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Risa oljukeldur
sunnan fyri markið
- Nú er ikki at liggja
sjóvarfallið av sær. Tað,
sum eg meti vera røttu
loysnina er, at stovnað
verður eitt privat/alment oljufelag, sum fær
koncessión til alla føroysku undirgrundina,
hóskandi í eitt 20 ára
tíðarskeið, sigur Johan
Mortensen, bretskur
konsul í Føroyum

holt við oljuboringar.
- Hóast seismiskar kanningar ikki eru byijaðar, er
eingin ivi, um at føroyingar
eiga at fáa burturúr hesum
oljukeldum. Vit eiga í fyrsta
lagi at sleppa upp í part við
eini »supply«-støð í Føroyum, so vit sjálvi kunnu arbeiða á oljuleiðum, sum
einans 5 tímar eru at sigla á
úr Suðuroy, sigur Johan
Mortensen, bretskur konsul
í Føroyum.
Hann sigur, at vit longu
nú eiga at umhugsa tiltøk í
Føroyum um tilsvarandi
PÓ L Á KLETTI
,
nøgdir eru í føroyska økinum.
- Tað, sum eg meti vera
»Risa oljukeldur sunnan
røttu
loysnina er, at stovnað
fyri markið. Bretar spáa, at
eitt nýtt oljuævintýr tekur verður eitt privat/alment í dag er eitt ár liðið, síðseg upp sunnan fýri før- oljufelag, sum fær konces- ani Pf. Fiskamarknaðoyska markið. Oljukeldur- sión til alla føroysku undirnar goyma fimm milliardir grundina, hóskandi í eitt 20 ur Føroya byijaði gólvføt av olju.« Hetta er høv- ára tíðarskeið. Hamæst eig- uppboðssøluna á
uðsboðskapurin,
blaðið ur hetta felag at børsno- Toftum. Síðani er tele»Arbeiðsgevarin« fyri mars terast intemationalt, tí á
hevur at bera lesarum sín- tann hátt kunnu vit fáa fonuppboðssølan komum. Blaðið hevur tíðindini munandi kapital til vegar. in aftrat. Selt er fyri tileftir bretska blaðið »Press Partabrøvini í einum felag, samans 60 mió. kr.
& Joumal« og sjálvstøðug- sum hevur koncessión, eru
ómetaliga nógv verd - um
um keldum í Bretlandi.
Jú, sanniliga stórtíðindi, seismisku úrslitini eru nøkt- BEATE L. JENSEN
at olja í so stórum nøgdum andi, sigur Johan MortenEftir at telefonuppboðssøler til á økjum so nær okkara sen.
Hann mælir landsstýr- an kom aftrat gólvuppmarki, nú vit sjálvi skulu í
inum til longu nú at broyta boðssøluni hjá Pf. Fiskaskattalógina og geva út- marknaði Føroya, hevur
lendskum
oljufeløgum gingið væl hjá fyritøkuni,
skattafrælsi so tey kunnu sigur stjórin Ditleif Eldevig
byija virksemi her, tí tað við Dimmalcttting.
Tilsamans hevur Pf.
hevði beinanvegin havt
Føroya
nógv búskaparligt virksemi Fiskamarknaður
við sær og skapt okkum selt 7.8001av fiski um gólvkredittvirði aftur mótvegis og telefonuppboðssøluna
fýri tilsamans 60 mió. kr.
útlendskum lánistovnum.
Um stutta tíð fer Pf.
- Eg haldi, at øli eiga at
vera ótrúliga fegin um hesi Fiskamarknaður Føroya at
positivu tíðindini um olju- lata upp tvær gólvuppkeldumar sunnan fyri mark boðssølur aftrat, aðra í
okkara, sigur Johan Mor- Klaksvík og hina í Suðuroynni.
tensen.
í Klaksvík hevur verið
Hann sigur, at oljukeldumar hava elvt til stóran talan um trý støð til gólváhuga fyri teimum kann- uppboðssøluna, antin á
ingum, sum nú verða settar í Kósini, í húsunum hjá Antines Olsen ella á Norðborg.
verk á føroyska økinum.

Gólvuppboðssøla skjótt
veruleiki í Klaksvík
Ditleif Eldevig, stjóri á
Pf. Fiskamarknaði Føroya,
at støðinin eru kannað nágreiniliga, og er Norðborg
hitt best hóskandi staðið til
gólvuppboðssøl una.

Norðborg hóskandi
Á Norðborg er eitt gott anlegg. Tað liggur væl fýri.
Væl av plássi er frammanfyri og inni við norðaru síðu.
Eisini er gott pláss til trailarar í sambandi við landing
og sølu.
Antines Olsen hevur frálík hølir, men har er heldur
trongligt, tí annað fiskavirksemi fer fram inni har.
Heilsufrøðiliga Starvsstovan setur strong krøv, tá tað
snýr seg um handfaring av
fiski.
Á Kósini er hin besti
bygningurin við øllum hentleikum. Tó er heldur trongligt har við keikantin, av tí
so nógv annað virksemi
fram.

Hvalba 1. floks
Samráðingar eru famar
fram millum Norðborg og
Pf. Fiskamarknað Føroya
um gólvuppboðssølu ein tíð.

men beint nú er stígur komin í. Um glið ikki kemur á
samráðingamar heilt skjótt
verður farið at tosa við
hinar, sigur stjórin.
f Suðuroynni hevur Pf.
Fiskamarknaður
Føroya
boði trý støð, Hvalba, Vág
og Tvøroyri.
Av hesum uppskotum, er
Hvalba hitt alra besta, sigur
Ditleif Eldevig.
- Hølini har eru 1. floks.
Ein kann ikki ynskja sær
betri umstøður til eina gólvuppboðssølu, heldur hann.

Skipafelagnum onnur hóskandi hølir at húsast í.

Einki avgjørt enn
Um Fiskamarknaðurín tekur við hesum tilboð krevjast
nakrar ábøtur av verandi
hølum.
Ein frálíkur pierur er
beint uttanfýri hjá N. J.
Mortensen, soleiðis at væl
ber til at koma til og frá við
skipum. Har er friðarligt og
lítið órógv av aðrarí skipaferðslu, heldur Ditleif Eldevig.
Ein annar møguleiki er at
leiga frá Pf. Richard B.
Thomsen, sum eisini hevur
hóskandi hølir, ella kanska
gera eina gólvuppboðssølu í
samarbeiði við báðar fýritøkumar.
Enn er eingin støða tikin
til, hvar uppboðssølan verður í Suðuroynni, tí komið er
ov stutt, tá tað snýr seg um
hølisviðurskiftini, upplýsir
stjórin á Pf. Fiskamarknaði
Føroya, Ditleif Eldevig.
Verður ikki møguiigt at
fáa gólvuppboðssøluna á
Tvøroyri, verður farið til
Vágs.

Tunnilin ein vansi
Einasti vansin er Hvalbiartunnilin. Hann erov trongur
til stórar trailarar og bingjuflutning. At umskipa fisk
verður ov nógv stríð og ov
kostnaðarmikið.
I Vági royna bæði kommunan og fakfeløgini at fáa
eina gólvuppboðssølu í lag.
Hendan kann fáa innivist í
hølunum hjá Suðurfisk
Á Tvøroyri hevur reiðarin Gudmund Mortensen hjá
Pf N J. Mortensen boðið
gólvuppboðssøluni innivist í
hølunum, har Pf. Skipafelagið í løtuni heldur til.
Møguleikar eru at lata

GEORG L. PETERSEN
Landsskúlafyritingin helt
fyri vist, at HF fór at virka
eftir eini nýggjari skipan
eftir summarfrítíðina - og
gjørdi
umsóknarbløðini
hareftir.
Men nú hevur landsstýrismaðurin gjørt av, at HF
skal halda fram í verandi
líki eitt ár afturat.
Landsskúlafýrisitingin
skuldi heldur havt lurtað
eftir, tá eg longu 5. mars
boðaði frá, at uppskotið um
nýggja HF-skipan ikki fór
at verða lagt fram, sigur

landsstýrismaðurin
við
skúlamálum, Bergur Jacobsen.
Upprunaliga varð lagt
upp til, at báðar skipanirnar
skuldu fara at virka samstundis. Hetta ásannaði eisini fýrrverandi landsstýrismaðurin við skúlamálum,
Marita Petersen, tá arbeiðssetningurin skuldi orðast
hjá arbeiðsbólkinum, ið
hevur fýrireikað broytingarnar.
- Tað er sera ørkymlandi
at arbeiða við hesum máli,
tá tey politisku signalini
verða broytt á henda hátt,
sigur Hensar Ellingsgaard,
landsskúlastjóri.
Bergur Jacobsen sigur orsøkina fýri síni støðutakan
verða tað stóru mótstøðuna
millum læraramir á studentaskúlunum og HFskeiðunum.
- Eg dugi ikki at síggja
nakra objektiva grundgeving fyri ikki at gjøgnumføra
eina broyting í HF-skipanini, sigur Hensar Ellingsgaard.
Men nú hevur hann bara
at rætta seg eftir Bergi Jacobsen.

í skjótt tvey á r hevur ein bólkur arbeitt við uppskoti um nýggja skipan til studentaskúla og HFskeið. Politiski myndugleikin gav boð um at báðar
útbúgvingam ar skuldu byrja samstundis, men nú
hevur landsstýrið steðgað HF.

N ýggj stýrisskipanarlóg
neyðug
Tíðin er farin frá verandi kollegialu skipan. Hon
hevur livað seg sjálva av. Sambandsflokkurin eigur
at taka undir við uppskotinum til nýggja stýrisskipan, varð sagt á landsfúndi floksins seinasta
vikuskifli.

Ferdavinnupraktikan tur
í nærum 14 dagar hevur tilkomin donsk kvinna
verið í starvspraktikk á Kunningarstovuni í Havn
sum liður í útbúgving síni innan ferðamannavinnu á Handilsskúlanum í Tønder.

Staklin gakapping í talvi
b y rja r í m orgin
1 morgin og níggju dagar fram verður skipað fyri
FM-kapping fyri einstaklingar. Kappingin fer
fram í Kommunuskúlanum í Havn. Inni í blaðnum siga vit í stuttura eitt sindur um telvaram ar
í landsliðsbólkinum.

Judosam bandid m issir
pening av sáttmálasliti

Søkja umaftur
1.017 fólk hava søkt
inn á miðsnámsútbúgvingamar, sum
byrja eftir summarfntíðina. Men vegna
rumbul, sum hevur tikið seg upp milium
Landsskúlafyrisitingina og landsstýrismannin við skúlamálum um HF, fáa øll
møguleikan at søkja
einaferð afturat.

Ein húgva
uttan andlit

ÍSF-forsetin, Heðin M ortensen, hevur sagt sáttm álan úr gildi millum ÍSF og SvF. Hetta førir við
sær, at ongar ítróttarsendingar verda sendar í
sjónvarpinum. Og NM -kappingin í judo kann tískil
koma at kosta Judosam bandinum dýrt.

F rálandavin nan
nærkast skjótt

TVINNI HEIMSMET: Katrin Johansen er ein okkara fremsti ÍSB-svimjari. Hon tekur svimjingina í ramasta álvara og

Eins og hetlendingar eiga føroyingar at bjóða seg
fram til frálandavinnuna, sum tekur seg upp sunnan fyri fiskimarkið. BP hevur longu avgjørt at fara
undir oljuvinnu skarat frá markinum. Føroyar eru
eins næ r og Hetland.

stendur stundum ovast á sigursskamlinum, tá hon er í kapping uttanlands. Hesaferð vann hon 7 gullmerki og setti tvinni
heimsmet. Umframt fekk hon handað steyp fýri besta k\innuliga avrikið í kappingini. Meira inni í blaðnum
ALTJÓÐA FÓTBÓLTUR

Dagstudningurin á tingborð
Lfkt er til, at aðalverkfallið, formaðurin í Fiskimannafelagnum fleiri ferðir hevur hótt við, nærkast.
Nú tykist greitt, at uppskotið um broytingar í
dagstudningsskipanini
kemur fýri Tingið í dag
ella í morgin.
Formaðurin í Fiskivinnunevndini, Heini O.

Heinesen,
segði
við
Dimmalcetting f gjár, at
skal nakað uppskot koma
fýri Tingið um dagstudningin, má tað vera nú.
Stundir eru ikki at bfða
við slfkum.
- Sjálvur eri eg ímóti at
nakað verður gjørt við
hetta málið. Men eg haldi
tað vera frægari at vit
sjálvir taka avgerð, enn at
danir taka avgerðina fýri
okkum, sigur Heini O.
Heinesen.

Formaðurin í Fiskivinnunevndini
sigur
framvegis, at uppskot
landsstýrisins um dagstudningin ikki kemur
uppá tal at leggja fýri
Tingið. Hann sigur, at
vanligi fiskimaðurin eigur
ikki at merkja nakrar
broytingar, óansæð um
ordramir koma úr Danmark ella ikki.
Sum skilst verður uppskotið orðað soleiðis, at
bert fiskimenn. ið fáa

fleiri partar, t.e. yvirmenr.
fara at merkja nakað til
broytingamar.
- Men talan er bert uri
heilt smáar »justeringar
í verandi skipan. Sjálvt
menn, ið fáa fleiri partai,
fara at merkja lítið til
nakrar broytingar, sigur
Heini O. Heinesen, fotmaður í Fiskivinnunevnd
Løgtingsins.
Uppá fýrispuming um
hann ikki er bangin fyri,
at flotin verður lagdur.

sigur Heini O. Heinesen:
- Mær vitandi eru fleiri
limir f Fiskimannafelagnum ímóti verandi skipan.
Heini O. Heinesen er
samdur við Óla Jacobsen,
at tað er moralskt »forkastiligt* at heija á fiskimenninar. Hann ivast hinvegin í, at tað er nøkur
loysn at leggja flotan.

Tað gongst væl hjá stuðulsbólkinum »Altjóða Fótbólti« at savna pening.
Bólkurin hevur higartil
savnað 55.000 krónur. Innsavnanin heldur fram.
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