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Nýtt føroyskt
tónleikaverk

Sunleit Ra>mussen er fegin. tí hann hevur fingid
hflegging úr Foroyum um eitt tónleikaverk. og hetta
errar hending. í famu viku byrjaði Sunleif Rasmussen
uppá eina ny gg jársouverturu við teksti eftir JørgenFrant/ Jacohsen. Hugvekjandt er. at arheiflifl hyrjaði
i Heinesenshúsum. I pprunm er. at Urd Johannesen
settist at lesa í hókim ..Dvrmarta Lív", harhrovini. ið
Jørgen-Frantz sendi Williami Heinsen eru savnaó.
Hon fekk hugskot um at seta tónleik til hræv við
yvirskriftini Nyggjársouvertura. Hetta fyri at heiðra
skaldió. sum komandi ár hevði fylt l(X) ár. Sunnudagm skrívaðu l rd og Sunleif undir sáttmálan um
hfleggingina av tónleikaverkinum. sum Sunleif skal
skriva tónleikin til komanđi árið.

Lætt uttan
at vera
lættisoppi

Poul M ohr er í øðini inn á Tjóðveldisflokkin, eftir at hann hevur m elað út, at
ein komandi oljuvinna eigur at savnast í Suðuroynni
JOHN JOHANNESSEN

- Nógvir poliktikarar eru
einki annað enn opportunistar ella ráksnúgvingar.
sum tað so fínt eitur á føroyskum. Teir tosa so fínt um
at lata marknaðarkreftimar
ráða. men gera heint ímóti
tí, sum teir siga. og velja at
taka eina politiska avgerð
um. hvar oljuvinnan skal
savnast.
Poul Mohr. stjóri á Tórshavnar Skípasmiðju. hevur
saman við skotska felagnum Asco ætlanir um eina
oljuútgerðarhavn a Sundi.
Skipasmiðjan hevur saman
við Asco stovnað Asco Foroyar. ið skal arheiða fyri at
fáa hesa oljuvinnuhavn Tískil er Poul Mohr í oðini
inn á Tjóðveldisflokkin. nu
hann hevur meldað út. at
støða floksins er. at oljuvinnan skal savnast í Suðuroynni.
A lm e n n a s e k to r in til
S u ð u ro y a r

- Eg haldi. at Tjóðveldistlokkurin skal lata yinnuna
fáa frið at arheiða. í staðin
fyri at blanda seg í. hvar
oljuvinnan skal savnast.
kundi tlokkurin heldur flutt
almenna sektorin til Suðuroyar. Hann vilja vit ikki

hava í Havn hóast alt, sigur
Poul Mohr og leggur afturat, at tað er arbeiði. ið gevur
vinning. ið brúk er fyri t
Havnini.
Stóri vinnulivsmaðurin
heldur. at Tjóðveldisflokkurin og aðrir politikkarar
skulu halda tingramar langt
burtur frá oljuvinnuni og
lata hana klára seg sjálva.
Politikarar eiga at gera sær
greitt. um landið skal stýra
vinnuni ella ikki. heldur
hann.
B a ra H eini v e it

- Oljuvinnan eigur at verða
savnað har mest vinningur
fæst burturúr henni, og sum
tað sær út í bløðunum. so er
Heini O. Heinesen tann einasti. ið veit. hvar hon so skal
liggja. heldur Poul Mohr
speiskliga fyri.
Skipasmiðjustjórin hevur
ikki aðrar stórvegis viðmerkingar til svarið hjá
Tjóðveldisflokkinum til
Suðuroyar Oljuvínnuráð.
men hann heitir tó á politikarar um at halda seg burtur frá vinnuni og lata hana
klára seg sjálva.
Poul Mohr heldur, at
politikarar skulu halda seg
langt hurturfrá oljuvinnu

O ljufeløgini
eig a avgeróina
Jákup Lamhauge, bxráðsfom iaður í Runavíkar Konununu,
heldur tað vera óheppi, at politiski myndugleikin blandar
seg í, hvar vinnan skal skal mennast
JOHN JOHANNESSEN

Teir smæðast ikki við at kalla sín tónleik lættan
fx>pptónleik. Teir halda tað vera týdningarmikið at
skriva hitt. Og teir viðganga, at teir skriva yrkingar út
frá persónligum hendingum. Eyðun Nolsøe og Tetji
Rasmussen hava gjørt sína fyrstu fløgu saman.

og mangt annaó

- Skal politiski myndugleikin blanda seg í. hvar
oljuvinnan skal savnast.
kann hann eins væl avgera.
hvar onnur vinna skal vera.
Avgerast kann so, hvar flakavirki skulu vera og so fram
vegis.
Jákup Lamhauge, formaður í Runavíkar Kommunu, er alt annað enn fegin
um. at Tjóðvelđisflokkurin
sigur seg mæla til, at oljuvinnan verður savnað í Suðuroynni. Runavíkar Komtnuna arbeiðir í løtuni við at
víðka um havnina. og tað
er eingin loyna. at kommunan hevði verið fegin um.
at ein partur av havnini varð
nýtt av oljuvinnuni.
Býráðsformaðurin veit tó
ikki. um kommunan fer at
mótmæla einari politiskari
ætlan um, at savnaoljuvinnuna í Suðuroynni. Men

hann helđur tað vera prinsipsielt skeivt. at politiski
myndugleikin blandar seg í,
hvar oljuvinnan skal savnast.
- Eg haldi. at oljufeløgini
sjálvi skulu avgera, hvar tey
ynskja at vera, og velja tey
Runavík, skulu tey vera
vælkomin.

vinnu í hyggju. Lítið pláss
er í havnini, og eftir áheitanir frá fleiri virkjum. ið
hava áhuga í virksemi á
havnaøkinum, varð avgjørt
at víðka um havnina.
- Hava oljufeløg tó hug
at koma til Runavíkar, skulu
tey vera vælkomin, slær býráðsformaðurin tó einaferð
enn fast.

ílø g u k a rm u rin s e ín k a r

Runav íkar Kommuna hevði
upprunaliga væntað, at útbyggingin av havnini fór at
taka eini tvey ár. Men
nýggji íløgukarmurin frá
landsstýrinum á 165 milliónir fyri allar kommunumar
ger, at tað ikki fer at bera til
at arbeiða við sama trýsti,
sum ætlað. Tískil væntar
Jákup Lamhauge. at arbeiðið nú fer at taka eini trý ár.
Býráðsformaðurin leggur
dent á, at fløgumar í havnina ikki verða gjørdar
beinleiðis við einari olju-

B ý ta s t e ft ir tø rv i

I sambandi við fløgukarm
kommunanna sigur Jákup
l.amhauge, at hann heldur
ikki. at peningaligi karmurin til íløgur skal verða býttur
út eftir fólkatalinum í ávísu
kommununum. Hann heldur, at karmurin heldur átti
at verðið býttur út eftir tørvi,
soleiðis. at tær kommunurnar. ið ávíst tíðarskeið
hava tørv á at gera fløgur.
fáa ein størri karm enn tær.
sum ikki hava so stóran tørv
á at gera íløgur. hóast fólka-

— Skultt politikarar avftera. hvar oljuvinnan skal
savnast, kunnu teir eins
vtel avgera, hvarfiskavirkini skulu lifíajti. heldur
Jákup Lamhauge. hýráðsformaur í Runavík
tal teirra kanska er størri.
- Kanska vit skuldu
fløgukarmamir verið frítt
umsetiligir millum kommunumar, soleiðis, at fløgur
verða gjørdar har tørvur er
á teimum, sigur hann og vísir á, at kannurin á 165 milliónir kanska er í heldur lægra lagi.

