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Á varar fø ro ysku kom m unurnar
ím óti at g era íløgur í oljuvinnu
- Løgtingsmaður ivast ikki í, at endin
verður, at Havnin fe r við oljuvinnuni
A

kj

B

ertholdsen

- Tað er tx\imanna\erk
av ki'mmunum at gera storar tlogur i útgerðarhavn. ella
i eina komandi oljuhavn.
Hetta er boðskapunn frá
Hyðuni Elttor. landsstyrismanni i oljumálum. til allar
txrnógvu. foroysku kommunumar. sum longu eru
famar at spekulera i moguletkunum. sum liggja í teirri
oljuvinnu. sum eftir ollum
at doma er á veg-men sum
korttnt ikki er komin enn.
SiOani tað hleiv greitt. at
moguleikamir fyn at tlnna
oiju undir Foroyum er st>
mikid stómr. at farid veróur
at leitaó av alvara komandi
ar. eni tað fleiri foroyskar
kommunur. ið hava sæð
hetta sum ein ógvuliga góðan og lonandi vinnuligan
moguleika. ið kundi verið
eitt upplagt altemativ til
tiskivinnuna.
Ti eru tað flein kommunur. sum nú í nokur ar hava
arbeitt av kraft fyri at gera
vart við seg hjáoljufelogunum og summar teirra hava
ikki brúkt sort av pengum
til hetta endamál.
Somuleiðis
eru
tað
kommunur. sum eru famar
undir beinleiðis flogur fyri
at útvega sær tann útbúnað.
sum skal til. fyri at lúka
treytimar. sum oljufelogini
seta til s'líkar havnir.
Hendan kappingin um at
gera oljuhavn. hevur meiri
enn emaferð reist spumingin. antin tað ikki átti at verið
ein landspolitisk uppgáva at
gjort av. hvar ein oljuhavn
skuldi vera.
Eitt nú hevur verið hugsað um hetta í einum okismenningarligum hopi.
Tankamir hava m.a. leitað
til Noregs. har ið gongdin
var tann sama í Føroyum:
Tá ið oljuvinnan nærkaðist. fóru kommunumar at
tevja gull. og nógvar teirra
gjørdi risastórar fløgur fyri
at gera seg út til oljuhavn.
Men hjá mongum brestir
ætian. ti oljuhavmmar blivu
ógvuliga fáar og nógvar
kommunur eru tisk.il kom-

var fyri a tingi. varð spumingurin reistur einaferð enn.
Hesuferð var tað Hendrik
Old. logtmgsmaður. sum
vildi hava at vita frá landsstyrismanninum i oljumálum. um hann hevði hugsað
um. antin landsstýríð skuldi
gera av. hvar í Foroyum ein
oljuhavn skuldi vera.
Hendrik Old segði. at
hann var púra vísur í. at
oljuhavnin endaði í Havn.
uin landsstyrið onki gjordi.
- Hyggja vit at teimum.
sum hava stovnað oljufelog
i Havn. vita. vit. hvar oljuhavnin verður. Og hon verður mitt í Havnini. segði
Hendrik Old.
Hann sipaði m.a. til. at
bæði Føroya Sparikassi og
Foroya Banki vóru famir
uppi felog fyri at stuðla. at
oljuhavnin verður á Sundi.
..stutt og greitt". sum hann
tók til. "
Serliga fyltist hann á. at
Føroya Banki varfarin uppí
eina slíka ætlan við almennum pengum. sum bæði suðuroyingar. norðoyingar og
vágafólk eiga. fyri at stuðla
eina oljuhavn á Sundi.
V erður k a n s k a a v g jo rt
p o litis k t

Landsstýrismaðurin helt. at
tað var nakað nógv gjørt av.
at kalla tað eina oljuhavn.
tí talan bleiv fyrst og fremst
um útgerðarhavn.
Og hvar hon skal verða,
visti hann ikki.
-Eg havi í hvussu so er
boðað kommununum frá, at
tað er óðamannaverk at gera

- Tá tð sanumum kemur. verður tafl kanska neyðugt hjá landsstýrinum at ,1;era av. hvar i Føroyum oljuhavn skal vera.
styttr Exthm Elttør, lanJsstxrismaður í oljumálutn. Fleiri Kommunur liftfýa annars framvii) atfáa oljuhavnina ot> hava
yjørt nógv fyri at lokka oljufeløg til sín. Ikki minst hava tvørafólk Iu’ió framvió við ut fyrireika Drelnes til oljuvinnuna
stórar flogur í eina útgerðarhavn. ella eina komandi
oljuhavn
-T a ð havi eg fortalt
koinmununum. hvorja ferð.
eg havi havt samband við
tær, segði Eyðun Elttør.
Hann vísti m.a. á tær
ringu royndir, sum kommunumar í Noregi høvdu.
Hann legði dent á, at vit
mugu ikki gera somu mistok sum í Noregi.
Eyðun Elttør segði, at
higartil er ongin politisk avgerð tikin um, hvar í Føroyum ein oljuhavn skal
vera.

- Men tað er møguligt. at
vit fara at taka eina slíka
avgerð. legði hann afturat.
Hann segði. at í leitingarskeiðnum vildi hann mett.
at tað var allarbest. at vinnan sjálv kappaðist um hetta.
-Eg veit, at fyri útjaðaran
er tað óheppið. at alt endar
í Havn. Men er kapping í
vinnuni, fáa vit at síggja.
hvar feløgini halda tað vera
frægast. at leggja útgerðarstøðina. Hann segði. at enn
hava vit hampiliga rúma tíð
til at kanna málið, og at vita,
hvussu leikur ferð í eini
møguligari føroyskari olju-

Hendrik Old svaraði aftur,
at verður ikki ein politisk
avgerð tikin um. hvar oljuhavnin skal vera, enda vit
júst í somu støðu, sum norðmenn gjørdu. tí tað eru
nógvar kommunur. sum arbeiða við oljumálinum.
- Tað er tí heilt álvarsamt,
at landsstýrið ikki vil taka
støðu til. hvar oljuhavnin
skal vera.
Tí heitti hann staðiliga á
landsstýrið um at taka avgerð um. hvar í Føroyum,

oljuhavn skal vera, áðrenn
fleiri havnir hava bygt út til
onga nyttu og koma sær í
fíggjarligt óføri.
Hann minti á. at vit kenna
søguna aftur úr Noregi.
- Og vit kenna søguna
aftur frá frá flakavirkjunum
í Føroyum. at ongin vil
standa aftanfyri ein annan.
Ikki ininst helt hann at tað
var umráðandi at taka avgerð nú. tann eina fyritøkan
hevur fingið okkara almenna banka í ryggin. Tá
hava allar hinar komrnunurnar ongan møguleika,
segði Hendrik Old.

Teir hvalbingar, sum komu
framvið eini trøð seinasta
leygardag. mundi gníggja
sær úr eygunum einar tvær
ferðir, aðrenn teir rættiliga
tníðu tí, teir sóu.
Tí inni á trøðini gekk ein
ær- við nýlemdum lamdi.
Tað er ein tvæveturs ær
hjá Hermundi Hent/.e. sum
hevur vunnið honum eina
jipis við at lemba í úrtíð.
Tað merkiliga er, at ærin.
lemdi eisini í vár, sum vaiv
itt
aprfl.

sum vanligt. Men 10 dagar
aftaná. at lambið varð tikið
frá æruni, lemdi hon so aftur
leygardagin 16. apríl. hesuferð eitt hampiliga gott
gimburlamb.
Hermund sigur. at ærin
hevur gingið í einum stiki í
summar, men í tíðliga í
summar slepti hann eisini
nøkruih veðnim inn á trøðina Haiin siepti veðrunum
út urevbál van mai. sum han
hann
bóli,
hevnógv
at

men tað
var eitt gott lamb, sum hann
metir hevði vigað minst 30
pund. varð tað dripið nú.
Og tað er ein vekt, sum
Suðuroyingr høvdu verið
meiri enn nøgdir við, tí har
er seyðurin væl minni enn
nógva staðni norðanfyri.
Ærin hevur gingið við
lambinum í alt summar.

ærog
latnb trívast væl og at ærin
he vur nóg mikið av mjólk
-til at hon føðir lambið. Ilann
hevur tosað við djóralæknan, men haðani fekk hann
bara tey ráðini at gera væl
við ærina, og at geva henni
nokk av hoyggi og kraftfóður afturat.

Á ki B e r t h o l d sen

boðikki ein politisk
at áleggja oljuat brúka ávísar
havnir Tí vinnanbest sjálv,
hvar ein oljuhavn liggur
frægast fyri.
Nú fíggjarlógaruppskotið

U tja ð a rin lið u g u r

Æ r í Hvalba lem bt tvæ r ferð ir i ár

fyri, at
fór al taka

E n d a r u tta n iv a i H avn

vinnu.

Tað vóru t>ltimur í Hvalhingum seinasta leyt>ardat(. Tí inni á eini trøð gekk ein ter við
nýlemdum lamhi. Ærin lerndi eisini í vár og eigarin veit onki um. at slíkt er hent áður

