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Jan Müller á odda

Oljan aftur á dagsskránna
Eftir ein steðg í oljuleiting og oljuvónum verður nú aftur
varpað ljós á undirgrundina á landgrunninum, báðumegin
markið. Risastóra oljufelagið ChevronTexaco fer fyrst í
apríl mánað undir eina rættiliga avgerandi boring , skamt
frá markinum. Og longu tveir mánaðir eftir tað, beint í
kjalarvørrinum á hesi boringini, fer so ein annar oljurisi í
aljóða oljuhøpi, Agip í gongd. Talan er um eina boring í
føroyskum øki og eina í bretskum. Men fyri føroyingar og
feløgini, sum leita eftir olju á okkara landgrunni hevur
boringin í bretskum øki sera stóran týdning. Tí øll boring
á Atlantsmótinum báðumegin markið er við til at geva
nýggja vitan til alt økið og skal harvið betra um møguleikarnar at raka við oljukeldur í undirgrundini.
Texaco, nú ChevronTexaco er ein gamal kenningur í
Føroyum. Felagið var millum fyrstu oljufeløgini, sum
tíðliga í 90-unum fóru at vísa okkara landgrunni ans. Tað
var við í boringini í Lopra og í flestu av kanningunum her.
Felagið var eisini eitt tað fyrsta til at seta seg niður í Føroyum. Tað skuldi so ikki eydnast felagnum at fáa leitiloyvi í 2000 og varð endin eisini tann,.at Texaco tók seg
úr tí føroyska økinum. Men trúgvin uppá Atlantsmótið var
kortini so stór, at felagið ikki gav skarvin yvir. Tað satsaðI
alt uppá at fáa tey bestu loyvini í 19. Útbjóðingarumfarinum í bretskum øki og fekk tey, so gott sum.
Hóast bert tvær oljukeldur framleiða á Atlantsmótinum
millum Føroyar og Bretland eftir nærum 170 boringar, so
hava fleiri av stóru oljufeløgunum ikki minst vónina til
hetta stóra økið. Og tað er so komandi boringin hjá
ChevronTexaco eitt gott dømi um. Borað verður longu í
apríl og liggur boristaðIð miullum føroyska markið og
verandi framleiðandi oljufeltini á bretskum øki, Foinaven
og Schiehallion. Ikki so langt frá, inni á okkara egna
landgrunni, er Agip farið at leggja síðstu hond á fyrireikingarnar til sína fyrstu boring her. Eisini Agip hevur verið
virkið í økinum leingi og nú skal tað so til at vísa umverðini, um tað hevur gjørt sítt heimaarbeiðI betri enn
onnur oljufeløg ella tað verður hepnari enn tey, sum hava
roynt og einki ella ov lítið funnið.
Stórur áhugi og spenningur var í Føroyum , tá oljufeløgini
fóru undir sínar fyrstu boringar. Helst vóru vónirnar ov
stórar, tí hagtølini vísa, at tað skulu borast nógvir brunnar,
áðrenn tú rakar í blett. Nú ChevronTexaco og Agip fara at
bora hvør sínu megin markið og stutt frá verandi
oljuframleiðandi keldum eigur tað so avgjørt at hava
okkara stóra áhuga. Tí vil væl til og hava feløgini lúrt hini
oljufeløgini, sum ikki raktu í blett, av og betri vita, hvar
tey skulu seta borin í, so kann tað henda, at Føroyar innan
nakrar fáar mánaðir eru vorðin oljutjóð ella eru komnar
nógv nærri hesum máli.
Eitt oljufund í bretskum øki hevur so sanniliga eisini
stóran týdning fyri okkum. Tað kann fáa oljufeløg, sum
ikki eru virkin her í dag, at vísa eini komandi 2. Umfari á
landgrunninum ans. Tað fer at kveitkja nýtt lív í vónirnar,
sum hóast nógvar turrar brunnar, kortini ikki eru deyðar.
Ein og leitað varð vestan fyri Hetland í nærum 20 ár,
áðrenn fyrsta oljan sprændi, á sama hátt eiga vit at vísa
tol, tó at vitanin og tøknin í dag er nógv betri enn fyrr, og
tí hava vit alla orsøk til at halda, at eydnan fer at vera við
okkum og feløgunum her arbeiða nógv skjótasri enn
royndirnar hinumegin markið.
Nú seta vit øll vónirnar til ChevronTexaco og Agip.
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Jan Müller stendur einsamallur fyri øllum oddagreinunum, sigur Sosialurin. Eingin uttanfyristandandi hevur nakra ávirkan.
Jan er á odda! Men er veruliga eingin aftanfyri?
Nógvir og fjølbroyttir
pennar, sum skriva úr øllum herðashornum. Tað er
tað, sum eyðkennir Sosialin. Sum ger Sosialin til eitt
so frálíkt og fjølbroytt tíðindablað.
Maðurin aftanfyri, er
fyrst og fremst Jan Müller.
Og hann eigur uppibornan
stóran heiður fyri at hava
gjørt Sosialin til tað blað,
hann er. Eingin ivi um tað.
Men so er tað tað politiska. Tað partapolitiska.
Eitt eru tær mangan einsíðugu lýsingarnar av einum
máli. Eitt annað eru tær
manipulerandi samrøðurnar, Jan Müller tekur sær
av. Tú veitst at endamálið
ikki er upplýsing, men
partapolitikkur, tá spurningarnir líkjast hesum: "Nú
er Høgni Hoydal jú ein
maður, sum er ódemokratiskur og diktatoriskur
av lyndi. Hvat heldur tú um
tað?"
Og so er tað oddagreinin
í blaðnum. Ofta er hon saklig. Men viðhvørt verður
hon latin upp í hendurnar á
nøkrum javnaðarsoldatum
sum ikki tora ikki at stíga út
í ljósi sjálvir, men sum tann
vegin fáa luft fyri sínum
persónligu frustratiónum
og innikleimdu aggressiónum. Og tað er mangan pínligt at lesa.
Kendir menn
Trupulleikin er, at hesir
menn ikki eru heilt ókendir.
Tí verður í politiska umhvøvinum altíð gitt um,
hvør hevur skrivað hvat.
Tað skrivaði eg um hósdagin. Eg setti orð á illgrunan um, at oddagreinirnar um alt rokið á mentamálaráðnum kanska eru
skrivaðar av einum limi í
teirri setanarnevndini, sum
Annlis Bjarkhamar hevur
sett til viks.
Oddagreinin í Sosialinum svarar mær sama hósSosialurin í Norðoyggjum:
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dag. Eg veit ikki hvør
huldumaðurin er hesaferð,
men hann sigur, at hesar
oddagreinir ikki eru at
samanbera við dulnevnd
lesararøv, tí ábyrgdarblaðstjórin stendur fyri teimum.
Altso Jan Müller. Og lagt
verður afturat: "Tað er
eingin uttanfyristandandi,
sum sleppur at siga okkum,
hvat vit skulu meina".
Hetta er ikki so. Flest øll
vita, at menn, sum starvast
aðrastaðni enn á Sosialinum, skriva nógvar av blaðsins oddagreinum.
Og tað er sera nógv sum
bendir á, at tað nettupp er
onkur "uttanfyristandandi",
sum hevur gjørt av, hvat
hevur staðið í oddagreinunum um hetta góða setanarmál.
Men ókey. Lat okkum
siga, at tað er ábyrgdarblaðstjórin, sum stendur
fyri øllum. At eingin dikterar honum nakað. Siga vit
tað, hanga millum annað
hesir spurningar í luftini:
Ivamál
Hvussu kundi Jan Müller,
beint eftir at landsantikvarurin var settur og áðrenn
nakar uttanfyristandandi (!)
visti nakað sum helst um
málið, gera tað greiðu niðurstøðu, at Annlis hevði
borið seg skeivt at, og at
embætismenninir høvdu
borið seg rætt at? Var orsøkin ikki tann, at onkur,
sum ikki starvast á Sosialinum, gjørdi av, hvat blaðið
skuldi meina?
Mikudagin stendur soleiðis í oddagreinini: "Løgmaður umboðar landsins
mest tignarliga sess, og bert
hann kann steðga tí PROUppseting/prent:
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SESS, sum byrjaði við
vrakaða føroyska umsøkjaranum og sum nú tykist
halda fram millum embætismenninar í mentamálastýrinum". Tilsipingin
er ikki at fara skeivur av.
Veit Jan Müller nakað sum
onnur ikki vita, tá hann
setir fram eina so grova og
ærumeiðandi samanbering? Og hvaðani veit hann
tað?
"Tað er nú upp til løgmann at avgera lagnuna hjá
føroyska umsøkjaranum og
helst eisini lagnuna hjá
embætisfólkum" sigur Jan
Müller eisini í blaðnum
mikudagin. Tað er skriva
týsmorgunin. Hvaðani visti
Jan Müller henda morgun,
at størv hjá embætisfólkum
eru í vanda?
"Øll tey, sum í greinum
og brøvum royna at seta
ljóskastaran á nakrar embætismenn og gera teir til
syndabukk, gloyma heilt
amatøraktiga leiklutin hjá
teirra politiska arbeiðsgevara. Hesi fólk gera seg
sek í einum møguligum
justitsmorði," stendur eisini
í blaðnum mikudagin.
Hvussu kann Jan Müller
vera so fullkomuliga vísur
í, at tað ikki eru hesir embætismenn, men Bjarkhamar, sum hevur gjørt
nakað skeivt?
Jan mælir eisini til, at
løgmaður sker ígjøgnum til
frama fyri embætismenninar, og "statuerar eitt eksempul". Veit Jan ikki, at
løgmaður er hamrandi
ógegnigur í hesum máli?
Hví vil eitt óheft tíðindablað hava ein ógegnigan
mann til at avgera eitt mál?
Kann orsøkin vera, at blaðið hevur størri áhuga í tí
sannlíka úrskurðinum hjá tí
ógegniga Kallsberg, enn
tað hevur í sannleikanum
og rættvísinum?
Tann ógegnigi løgmaðurin er sambært Jan Müller
enntá "tann einasti" sum nú
kann bjarga starvsfólkapolitikkinum. Men tað
passar ikki. Hetta er eitt
púra upplagt mál fyri umboðsmannin. Fær hann øll
skjøl í málinum, kann hann
fáa sannleikan fram, og
gera eina óhefta niður-

støðu. Hví vil Jan Müller
ikki hava eina óhefta niðurstøðu?
Tunga skyldan hjá Jan
Tað hugsi eg nú, at hann vil
kortini. Eg trúgvi ikki, at
hann hevur skrivað hesar
greinar.
Sannleikin er helst, at tað
man kennast sum ein tung
skylda hjá Jan Müller at
leggja navn til alla ta eitrandi materiuna, sum teir
dulnevndu javnaðarskribentarnir mangan kroysta
úr sær. Menn, sum sita í
sínum skýmaskotum og
kasta eftir fólki, sum standa
úti í ljósinum.
Tað er stórt spell, at Jan
letur seg trýsta til hetta. Tí
maðurin hevur gjøgnum
nógv ára ótroyttiligt stríð
skapt eitt frálíkt tíðindablað. Hann hevur betur
uppiborið enn at standa
sum tann steinurin, ið
ryggleysir, sosialdemokratiskir huldumenn krógva seg
aftanfyri.
Eigur at fáa avleiðingar
Í Oddagreinini mikudagin
sigur Jan Müller(?) eisini,
at Fregnir eisini hava prentað dulnevndar greinar. Tað
er rætt. Og tað er skeivt.
Fregnir dragast í so máta
við sama trupulleika sum
Sosialurin. Tað átti ikki at
komið fyri. Tað havi eg
fleiri ferðir sagt við blaðstjóran, Jonhard Mikkelsen.
At enda vil eg siga, at eg
havi ikki ánilsi av, hvør
hevur gjørt hvat í málinum
um hesa góðu starvssetan.
Men fyri ein uttanfyristandandi (!) sær tað út sum
um, at onkur hevur misnýtt
sítt vald. Og valdsmisnýtsla
eigur ikki at vera góðtikin.
Hetta málið eigur at fáa
avleiðingar fyri tann ella
teir ella tey, sum hava misnýtt valdið. Antin tað so er
Annlis Bjarkhamar, ella tað
eru embætismenninir, ellar
tað er báðir partar. Hvør tað
er, kann eg ikki vita.
Kanska eru allir pástandirnir, sum hava staðið í
Sosialinum, púra rættir. Tað
kann eg heldur ikki vita.
Líka so lítið sum Jan
Müller kann vita tað.
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Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
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.
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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