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Móð  ur   mál  s   v in urin 
Abs a lon Absa lon sen 
spyr, sum nýggja kirkj
an á Argjum skal liggja. 
Hann skrivar soleiðis:
 
Eg veit ikki um om
a n  f y r  i s t a n d a n d i 
spurn ingur hevur 
við bygg  i frøði ella 
mál  frøði at gera. 
Dúg  liga hevur verið 
kjak  ast í fjølmiðlunum 
um nýggja kirkju á 
Argj  um í seinastuni. 

Ósemja hevur tikið 
seg upp um, hvar 
kirkjan skal liggja. 
Onkur meinti her og 
annar har, men ein var 
sera avgjørdur og segði, 
at fram við ánni skal 
eingin kirkja liggja. 
Eg skal ikki leggja 
meg út í hatta kjakið, 
men um argjafólk 
fáa nýggja kirkju, so 
ynski eg teimum eina 
kirkju, sum stendur og 
kemur at standa, um so 
bæði fjølmiðlafólk og 
býráðspolittikarar vilja 
hava hana at liggja.  
Hetta er ein keðilig 
málspilla, sum hevur 
tikið seg upp. Onkur 
málfrøðingur átti langt 
síðani at havt tala at. 
ì Danmark liggja 
bæði hús og borgir 
og alt annað við, men 
í Føroyum hava hús 
og bygningar staðið 
í øllum veðri og allar 
tíðir, men nú skal 
alt leggjast á liðina. 
Onkur segði, at 
Hotel Hafnia liggur á 
Áarvegnum, tá svaraði 
ein annar, at so man 
tað vera nýliga rapað, 
tað stóð uppi ígjár. 
  

Jan Müller

Tað er ikki ómøguligt, at løn
andi olju  fund verða gjørd 
í Grøn  landi kom andi árini, 
hóast tað vórðu boraðir mill
um 30 og 35 brunn ar bæði í 
Norð  sjón  um og í New Found
landi, áðrenn lønandi fund 
vórðu gjørd. Hetta held
ur stjór in í almenna grøn
lendska oljufelagnum, Nun
a oil, Hans Christian Olsen.  

– Vit mugu sjálvandi vera 
tol  in, nú bert fáir brunnar 
eru bor að ir hig ar til, men eg 

vóni og eg trúgvi uppá, at tað 
verða gjørd fund  sigur hann 
og vísir á, at tað kundi verið 
spenn andi og á hug a vert, 
um olja og gass varð funnið 
í Grøn landi og Før oy um um 
somu tíð.

Skotska oljufelagið Cairn 
En ergy, sum boraði tríggjar 
brunn ar í vesturgrønlandi 
í fjør og staðfesti bæði olju 
og gass, fer at bora tríggj ar 
brunnar aftrat í summ ar. 
Hoyrið meira um á huga verdu 
og spennandi olju til gong d ina 
í Grønlandi  í morg un send

ing ini á Rás2 mánadagin kl. 
9.15,  tá vit fara at senda alla 
sam røðuna Jan Müller hevur 
við grønlendska oljustjóran. Í 
sam røðuni verður eisini tosað 
um samstarvsmøguleikar á 
olju øki num millum Grønland 
og Før oyar. 

Trúgvi upp á oljufund 
í Grønlandi

Eldur í húsum á Raktanga

Skal 
kirkjan 
liggja?

Hendur ið 
sleptur tvær 
ferðir

Oljuvinna – Og tað hevði verið huga ligt, um 
olja og gass vórðu funn in í Grøn  landi og Før
oy um um somu tíð – hvat eg held ur ikki vil úti
loka – sig ur Hans Christ i an Ol sen, stjóri í al
menna grøn  lendska olju fel ag num NUNAOIL

Eldur Tað gekk rímiliga væl hjá Skálafjarðar Sløkkiliði 
at fáa tamarhald á eldinum, sum var í gamla krúthúsinum 
á Raktanga, sunnan fyri Stranda bygd, í gjárkvøldið

Vilmund Jacobsen

Sum skilst, er hetta ikki 
nøkur krútgoymsla longur, 
men heldur nakað, sum lík
ist ein um summ ar hús um. 
Tala n er um tveir eigarar, 
har ann ar eig ar in hev ur 
køk og onkur rúm í einum 
parti, meðan hin brúkar sín 
part til goymslu av eitt nú 
reið skapi. 

Sunleiv Højgaard, sløkki
liðs leið ari hjá Skálafjarðar 
Sløkk iliði, sig ur, at teir 

fing u boð um eldin beint 
fyri klokkan 22. 

– Vit fingu skjótt at vita, 
at fólk neyvan var í hús
i num, men at einar tvær 
gass fløs k ur vóru har, sum 
vit máttu ansa eftir. 

Hann sigur, at tað serliga 
vóru sløkk i liðs menn av 
Strond um og Skála, sum 
vórðu til kall að ir, men við 
tað, at vatn ikki er á Rak
tanga, varð eisini bilur við 
vatni send ur av stað úr Run
a vík. 

Umframt sløkkiliðsmenn 
og bil ar, var løgregla eisini á 
stað num. 

– Tað eru vit, sum standa 
fyri at sløkkja eldin, meðan 
løg reglan tekur sær av 
spurn ing i num um, hví eldur 
er í komin. 

Sunleiv vísir á, at tað 
fyrsta, teir gjørdu, tá teir 
komu á staðið, var at tryggja 
sær, at eingin var í húsinum 
og at fáa gassfløskurnar út. 

– Eina løtu var eitt sindur 
av órógvi um, hvørt nakar 

kort ini kundi vera inni, tí 
onkur av børnunum hjá 
eig ar anum fekk ikki pápan 
at svara telefonini. 

Skjótt varð tó funnið út 
av, at heldur ikki hann var 
stadd ur í húsunum. 

Skúr urin hevur flag tekju, 
og tað vísti seg, at eld ur ser

liga var millum flagtekjuna 
og loftir undir. 

– Her var eitt sindur 
trup ult at sleppa til, og vit 
noydd ust at bróta nakað 
nið ur fyri at sleppa fram 
at, sig ur Sunleiv Højgaard, 
sløkkiliðsleiðari.

Fiskavirkisskipanin varð gjørd 
sum stuðul til tey sum arbeiða 
á fiskavirkjum okkara, og sjálvt 
um skipanin verður missbrúkt av 
nøkrum arbeiðsgevarum, so eigur 
skipanin ikki at verða avtikin.

Greiarøðin »Hendur, ið sleptu«, 
sum higartil hevur ver ið í 
blaðnum hvønn fríggj a dag, 
verður framyvir í blað num í 
tveimum viku skift is bløð um í 
um mánaðin, 1. og 3. vik u  skift ið 
ummánaðin.
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