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A ftur í 60 árini - 7. ferð
Fríggjakvøldið 15. og leygarkvøldió 16. aprílfara X-Rays, Silly Boys,
Twilight og Flamingo at spæla í høl/ini ú Hálsi

Greitt í næstu viku
hvør fæ r loyvi at gera
seism iskar kanningar
- Gongur sum ætlað og
óvæntaðar forðingar
ikki stinga seg upp,
fæst at vita í næstu
viku, hvørji feløg fáa
loyvi at gera forkanningar á føroyskum sjóøki, sum skulu geva
oljufeløgum ábending
um tað lønar seg hjá
teimum at bora eftir
olju við Føroyar, sigur
Martin V. Heinesen,
jarðfrøðingur
PÓL Á KLETTI

Landsstýrið bjóðaði út loyvi
at gera forkanningar (seismiskar kanningar) á føroyskum sjóøki fyrst í februar. Umsóknarfreistin var
úti 21. februar.
Landsstýrið hevur fingið
einar 10 umsóknir. Hesar
umsóknir verða nú kannaðar. og Martin V. Heinesen,
jarðfrøðingur á Føroya
Jarðfrøðisavni, ið umsitur
loyvini, sigur, at summi av
hesum feløgunum, ið søkt
hava, lúka tann setning,
landsstýrið setti við kanninginum. Onnur hava onnur
hugskot og enntá ikki seismikk.
- Vit høvdu fund við fleiri
feløg í desember. Nøkur
teirra hava søkt um loyvi at
gera forkanningar. Um-

ur Martin V. Heinesen.
Umframi forkanningar er
talan eisini um aðrar kanningar, sum eru tengdar uppí
slíkt arbeiði - t. d. tyngdarmátingar og magnetiskar
mátingar.

<irundarlag hjá oljufeløgum at taka støðu á
Martin V. Heinesen upplýsir
ikki hvørji feløg hava søkt,
men at miðað verður ímóti
at avgreiða umsóknirnar í
komandi viku. Og stinga
ongar óvæntaðar forðingar
seg upp, skuldi tá verið
greitt hvør fær loyvi at gera
torkanningar.
Hann sigur, at miðað
verður ímóti at byrja sjálvt
kanningararbeiðið í vár ella
tíðliga í summar. Hildið
verður so fram við kanningunum næsta ár.
- Forkanningarnar eru
fyrsta stig at gera sær eina
mynd av hvussu undirgrundin sær út, hvussu fláirnar liggja o. s. fr. Slikar
kanningar kunnu ikki ávísa
olju. Tað kunnu bara boringar gera, sigur Martin V.
Heinesen.
Tá úrslitið av hesum
kanningum fyriliggur, verður tað latið oljufeløgum at
taka støðu til, um grundarlag er hjá teimum at gera
neyvari seismiskar kanningar og við tíðini eisini
bora.

Hondbóltsfelagið Neistin
boðar frá, at felagið aftur i
ár skipar fyri vælumtókta
tiltakinum »Aftur í 60
árini«.
í apríl mánaði i fjør spældu Faroy Boys, Thunderbirds, Twilighl og Flamingo
í høllini á Hálsi. Eins og
undanfarin ár. var stórur
áhugi fyri tiltakinum.
Fríggjakvøldið 15. og
leygarkvøldið 16. april í ár
fara X-Rays av Argjum,
Silly Boys úr Fuglafirði og
Twilight og Flamingo úr
Havn at spæla. Hetta er
sjeyndu ferð skipað verður
fyri hesum tiltaki.
Argjabólkurin X-Rays
byrjaði at spæla alment
1966. Teir fýra Hans Edvard Hansen, Hans Birgir
Olsen, Eyðálvur Gulklett og
Ove Mortensen vóru sum
ungir bitnir av blómandi
tónleikalívinum. sum var í
60 árunum. Teir spældu
nøkur ár. men so fóru nakrir
til Danmarkar at ganga í
skúla og onkur fór til skips.
Teir hittust aftur til Skansastovukonsertina
1978
»Popp-minnir«, og hava
síðani tá spælt av og á. Mest
til veitslur og dans.
Silly Boys er kendur tónleikabólkur úr Fuglafirði.
Ja, nevndi nakar Sjónleikarhúsið í Fuglafirði í 60 árunum, so var tað Silly Boys,
fólk hugsaðu um.
Silly Boys byrjaðu at
spæla 1963 og spældu til
1969 við somu manning. Tá
fór ein útskifting fram, men
bólkurin spældi til dans til
1972, tá hvør fór til sítt.
Teir sum manna Silly
Boys eru Óli Johannesen,
Stanley Sarnuelsen, Sam Jacobsen. Rasmus Feilberg,
Jónsvein Poulsen og Jóannis í Innistovu. Ivasamt er,
um Jóannis verður við hesaferð. Her kann nevnast, at
Stanley Samuelsen kemur
úr Danmark. Hann er nú ein

X-Kays a> Argjum

Silly Boy s úr Fuglafirði
ein 60 ára mótasýning, sum
fólk hava verið sera fegin
um.
Aftur í ár verður henda
mótasýning. men eitt sindur
øðrvísi enn undanfarin ár
Tað eru neistaspælarar.
sum klokkan 23.30 bæði
kvøldini fara á pallin at vísa
60 ára klæðir
Tiltakið Aftur í 60 árini
er ikki ein vanlig konsert.
Ein dansipallur verður

Fígftja kanningarnar sjálvi
Martin V. Heinesen: - Forkanningarnar eru fvrsta stig at
gera saer eina mynd av hvussu undirgrundin sær út,
hvussu fláirnar liggja o. s. fr. Slíkar kanningar kunnu ikki
ávísa olju. Tað kunnu bara boringar gera
sóknirnar frá teimum feløg- við tey. Men llestu feløgini
um, ið vit meta vera tey kenna frammanundan okkbestu, eru tiknar burturúr, ara ynski, og vit arbeiða nú
og vit hava havt samband við at fáa í lag sáttmála, sig-

A lt verður gjørt fyri
at fáa trolararnar
aftur til fiskiskap
Hóast tað týskvøldið so
smátt byrjaði at lýsa í í
trolaratrupulleikunum,
var ongin endalig loysn
funnin seinnapartin í
gjár. Trolarafelagið sat
á fundi meginpartin av
degnum til tess at finna
eina loysn.
GRÆKARIS DJURHUUS
MAGNUSSEN
Hann tordi ikki at siga stórvegis seinnapartin í gjár,
formaðurin í Trolarafelagnum.
- Vit royna at finna onkra
loysn, sum kann gera tað
møguligt hjá okkum at fara
út. Meira bcr ikki til at siga í Fiskivinnunevndini,
var
ikki ómøguligt at ganga
løtuni, segði F.mil Nolsøe.
Hann legði kortini aftrat. nýggja uppskotinum partvís
eins og so mangar ferðir áð- á møt
ur, at soleiðis sum kvotulógin er orðað, er ómøguligt hjá
- Um allir partar vilja
trolarunum at fara út.
verða eitt sindur liðiligir,
Annars legði Felagið skuldi ikki veríð ógjørligt at
Trolskip eitt nýtt uppskot funnið eina fyribils loysn, ið
fyri
Fiskivinnunevndina so kann endurskoðast í auscinnapartin týsdagin, og gust mánað, segði Heini O.
sum skilist á formanninum í Heinesen týskvøldið.

Seint týskvøldið evnaðu
Fiskivinnunevndin
og
landsstýríð eitt semingsuppskot, sum sent varð Felagnum Trolskip. Tað var
hetta
semingsuppskotið,
trolaramenn viðgjørdu í allan gjár. Sum skilst gongur
hetta seinasta uppskotið
heldur ikki trolaramonnum
so nógv á møti, at teir glaðbeintir taka undir við tí.

Tann olja. funnin er tætt
sunnan fyri okkara sjómark
hevur økt um áhugan at
gera kanningar á okkara
øki.
Seismikkfeløgini fíggja
sjálvi
kanningararbeiðið.
Urslitini av kanningunum
verða seld oljufeløgunum.
Soleiðis fáa seismikkfeløgini pening til arbeiði sítt.

gjørdur framman fyri leikpallin og borð sett í høllina,
so fólk kunnu sita væl. Hava
tey hug til ein »sving om«,
so er eisini møguleiki til
tess.
Hondbóltsfelagið Neistin
boðar frá, at talið á atgongumerkjum er avmarkað. Atgongumerkini
fyri
sama prís sum undanfarin
ár verða seld frá í næstu
viku.

Tólv dagar
Trolaraflotin hevur nú ligið
við bryggju í tólv dagar.
Fríggjadagin 4. mars
varð kvotuuppskotið samtykt við teprum meiríluta í
Løgtinginum, og longu
morgunin eftir komu fyrstu
trolararnir til lands. Stðani
hevur flotin ligið við
bryggju.
Fyrsta kravið hjá Felagnum Trolskip var, at landsstýrið ikki kunngjørdi kvotulógina. Hesum hirdi landsstýrið hinvegin ikki at gera
stórvegis viðmerkingar til.
Seinni eru úttalilsini hjá
trolaramonnum vorðin eitt
vet spakari, og ávís brot í
lógini verða núdúgliga umrødd. Serliga er tað hjáveiðan, trolaramenn vilja hava
broytta.
- Vit eru ikki meira enn
famir at royna, so er hjáveiðan uppfiskað, hevur
formaðurín í felagnum
Trolskip fleiri ferðir ført
fram.
Arbeitt verður nú við fullari megi til tess at finna
onkra orðing í sambandi við
hjáveiðina, ið ikki er so
bindandi. Ein trupulleiki er
tann, at fitt er til av teimum
fiskasløgum, ið koma undir
hjáveiði. Serliga illa ber til
hjá partrolarum at royna
uttan at fáa fitt av hjáveiði.
Vit royndu at fáa orðið á
landsstýrísmannin f fiskivinnumálum,
Thomas
Arabo, beint áðrenn blaðið
fór til prentingar, men tað
eydnaðist tfverri ikki.

Regin Jacobsen, Flamingo
royndur tónleikari, sum livir
av at spæla.
Tað eru Regin Jacobsen
og vinmenn, sum manna
Flamingo. Flamingo verður
á pallinum eina ferð hvørt
kvøld og spælir góðan
»gamtan« dansitónleik.
Spennandi verður at
hoyra hesar bólkar.
Hví er Twilight við á
hvørjum ári. spyr møguliga
onkur. Tónleikararnir eru
ungir. flestu føddir í 60 árunum.
Svaríð er einfalt. Uttan

Twilight kann onki tiltak
fyriskipast, tí teir eiga amboðini, sum skulu til, og
hava øll áríni lagt stórt arbeiði í tiltakið. Teir sum
manna Twilight eru Robert
Magnussen, Kartni Fornagarð, Hans Andrias Højgaard, Einar Jacobsen og
Pauli Magnussen.

60 ára mótasýning
»Aftur í 60 árini« verður í ár
fýri sjeyndu ferð á rað. Seinastu tvey árini hevur verið

Mótasýning verður bæði kvøldini kl. 23.30

