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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Oljufundið, ið skal vera gjørt, liggur bert stutt frá markinum og øki, sum er við í útbjóðingini á føroyska landgrunninum. Men tað, sum kanska er uppaftur meira
áhugavert, er tann sannroynd, at talan í veruleikanum
møguliga er um tvey stór oljufund, sum eru gjørd í sama
øki. Hetta nýggjasta verður nevnt Lochnagar. Oljufelagið
ChevronTexaco er fyristøðufelag. Men eitt sindur longur
syðri er Cambobrunnurin, sum leysatíðindi vilja vera við
eisini er eitt fund. Hetta kann í besta føri merkja, at tvey
oljufelt verða bygd út til framleiðslu beint við markið. Tað
kann fáa sera positivar avleiðingar fyri leitingina á okkara
øki. Tí tá framleiðsla og infrastruktur longu er í grannalagnum, ber til at binda í frá føroysku síðuni eisini. Her
verður t.d. hugsað um rørleiðingar til gass. Hetta er so eitt
møguligt framtíðar scenario.
Nú skulu vit sjálvandi vera realistisk og varin við ikki at
gera ov skjótar niðurstøður og læra av tí ov stóra bjartskygninum, sum varð galdandi nøkur ár herfyri, tá fyrstu
brunnarnir vórðu boraðir her. Tá metti m.a. BP, at sannlíki
fyri at finna olju var óvanliga stórt. Veruleikin gjørdist ein
annar.
Men vit eru nú úti í einum øðvísi øki, longur norðari og
har heilt onnur arbeiðsmodell verða brúkt. Okkurt kundi
bent á, at somu strukturar og harvið eisini fortreytir eru
galdandi báðumegin markið. Hinvegin skulu vit so heldur
ikki gloyma, at vit framvegis hava ein trupulleika á okkara
øki, og tað er basaltið. Okkum vitandi er lítið og einki
basalt, har fundini eru gjørd bretskumegin markið. Vit
mugu so fyrihalda okkum til henda veruleika. Men tað
kann so eisini vera, at úrslitini frá brunnunum á bretska
økinum, kunnu geva feløgunum týðandi upplýsingar, sum
tey kunnu brúka í sambandi við leiting hesumegin, nú tey
eisini fara at søkja um teigar í okkara 2. rundu.
Tað er so eisini hugaligt at staðfesta, at tað m.a. nettupp
eru feløg, sum eru rættiliga virkin hjá okkum, sum nú
helst hava funnið olju í bretskum øki, eitt nú Statoil, Dong
og Amerada Hess. Stjórin í ChevronTexaco, sum var á
vitjan í Føroyum herfyri, segði tá við Sosialin, at um
boringin við markið (Lochnagarbrunnurin) fór at geva
gott úrslit, so fóru tey at umhugsa at bjóða í føroyskum
øki eisini. Annars eru fleiri onnu stór oljufeløg, sum
kunnu hugsast at vera við í útbjóðingini, her m.a. Shell og
BG. Áhugavert verður at síggja, hvar lokomotivið á
Atlansmótinum, BP verður at finna eftir eina 2. rundu her.
Og somuleiðis stóra italska ENI.
Stjórin í Oljufyrisitigini hevur brúkt vendingina "varisligt
bjartskygni", tá hann er spurdur um vónirnar til framtíðar
leiting á landgrunninum. Hetta eru helst skilagóð og væl
vald orð. Seinastu tíðindini kundu so bent á, at tað nettupp
er orsøk til varisligt bjartskygni, nú vit ikki við vissu vita,
hvussu nógv er rætt í tíðindunum um eitt ella møguliga
tvey stór oljufund við markið. Time will show.. Livst so
spyrst.
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Fyrr í ár kærdu fjølmiðlafólk seg um, at kvinnur ikki
vildu ella tordu at úttala seg
til fjølmiðlarnar.
Undirritaðu sum sita í
býráðnum í Klaksvík royna
altíð at úttala okkum, tá ið
onkur fjølmiðlafólk venda
sær til okkum, og so seint
sum í farnu viku luttóku vit
á einum almennum fundi,
ið ein bólkur undir Klaksvíkar Húsmøðrafelag hevði
skipað fyri, og sum hevði
til endamáls at eggja fleiri
kvinnum at fara upp í
politikk. Hesin fundur var
umrøddur bæði í Sosialinum og Dimmalætting í
síðstu viku.
Týskvøldið 21. september var býráðsfundur í
Klaksvík, har fleiri fyri
okkum stórmál vórðu samtykt. Sum forkvinna í mentanarnevndini úttalar Jórun

Høgnesen seg til Sosialin
og Dimmalætting, um at nú
er langt um leingi komið
har til, at Ósáskúlin skal útbyggjast, og Eyðgunn Samuelsen forkvinna í sosialu
nevnd úttalar seg til
Dimmalætting um, at fyri
fyrstu ferð síðan síðst í
80unum hevur Klaksvíkar
Býráð samtykt at fara undir
bygging av barnagarði.
Greinarnar um hesi mál
eru góðar, og hesar reglur

eru ikki skrivaðar ímóti
blaðfólkunum! Men tað
undrar okkum, at ikki ber
til at seta nakra mynd saman við greinunum so lagt
verður til merkis samrøðurnar. Hetta hava vit upplivað
fleiri ferðir fyrr, og halda
vit, tað er eitt sindur løgið.
Eru sokallaðu bleytu økini
ikki nóg stór tíðindi? Er tað
av tilvild? Onkur vil vera
við, at nú so tætt er upp
undir val vilja fjølmiðlarnir

ikki taka nakran býráðspolitikara fram um annan?
Hetta sær ikki út til at vera
orsøkin, tí í sama Sosiali er
annað tiltak hjá Klaksvíkar
Býráð lýst í grein við mynd
av viðkomandi býráðslimi,
og í Dimmalætting er grein
um býráðsmál í Havn, ið
eisini hevur mynd av avvarðandi politikara. Vit
vildu fegnar hoyrt, hvat
linjan hjá bløðunum er í
sambandi við tíðindaflutning sum henda.
Vinarliga
Eyðgunn Samuelsen,
forkvinna í sosialu nevnd,
heima.olivant.fo/~eydgunn
Jórun Høgnesen,
forkvinna í mentanarnevnd Klaksvíkar Býráðs.
Jorunh@post.olivant.fo

Kommunan er fyri øll
Leivur Hansen
býráðslimur

Vit liva í dag í einum landi
við medvitandi og aktivum
borgarum, ið royna at fáa
ávirkan á politisku avgerðirnar, ið viðkoma teimum
og teirra næstu, og ikki
minst á, hvussu tær verða
framdar.
Borgararnir krevja at
verða hoyrdir og finna seg
ikki í, at handlað verður
yvir høvdinum á teimum.
Hetta er tekin um, at vit
hava eitt sunt fólkaræði.
Tó er tað onki dulsmál, at
tað serliga eru tey vælútbúnu, sum eru mest aktiv
og medvitandi.
Uppgávan hjá einum
kommunustýri er hava

ábyrgd fyri breiddini og
heildini. Kommunustýrið
eigur tí at síggja til, at tað
ikki bert eru teir sterku
borgararnir, ið fáa sín tørv
og ynskir eftirlíkað.
Kommunan er fyri allar
borgararnar.
Dialogur skapar íblástur
Lokalpolitikkurin
kann
geva borgarunum eina
veruliga ávirkan á, hvussu

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.

Sosialurin í Norðoyggjum:
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Nólsoyar Pálsgøta 1, 700 Klaksvík
tel. 458686 fax 458687
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tel. 375364 fax 375464
tel. 220727
e-post: aki@sosialurin.fo
e-post: dagfinn@sosialurin.fo
Sosialurin í Eysturoy:
Postsmoga 143, Saltangará
tel. 447820 fax 449520
tel. 228909
e-post: vilmund@sosialurin.fo
Sosialurin í Vágum:
360 Sandavágur
tel. 333820, 220507 fax 333720
e-post: edvard@sosialurin.fo
e-post: vagar@sosialurin.fo

framtíðar vælferðarsamfelagið skal innrættast.
Avbjóðingin hjá politikarunum er at fáa bæði leikog fakfólk við í arbeiðið.
Ongin ivi er um, at dialogur
gevur góðan íblástur.
Samskifti hevur sostatt
týdning í einum sterkum og
nútíðar nærdemokratii, og
tí er umráðandi hjá kommunustýrislimum at nýta
hetta amboðið í politiska
arbeiðnum.
Eitt tílíkt samskifti kann
eisini hjálpa til við at skapa
fatan fyri, at alt ikki kann
lata seg gera í einum, og at
neyðugt tí er við raðfestingum og umleggingum.
Havnin skal skína á øll
Í Tórshavnar kommunu
eigur eldraøkið avgjørt at

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: Føroyaprent
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

verða raðfest fremst tey
næstu fýra árini, soleiðis at
vit í minsta lagi fáa bráðfeingis tørvin á ellis- og
røktarheimsplássum burtur.
Somuleiðis eigur hølistørvurin á skúlaøkinum at
verða tikin í størsta álvara,
tí eisini her verður neyðugt
við munandi ábótum tey
næstu árini.
Hetta merkir tó ikki, at
alt annað skal liggja í
dvala.
Havnin skal sjálvandi
skína á øll, men eftir tørvi
og førimuni.
Setið krossin við Lista E
tann 9. november.

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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Tíðindini í oljublaðnum Upstream um, at eitt stórt oljufund er gjørt við markið, eru góð fyri føroyingar. Hóast
talan er um eitt fund á bretskum øki, so hevur tað kveikt
lív í aftur vónirnar at finna kolvetni í okkara undirgrund.
Nú skal sigast, at hesar vónir hava verið til steðar frammanundan eisini, men hetta gevur teimum so nýggjan vind
í seglini.

Hava bløðini ein javnstøðupolitikk?
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Gott fyri Atlantsmótið

