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Vindurin skal steðga hóttafalli

Kappingarførið og harvið búskapurin í landinum stendur fyri hóttafalli, um 

ikki nakað munagott verður gjørt. Oljuprísurin bara hækkar og hækkar. SEV 

hevur tí í stoypiskeiðini átøk, sum muna skjótt og væl, og um væl veit við 

klára vit at fáa vind á fleiri mylluveingir komandi ár eisini, segði SEV 

stýrisformaðurin, Jákup Sune Lauritsen á samkomuni á Nesi fríggjadagin, tá 5 

nýggjar vindmyllur vórðu tiknar í brúk. Hann segði -  Háttvirdi løgmaður, 

landsstýrismaður, løgtingsfólk og borgarstjórar, góðu arbeiðstakarar, gestir 

og starvsfólk hjá SEV. Og øll tit sum eru komin her í dag. Eg vil vegna nevndina 

í SEV takka tykkum fyri at tit vísa hesum átaki so stóran áhuga. 14. juli í ár 

settu vit eina nýggja vatnturbinu í vinnu á Eiðisverkinum. Og arbeiðið við at 

bora tunlar í Eið 2 prosjektinum heldur fram. Og í gjár vóru 150 fólk komin 

saman í Havn til eitt stórt tiltak. Áhugin fyri SEV er í hesum døgum eisini sera 

stórur í útheiminum, fremmandar fyritøkur vilja fegnar samarbeiða við SEV. 

Vit vóru í gjár vitni til eina sensatión í orkuhøpi, ikki bara fyri Føroyar men 

eisini fyri Europa. Vit eru í ferð við at framleiða eina elskipan, sum skal klára 

at taka ímóti enn meira óstøðugari orku. Í dag fara vit at taka enn eitt risa fet 

framá, 5 sera framkomnar Enercon vindmyllur verða settar í vinnu í Neshaga 

og út móti Eystnesi. Og vónandi kunnu vit um somu tíð næsta ár aftur síggja 

stór framstig. Her hugsi eg um tær 13 nýggju vindmyllurnar, sum SEV hevur 

søkt landsstýrið um at sleppa at seta upp komandi vár. Tit borgarstjórar, sum 

gjøgnum nevndina hava evstu ábyrgd fyri felagsskapinum, skulu vita, at tit 

eiga ein sera dugnaligan hóp av starvsfólkum í SEV. Grana Power Grid tiltakið, 

sum vit vóru vitni til í gjár, prógvar, at tey standa einki aftan fyri sínar 

samstarvsfelagar í Evropa. Um vit skulu klára so stórar avbjóðingar, sum liggja 

fyri framman , mugu vit standa so manniliga saman. Henri Ford skal einaferð 

hava sagt -  Ein fyritøka, sum bara tjenar pengar, er ein vánalig fyritøka. SEV 

hevur onkuntíð tjent pengar, men teir eru brúktir sum hjálp til sjálvhjálp í 

einari samhaldsfastari skipan. Hvørt einasta oyra, sum felagsskapurin SEV 

hevur vunnið hesi seinastu gott 65 árini, er farið beinleiðis aftur í kassan hjá 

SEV til at útbyggja felagsskapin við. Og hevur felagsskapurin tí eitt rættuliga 

stórt virðið í dag. Sum vit øll eiga. Okkara forfedrar løgdu lunnarnar soleiðis, 

at vit lættari fáa fyritøkuna fram á leið. Fyritøkan SEV hevur bert eittans 

endamál, tað er at veita góða, trygga og bíliga orku. Okkara meir enn 65 ára 

gamli felagsskapur gongur í hesum døgum sera stórum avbjóðingum í møti. 

Kappingarførið og harvið búskapurin í landinum stendur fyri hóttafalli, um 

ikki nakað munagott verður gjørt. Oljuprísurin bara hækkar og hækkar. SEV 

hevur í stoypiskeiðini átøk, sum muna skjótt og væl, og um væl veit við klára 

vit at fáa vind á fleiri mylluveingir komandi ár. Óstøðug orka er grøn orka, er 

bílig orka, er kappingar orka, er framtíðin fyri okkara eftirkomarar. GRANI bar 

gullið av heiði, brá hann sínum brandi av reiði, Sjúrður vann av orminum, 

Grani bar gullið av heiði. Um eina løtu fara vit at síggja eitt megnar verk og 

vilja vit takka -  Enercon fyri veiting og uppseting av vindmyllunum. Falkon 

sum arbeiðstakari fyri gerð av vegi og fundamentum. LBF sum 

byggiharraráðgevi. J&K fyri levering av betong. EM asfalt fyri asfaltarbeiðið. 

Jarðfeingi og Landsverk fyri geologiskar kjarnuboringar vm. Neshaga fyri at tit 

vilja hýsa vindmyllunum. Nes kommunu sum byggimyndugleiki o.a Háttvirdi 

løgmaður, landsstýrismaður, løgtingsfólk og borgarstjórar, góðu 

arbeiðstakarar, gestir og starvsfólk. Og øll tit sum eru komin her í dag, enn 

einaferð takk fyri.
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Kappingarførið og harvið búskapurin í landinum stendur fyri hóttafalli, um 

ikki nakað munagott verður gjørt. Oljuprísurin bara hækkar og hækkar. SEV 

hevur tí í stoypiskeiðini átøk, sum muna skjótt og væl, og um væl veit við 

klára vit at fáa vind á fleiri mylluveingir komandi ár eisini, segði SEV 

stýrisformaðurin, Jákup Sune Lauritsen á samkomuni á Nesi fríggjadagin, tá 5 

nýggjar vindmyllur vórðu tiknar í brúk. Hann segði -  Háttvirdi løgmaður, 

landsstýrismaður, løgtingsfólk og borgarstjórar, góðu arbeiðstakarar, gestir 

og starvsfólk hjá SEV. Og øll tit sum eru komin her í dag. Eg vil vegna nevndina 

í SEV takka tykkum fyri at tit vísa hesum átaki so stóran áhuga. 14. juli í ár 

settu vit eina nýggja vatnturbinu í vinnu á Eiðisverkinum. Og arbeiðið við at 

bora tunlar í Eið 2 prosjektinum heldur fram. Og í gjár vóru 150 fólk komin 

saman í Havn til eitt stórt tiltak. Áhugin fyri SEV er í hesum døgum eisini sera 

stórur í útheiminum, fremmandar fyritøkur vilja fegnar samarbeiða við SEV. 

Vit vóru í gjár vitni til eina sensatión í orkuhøpi, ikki bara fyri Føroyar men 

eisini fyri Europa. Vit eru í ferð við at framleiða eina elskipan, sum skal klára 

at taka ímóti enn meira óstøðugari orku. Í dag fara vit at taka enn eitt risa fet 

framá, 5 sera framkomnar Enercon vindmyllur verða settar í vinnu í Neshaga 

og út móti Eystnesi. Og vónandi kunnu vit um somu tíð næsta ár aftur síggja 

stór framstig. Her hugsi eg um tær 13 nýggju vindmyllurnar, sum SEV hevur 

søkt landsstýrið um at sleppa at seta upp komandi vár. Tit borgarstjórar, sum 

gjøgnum nevndina hava evstu ábyrgd fyri felagsskapinum, skulu vita, at tit 

eiga ein sera dugnaligan hóp av starvsfólkum í SEV. Grana Power Grid tiltakið, 

sum vit vóru vitni til í gjár, prógvar, at tey standa einki aftan fyri sínar 

samstarvsfelagar í Evropa. Um vit skulu klára so stórar avbjóðingar, sum liggja 

fyri framman , mugu vit standa so manniliga saman. Henri Ford skal einaferð 

hava sagt -  Ein fyritøka, sum bara tjenar pengar, er ein vánalig fyritøka. SEV 

hevur onkuntíð tjent pengar, men teir eru brúktir sum hjálp til sjálvhjálp í 

einari samhaldsfastari skipan. Hvørt einasta oyra, sum felagsskapurin SEV 

hevur vunnið hesi seinastu gott 65 árini, er farið beinleiðis aftur í kassan hjá 

SEV til at útbyggja felagsskapin við. Og hevur felagsskapurin tí eitt rættuliga 

stórt virðið í dag. Sum vit øll eiga. Okkara forfedrar løgdu lunnarnar soleiðis, 

at vit lættari fáa fyritøkuna fram á leið. Fyritøkan SEV hevur bert eittans 

endamál, tað er at veita góða, trygga og bíliga orku. Okkara meir enn 65 ára 

gamli felagsskapur gongur í hesum døgum sera stórum avbjóðingum í møti. 

Kappingarførið og harvið búskapurin í landinum stendur fyri hóttafalli, um 

ikki nakað munagott verður gjørt. Oljuprísurin bara hækkar og hækkar. SEV 

hevur í stoypiskeiðini átøk, sum muna skjótt og væl, og um væl veit við klára 

vit at fáa vind á fleiri mylluveingir komandi ár. Óstøðug orka er grøn orka, er 

bílig orka, er kappingar orka, er framtíðin fyri okkara eftirkomarar. GRANI bar 

gullið av heiði, brá hann sínum brandi av reiði, Sjúrður vann av orminum, 

Grani bar gullið av heiði. Um eina løtu fara vit at síggja eitt megnar verk og 

vilja vit takka -  Enercon fyri veiting og uppseting av vindmyllunum. Falkon 

sum arbeiðstakari fyri gerð av vegi og fundamentum. LBF sum 

byggiharraráðgevi. J&K fyri levering av betong. EM asfalt fyri asfaltarbeiðið. 

Jarðfeingi og Landsverk fyri geologiskar kjarnuboringar vm. Neshaga fyri at tit 

vilja hýsa vindmyllunum. Nes kommunu sum byggimyndugleiki o.a Háttvirdi 

løgmaður, landsstýrismaður, løgtingsfólk og borgarstjórar, góðu 

arbeiðstakarar, gestir og starvsfólk. Og øll tit sum eru komin her í dag, enn 

einaferð takk fyri.


