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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Spurningurin um føroysku luttøkuna verður serliga aktuellur, tá og um tað verða gjørd stór
oljufund. Tá mugu vit til at gera støðuna upp: um
vit ynskja at so nógv avleitt virksemi sum gjørligt
skal vera av hesi vinnu í Føroyum, ella vit helst
ikki síggja oljuna her ella nógv virksemi í sambandi við framleiðslu. Tá mugu vit til at gera
okkum greitt, hvat vil vilja við eini oljuvinnu, og
tí eru spurningarnir Oljutingið reisir, viðkomandi,
men teir eru kanska ikki nóg motiverandi at fara
í holt við av álvara, fyrr enn tað er staðfest nógv
olja. Harfyri eiga vit sjálvandi at fyrireika okkum
nú og hava grundarlagið fyri eini støðutakan upp
á pláss.
Og tað er kanska nettupp í hesum sambandi, at
ráðstevnan um Livikor Føroyinga, sum er í Havn
í hesum døgum, er áhugaverd, viðkomandi og
relevant. Henda ráðstevna hevur nettupp til endamál at umrøða spurningin um at hava tey neyðugu
amboðini til tess at kunna velja henda ella handa
útviklingin í samfelagnum. Velja vit at nógv
virksemi av oljuframleiðslu skal vera her á landi,
so mugu vit eisini kunna gera metingar at taka
støðu út frá, hvussu vit herberga innfluttari
arbeiðsmegi, geva henni tak yvir høvdið, atgongd
til barnagarðar osfr. Sosialurin hevði fyri tíð síðani sera áhugaverda samrøðu við samfelagsfrøðing um nettup tørvin á hagtølum, sum kunnu lýsa
føroyska samfelagið. Niðurstøðan hjá Randi
Fredriksberg var, at vit mugu til at útvega okkum
tey røttu amboðini, eitt nú neyv hagtøl, til tess at
kunna meta um og taka avgerðir um framtíðar
útviklingin, her ikki minst í sambandi við eina
komandi oljumenning.
Sosialurin
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Johan Dahl

løgtingsmaður
Undirritaði, eftir Orakilsins tykki paranoidi og
skizofreni politiski mótstøðumaður, saman við
restini av andstøðumanningini drýpa høvur í
djúpari samkenslu við
hesum orakli, sum eftirhondini á føroyska og
eisini á útlendska politiska pallinum hevur spælt
síni kort á ein slíkan hátt,
at ONGIN - hvørki hansara
partamenn/samgongumenn ella aðrir
politiskir mótspælarar
taka hann fyri fult , ja
rætt og slætt hava mist
virðingina fyri hesum
sjálvsupphevjandi persóni, sum er vorðin ein
politiskur hofnar.
Tokulúðurin á Glyvrum er
vorðin ein politiskt vittigheit, sum slær uppá stórutrummu, rópar hart fyri
líkasum á tann hátt at
styrkja sítt ego -ella kanska
fortreingja minnilutakenslurnar.
Hann kallar sín løgmann
og "landsfaðir" og sín fyrrverðandi fiskimálaráðharra
fyri djúpt kriminellar og
óbrúkiligar alla aðrastaðni
enn í Føroyum,- og setur
harvið samgongu og alt
Føroya fólk í eitt "óheppið"
ljós úteftir, fyri síðani at
ETA alt í seg aftur ,- lítið
manssømiligt má sigast.
Hann hongdi vinnumálaráðharran út í samband við
setan av nevnd í framtaksgrunninum og nú tosar nú
við stórum rópar hann upp
saman við restini av samgonguni um "útreiðsluneutralar" eykajáttanir
Livst so spyrst hvussu
oraklið fer at tackla hesar?
At vit eru við at enda
okkum í eini truplari
fíggjarligari støðu afturhevur oraklið fyrst nú
fingið eyguni upp fyri,-
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aftaná í skjótt fimm ár at
hava verið ein partur av eini
"forbrúks-samgongu" jatygum lesa rætt eini forbrúks-samgongu og ikki
eini FULLVELDIS-SAMGONGU, - hesir hava forkomið sínum egna politiska
máli við m.a. at lata tær
almennu
útreiðslurnar
eksplodera og eru hesar
hækkaðar við yvir einari
MILLIARD frá 1998 til
2002.
Hetta orakulsum mánað
eftir mánað móttekur
danskar skattapengar frá
vaskikonnuni á Nørrebrúgv
til egna politiska propaganda og tekur gleðiliga
við útbreiddum ørmum
móti feitari danskari fólkatingsløn, sum var proklamerað á sinni at fara í
stórapott hjá tjóðveldinum
– kom hon forrestin
nakrantíð har?
Vágs Havn sum er
orsøkin til hansara álop á
meg, er sum eg havi skrivað
áður blivin stemma niður
við hjálp frá Hergeir og
Jenis og er sambært viðmerkingar í lógini og á
fíggjarlógini 2003 settar 5
mio av sum endurgjald til
Vágs Býráð – tað fyriliggur
ONGIN onnur játtan sum
er og hvat framtíðin kemur
at vísa kann eg av góðum
grundum ikki siga nakað
um.
Kári P. Højgaard sum er
samgongulimur og limur í
fíggjarnevndini har undir-
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ritaði eisini er limir, hevur
frá tingsins røðarapallið
sagt at 5 mio er tað endaliga gjaldið og B.Djurholm
hevur uppá munnligan
fyrispurning
frá mær
svarað at tað ikki fyriliggur
onnur játtan.
Hvat viðvíkur Vágs
Havn annars, so skal eg
eisini rættleiða Oraklið eitt
sindur, -tað var nevniliga
ikki tjóðveldistingmaðurin
í suðri sum byrjaði málið
um Vágs Havn á sinni – tað
var undirritaði saman við
Vágs Býráð, - har undirritaði gjørdi vart við at
umstøðurnar at lossa og
lasta skip í Vági vóru
vónleysar orsakað av dýpi
og heitti á kommununa um
at gera djúphavn , so størri
skip kundu lossa og lasta.
Undirritaði var eisini
saman við Vágs Býráð á
fundi við landsstýrið um
hetta mál sum endaði við
at blíva eitt tilboð um
samferðlsu og djúphavn.
Verklagslógin um útbygging av Samferðsluhavnini/djúphavnini í Vági
bleiv løgd fyri tingið í fjør
av undirritaða fyri sambandsflokkin og Hendrik
Old fyri javnaðarflokkin,
hetta uppskot skuldi viðgerast við 3. viðger í
nov/des 2002
Uppskotið bleiv tikið
aftur , av einari orsøk,nevniliga at Hendrik Old
og undirritaði fingu Bjarna
Djurholm landsstýrismann
at ganga við til at fáa
Øravík/Hov tunnilin við á
fíggjarlógina, og at 50%
svarandi til uml 8-10 mio
skuldi gjaldast til djúphavn/vinnuhavn í Vági sum
kompensatión fyri at
siglingin á Vág bleiv niðurløgd og samferðsluhavnin
harvið slept.
Aftaná at vinnumálaráðharrin hevði fingið hesi
ting uppá pláss við samgongulimir sínar blivu 7
mio (sum bleiv minkað til 5
mio) í fíggjarnevndini til

Vágs Havn og 7 mio settar
av til Bergholsbyrjan Hov/
Øravík.
So løgið tað ljóðar sást
tjóveldistingmaðurin ikki í
hesum leiki annað enn mær
kunnugt, at hann arbeiddi
ímóti hesi ætlan, tí hon ikki
kom frá honum sjálvum, ein skuldi trúð at Suðuroyggin og bestu heildarloysnirnar fyri oynna lógu
honum tætt at hjartanum.
(Um oraklið vil hava
hetta váttað kann hann tosa
við borgarstjoran í Vági)
Hetta kann Bjarni Djurholm ivalyest eisini vátta, um hann torur fyri sínum, nú eina skamma stund so
einigu samgongufeløgum.
At tosa um moralskar
endurgjaldsskyldur frá eini
samgongu har moralur er
eitt banniorð- tað lati eg
standa ósvarað og til Føroya fólk at døma um
Annars kann eg verða á
einum máli við Oraklið á
Glyvrum um, at sjálvandi
er EIN samferðlsuhavn tað
rætta nú tunnilin kemur, vágbingar ynsktu ongantíð
annað enn eina góða vinnu
og djúphavn,sum var við til
at skapa aktivitet og
vinnumøguleikar,- tað var
landsstýrið sum kom við
uppskotinum um samferðslu og djúphavn í Vági,
lat okkum fáa tað uppá tað
reina.
Nýggi Smyril er eisini
neyðugur, og allir føringar,
ikki einans suðringar eiga
at gleðst um at hann kemur, - hann hevði so komið
óansæð hvør sat í samgongu kann eg heilsa
Oraklinum á Glyvrum, tí
núverðandi Smyril siglir
uppá lánta tíð og hevði ikki
fingið loyvið at siglt leingi
afturat, so loysnin er
sjálvsøgd og mær vitandi
so hava allir flokkar á
tingið tikið undir við hesi
ætlan.
Framhald á síðu 11
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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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Einki minni enn ein av okkara mentanarligu perlum og grundvøllum var karmur um eina komandi
føroysku oljuvinnu, tá Oljutingið skipaði fyri
orðaskifti herfyri. Hetta snúði seg um tey krøv vit
seta oljufeløgunum fyri at kunna vera við í leiting
á landgrunninum, krøv um føroyska luttøku í
hesum virksemi. Ein áhugaverdur spurningur, ið
vit eiga at taka upp til viðgerðar alla tíðina. Og
tað var heldur ikki sørt av orðadrátti um spurningin, tá formaðurin í Búskaparráðnum og formaðurin í Oljuvinnufelagnum "brustu" saman. Hvør við
sínum avgjørdu og greiðu sjónarmiðjum – fyri og
ímóti almennari uppílegging í vinnuna so ella so.
Har annar heldur, at tað almenna skal halda fingrarnar langt vekk frá vinnuni og lata marknaðarkreftirnar ráða, meðan hin heldur tað vera heilt
náttúrligt og skilagott, at tað almenna setir ávís
minimumskrøv til oljufeløgini fyri harvið at
tryggja longu frá byrjan, at eisini føroysk vinna
kann hava ein møguleika at vera við í nýggju
vinnuni.

Oraklið á Glyvrum, hesin sjálvsupphevjandi
tokulúður, hevur aftur talað
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Oljuting og ráðstevna
um livikor

