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Sámal Petur - legg
frá tær í stundini!
Oddagreiti
NÚ e r ovboðið.
FYRST varðTeistin seldur Síðani varð Smyril tikin úr
uttanlandssiglingim Alt Ijóðaði so gott so gott Vit
skuldu fáa an n að skip til Suðuroyarsiglingina. og
privatir skuldu so taka sa-r av uttanlandssiglingini
Uppá góðan garnlan SPÍGrund rnaner skuldi alt fara
at laga seg. Tað gongur nokk.
CKj hvat er tað v it síggja I dag* Kk m og ørkymlan Stjórin
a SL veit sam bart UF týskvøldið hvørki út ella inn.
Hann vil bara hava eitt svar frá arbeiðsgevara sinum ,
ti biðitiðin kenst drepandi fyri bæði starvsfólk. stovn
og tkki m inst fyri tev m ongu ferðafólkini. sum hava
havt i kvittanum at gera bruk av uttanlandssiglingini.
ALT m eðan hetta hendir hevur sam i Sámal Petur giv ið
SL stran g ar ordrar um at finna eitt skip til Skála
fjarðarsiglingina. kosta hvat tað kosta vil. Heldur enn
at loysa hiru b.eði atrokandi málmi. Suðurayarsiglingm a og u ttanlandssiglingini hggur landsstyrism a ð u rin n ú o g spælír s;er við síni lítlu og fittu Skála
fjarðarsigling. Hvat í viðu verð hugsar m aðurin fyri
s* t. At ruta. sum fy rst og fremst skal gagna hansara
egna valdømi. skal partu trum fast igjognum' Var nakað
skil L so átti henda sigting at verið niðurløgd Eheði ti
at hon kostar alt ov nógv og tí at eitt bøtt bussam band
hevði tarn tø llu m b etu r. bæði landskassaogfólki Men
Sámal Petur skal ju hugsa um sínar veljarar o g tá leggur
h a n n sektina á, hvat suðuroyingar hugsa ella tey
m ongu folk. sum fegin høvdu viljað brukt Skotlandsieiðina.
NÚ frætta vit om an á tað heila, at Claire hevur givið
næ stutn 4 mill kr. f undirskoti Alvaratos harra landsstyrismaður. Er tað ikki upp á tfðina. at tú tekur avieið
ingarn arav ú n u m politikki. sum hevur lagt SLí skeljasor, í hvussu er tan n partín. sum einaferð bar heitið
Skotlandssiglingin! Tá tú fór i gongd við at pilka við
hesa sigling. sum aðrir u n d an tæ r høvdu bygt upp. og
sum so við og við var við at kom a inn i eina skilagóða
legu, tók tú eisini gru n d arlag ið u n d a n henni. Privatisering var drivmegi tín og nú liggur tú sum tú hevur
reitt Titt eksperim ent at fyrigykla Føroya fólki. at bara
henda sigling fór at privatar hendur. so skuldi tað nokk
fa ra a t ganga. gjørdist ein vanlukka
OKKARA ráð til landsstyrism annm í samferðslum álum
er hetta: legg frá tæ r í stundini. Sveinastykki títt f
sam bandið við SL er einki m inni enn eitt misfostur.
\ ú er nokk oyðilagt. Nú vilja vit hava fólk i henda
landsstyirisess. sum ku n n u byggja uppaftur tað. sum
er er brotið niður. u m tað ikki longu er ov seim. So gott
sum allar d isp o sitió n ir f sam b an d i við Suðuroyarsigling, Skotlandssigling og m in san n eisini Skálafjarðarsigling hava verið skeivar og hava kostað
sam felagnum i dýrum dóm um
I ollum øðrum d em okratiskum londum hevði ráðharrin tikið avleiðingarnar av slfkum og pent lagt frá
sær.
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Oljuvinnan - tað nýggja
lívsgrundarlagið?
Oljuráðslev nan í siðstu \ iku
var vxlviljað og vxleydnað.
G ott at Sosialunn nú í
nógv ár áhalđandi hcvur
kunnað um hcsa vinnu.
Annars hevði hvlst nógv
av tí. ið kom fram á stcvnuni komið sum citt »kultursjokk • Nú var tað so ein
\ iðkan av tí innliti v it høvdu
aðrcnn.
\ en sk u m
O ljuverðin cr stor og krav mikil
Onkrum fall fyri bróstið.
at øll kunning var ácnskum .
Norðmcnn. føroy ingar og
danir - ait tosaði cnskt
Ja. hattar cr fvrsta kravið
- vil tú vtta. hvat gongur lyri
scg, so larr cnskt'
Alt í v innuni er stort Amb<H>ini eru stór. dýpið cr
stórt. kostnaðurin er storur
Sum onkur scgði. cm tløkist
í nultum. Tølim í enskum
pundum eru størri enn okkara fíggjarlóg i donskum
krónum.
Ørkymlandi mcn tað cigur ikki at vera rxðandi.
Avbj«W>ing
Vit eiga at síggja hcttar sum
cin niøgulcika og cina avbjóðing Eingm is i skal sera
um. at okkara møgulcikar

at faa hurtur úr v innuni cru
nógv stø m enn i okkara
grannalondum . líka fra
fyrsta degi Ja. longu nú.
Alla arru vert at okkara
grannar úr Hetlandi. Orknoyggjunum og partvís
N aK M H K gi kunnaokkum
um oljuvinnuna i sínum
økjum
Veruleikin er. at í leitíngartiðarskciðmum fingu hcsi
øki lítið »g einki hurtur ur
Lcitmgarliðarskciðið í før
oyskum øki kcmur al vara
cim 8-10 ár. um cingin olja
vcrður funntn. og vcra vit
hcpnir at iinna so fáa vit so
oljupcngar um cim 10 ár og
vinnu í 50
Sjalvstø<\ugt øki
T aðer av ivdningi. at vil fáa
burtur úr beman vcgin. Hcr
hava vit fyrim unin av at
vera sjálvstøðugt øki
Hjá tciinum skotsku
ovggjunum »scoraðu« fastlandsskottarmr kassan í lcitingar tíðarskeiðinum.
I Norcgi var tað Suðurnorcg. ið fckk mcginpartin
av inntøkunum. hiíast lcitað
varð í Norðurooreg
Hjá okkum ræður nú um
at vera á varðhaldi, so útlcndingar ikki fara avstað
við ágtiða. sum vit sjálvir
áttu at tingið.

(óíðar fortreytir
H creru góðar fyritreytir Til
dømis hava vit lutfallsliga
nt>gv fólk i oljuvinnum hjá
dønum og nakað aðrastaðm
cismi Nógvur ungdmnurcr
undir úlhúgving og cnn cr
nakað av tíð - cini 2 ar til
\innan so spakubga lcr at
hyrja - so rmllunilangar útbug\ mgar kunnu náast innan ta tíð
Spurningurm
nu er,
hvørjar fy ntrey tir oljuv mn
an fx r at virka cftir
O ljulógin
Oljulógin verður kannurin
og vonandi venVir hcsin solciðis at vinnan hevur hug
al koma henđan vegin. og
at vit fáa sum hcst burtur
úr. uttan at sarntclagið
hvørki umhvørvisliga clla
sosiult vcrður vcnt uni koll.
At lóggeva um úlfcingið
hevur ikki cydnast vxl. tá
talaner um livandi tillcingi
Nú vit skulu gcra lógir
um cina aðra tilfcingisnýtslu. kanska fyri tey
nxstu 50 árim. ciga vit at
gcra okkum scrhgan ómak
og tia nógv fólk við i kjakið, so øll sjónarmið koma
fram.
Harafturut m á syrgjast
fyri. at føroyskt fyritakssmi

fx r lul í vmnum a øllum
stigum.
\ varðhaldi fvri utlcndskum plattcnslagarum
Ráðstcvnan i Norðurlanduhúsmum var cin byrjandi
kunmng lyri nógv.
Eftir cr so at finna út av
hjá tcimum einstøku fcløgunum. um teirra txnasta
kann nýtasl Støða okkara
sum sjálvstøðugt lóggávu
og handilsøki gcvur okkum
møgulcikar frani um »11
onnur øki av okkara stødd
Hcsin lyrimunur cigur at
nýtast av okkum sjálvum og
ikki av útlcrtdskum plattcn
slagarum, ið traditionclt cru
tramvið í nýggjum oljuøkjum
T hom as A rabo

L e s a ra b rø v

A t s ig la v a n d a s jó g v
Hesar sannleikar hcv ur sjóm aðurin m angan sannað.
hvussu lítið farið mangan
kennist uppi móú teim almáttugu kreftum. sum reísast og hótta skip og manning. Tá ein fxr myndir bomar inn í stovunu. sum SVE
vísti okkum týskvøldið,
kunnu ikki annað cnn nakrir
tankar fara ígjøgnum ein,
sum kcnnir til hvat ta ð c ra t
hava sítt slarv á sjonum.
Nakrir revisorar, sum
ganga niðri á Nørrebrugv
komu við cinum úttalilsi
um, at lað er óneyðugt, at
vit føroyingar hava eitt
verjuskip sum Vædderen
siglandi rundanum Føroyar.
Hettar útalilsi kann ikki
sleppa at fara ufturv ið borðinum uttan álalu. vit eru ein
partur av ríkislelagsskapinum. Um hesir revisorar
ganga og billa sx r inn, al
havøkið rundanum Føroyar
er at líkna saman við dunnudammarnar. sum liggja tx lt

við Hotel Tórshavn, sum
allir føroyingar kcnna, so
mugu teir trúgva umaftur.
Spurmngurin ein má seta
sx r aftaná hettar hjargingarbragd. sum tann íslcnska
tyrlan gjørdi. hvussu hevði
verið statt við hesi manmng.
um henda hending fór fram
20 fjótrðingar norð úr Kallinum?
Hvat hava vit tøroyingar
at senda avstað, um cin slik
vanlukka skuldi hent i »kkara sji'iøki? Vit eru konir við
cmum vaktarskipi úr Fraklandi, sum n<ig illa tlýlur við
bryggju á Skála. og sum
hevur skapt eina øsing í
fólkmum, sum vit skattaborgarar áttu at venð spardir fyri. Sannlcikin cr tann.
at danir áttu at fingið at vita
altaná hesa hending í Norður atlantinum. at vit føroyingar eru tcimum takksamir
fyri teim mannalívum, sum
tcir hava hjargað, rundan
um oyggjar okkara við skipi

og tyrlu. og ein áhcitan eigur al vcrða scnd tcimum
um ikki at skerja hcsa txnastu rundanum oyggjarnar.
Men syrgja fyn. at minst eitt
skip. sum Vxddcrcn er til
eina og hvørja tíð til taks
við einari tyrlu. sum fslendska sjóvcrjan hevur ai
veita ncyðstøddum sjómonnum hjalp um okkara
leiðir. Hugsið tykkum til.
um hcsir 39 mcnn skuldu
staðið undir børu um vikuskiftið vegna vantandi útgerð til at bjarga mannalivum.
Vit hoyrdu úttalilsini frá
skiparinum á li farmasktpi.
sum náddi havn við neyð
og deyð og mundi fingið
somu lagnu. sum tað. ið
koppaði.
Hvussu siiirum trýsti teir
liggja undir fyri at halda
tíðina, fingu vit eina hóming av. At hcttar kann føra
til sltirar vanlukkur. sum tx r
vit hava upplivað nú kunnu

vit ikki lata eygum aftur
fyri Sjógvarmr spyrja ikki
eftir. um vit hava tíð clla
tkki. leir hróta ikki cltir
klokku. tað cru hcilt onnur
viðurskifti, sum gcra scg
galdandt á havinum, og at
hcsin førningur. sum kontcinaraflutningur cr. s x r i
okkara eygum út úl at vera
hxttisligur. kunnu nokk allir
sjómcnn vcrða cinigir í Tcy
skip. sum koma um hcsar
leiðir cru mcst at likna við
Litlu Dimun i hxdd.
G óðu politikarar. spuroingurm til tykkum má vera
atianá hcsa hcnding í okkara nxrheit. utn orðaskiftið
um Nólsoyar Páll ikki cigur.
at verða ly ft uppá eitt h x g n
støði. cnn tað vit hava hoyrt
higartil. og at sjónamngurin
cigur at vcrða víðkaður i
rnigv støm mun hesum viðvíkjandi.
Hcilsan
Malmberg I). Olsrn
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Shrll hevur fingið millum 20 og $0 uppskot um
hvat gerast skal við otjuboripallin fírent Spar,
\um felagið trtlaði at \økkja fx ri tveimum arum
Og tai) siuirtar ikki uppii kugflog

Tá talan er um móara part
av horipallinum. ti sum er
undir havi og sum hevur
sylindaraskap. cru hugskotini mong Fut er at skera
hann i skivur *>g hruka hann
í havnahy gging. ella at fylla
skivum ar við stctnum «>g
hruka tær sum verju á
strondim
Millum enn meiri uppfinnsomu uppsktuini er eitt.
sum m æ lirtil at hruka skiv
umar sum hrunnar ismoltaling Og onkur mælir til at
lata syhndaran vera heilan.
leggja hann efur longdini og
hníka hann sum dokk
Og so cr s|álvandi eitt
uppskot. sum snyr seg um
at skerja horipuilin í smá
petti og tvcita tey í ein o> n

Brent Spar sum
venjingarmiðstøð
Shell cetlar at lata umhxørx isýelagsskapir og onnur avgera, hvussu Brent Spar
oljuboripallurin skal fáast av vegnum. 11 ymisk uppskot eru uppá tal, og fleiri
teirra eru full av hugflogi
Fyn tveimum árum síðani
stiWVst stórur hávi av. at oljufelagió Shell ætlaói at
søkkja oljuhonpallin Brent
Spar i N oróuratlantshav i.
stuU frá fw oyska markinum
Vlótmxlini og ákoynngarnar á Shell (millum annaó
frá føroyskum myndugleik-

□m) vóru haróar. og hetta
fekk at enda oljufelagið at
venda sær frá artlan sini um
at sokkja bonpallin. sum
hcvói tx n t fyn seg
Vlen okkurt skal gerast
vu> Brent Spar. sum framvegis liggur á Brfjøróinum
í Noregi og híóar eftir. h \at
gerast skal við hann. og

hvussu hann skal erula sínar
dagar.
Shell hevur fingið millum
20 og 30 uppskot um.
h\ ussu Brent Spar skal taast
av vegnum. og oljutelagið
hevur skorið hesi uppskot
móur til II.
Fleiri av uppskotunum
eru full av hugtlogi. og taó

tykist ikki vera nakaó mark
fyn. hvat ein slíkur horipall
ur kann hrukast til
Hwvr kundi mitt í rokinum fyri tveimum arum si«V
am hugsa sær. at ovan partunn av horipallunn kundi
koma til heiður og æru sum
ein venjingarmióstøó á hav inutn.

S a m s ta rv a vift
umh v#r v tsfe la g ss k ap ir
I vrTadagin hcvðt Shell fund

við umhvørvisfclagsskapir,
havlrvv'ingar og onnur í
Kcy pmannahav n og har v ar
kjakast um hugskotim. og
liltaktð hjá Shell var væl
móttikið
Shell fcr eisini at hava
lilvnandt fundír i Iyskland
og Hollundi. og ikki fvrr
enn ol|ufelagiðhcvur fingið
greiðar ahendingar trá
umhvørv istclagskapum og
*vVum. um hvat gerast skal
v ið Brent Spar. verður nak
að gjnrt við 137 metrar hoga
horipallin
- Iað er sera positivt. at
Shell hevur lært av mistakinum. sum ætlanin at sttkkja
Brent Spar var Tcy 11 uppskotim. sum nú eru komin
fram. vóru als ikki uppá tal
fyn tveimum árum síðani
Át tey nú vcrða viðgjørd í
fullum álvara við okkum. er
eitt framstig i vemdini av
umhvørv inum. sigur lciðar-

inav Círcenpcave-Danniark.
Jan Sødergaard
Eisini Simon Rcddy frá
G reenpcace-lntcrnational
hcldur fundin við Shell vcra
cin sigur fyri umhvørvið
- Eg cn tó bangin fyri. al
Shell kann fara aftur til upprunaliga uppskotið við at
søkkja honpallin. og siga at
him uppskotim vóni ov
hættislig ella kostnaðarmik
il at fara i holl við. sigur
hann
Men sljtínn hretska Shcll
Expwtv. Enc Faulds. vissaði
a tundinum fynadagin luttakaramar um. at Shell hcv
ur lagt allar ætlanir um at
søkkja Brcnl Spar á hillina
M en lað er hrctska
stjomin. sum hevur síðsta
orðið i hesum mali. og li
kunnu pcngar fáa em lcik
lut. segði hann
Bretsk lóg sigur. at Shcll
skal gjalda 30** av li. sum
tað kosiar al hetna hurtur
Brent Spar. «>g hrctska
stjornm hini ~HYA
Eric Faulds hcldur. at øll
11 uppskotmi. sum nú cru
uppa tal. eru trupul at hava
við at gera. ti øll hyggja á.
al horipallurin skal lakast
sundur antin a sjonum ella
á landi. og hetta kann gerast
tekniskt trupult og ikki sørt
vandamiktð Haralturat fer
luð at krevja so nógva orku.
at ta*3 er ivasam l um tað cr
raðiligt i mun til tað litlu
dálking, sum cin søkking
hevði tørt við sær
Shcll fer at hakla Iram við
tundunum um máluV «>g ein
avgerð væntast at ver«3a likin i vári«3 1998. «>g ver«>ur
tá løgd fram fyn almenn
ingin
ek

I bankan á
e g n a ri te ld u
/ swnmar verður gjørligt hjá privatum og fyritøkuni
at gera peningaflytingar frá egnari teldu. Homebanking kemur til Føroya
í summar fara peningastovarnar at bjóða nýggja
lænastu. sum fønr við sær.
at tú kanst fara i bankan
uttan at tlyta teg tra lelduni
hjá tær.
Taó sum aðrastaðni
verður r«>pt Hnme-banking
kemur til Føroya
Hetta var avdúka á ábyrgđarafundm um
hjá
Norðoya Spankassa. sum
var í K laksvík seinasta
vikuskiftið
Jtigvan Elias Joensen.
form aður í umsj*>narráð-

num fyri sparikassan,
greiddí frá, at N«>rðoya
Spankassi verður til reiðar
við hesum tilboði í summar
Tað er Elektron. sum ger
skipanina. i >g allir peningastovnam ir i Førovum fara
væntandi at hrúka hana.
- Um vit serliga fáa stórar v innulívskundar al gera
sinar cgnu flytingar. íer tað
at lætla um arbeiðstrýstið
hjá starv sfólkunum. og vit
fáa betur stundur at ráðgeva hvørjum einstøkum

kunda. sigur Jógvan Elias
Joensen.
Fer hetta ikki at føra vifl
strr, at tit mugu sentia
starvsfólk til hús. tí minm
\erflur at gera '.'
- Nei. taðcr tað ikki útlit
fyn. Virksemið hjá Norðoya Sparikassanum vcksur.
og arbeiðstrýstið er st«3rt
Ein slík skipan fer ti at av lasta starvsf«)lkið. og gera
tað møgulig hjá teimum. at
fáast við aðrar uppgávur.
enn at gcra flytingar
ek

Føroysku peningastovnam ir fa ra i summ ar at bjóflti fram nxggja
tirnastu. Tafl er tafl. sum aflrastaflni verflur rópt home-honking. t.v.s. at
fólk fara i bankan fr ú tehtuni heima ella i fxrilpkuni

