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Góðu gestir, kvinnur og menn, løgmaður og landsstýris-,løgtings- og
kommunupolitikkarar – góðan morgun øll somul og vælkomin til hesa stóru løtu.
Hesin stóri dagurin í SEV-søguni - 9. oktober – er eisini at finna ymsastaðni í
søgubókunum. Tað er dagurin, sum amerikumenn hava til minnis um navnframa
víkingin Leiv Hepna, sum fann Norðuramerika - Vínland.
9. oktober er eisini kendur frá telefonsøguni. Henda dagin í 1876 fór fyrsta
telefonsamrøðan fram ígjøgnum eina telefonlinju millum Cambridge og Boston, har
teir báðir Alexander Graham Bell og Thomas A. Watson skrivaðu søgu.
Hetta er eisini dagurn, tá navnframi John Lennon var borin í heim.
Og í 2014 er hetta dagurin, tá Føroyar gerast millum fremstu lond í heiminum við
grønari elorku.
Leivur Hepni sigldi nýggjar leiðir og fann Amerika,
Graham Bell gjørdi við síni telefon heimin minni og lættari at fara um.
Og John Lennon lýsir við sínum sangi “Imagine”, hvussu langt vit kunnu koma á
leið, tá vit standa saman, liva í sátt og semju og byggja land.
9. oktober er dagurin fyri nýhugsan og kreativiteti, har vit tora at ganga ímóti
rákinum. Soleiðis kanst tú vera við til at bøta um livikorini og tilevna karmarnar
um eitt betri samfelag.
Tá løgmaður um eina løtu setur Vindmyllulundina Húsahaga í rakstur verður 9.
oktober ein slóðbrótandi dagur í Føroya søgu. Tá verða vit undangonguland við
grønari elorku. 35 prosent úr vatni og 25 prosent úr vindi.
Hesin er eisini dagurin at minnast hugsjónarfólk sum Ólav á Heygum, ið fyri

meira enn 100 árum síðani setti skjøtil á vatnorkuna í Vestmanna. Seinni komu
Gunnar Dahl Olsen, Jóan Pauli Gregersen og fleiri við teimum og løgdu lunnar
undir tað SEV, vit hava í dag.
Hesin felagskapurin, sum í stóran mun hevur ment vælferðarsamfelagið Føroyar.
Vit eiga øll SEV, og vit eru øll brúkarar hjá SEV. Elfelagið er veitari hjá privatu
húsarhaldunum og allari vinnu í Føroyum - ikki minst uppisjóvar- og alivinnuni.
Við hesum átakinum í Húsahaga kemur vinnulívið nærri møguleikanum at
marknaðarføra seg við einum grønum profili. “Føroyskt vinnulív brúkar grøna
orku”.
Fyri at verja okkara viðbreknu náttúru – og eisini av fíggjarligum orsøkum – tók
nevndin í SEV ta avgerð at steðga á við vatnorkuútbyggingini.
Vit hava tó nógv at takka vatnorkuverkunum fyri. Tey hava verið og eru hønan,
sum verpur gulleggini fyri felagsskapin, men vit valdu at steðga á fyri at dúva
meira upp á vindin. Ein djørv avgerð, sum eftir okkara meting var tann rætta.
Tað byrjaði við einari vindmyllu í Neshaga, so kom Røkt við sínum trimum
myllum í Vestmanna. SEV setti aftur tríggjar myllur upp í Neshaga, skifti síðani
tríggjar út við fimm nýggjar, og nú loksins 13 myllur í Húsahaga.
“The answer is blowing in the wind” sang Bob Dylan.
Ja, svarið, hvussu langt vit fara við vindinum, fáa vit ikki nú – tað fara bara
vindurin og tíðin at geva okkum, sum frá líður.
Eitt er kortini vist. SEV heldur áfram við vindinum. Næsta ár verður framkomin
battarískipan tikin í nýtslu, og gongur sum ætlað, fara vit at síggja fleiri lundir,
møguliga fyrst í Suðuroynni.
SEV hevur tikið og tekur stór tøk, men neyðugt er, at almenna skipanin fylgir
við. Ov nógv drál og sein viðgerð av t.d. neyðugum loyvum kunnu darva
týdningarmiklum, tíðarætlanum og verkætlanum, sum annars hava eittans
endamál: Nevniliga at gagna Føroyum og fólkinum, ið her býr”.
“Imagine “ kvað.. John Lennon, ímynda tær....
“Imagine”, um vit elektrifisera Føroyar við elbilum og almennum elriknum
bussrutum.
“Imagine”, um elorkan kann hita fjálgu heimin við grønari orku.

Nýggjar vinnur kunnu síggja dagsins ljós við grønari orku.
Føroyar kunnu gerast eitt uppaftur hugaligari land at liva í – so leyst av fossilum
brennievnum sum gjørligt.
Eg nýti her høvið at takka øllum okkara dugnaligu starvsfólkum kring landið.
Okkara leiðsla skal hava stóra takk fyri dygdararbeiði. Eisini ein tøkk til okkara
ráðgevar og veitarar, sum hava verið við til at bera verkætlanina í Húsahaga á
mál.
Takk fyri at tit lýddu á.

