er 20. fehruar. so 
fyrireikaramir rokna við. at 
limir oo. fara at senda tckn- 
ingarlistan inn komandt 
dagarnar

Orsøkin til at lekning- 
arfreistin cr longu Iriggja- 
dagin er tann. at tað skulu 
storar fynrciktngar gcrast í 
sambandi við ráðstevnuna

Roknað ven>ur við fullum 
Norðurlandahúsi til ráð- 
stcvnuna. sum er tann fyrsta 
av sínurn slag í Føroyum

Evnið. sum fer at vcrða 
umrøtt á ráðstcvnuni. er 
møgulcikarmr hjá vinnu- 
lívinum al vera við i cini 
oljuvinnu.

L e sa ra b rø v

S a n d o y in g a r !  S ta n d ið  sam an !
k om m unusku ld in
kom m unusam anlegging
Sandoyggin verður cins vxl 
umboðað trá politiskari síðu 
sum hinar oyggjarnar. At 
geva politikarum ábyigd- 
ina. at viðurskiftini eru so 
vánalig. er ikki heilt beint 
Tað er altíð lættasti vegur. 
at ábyrgdin verður kastað 
yvir á borðið hjá politikar- 
unum. men neyðugt er at 
síggia málið út frá øllum 
sjónarmiðum og cisini, 
hvussu sandoy ingar á skila- 
bestan hátt kunnu sleppa úr 
krcppuni, so  tað altur gerst 
liviligt og at gongd kemur 
aftur í vinnulívíð í Sand- 
oynni.

Ein av høvuðstrupullcik- 
unum i Sandoynni er 
kominunuskuldin Hinar 
kommunurnar í Sandoynni 
vilja ikki hoyra (alan um at 
lcggja saman við Sands 
kommunu. tí skuldin hjá 
kommununi cr rxttiliga 
stór. og skattaloftið cr cisint 
alt i>v høgt samanb»>rið við 
hinar kommunurnar.

Eg sá í sjónvarptnum upp 
undir kommunuvaltð. har 
hygdarráðslormaður í 
Sandoynnt uttalaði seg um. 
ta hann als tki vildi hoyra 
talan um. at hansara komm- 
una fcr at leggja saman við 
Sands kommunu Og hcr er 
eitt talandi dømt um ósetnju 
um kommunusamanlegg- 
ing. og møguliga ein av 
trupullcikunum. sum hevur 
darvað upplatingina av cll- 
isheiminum í Sandoynnt 
lllanstið hevur vcrið m»g 
mikið við etnum ellishctmi 
og cinum tlakavirki í Sand 
oynni, men tá ósemja er 
imillum kommunurnar. so 
vcrður tað cisini harcttir 
Hoast Sands kommuna er 
illa fyri líggjarliga. s»>erta«> 
ein spumingur. um komm- 
unan cr før fyri at bcra 
kostnaðin av einuin ellis- 
heimi á Sandi. tá iánibyrð- 
an cr ty ngjandi tyri koinnt 
una

Kommunuettirhtið er í 
dag rxttiliga strangt. ti láa 
koinmunurnar sum hcild

ikki tikið tey neyðugu lán, 
sum ix r annars tingu i átt- 
atiárunum. og harvið gcrst 
irupult hjá l.d. Sands 
koinmunu al útvega tlciri 
arbciðsplass. tá skuldin hjá 
kommununi er so tyngjandi 

Mcn lán skulu so gjaldasi 
aftur.

Vísið áby rgd 
M xr renna til bugs orðini 
hjá cinum sera klókum pol- 
itikara og fyrrverandi løg- 
manni, nevniliga Alla Dam. 
sum einaferð í einum les- 
arabrxvi málbar seg um. 
hvussu neyðugt (að er at 
vísa ábyrgd Og hetta cr tað 
sum Sandoyggin og sand- 
oyingar sannilga hava fyrí 
ncyðini - ikki at kasta 
áhyrgdina á bankarnar clla 
politikraamar clla á aðrar 
hcndur. men at sartdoyingar 
sjálvir taka lógvatak saman 
til al loysa síni innanhýsis- 
mál. sum liggja fyri slavn. 
Polilikararnir cru til al lóg- 
geva og koma við raðum. 
mcn teir hava einki til at

lcggja scg út í vinnulívið i 
Sandoynm clla í Skopun 
ella hinum oyggjunum

Tí eiga sandoyingar sjálv- 
ir at standa saman cins og 
Svcrri kongur á sinni. Bara 
tvey orð sum at vísa ábyrgd 
hava alstóran lýdning fyn 
al fáa sjálvsv irðingina aftur 
og at skapa gongd og trivn- 
•5  atlur i toroyski vinnuliv 
Tú vinnur einki við al sita 
hendur i favn og hiða eftir. 
at politikaramir nú fara at 
skapa gongd aftur i vinnu 
livið - í dag ella í motgin - i 
Sandoynni

Tað skilahcsta hevði ver- 
ið. al kommunurnar lcggja 
saman og ráðføra scg við 
poliiisku myndugleikamar 
Ai skapa irivnað «>g arbciði 
í Sandoynm kunnu bara 
sandoyingar sjálvir gera. 
um teir slanda saman og 
visa áhyrgd. Ti um ikki 
sandoyingar sjálvir taka á- 
bvrgdina í cgnar hendur. 
hvør skal so gcra uð!

Skattg ja ldari


