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Olja spríkir við føroyamarkið
Fyri aðru ferð í eina 
viku er komið fram á 
ómetaligar oljunøgd- 
ir í undirgrundini 
millum Hetlands og 
Føroya.

Aberdeen, Diml.
Nýggjar og bjartar vónir 
fyri framtiðar frálanda- 
vinnu kyknaðu um viku- 
skiftið. tá ið »British Pe- 
troleum« (BP) kom fram 
á eina ta størstu olju- og 
gasskelduna higar til bert 
triggjar fjórðingar uttan 
fyri føroyska fiskimarkið.

Serfrøðingar meta týri- 
bils, at góðar vónir eru 
fyri, at frálandavinnan í 
bretska økinum fer at 
mennast heldur enn at 
minka komandi árini, 
sum væntað hevur verið.

At teir nú hava funnið 
nýggjar stórkeldur vestan 
fyri Hetland bendir á, at 
oljuídnaðurin fer at fáa 
størri týdning langt inn í

21. øld, enn nakar hevði 
roknað við.
Ómetaligar oljunøgdir
Aberdeenblaðið »Press

and Journal" avdúkaði í 
gjár, at BP heist eisini sit- 
ur á seks øðrum økjum, 
sum skjótt kunnu gerast 
millum heimsins størstu

frálandadeplar i hesum 
parti av Atlantshavi.

Somuleiðis er annað 
týðandi oljufelag, »>Ar- 
co«, sum verður hildið at

hava rakl við svart gull í 
sma øki; men alment er 
onki frætt um hetta enn.

Seinasta týsdag váttaði 
stórfyritøkan »Anterada 
Hess« kortini, at teir 
høvdu góðar vónir og 
væntaðu sær nógv av parti 
sínum í Schiehallion øk- 
inum á somu leið.

Fólk innan oljuvinnuna 
ivast ikki í, at nýfunnu 
keldumar væl og virðiliga 
standa mát við risafundir í 
Norðsjónum sum til døm- 
is Forties.

Eingi tøl í sambandi við 
tær nýggju keldurnar, BP 
hevur rakt við, eru kunn- 
gjørd enn, men serfrøð- 
ingar meta olju- og gass- 
nøgdirnar vera ómetalig-

Kunnu b o ra  innum
Royndarboringar fara 
fram á 800 metra dýpi, 
110 fjórðingar úr Het- 
landi og minni enn 100 
fjórðingar úr Føroyum.

Og hesar nýggju bori- 
ngarnar hjá BP fara fram 
einans tríggjar fjórðingar 
uttan fyri føroyska fiski- 
markið!

Nútiðar tøknifrøði ger 
tað møguligt at bora 
ígjøgnum inn um før- 
oyska markið, so ná- 
greiniligar upplýsingar 
fingust til vega um stødd 
keldunar.

Slíkt hevði elvt til ógv- 
usliga øsing í tvídrátti 
Bretlands og Danmarkar 
millum um, hvar markið í 
sambandi við oljuríki- 
dømið skal setast.

Hetta orðaskiftið kom 
helst undan kavi í gjár, tá 
ráðstevna var um frá- 
landavinnuna vestan fyri 
Hetland.

Robert Gordon Univer- 
sity hevur skipar fyri ráð- 
stevnuni saman við Smith 
Rea Energy Associates.

Fleiri føroyingar vóru á 
hesum fundinum í gjár, 
m.a. Árni Olafsson úr 
danska uttanrikisráðnum.bert tríggjar fjórðingar - tað er umleið fimm kilometrar - frá føruyska riskimarkinum

Vetrar-avtala 
millum Atlantic 
og Maersk
í vetur fer Atlantic Air- 
ways ikki at flúgva týs- 
dagar og Maersk Air 
ikki at flúgva miku- 
dagar.
BEATE L. JENSEN

Ein samstarvsavtala er fing- 
ið í lag millum Atlantic Air- 
ways og Maersk Air.

- Og hon er longu undir- 
skrivað, sigur stjórin í At- 
lantic Airways, Heri Mor- 
tensen við Dimmalætting.

Avtalan, sum kemur í 
gildi 1. november í ár, 
gongur út uppá, at Atlantic 
Airways ikki flýgur týsdag 
og Maersk Air ikki flýgur 
mikudag.

Á henda hátt verður tann 
eina flogrutan teir báðar 
dagarnar f vikuni.

Fyrri partur av avtaluni 
gongur út 13. desember.

Um jólini og á nýggjár- 
inum flúgva bæði flogfeløg- 
ini altar dagar í viku, men

lO.januar 199S tekurannar 
partur av avtalan við aftur, 
soleiðis at danska flogfelag- 
ið aftur tekur sær av Før- 
oyarutuni týsdagar og før- 
oyska flogfelagið mikudag- 
ar.

Skilagóð avtala
Henda avtala gongur til 25. 
mars.

Vetrar-avtalan er gjørd 
millum partamar av tf, tað 
er ógvuliga avmarkað, 
hvussu nógv ferðafólk 
flúgva hesa ársins tíð.

Fyri ikki at drepa hvønn 
annan heilt og flúgva meiri 
og minni við hálvtómum 
flogførum vetrarhálvuna, 
hava umboð fyri Atlantic 
Airways og Maersk Air 
hildið tað verið best fyri 
báðar partar at skriva undir 
eina slfka samstarvsavtalu.

Heri Mortensen, stjóri, 
sigur hetta vera eina góða 
avtalu, sum hann er glaður 
fyri.

DÁNJAl., PAULI DANIELSEN HEIÐRAÐUR. Fríggjadagin fekk D. P. Danielsen handað Jacob 
Letterstedt-heiðursteknið. Marita Petersen, løgtingsformaður, handaði honum heiðursteknið á samkomu í 
tinghúsinum í Havn. D. P. Danielsen er fyrsti føroyingur, ið hevur fingið heiðurstekin frá tí svenska 
Letterstedtska Felagnum. Hann fekk m.a. teknið, tíhann sum landsstýrismaður í mentanarmálum 1975-1981 
arbeiddi íyri at fáa Norðurlandahúsið í Føroyum á føtur

Løgmaður fegín  
um oljufinning Stjóraviðurskiftini í SVF 

og UF framvegis ógreiðEdmund Joensen 
fegnast um, at BP 
hevur funnið olju 
skamt frá føroyskum 
øki, tí hetta gevur 
ábending um, at ríki- 
dømi eisini er í undir- 
grund Føroya.
PER HØJGAARD________

Edmund Joensen, løgmað- 
ur, er fegin um tfðindini, ið 
frættust tfðliga gjáramorg- 
unin um, at British Petrol- 
eum hevur funnið olju bert 
tríggjar fjórðingar frá før- 
oyska fisicimarkinum.

- í landsstýrinum fegnast 
vit, tí hetta gevur okkum 
uppaftur størri ábendingar

um, at rfkidømi møguliga 
finst okkara megin markið, 
sigur Edmund Joensen.

Truplar samráðingar
Bretskir og føroyskir mynd- 
ugleikar hava f langa tíð 
samráðst um, hvussu mark- 
ið millum londini bæði skal 
setast.

Nú olja er funnin bert 
fimm kilometrar uttan fyri 
føroyska fiskimarkið, rokn- 
ar løgmaður við, at markn- 
aðsamráðingamar kunnu 
gerast truplar.

- í øllum førum er greitt, 
at samráðingamar við bret- 
ar fara ikki at verða lættari, 
nú Ifkt er til, at stórar nøgdir 
av olju flnnast í okkara øki, 
sigur Edmund Joensen.

Hann leggur dent á, at 
føroyingar eiga framvegis 
ikki at leypa framav f spum- 
inginum um eina møguliga 
føroyska ffálandavinnu.

í sjónvarpssending
sunnukvøldið segði Ed- 
mund Joensen millum ann- 
að, at tað hevur týdning, at 
alt lógarsmfð oljuvinnu við- 
víkjandi er væl úr hondum 
greitt, áðrenn farið verður at 
bora eftir olju.

1. januar fer Ámi Gre- 
gersen, sjónvarpsstjóri, 
í nýtt starv. Hann tekur 
við programleiðara- 
starvi á deildini hjá 
TV2 á Bomholm. Og 
30. apríl næsta ár 
gongur starvstíðin hjá 
útvarpsstjóranum, 
Jógvan Jespersen, út. 
Enn hevur landsstýrið 
ikki gjørt av, hvussu 
vorðið verður við teim- 
um báðum størvunum.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN

Nú Ámi Gregersen hevur 
gjørt av at fara í annað 
starv, eru gitingar beinan- 
vegin famar at ganga um, 
hvussu vorðið verður við 
teimum báðum stovnunum, 
Utvarpi Føroya og Sjón- 
varpi Føroya.

Onkur heldur. at útvarps-

stjórin, hvørs starvstíð 
gongur út longu 30. apríl 
komandi ár, fer at nýta høv- 
ið at søkja stjónvarpsstjór- 
astarvið. Landsstýrið hevur 
nevniliga framvegis ikki 
tikið støðu til, hvussu vorðið 
verður við hansara starvs- 
setan aftaná 30. apríl.

- Eg kann bara siga, at eg 
fyri umleið einum ári síðani 
bað um at fáa at vita, hvussu 
míni viðurskifti verða aft- 
aná 30. apríl næsta ár, men 
eg havi framvegis ikki fing- 
ið svar frá landsstýrinum. 
sigur Jógvan Jespersen, út- 
varpsstjóri.

Hann vil ikki gera nakra 
viðmerking til. hvørt hann 
fer at søkja starvið sum 
stjóri í SVF, ella um hann 
metir at stovnamir skuldi 
verðið lagdir saman.

Annars hava bæði Ámi 
Gregersen og Jógvan Je- 
spersen áður mælt frá eini 
samanlegging.

Landsstýrismaðurin 
kannar viðurskiftini

Landsstýrismaðurin í m.ø. 
útvarps- og sjónvarpsmál- 
um, Sámal Petur í Grund, 
hevur ikki gjørt sær stór- 
vegis metingar um, hvørt 
bygnaðurin í Sjónvarpi Før- 
oya og Útvarpi Føroya skal 
broytast. Spurdur um hann 
fer at gera sítt til, at teir báð- 
ir loftmiðlamir verða lagdir 
saman, sigur Sámal Petur í 
Grund, at hann fer at kanna 
hesi viðurskifti.

- Eg havi onga greiða 
meting um hetta. Veit bara 
at onkrar kanningar eru 
gjørdar, sum benda á, at tað 
ikki er nakar fíggjarligur 
fyrimunur at leggja stovn- 
amar saman.

- Men nú fari eg at kann 
hesi viðurskifti betur, sigur 
Sámal Petur í Grund.

Ónøgdin ikki orsøk til 
starvsskiftið
Ámi Gregersen hevur ikki 
dult fyri, at eisini hann var 
ónøgdur við ótryggu setan- 
arviðurskiftini hjá sær í 
Sjónvarpi Føroya. Hann

hevur fleiri ferðir gjørt 
greitt, at fekst greiða ikki á 
setanarviðurskiftunum, 
ætlaði hann aftur í starvið 
sum programleiðari.

Men í Útvarpinum og 
Sjónvarpinum _ fríggja- 
kvøldið vísti Ámi Greger- 
sen aftur, at ónøgdin við 
ógreiðu viðurskiftini í sam- 
bandi við stjórastarvið er 
orsøkin til, at hann fer í ann- 
að starv.

- Innan fjølmiðlayrkið er 
vanligt at skifta arbeiði av 
og á. Nú havi eg so annað 
gott starv í boði, og ongin 
sigur, at eg fái slíkt tillKið 
um fyra ár, tá starvstíðin 
sum stjóri í Sjónvarpi Før- 
oya er úti, segði Ámi Gre- 
gersen millum annað.

Ami Gregersen hevur 
starvast í Sjónvarpi Føroya 
seinastu tíggju árini. 
Frammanundan hevur hann 
verið í starvi á danska blað- 
num BT. Fjúrtanda septem- 
ber og f Útvarpi Føroya.

í BLAÐNUM í DAG

Fiskavirking 
markleysa frek
-  Istað in  íyri a t  g erast tað  lokomotivið, sura dró 
okk ara  fiskavørur á  m arknaðin , verður b ert roynt 
a t  herða monopolið og la ta  sk ip  og m an n in g ar gjal- 
da gildið við a t  landa f Føroyum  fyri dum pingpris, 
s igu r form aðurin  i R eiðarafelagnum .

Fiskavirking 
órættvísa vidferd
Kiy Leo Jo h an n e sen  sø lum aður heldu r F iskavirk- 
ing fáa ó ræ ttv isa  viðferð og m inn ir á  saltflskav irk - 
ió á Toftum , sum  e r  ein  frøi fyri eygað, virkið í 
V estm anna, Tvøroyri, Fuglafirði og R unavík, sum  
fáa ú tlen đ sk ar fram leiðara r a t  øvunda okkum .

Stórur áhugi fyri 
føroyskum troyggjum
V aksandi áhugi e r  fyri troyggjum , ið eru  v irkaðar 
b u r tu r  ú r  føroyskari ull. M eðan ú tlendingar fegnir 
vi\ja keypa troygg jum ar, hava l'øroyingar heldur 
h ug  a t  binda tæ r  sjálvir.

Nýggj
kommunulóg
E ílif Sam uelsen  landsstý rism aður við kom m unu- 
m álu m  e r  fa rin  til verka a t  útvega kom m unum  
ftøkilig t tilfa r  a t  ta k a  støðu til í sam bandi við ein  
øðrvísi k o m m u n u stru k tu r í fram tíðini. H e tta  tilfar 
h a v a  k o m m u n u m a r h ig a rtil saknað.

Austin-
konsert
K endi u rg u le ika rin  M ichael A ustin  by rjar í dag 
k irk jukonsertferð  s ína f Føroyum. F y rsta  konsertin  
h já  honum  verður i F uglafjarðar kirkju í kvøld. 
S k rá in  verður nakað  annaðleiðis enn  til h in a r  
k irk ju k o n sertirn a r, sum  verða.

Nýtt
Flógvakríggj
í lø tuni bíðar he im urin  í spenningi eftir , hvussu  
le ik u r fer fram  á m ark in u m  m illum  tey bæði m u- 
ham m edansku  londini, tað  stó ra , fá tæ k a  Irak  og 
tað lítla , ríka  K uw ait. S addam  H ussein  h ev u r 
flu tt 64.000 herm enn  til landam arkið .

P re n tlu tir
Skjót avgreiðsla 
Kappingarførur 
prísur
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