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Nýtt oljuævintýr
í Norðsjónum
Frálandavinnan nærkast skjótt. Eins og hetlendingar eiga føroyingar at bjóða seg
fram til frálandavinnuna, sum tekur seg upp
sunnan fyri fískimarkið
PÓL Á KLETTI

I sambandi við risa oljukeldumar sunnan fyri føroyska markið og bretska
spádómin um eitt nýtt oljuævintýr í Norðsjónum, vísir
blaðið »Arbeiðsgevarin« á,
at áður vóru feltini Foinaven og Schihallion mett at
goyma millum hálva og
heila milliard føt av olju,
men nýggja frágreiðingin
metir fyribils leiðina at
goyma fimm milliardir føt.
Til samanberingar verður
nevnt, at størsti finningurin
higartil - Forties-feltið, sum
í síni tíð setti gongd á bretska oljuvinnu, verður mett
at rúma 2,5 milliardir føt.
Serfrøðingar siga, at eru
fimm milliardir føt av olju
har á leiðini, so svarar tað til
umleið triðingin av oljugoymslunum á bretskum
øki.
Blaðið hjá British Petrol,
BP-News, skrivaði t februar, at BP roknaði við at
kunna taka upp 100.000
ført av olju um dagin um fá
ár meðan aðrar keldur siga,
at BP longu seint á árinum
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1995 roknar við at framleiða 50.000 føt um dagin.
Síðan er ætlanin at vaksa
framleiðsluna til hundrað
túsund føt um dagin í 1996.
Bert fýra felt framleiða
100.000 føt ella meira um
dagin í meðal. Tey eru
Brent, Fortyes, Magnus og
Beryl.

ISF-ósemja kann kosta
judosambandinum dýrt

NM-judokapping
verður í Føroyum 9.
apríl. Hóast sjónvarpið
hevur lovað at senda
frá kappingini, so hevNú okkum frýtur
ur sjónvarpsstjórin nú
vinnumøgleikar
boðað frá, at teir einki
»Arbeiðsgevarin« skrivar, senda frá hesi kapping
at frálandavinnan nærkast
skjótt og at føroyingar eins ella øðrum ítróttaog hetlendingar eiga at kappingum, so leingi
bjóða seg fram til frálanda- sáttmáli ikki er millum
vinnuna, sum tekur seg upp
SvF og ÍSF.
sunnan fyri fiskimarkið.
Hóast vit enn ikki vita,
um oljuvinna fer at taka seg
upp í Føroyum, so er eingin
orsøk at drála longur við at
fyrireika seg til slíka vinnu.
BP hevur longu gjørt av at
fara undir oljuframleiðslu
skamt frá føroyska fiskimarkinum, og tá liggja Føroyar líka nær frálandavinnuni sum Hetland.
Magni Arge frá Føroya
Oljuídnaði sigur í »Arbeiðsgevaranum«, at tá okkum
trýtur
vinnumøguleikar,
eiga vit at royna allar
møguleikar.
- Og skuldi oljuvinna tikið seg upp á føroyskum øki,
so er hetta góð fyrireiking til
avbjóðingamar, sum tá
koma, sigur hann.

DIA MIDJORD
ÍSF hevur sagt sáttmálan úr
gildi við Sjónvarp Føroya.
Sambært
sjónvarpsstjóranum, Áma Gregersen, so
hevur Heðin Mortensen,

ÍSF-forseti, sagt sáttmálan
úr gildi, og hevur lovað at
koma við nýggjum útspæli.
Kortini hevur SvF ikki
fingið nakað nýtt útspæl, og
hetta rakar ítróttin hart. Væl
umtóktu sendingamar seinasta ár, ið fylgdu við endaspurtinum í vetraritróttagreinunum, verða ikki
sendar í ár, og sjónvarpið
sendir ikki eina føroyska
ítróttasending.
- So leingi sáttmálin er úr
gildi, verða ítróttasendingar
ikki sendar, sigur ein avgjørdur sjónvarpsstjóri.
Umframt vaniigu sendingamar, so ætlaði SvF eisini at senda frá NM-kappingini í judo, sum verður í
Føroyum 9. apríl.
- Vit hava boðað Judosambandinum frá, at vit
senda ikki frá Norðurlanda-

meistarakappingini,
so
leingi sáttmálaslit er, sigur
Ámi Gregersen.
Og hjá Judosambandinum komu hesi boðini dátt
við. Judosambandið hevur
gjørt avtalur um lýsingar og
annað, sum eru grundaðar
á, at sjónvarpið verður til
staðar.
Svenn Nørspang, ein av
fyrireikarunum til NMkappingina í judo, sigur, at
teir fáa dundrandi undirskot
av hesum, verður ikki sent
frá NM-kappingini.
- Nú standa vit sum lús
millum tvær negl, sigur
Svenn Nørspang.
Judosambandið
hevði
fingið grønt ljós frá SvF og
tískil varð handlað út frá tí
støðuni. Men nú sáttmálin
er uppsagdur, kann roknast
við, at undirskotið verður

Gam li »GulIberg«
helst til Danm arkar
Hvussu nógv arbeiði
verður á Vestmanna
Skipasmiðju, tá hendan
og næsta vika eru farnar aftur um bak, er
ivasamt, sigur stjórin
Emst Kass.
BEATEL. JENSEN

Á Vestmanna Skipasmiðju
fór gamli Gullberg í gjár av
eftir at ymsar ymsar
Magni Arge, Føroya Oljuídnaður: - Skuldi olju>inna tikið beding
eru gjørdar
seg upp á føroyskum øki, so eru møguleikarnir nú góð umvælingar
umborð soleiðis at skipið
fyrireiking til avbjóðingarnar, sum tá koma

lýkur krøvini, ið Skipatilsýnið setur.
Gamli Gullberg, sum Pf.
Álitið í Vestmanna hevur
átt, skal seljast til Danmarkar. Alra helst verður
sølan í lagi beint fyri páskir.
Sum so nógva aðra staðni
er tað ikki tað nógva virksemi á Vestmanna Skipasmiðju í løtuni, sigur stjórin
Emst Kass.
Á Skipasmiðjuni gera teir
annars ymsar umvælingar
umborð á Elsu, sum er tikin
upp.
Elsa er til sølu. Tað er

danski Fiskaríbankin sum
eigur hana.
Á Vestmanna Skipasmiðju arbeiða 7 mans. Tá
henda og næsta vika eru
farnar aftur um, er ikki nógv
arbeiði eftir. Sfðani slepst
ivaleyst ikki undan, at
sveinamir mugu fara til hús
eina tíð, meðan lærlingarnir
vera eftir.
Tá so meiri arbeiði verður aftur, verða boð send eftir
sveinunum, sigur Ernst
Kass, skipasmiðjustjóri við
Dimmaketting.

einar 50.000 krónur, fer
SvF ikki at senda frá NMkappingini.
Dimmalætting hevur eisini fingið at vita frá øðrum
sersambondum innan ISF,
at tey eru rættiliga ónøgd
við framferðina hjá ÍSF-forsetanum í hesum málinum.
í øllum førum hevur ÍSF
ella ÍSF-forsetin eftir áheitan frá fótbóltssambandinum sagt sáttmálan úr gildi.
Hetta skal vera grundað á,
at reglumar hjá UEFA ella
FIFA ikki loyva, at alment
sjónvarp einsamælt skal
umsita sjónvarpsrættindini
frá HM ella EM-fótbóltsdystum.
Og
ítróttasendingar
verða fyribils ikki sendar.

Israelske
soldater
dræbte gravid kvinde
HEBRON: (RB-REUTER)
Israelske soldater dræbte
tirsdag en gravid palæstinensisk kvinde i Hebron, sagde vidner. Den
32-árige kvinde blev
skudt, mens hun sad ved
vinduet i sit hjem og fulgte uroligheder udenfor. I
februar opstod der voldsomme
uroligheder
blandt palæstinenserne,
da en eller fiere israelske
bosættere dræbte omkring 30 bedende palæstinensere i en moske i
Hebron, som ligger pá
den israelsk besatte vestbred.

»Rex« er fyrrverandi fslendskí hekkutrolarin »Arnar*

Trolarin »Rex«:

£12.500 íb ó t
íslendsku myndugleikarnir
vildu einki hava við málið at gera
REYKJAVÍK (Sverrir hórðarson)

Tað var leygardagin, at
trolarin »Rex« við íslendskari/føroyskari
manning var tikin av
bretska sjóvetjuskipinum »Noma«, tá hann
royndi í havøkinum við
Rockall.
Av sjóverjuskipinum vórðu
tveir menn settir um borð á
trolaran, sum síðani fekk
boð um at sigla inn til Stornoway á Hebridunum.
Tað er eitt systurfelag hjá
reiðarínum Skagstrendingi í
býnum Skagastrónd á
Norðlandinum, sum eigur
trolaran, men hann er skrásettur í Limassol á Kypem
og siglir undir kypemfiaggi.
horsteinn Pálsson fiskimálaráðharri varð spurdur,
um hetta mál fór at verða
ein bretsk-íslendsk ósemja.
Ráðharrin svaraði:
- Trolarin er ikki skrásettur her í landinum og er
undir flaggi hjá øðrum
landi. Tí er hetta ikki eitt
mál, sum íslendskir myndugleikar skulu taka sær av.
Av manningini á trolaranum eru 4 íslendingar, hinir
eru føroyingar, og teirra
millum er skiparin.

Veðhald veitt
Skiparin á »Rex«, Erland
Olsen, varð í gjár ákærdur í
rættinum í Stomoway fyri at
hava brotið altjóða lóg við
ólógligum fiskiskapi við
Rockall. Hann varð kunnaður um ákæruritið týsdagin, har tað stendur, at »Rex«
fiskaði i eingilskum øki.
Tá hann hevði verið
kunnaður um ákæruritið,
varð vegna reiðaríið veitt
veðhald fyri 20.000 sterlingpundum.
Sýslumaðurin í Stomoway, sum eitur Debbie
Wilson, var sera p>ositivt
sinnaður, tá áheitan kom frá
reiðarínum um. at myndugleikamir loyvdu sølu av
veiðuni, sum var millum 50
og 60 tons av blálongu og
stinglaksi. Hon helt hetta
vera rímiligt, so veiðan ikki
fór fyri skeyti.
Tá málið kom fyri í rættinum, var ein skotskur og ein
íslendskur sakførari hjástaddir
Rætturin í Stomoway
dømdi í gjár 42 ára gamla
Erland Olsen skipara á
»Rex«
£12.500
(um
125.000 før.kr.)íbót.
A

.....frá 27. mars. flúgva vit ikki fyrr enn kl. 12.00,
so nú náa ø l l , sjálvt suðuivyingar, flúgvaran sama dag.
...Vit g leð a o k k u m til b ló m u rn a r sp retta og vit fáa luft u n d ir v e in g irn a r á
o k k ara ný g g ju ru tu til T ró n d h eim í N oreg. H v ø n n d a g h av a v it sa m b a n d
við K e y p m a n n a h a v n , og n ú er eisini sa m b a n d 6 ferðir u m v ik u n a til
T ró n d h eim og frá ju n i til aug. eisini til B illund, tý sd ag .
Vit flúgva úr Føroyum hvønn dag kl. 12.00 til Kcypmannahavnar, uttan sunnudag, tá flúgva vit kl. 11.40.
Úr Keypmannahavn flúgva vit allar dagar, uttan leygardag, til Tróndheim kl. 22.05.
^

Úr Tróndheimi flúgva vit allar dagar til Keypmnnnahavn, uttan sunnudag, kl. 06.45.

Sljb Frá 17.06. til 05.08. flúgva vit fríggjadag úr Førovum til Keypmannahavnar kl. 11.40 og kl. 18.00.
'fc

Frá 28.06. til 16.08. flúgva vit týsdag til Billund kl. 11.40 og til Keypmannahavnar kl. 17.20.

#

Tann 07. og 14.07. flúgva vit eisini til Billund kl. 11.40.

S u m m a rfe rð a æ tla n in k e m u r sk jó tt,...h y g g e ftir blóm iin u m !

Atlantic Airways
Vága floghavn, Sorvágur,
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