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Henrik Old. framsøgumaður Jávnaðarfoksins í oljudebattini:

Mugu hugsa um 
okkara egnu
-H ví ikki gera sum norðmenn, sum hava pleygað sína 
vinnu meira enn aðrir spurdi Henrik Old, tingmaður und- 
ir l. viðgerð av 1. úthjóðing og vísti til, at norðmenn ser- 
liga i  byrjanitii logdu hart út við, at teirra egnu fyritøkur 
vórðu favoriseraðar. -So langt sum til her, eiga vit at
taka okkara egnu J 
stórar møguleikar.

J a N M l l-L.HR

Orðaskiftið á tingið um 1. 
úibjóðing til oljuleiting a 
toroyska lanđgrunntnum 
vardi í fyra tímar. Orða- 
skiftið var ra'ttiliga tamt og 
snúði tað seg fyri stóran part 
um oljuutgerðarhavn.

Henrik Old var framsøgu- 
maður fyri Javnaðarflokkin 
og hann vísti á. at Javn- 
aðartlokkunn. uttan mun til 
um hann hevur verið í meir- 
tluta elta andstøðu. hevur 
tikið undir við oljupol- 
ítikkinum i ÓO-unum.

Hann v ónaði. at tann leit- 
ing. sum nú vónandi fer í 
gongd. verður til gagns og 
gleði fyri alt Føroya fóik. 
núlivandi og ikki minst ffyri 
eftirkomarar. At tað verður 
gjort við virðing og við 
umhugsm fyri fiskivinnum. 
sum eisini eftir eina olju- 
\ innu skal vera grundarlag- 
ið fyri lívið her á klettunum.

Framsogumaður javnað- 
artloksins helt. at tingmenn 
áttu at fingið betri tíð at 
viðgjørt tilfarið. Men hann 
rósti fólkunum. sum gjørt 
hava frágreiðingina. Hon er 
greið. lættfatiligi og gjøllig.

, tí í  byrjanini

Tað bendir á. at forarbeiðið 
er givtt.

Henrik Old helt annars. 
at Vinnunevndin eigur at 
hyggja nærri at hesum 
nyggja matanum at gera 
lógir uppá. Sjálv lógin er 
stutt. meðan viðmerking- 
amar fylla mest og so fylgi- 
skjalið. sum er eitt standard- 
loyvi. -Man kann spyrja. 
hvonn status hevur eitt 
fylgiskjal. Við hesum mát- 
anum at gera lógir uppá. 
kann logtingið skjótt missa 
tamarhaldið á lógararbeið- 
inum helt tingmaðurin.

Hann helt tað annars vera 
tyðulígt. at landsstýnsmað- 
urin er varin fyri ikki at 
traðka oljufeløgini ov fast á 
tærnar. men í eini 30 førum 
verður tað nevnt, at 
landsstýrismaðurin kann og 
skal góðkenna.

Fø ro ysk a  vinnan  
fram íh járæ tt
Kom eisini inn á spumingin 
um toroysku vinnuna.

-I Javnaðarflokkinum em 
vit ikki í iva um. at vit skulu 
royna at fáa teimum før- 
oysku fyritøkunum so nógv 
sum møguligt av virksemi.

hava tcer ikki so

Hví ikki gera sum norð- 
menn. sum hava pleygað 
síni vinnu meira enn aðrir 
spurdi tingmaðurin og vísti 
til. at norðmenn serliga i 
byrjanini løgdu hart út við, 
at teirra egnu fyritøkur 
vórðu favoriseraðar. -So 
langt sum til ber. eiga vit at 
taka okkara egnu framum. 
tí í byrjanini hava teir ikki 
so stórar moguleikar.

Framsøgumaður javnað- 
arfloksíns nam síðani við 
ymsar lutir í uppskotinum. 
Hann spurdi. um tað er 
rímuligt bara at taka 
100.(XX) kr. í leigugjaldi fyri 
teigar. Kundi tað ikki vera 
størri, so spumingurin um 
ikki bara skuldi vera null 
speirak tingmaðurin.

Um framleiðslugjaldið 
segði hann. at bretar hava 
einki. meðan norðmenn 
hava 12%. -Hví skulu vit 
hava 2%, sum ljóðar sera 
lítið spurdi tingmaðurin. 
Hann vildi fegin hoyra, hví 
man var konnn til júst 2%.

Hvat partafelagsskattin- 
um viðvíkur. so metti Hen- 
rik Old. at tað kundi blíva 
ein trupulleiki at finna fram 
til. hvat er oljuvinna og ikki.

og hvar 27% partafelags- 
skatturin kemur inn. Er tað 
fyri oljupallar. fyri skip
osfr?

Tingmaðurin helt. at vit 
hava ikki gjørt okkum stórar 
vónir at fáa nógv inn í 
serskatti, tí tað er eftir, at 
alt annað er goldið.

-Man kann hugsa sær. at 
oljufeløgini fara at útbyggja 
og býta um pallar, tá tað 
kemur at geva yvirskot. 
Javnaðarflokkurin setir tí 
ikki so stórar vónir til tann 
partin. men heldur til hinar.

U tgerðarhavnin
Henrik Olđ var ónøgdur 
við, at landsstýrismaðurin 
ikki hevur gjørt av. hvar ein 
oljuútgerðarhavn skal vera. 
Hann fýltist eisini nógv at 
Vinnuhúsinum. -Tað sýnist 
sum hvørja ferð okkurt er 
fyri í samfelagnum. so hev- 
ur Vinnuhúsið ein boðskap. 
Tað líkist meira og meira tí 
bretska Yvirhúsinum.

Hann segði, at Javnaðar- 
flokkur bíðar serliga spent- 
ureftirjúst hesum partinum 
og tlokkurin ætlar at taka 
stig til at byrgja upp fyri, at 
nøkurøki f landinum. verða 
jarðløgd. um man ger. sum 
her verður skotið upp.

-Landsstýrismaðurin sig- 
ur. at eingin støða skal 
takast til útgerðarhavn í 
leitifasu, og tá verða tað 
beinanvegin nøkur øki sum 
fáa framíhjárætt og fáa 
upparbeitt eina vitan, sum 
aðrir hava trupulleika við.

Henrik Old boðaði frá, at 
tlokkurin fer at leggja alla 
orku í at fáa eina atkvøðu- 
greiðslu um. hvar útgerð- 
arstøðir skulu liggja. Verður 
tað ikki gjørt nú. so verður 
tað ongantíð. Tað er løg- 
tingið, sum skal gera av, 
hvar ein oljuútgerðarhavn 
skal vera. Tað sama er eisini 
galdandi fyri eitt møguligt 
direktorat, sum enn er inn- 
viklað í Oljumálastýrið.

Tingmenn vórflu herýyri 
kunnaóir um oljuútbjóding

Henrik Old nam eisini við 
spumingin um almcnt olju- 
felag. Hann spurdi, hví ikki 
eitt alment oljufelag kundi 
stovnast nú og vísti til, 
hvussu stóran týdning Stat- 
oil hevði havt fyri norska 
vinnu.

- Vit hava í Javnaðarflokk- 
inuni ringt við at skilja. hví 
landsstýrið útilokar spum- 
ingin um alment oljufclag 
heilt.

Framsøgumaður Javn- 
aðartloksins helt annars. at 
samanlagt er arbeiðið í lagi.

-Vit gleða okkum til, at 
hetta eisini framyvir skal 
geva nakað av virksemi til 
Føroya land.

(Sosialurin fer eisini í 
komandi bløðum at tríva í 
nakað av ti. sum kom fram 
undir hesum fyrsta orða- 
skiftinum nakrantíð um 
útbjóðing til oljuleiting)

Traðarbókin
J a n  M u l l e r

Hesa vikuna verður okkara 
livandi kvæðamentan ríkað 
við eini nýggjari kvæðabók. 
Tað er við ..Traðarbókini". 
sum kemur út í dag. í bó- 
kini em trý kvæði eftir 
Trónda á Trøð í Skálavík. 
sum livdi frá 1846 til 1933.

Tróndur var bóndi á 
Trøðni í Skálavík. Hann var 
eisini myndlistamaður. 
yrkjari. træskurðarmaður, 
tiltikin skipari í dansi. 
kirkjugangari og segðist at 
duga meira enn at mata seg.

Ikki færri enn trý kvæði 
verða her prentað fyrstu 
ferð. Hitt gamla kvæðið, 
Uints tættir og tvey, sum 
Tróndur yrkti sjálvur fyrst í 
hesi øldini: Gunnars kvæði 
og Uffa ríma. Tilsamans 16 
kvæði eru í bókini.

Eyðun Andreassen hevur 
greitt bókina til prentingar 
og skrivað inngang og

Mynd hjá Astri Luihn í  Traðarbókini Gunmnars kvieót
viðmerkingar um kvæðini

Hann skriviir m.a., at Á 
Trøðni blómaði í fleiri 
ættarlið føroysk kvæða- 
mentan, og nógvir tiltiknir 
skiparar hava verið í ættim. 
Synir Tróndar. Jógvan og 
Leifur á Trøð, tóku við 
ættarvinum og skiftu kvæði 
faðirsins imillum sín at 
kvøða eftir deyða hansara.

Saman við t>ókini verður

givin út dupulttløga. har teir 
báðir kvøða, soleiðis sum 
Tróndur kvað fyri teimum.

Astri Luihn hevur gjørt 30 
myndir til bókina.

Bókin verður givin út á 
forlagnum Tungulist. Prísur 
fyri bók og fløgu er 390.00 
kr. Fløgan fæst eisini fyri 
seg.

I sambandi við hesa 
nýggju bókaútgávuna verð-

ur samkoma í Listaskála- 
num í dag kl. 16, har øll 
eru vælkomin.

A hesi samkomu verður 
eisini framsýning av mynd- 
unum, sum eru í bókini. 
Hon verður opin til sunnu- 
dagin 12. desember, hvønn 
dag millurn klokkan 14 og 
17. Høvi er at keypa eintøk 
av myndunum.


