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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Komandi mánaðir verða rættiliga avgerandi fyri
oljuleitingina við Føroyar. Tá fer The Faroes
Partnership við Amerada Hess á odda at bora ein
týðandi avmarkingar- og metingarbrunn í bretska
partinum av Atlantsmótinum skamt frá okkara
marki. Hesin brunnur kann avdúka, um fundið,
sum varð gjørd á landgrunninum í fjør, er nóg
stórt, til at tað kann løna seg at byggja út og taka
oljuna upp. Sum skilst kann ganga báðar vegir.
Men tað er greitt, at henda eina boringin nýtist
ikki at geva endaliga svarið, um fundið hjá Hess á
landgrunninum, er lønandi. Tað skulu møguliga
fleiri boringar til fyri at kunna svara tí.
Verður boringin í lisensinum 204/16 í bretskum
øki ein fulltreffari tvs. vísir hon, at oljufeltið, sum
Hess fann í fjør, er so stórt, sum vónir og illgruni
eru um, so kann hetta sjálvandi fáa alstóran
týdning fyri føroyaøkið og her ikki minst fyri
vinnuna á landi í Føroyum, sum so smátt hevur
gjørt seg út til nýggju avbjóðingina. Hetta kann
koma at fáa avleiðingar fyri tann rikna politikkin
á nógvum økjum. Men gongur tað hinvegin og
vísa kanningarnar, at talan er ikki um eitt lønandi
fund antin tí at tað er ikki nóg stórt ella tí, at
umstøðurnar at fáa oljuna upp ikki eru tær røttu,
so kann hetta eisini koma at tarna leitingini á
føroyaøkinum.
Tað er greitt, at tríggir brunnar boraðir í einum
nýggjum øki geva ikki nakað endaligt svar, men
er einki lønandi fund fer tað heilt givið at gera, at
oljufeløgini fara ikki at raðfesta Føroyaøkið eins
høgt sum tey hava gjørt tað higartil. Hinvegin
hava oljufeløgini bundið seg til at bora fleiri
brunnar, og tær boringarnar verða so næsta ár og
í 2004 og 5. Her er talan um fimm brunnar aftrat.
Nú eiga vit sjálvandi ikki at fella í fátt, tí talan er
bert um eina byrjan. T.d. vita vit als ikki, hvat
stóra økið undir basaltinum kann goyma. Og
hyggja vit at gongdini vestan fyri Hetland, so
vóru boraðir meira enn 70 brunnar har, áðrenn
lønandi fund varð gjørt. So hetta vísir, at vit mugu
gera okkum út við toli. At tað kemur illa við hjá
vinnuni, sum kanska hevur verið í so bjartskygd,
er so nakað vit mugu læra okkum at liva við. Tí er
tað eisini so týdningarmikið, at hvørki vinna ella
samfelag í verandi støðu gera størri íløgur í eina
komandi oljuvinnu, men heldur fara varðliga
fram og fyribils hava hesa vinnu sum eitt íkast. At
tær brynja seg út og førleikamenna seg til hesa
nýggju vinnu er tó ein sjálvfylgja, men soleingi
einki lønandi oljufund er gjørt eigur alt samfelagið at vísa størsta varsemi og hógv.
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Bygging á Berjabrekku
Jógvan Arge

býráðslimur fyri
Tjóðveldisflokkin
Skyldi helst eina frágreiðing um, hvat hendi í byggiog býarskipanarnevndini í
farnu viku um ætlaðu
íbúðabyggingina á Berjabrekku. Kann siga so
mikið:
Tekniska umsitingin hjá
Tórshavnar Býráð arbeiðir
við málinum um tað stóra
stykkið, sum kommunan
hevur selt Sp/f Høgna
Mikkelsen at byggja íbúðir
á á Berjabrekku.
Grannarnir
omanfyri
hava gjørt vart við, at
byggiætlanin fevnir eisini
um jørð, sum er avløgd til
onnur endamál enn íbúðabygging.
Á
nevndarfundinum

mánadagin varð mær greitt
frá, at tey fólk, sum bygdu
tey niðastu húsini undir
Brúnni, á sinni fingu at
vita, at fríøki var niðanfyri
hjá teimum, og sambært
hesum upplýsingum høvdu
tey lagt sína bygging til
rættis. Hetta økið hevur
kommunan herfyri latið til

íbúðabygging.
Nú sigur umsitingin, at
ein gomul ætlan, sum tey
hava leitað fram, váttar, at
hesin ovasti parturin av
stykkinum, sum kommunan hevur selt Sp/f Høgna
Mikkelsen, upprunaliga
ikki hevur verið ætlaður til
bygging.
Um ætlaðu byggingina
yvir móti Býlingshúsinum
undir Brúnni varð upplýst,
at ein partur av økinum,
sum nú var ætlaður til
íbúðabygging, hoyrir til
Býlingshúsið, men tó ikki
alt økið kring spælihúsini,
sum har eru bygd.
Upplýst varð, at tekniska
umsitingin nú tingast við
Sp/f Høgna Mikkelsen um
at broyta støðumyndina, so
fyrilit verður víst teimum
ásetingum, sum eru galdandi á økinum.

Í roynd og veru var málið
tikið av dagsskránni fyri
fundin í byggi- og býarskipanarnevndini,
sum
undirritaði hevði kravt tað
fyri, eftir ein fund í samgonguni, men tað eydnaðist
kortini at fáa hesar upplýsingar.
Rokni avgjørt við, at
málið kemur fyri aftur í
nevndini sum skjótast, so
høvi verður til at fylgja við,
hvat hendir, tí málið hevur
stóran áhuga bæði í býráðnum og millum manna.
Á hesum sinni fekk eg
onki at vita um spurningin
um møguligt samanfall
millum tað stóra stykkið,
sum er selt Sjálvsognarstovninum hjá kommununi
og Húsalánsgrunninum, og
parkeringspláss og veg á
núverandi Berjabrekku.

Við felagnum Javna birtist eitt ljós
Henry Jarnskor
»Eingin kennir mein í annans bein«. Flest okkara
hava eygu og oyru, ið geva
okkum fatan av førleika og
umstøðum hjá øðrum,
eisini tá vit møta einum við
breki.
Vit øvunda grannanum,
tá hesin er betri fyri enn vit
eru, grenja og geva ilt av
okkum um órættvísi og
stættarmun, men koma vit í
samband við ein brekaðan
av einum hvørjum slag, so
takka og prísa vit innantanna fyri, at tað ikki eru vit
ella nakar av okkara, ið er
raktur av slíkari óeyðnu.
Hvussu ofta hoyra vit
ikki orðini: »eingin fer illa
av, at ein annar fer væl?«
Hugsið eitt sindur. Hvat
liggur aftanfyri hesi orð?
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Er hetta annað enn ein
sjálvglað undanførsla fyri
einki at gera, uttan so at tað
er til fyrimuns fyri ein
sjálvan?
Tit avvarðandi av brekaðum gera eitt megnar ósjálvsøkið arbeiði. So stórt at
nógv tykkara eru niðurkoyrd og niðurpínd. Kortini
liggur so ómetaliga nógv á
láni innan øll økir, ið hava

við brekað fólk at gera.
Hví? Ja hví?
Svarið er stutt og greitt,
at tey, ið ráða fyri borgum,
brúka alla orku teirra til at
»fara væl«, tí tit fara ikki
verri fyri tí. Tit eru frammanundan so illa fyri, at tit
kunnu ikki »fara illa«.
Soleiðis síggi eg próvførsluna frá føroyska vælferðarsamfelagnum árið
2002.
Fatan er nakað, ið verður
lært á hægri læristovnum.
Góðsemi og næstakærleiki
er romantiskur lættisoppalesnaður, ið ikki hóska seg
hjá røttum framfýsnum
samfelagsstuðlum.
Tað
ræður um at raðfesta, og at
raðfesta rætt, soleiðis at
samfelagshjólini rulla við
røttu ferðini. Fatanin er har,
men kenslurnar mangla. Tí
er so illa statt, sum tað er.

Við felagnum Javna birtist eitt ljós, og tit, ið hava
mynda felagið, øll hesi
árini, hava syrgt fyri, at
ljósið allatíðina hevur verið
at sæð í myrkrinum. Fyri
hetta arbeiði tykkara, eiga
tit stórstu tøkk uppiborna.
Vit noyðast at sanna, at
Javni er álitið og beta amboðið hjá teim brekaðu fyri
at vinna nakrar sjálvsagdar
sømdir. Styrkja vit Javna
styrkja vit harvið góðsemi
og næsta kærleikan… og
ljósið gerst bjartari.
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Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
Leygardagsblaðið

Mán.kl. 10
Týs. kl. 10
Mik. kl. 10
Hós. kl. 10
Frí. kl. 10

Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.

Frí. kl. 15
Mán. kl. 15
Týs. kl. 15
Mik. kl. 15
Hós. kl. 15

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.

Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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