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O rkusam ráðingarnar 
meiri skund
Føroyingar yvirtcika undirgrundina á pappírinum í hesum mánaðinum
Vtli Dani, l*»nmaður oy 

Jogvan Sundstein, lands- 
stvrismadur i íijyyarinal- 
um hava verið á fundi í 
orkumalaradnum i Kevp- 
mannahavn. har eisini Poul 
Schluther, forsætisrad- 
harri var við.

Jógvan Sundstein sigur, at 
hesin tundurin var líka sum 
fyri at t'áa hol á samráðing- 
arnar, nú føroyingar hava 
yvirtikið undirgrundina.

Taó. sum fundurin snúði 
seg um, var, hvussu víðari 
skai farast fram í hesum

sambandi Harafturat taka 
føroyingar eisini yvir ymisk 
mál. sum orkumálaráðid í 
Danmark fyrr hevur tikið
sær av.

Sjálv yvirtøkan verður 
eitt pappír, sum Poul 
Schlúther og Atli Dam 
skulu undirskrivað, hetta fer 
ivaleyst at henda í hesum 
mánaðinum, sigur Sund- 
stein.

Landsstýrið hevur sett ein 
arbeiðsbólk at taka særav tí 
organisatoriska og juridiska 
í sambandi við yvirtøkuna. I 
hesum bólki sita bæði før-

oyingar og danskarar.

Meiri skund
Ein praktisk broyting, sum 
er hend síðani føroyingar í 
september fingu lovað und- 
irgrundina er. at BP hevur 
funnið nógva olju beint við 
føroyska sjómarkið. Og av 
hesi orsøk hava samráðing- 
am ar fingið líka sum meiri 
skund.

Nær og hvussu kanningar 
viðvíkjandi olju í føroysk- 
um øki verða gjørdar, veit 
Sundstein ikki enn at siga.

Hann vísir á, at feløg, sum 
bjóða seg fram at gera slík- 
ar kanningar. gjalđa sjálvi 
fyri hesar. Hetta er ein sølu- 
vøra hjá teimum. Tá ið teir 
eru lidnir við at gera kann- 
ingararbeiðið, selja teir tað 
til tann, sum kann bjóða fyri 
tað.

Eisini hetta var frammi á 
fundinum, tó ikki so nógv 
av tí, at hetta er ikki nakað 
føroyingar skulu samráðast 
við danir um, sigur Sund- 
stein. sk

Tað er uttan vaða fyri forovska huskapin, at kanningar viðvíkjandi olju verða gjørdar i føroyskum øki. Kanningarfeløg 
gjalda sjálvi fyri arbeiðið, sum teir selja til hægstbjóðandi, tá ið tað er liðugt
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Kvinnulist í Klaksvík
h iniin havnarkonur hava í hesuni dogum framsyning i 
Norðoya Listafelags

hølum

Hølini hjá hstafelagnum eru 
á ovastu hædd í Býráðshús- 
inum, og tey húsa hesari 
framsýningini, sum læt upp 
síðsta fríggjadag.

Tær. sum sýna fram, eru 
Birthe Klinte, Astri Luihn. 
Aase Olsen. Sigrun Peter- 
sen og Jóna Rasntussen. 
Listaverkini eru 49 í tali.

Henda sama framsýning- 
in hevur eisini verið í Islandi 
í sambandi við vesturnorð- 
urlendsku kvinnuráðstevn- 
una, sum var har í døgunum 
20.-23. august í ár

í skránni fyri ta framsýn- 
ingina stendur m.a.. at tað er 
tað føroyska landslagið, 
Ijósið, tey smáu húsini, bát- 
arnir, fuglarnir, havið og tað 
ruskuta, skiftandi veðurlag- 
ið, sum hava givið íblástur 
til myndirnar.

Tað eru ikki ojumálingar 
og blýantstekningar - sum 
vit ofta hava havt lyndi til at 
seta i santband við lista- 
framsýningar - sum ser- 
rnerkja hesa framsýningina, 
nten harafturímóti prent og 
onnur nýggjari tøkni. Men 
harvið veri ikki sagt, at hon 
er minni áhugaverd.

Hon er Ijølbroytt og við- 
komandi fyri allar aldurs- 
bólkar og nógvar av mynd- 
unum hava eina heilt fram- 
úrskarandi litsamanseting.

Framsýningin hevur opið 
hetta vikurskiftið og mána- 
dagin aftrat, t.v.s. 1 L, 12., 
13. og 14. desember, allar 
dagarnar frá kl. 4 til kl. 7.

bk

B68- Cup’93
Vikuskiftið 2.-3. junuar skipar B68 fyri 
stórari innandurakapping í  fótbólti

l.-deildarliðið hja tofta- 
monnum. B6H, gjørdist før- 
oyameistari í ár. Hetta gev- 
ur teimum høvið at verða 
við í Europa-Cup kapping- 
ini fyri meistaralið. Og B6H 
hevur ætlanir um at gera 
nýtlsu av hesum møguleika.

í santbandi við Europa-Cup 
kappingina fer B68 longu í 
januar mánaði komandi, at 
fyrireika seg. í døgunum 2. 
9 g 3. januar skipar Tofta 
ítróttarfelag fyri stórari inn- 
andurakapping í fótbólti. 60 
lið kunnu verða við.

Sum nakað nýtt fer B68 
at lata trimum teimum 
bestu liðunum pening sum 
heiðursløn - umframt van-

ligu heiðursmerkini. B68 
vónar við hesum, at fleiri 
fara at tekna luttøku.

6 leikarar
B68 sigur í tíðindaskrivi, at 
ætlanin er at fáa okkara 
frægastu fótbóltsleikarar 
við í kappingina, so at støð- 
ið gerst so høgt sum tilber.

Seks leikarar kunnu 
verða á hvøtjum liði, nten 
bert fýra leikarar kunnu 
verða á vøllinum samstund- 
is - á hvørjum liði.

Roknað verður við góðari 
undirtøku til innandura- 
kappingina »B68-Cup’93.
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Flogbóltur:

FK-kappingin ’92
Seinasta vikuskiftið skipaði FLEYR jyri stór- 
ari flogbóltskapping í Havn - 16 lið vóru við
Seinastu árini hevur verið 
skipað fyri stórari flog- 
boltskapping í Havn. 
Kappinginin er fyri vaks- 
namannaliðini, og undir- 
tøkan hevur vanliga verið 
góð. Tað er Føroya Keyp- 
samtøka, ið stuðlar kapp- 
ingin, sum sostatt alla tið- 
ina hevur borið heitið FK- 
kappingin.

Sjútiseks lið boðaðu frá lut- 
tøku til kappingina í ár, og

allar deildir vóru umboðað- 
ar. Flestu dystirnir fóru 
fram í Gundadalshøllini, 
men eisini fímleikarhallir- 
nar í ymsu støðunum í Havn 
vórðu nýttar til kappingina.

Sagt verður, at kappingin 
var góð, og at stríðsandin 
var, sum hann átti at vera.

Vinnandi liðini í ymisku 
deildunum vóru sum víst 
niðanfyri.
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