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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Sambart úttalilsum frá bæði stjoranum í Oljufyrisitingini og stjórunum í tveimum av virknu oljufeløgunum her í báðum almennu loftmiðlunum dagin
rundan varð latin upp, so er neyvan nakar ivi um, at
stór og sterk feløg fara at vera við í útbjóðingini. Sjálvandi kann einki sigast við vissu enn, men okkurt kundi
bent á, at nýggj vitan um undirgrundina, boriúrslit
hinumegin markið og eisini høgu oljuprísirnir og tørvurin á at finna nýggj oljuøki sum heild, gera, at føroyska undirgrundin hevur áhuga í altjóða oljuverðini.
Spenningurin er sjálvandi fyrst og fremst um okkara
egnu útbjóðing. Men 22. rundan í bretskum øki verður
almannkunngjørd fyrsta dagin, og tá verður eisini sera
áhugavert at frætta, hvørji feløg hava søkt um hvørjar
teigar tætt upp at okkara marki.
Men mest áhugavert er tó at frætta um úrslitið av
teimum trimum brunnum, sum eru og verða boraðir
við markið í summar. Ein er liðugt boraður, tann næsti
er í gongd, og hol verður sett á tann triðja í hesum mánaðinum. Allir tríggir liggja tætt upp at markinum. Og
hóast einki kemur fram alment um hesar brunnar, so er
tað tó áhugavert at merkja sær, at fleiri av feløgunum,
sum eru við í boringunum, eru eisini virkin á okkara
landgrunni og tí vilja positiv úrslit her gera, at fleiri
teirra og onnur við, fara at vísa okkara útbjóðing stóran
ans. Tað kann eisini ganga hin vegin, men okkurt kundi
bent á, at úrslitini eru ikki lítið áhugaverd, tó at hetta
ikki er váttað.
Vit kunnu so eisini bara fegnast um, at føroyska oljufeløgini Atlatns Kolvetni er við í einum av hesum
brunnum hinumegin markið, tó at tað er við einum lítil
parti. Men gott er at síggja, at vit eru við eisini í hesum
partinum av oljuvinnuni. Talan er um tann triðja av
brunnunum, sum verður boraður í um mánaðarskiftið
ella so.
At ONS verður í næstum er so eisini eitt gott høvi hjá
okkara fólki at gera vart við 2. útbjóðingarrundu. Og
tað ger ikki støðuna verri, at okkara fræga sonkvinna,
Eivør Pálsdóttir verður partur av føroysku luttøkuni í
hesum altjóða oljutiltaki. Hon skal bæði syngja fyri
kongi og drotning og fyri túsundtals oljufólkum, tá
tiltakið endar í Stavanger.Hennara rødd hevur víst seg
at kunna bergtaka mong, og um hon eisini fer at
bergtaka oljufólk úr flestu av heimsins oljufeløgunum,
er lítil ivi um. Vit vilja við hesum ynskja Oljufyrisitingini góða eydnu við útbjóðingini og vit ynskja eisini
føroyingunum, sum verða við í Stavanger góða eydnu.
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Eg vil takka tær mangar
ferðir Jóannes Eidesgaard
fyri, at tú helt eina røðu á
ólavsøku í tiltakinum hjá
Friðarboganum, felagnum
fyri samkynd í Føroyum.
Tað er gleðiligt, at Føroya løgmaður klárt boðar
frá, at í Føroyum eigur tað
føroyska samfelagið at vera
fyri øll við støði í andsfrælsi, virðing og tolsemi.
Tað er eitt stórt framstig
fyri samkynd, at Føroya
løgmaður sigur sína egnu
áskoðan í spurninginum
viðvíkjandi samkyndum,

sum kann fáa góða ávirkan
fyri okkum bæði hjá alminginum og í Løgtinginum í framtíðini.
Tað er eisini gleðiligt, at
vit eru komin langt síðani
1988, tá Landsstýrið fall
vegna framløgu av lóg fyri
javnrættindum fyri kvinnur
og samkynd. Tá var tað bert
ein atkvøða fyri, nevniliga
Karin Kjølbro.
Kvinnur hava síðani
fingið lóglig javnrættindi í
Føroyum, men muga enn

arbeiða fyri veruligum
javnrættindum.
Vit samkynd ynskja tað
sama og eisini lóg um
samfelagsligt parlag.
Hesar spurningar ber ikki
til at skáka sær undan í løgtingsarbeiðinum við nýggjari familjulóggávu og als
íkki í arbeiðinum við eini
grundlóg fyri Føroyar.
Spurningurin órógvar
enn nógv i Føroyum, eins
og tað eisini var í Danmark,
tá eg kom higar seinast í
60’unum og byrjanini í
70’unum. Í Føroyum eru
enn nøkur kristin harðliga
móti hesum lógum, tí
okkara kynslív er synd
sambært Mósebókunum og
Paulus, men ikki ímóti
okkum sum menniskju. Tí
vilja tey ikki góðtaka, at vit
verða góðtikin fult og heilt,
sum vit sjálvi ynskja tað.

Tað siga tey. Men aðrar
orsøkir eru eisini.
Tí eri eg glaður fyri tína
røðu Jóannes Tú eigur
sjálvandi ikki at umbera teg
yvir fyri mótstøðumonnum, tvørturímóti.
Tú kanst vera stoltur av,
at tú hevur tikið henda
spurning uppaftur og arbeiðir fyri, at vit samkyndu
føroyingar kunna fáa somu
mannarættindi í Føroyum
sum hinkynd, sum okkara
grannalond hava givið
okkum fyri fleiri árum
síðani.
Samstundis ynski eg
Friðarboganum til lukku
við tí væleydnaða tiltakinum, sum kann endurtakast
á aðrari ólavsøku og hesin
táttur kann eisini takast upp
aftur við onnur høvi.

Var Sambandsflokkurin ímóti Atlantic Airways?
(Spurningur til Áka Andreasen)
Helgi Abrahamsen
Áki Andreasen hevði í
bløðunum tann 18. august
eina grein við yvirskriftini
»Johan Dahl, Atlantic Airways og sambandsmuran«.
Eg skal ikki leggja meg út í
kjakið millum Áka og
Johan, men vil bert gera
vart við ein pástand, sum
eftir hondini er endurtikin
somikið ofta, at eg haldi, at
tey sum bera hann fram, nú
eiga at koma við einum
prógvi.
Áki skrivar millum annað
hesi brotini:
»Atlantic Airways hevur
ongantíð verið nakað hjartabarn hjá Sambandsflokk-

inum« ... »um Sambandsflokkurin fekk sín vilja í
áhaldandi mótstøðu síni
móti Atlantic Airways...«,
og » ... høvuðsboðskapurin
hjá Sambandsflokkinum er
eins rámur í dag, sum tá teir
stríddust móti Atlantic
Airways«.
Eg havi hugt í Løgtings-

Innsent tilfar
Av tí at vit fáa rættuliga nógv innsent tilfar
sendandi – meira enn vit fáa í blaðið – hevur
blaðleiðslan verið noydd at gjørt nakrar
avmarkingar.
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tíðindi, men finni einki har,
sum bendir á, at Sambandsflokkurin var ímóti,
at føroyingar komu upp í
flúgvingina - tvørturímóti!
Í Løgtingstíðindum sæst, at
tá partafelagið Atlantic
Airways varð sett á stovn í
1987, varð lógaruppskot
lagt fyri tingið, har biðið
varð um heimild til at seta
1,02 mió. krónur í partapeningi í felagið. Hesum
tók
Sambandsflokkurin
undir við. Minnilutin í
fíggjarnevndini, (Ivan Johannesen, Anfinn Kallsberg og Eyðun Viderø)
skrivaði millum annað
soleiðis í teirra áliti:
»Minnilutin gongur inn

Enn sum áður skal fult navn skal vera undir
øllum innsendum greinum – annars verða tær
ikki prentaðar. Harnæst tilskila vit okkum rætt til
at ikki at taka við tilfar, sum eisini er sent øðrum
bløðum ella hevur verið prentað aðrastaðni.

Uppseting/prent:
Uppseting: Hestprent
Prent: Prentmiðstøðin
Útgevari:
Sp/f Sosialurin
Avgreiðsla:
Mán.-frí. 8-16
Argjavegur 26,
Tel. 341800, Fax 341801
Postadressa:
Postboks 76, 110 Tórshavn
E-mail:
post@sosialurin.fo
lysing@sosialurin.fo
lysingartorg@sosialurin.fo
varp@sosialurin.fo
Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

fyri, at føroyingar koma
upp í flúgvingina.«
Í mars 1989 varð biðið
um landskassaveðhald á 75
mió. krónur til P/F Atlantic
Airways. Tað málið varð,
eins og hitt fyrra, beint í
fíggjarnevndina, og 30.
mars sama ár skrivaði
nevndin álit, har ein samd
nevnd (íroknað Flemming
Mikkelsen úr Sambandsflokkinum) mælti tinginum
til at samtykkja uppskotið,
við onkrum broytingum.
Eg fari tí at spyrja Áka
Andreasen, hvat hann og
onnur byggja pástandin á,
tá tey ferð eftir ferð siga, at
Sambandsflokkurin stríddist ímóti Atlantic Airways?

Drúgvar greinar – greinar sum eru longri enn
áleið 5.500 tekn, verða raðfestar lægri, og koma
bert í blaðið, um pláss er fyri teimum. Tað er ein
fyrimunur um vit fáa tilfarið umvegis teldupost
ella á diskli.

Lýsingar
Freistir:

Tekstlýsingar Størri lýsingar Lýsingartorgið Heilsanir

Týsdagsblaðið
Mikudagsblaðið
Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
Leygardagsblaðið

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

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.
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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Tann 17. august lat 2. útbjóðingarrunda á føroyska
landgrunninum upp. Oljufeløgini hava nú tríggjar
mánaðir til at finna út av, um tey skulu bjóða uppá teigar á føroyska landgrunninum. Talan er um eitt sera stórt
øki, sum er boðið út, og tá hugsað verður um, at oljufeløg hava brúkt meira enn 10 ár at kanna føroyska økið, so er greitt, at fleiri teirra í dag sita inni við týðandi
upplýsingum, sum gera, at tey uttan iva fara at bjóða.

Góði Jóannes Eidesgaard, løgmaður og Friðarbogin,
felagið hjá samkyndum í Føroyum
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Stór útbjóðing stór
avbjóðing

