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•

Havnin oljudepil
Lisbeth L. Petersen,
býráðsformaður, sigur,
at Havnin er tilreiðar at
taka við avbjóðingunum nú frálandavinnan
nærkast okkara leiðum, og at tað er heilt
nátúrligt, at tað verður
Havnin, sum gerst oljudepil, tí hon hevur alt at
bjóða hesi vinnuni

Iigt, at tað verður Havnin,
sum gerst oljumiðdepil, tí
hon hevur alt at bjóða hesi
vinnuni - eitt nú eina stóra
vælútgjørda
skipsmiðju,
sum kann átaka sær nógvar
uppgávur í hesum sambandi.
Ikki kann væntast, at olja
verður flutt higar til reinsingar tey fyrstu árini, men
vinnan kemur kortini at
merkjast í so mongum

vinnuliðum kortini, t.d.
allari handverks- og tænastuvinnu.
Tað Ijóðar, at áhugi longu
er at leiga nýggja bryggjuøkið á Sundi til ymist virksemi í sambandi við oljuvinnuna og at tingingar
longu eru í gongd við Tórshavnar býráð um tað. Lisbeth L. Petersen hevur
ongar viðmerkingar til tað,
men sigur, at økið sum er
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liggur ónýtt og at har eru
góðir møguleikar fyri t.d.
eini supply-støð um ynski
skuldi verið um tað.
Tætt við bryggjuøkið á
Sundi er brennistøð, sum
skuldi loyst júst ein av teimum stóru trupulleikunum
hjá oljuvinni - at sleppa av
við burturkast.
Ætlanin um flogvøll á
Glyvursnesi varð slept, tí
pengar vóru ikki til arbeiðið, men í sambandi við oljuvinnuna verður málið helst
tikið uppaftur - um ikki í so
stóran stfl sum í 80’unum -,
tí gerst Havnin oljudepil.
verður neyðugt við eini helikoptarastøð nærindis.

í
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í bók
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Meira enn 60 ár eftir at amerikumaðurin Walt Disney
skapti Anders And, hevur dunnan nú fíngið føroyskt
navn. Ehinnaldur Dunna er føroyska navnið

Dunnur fíngið
føroysk nøvn
Anders And skifti í gjár
navn til Dunnaldur
Dunna. Flestu av
hinum verunum í
ævintýrheiminum hjá
Walt Disney hava nú
eisini fingið føroysk
nøvn.
PER HØJGAARD
Anders And eitur ikki longur Anders And. Hann eitur
Dunnaldur Dunna.
Hetta
almannakunngjørdi Bókadeild Føroya
Lærarafelags (BFL) á einum tfðindafundi seinnapartin í gjár.

Nýggj nøvn
Teir flestu av persónunum í
væl kendu og nógv lisnu
teknirøðunum um Dunnald
Dunnu hava eisini ftngið
føroysk nøvn.
Hetta hendir, eftir at BFL
hevur havt navnakapping,
har fólk hava kappast um at
geva verunum hjá Walt
Disney nøvn.
Umleið trfhundrað brøv
vórðu send inn til navnakappingina.
Hesi føroysku nøvnini
eru neyðug, nú BFL fer undir at geva teknirøðir um
Dunnald Dunnu út á føroyskum.

Kunnu bendast
Felags fýri øll tey nýggju
nøvnini er, at tey væl kunnu
brúkast í føroyskum máli, tí

tey fylgja føroyskum bendingarreglum.
Soleiðis eitur Andersine
And nú Dúnhild Dunna,
meðan hin gírígi Joakim
von And eitur Gírikur
McGvagg.
Teir tríggir systursynimir
hjá Dunnaldi, ið á donskum
verða nevndir Rip, Rap og
Rup eita á íøroyskum Rúni,
Rani og Rói.
Fætter Højben, Bedstemor And og Fætter G>:f eita
nú ávfkavist Gullfmnur
Gorront, Dunnomma og
Gánus.
Politimester Stríks hevur
fingið føroyska navnið Løgmundur fúti.
Niels Jákup Thomsen,
lærari, ið arbeiðir við at fáa
Dunnald Dunnu út á føroyskum, sigur, at Løgmundur fúti er ikki uppkallaður eftir Edmundi Joensen
løgmanni.
- Hetta tykist kanska so,
men hatta hava vit ikki havt
í tonkunum, sigur Niels Jákup Thomsen.

Fingu virðisløn
A tíðindafundi seinnapartin
í gjár fingu tey, ið eru upphavsfólk til nýggju føroysku
nøynini, virðislønir frá BFL.
í blaðnum í morgin
prentar
Dimmalætting
myndir frá fundinum og eitt
fuílfíggjað yvirlit yvir tey
nýggju føroysku nøvnini,
sum teknaðu verumar hjá
Walt Disney hava fingið.

Á oljuráðstevnuni í Aberdeen í hesum døgum verður
talað um Havnina sum eina
komandi oljudepil nú firálandavinnan otar seg alt
longur móti okkara leiðum.
- Vit eru til reiðar at taka
við avbjóðingunum, sigur
Lisbeth L. Petersen, býráðsformaður í Havn, og ger
vart við, at býráðið allatíðina gjølla fylgir gongdini
innan oljuvinnuna. Lisbeth
sigur, at tað er heilt nátúr-

Oljutrætan
trupul at loysa
Nógv bendir á, at trætan
um búskaparliga markið
millum Føroyar og Bretland verður trupul at
loysa, nú British Petroleum (BP) eftir øllum at
døma hevur funnið eina
sera rfka oljukeldu bert
tríggjar fjórðingar
fimm kilometrar - frá
føroyska fiskimarkinum.
Ámi Olafsson, form a'ar f nevndini, ið
samráðist við bretskar
myndugleikar, segði á
oljuráðstevnu í Aberdeen mánadagin, at útlitini fyri tingingamar um
búskaparliga markið eru
døpur.
- Partamir (t.e. Danmark og Bretland, red.)
standa framvegis langt
frá hvørjum øðrum, men
báðir partar vilja sleppa
undan at leggja málið
fyri rættin í Haag. Slíkt
hevði verið ónøktandi og
kostnaðarmikið,
segði
Ámi Olafsson.
Hann heldur, at tíðindini um mikla oljufinningin hjá BP ivaleyst fara at
skunda undir tingingarnar.
Føroya løgmaður, Edmund Joensen, e r , av
somu hugsan sum Ámi
Olafsson.
- Oljufinnungurin hjá
BP ger, at nú hava
marknaðsamráðingarnar størri skund enn áður, sigur løgmaður við
Dimmalætting.
Hann roknar við, at nú
verða
samráðingamar
truplari enn fýrr.

f ja n u a r í á r varð skipað fyrí ein u m W illiam
H einesen-sym posium í N o rð u rla n d a h ú sin u m , h a r
fólk, sum h av a serlig a n á h u g a fýrí s tø rs ta rithøvu n d a ok k ara, høvdu fy rile stra r um h a n n og avrík
h a n s a ra . A lt e r n ú kom ið ú t í bók.

FA: Standið sam an
móti F iskavirk ing
Biyggjiwkið á Sundi liggur ónýtt. Her eru góðir møguleikar fyri eini oljuavgreióslustøó.
Tætt við bryggjuøkið á Sundi er brennistøð, sum skuldi loyst júst ein av teimum stóru
trupulleikunum hjá oljuvinni - at sleppa av við burturkast

I eini yvirlýsing m æ lir Føroya A rb eid arafelag øllum verkafólkum og k o m m unum , sum h a v a leigus á ttm á la við F isk a v irk in g , til a t s ta n d a sam an
m óti F isk a v irk in g og m ótm æ la te s s æ tla n u m um
a t stongja en n fleiri virki.

Trupulleikar við
leysum aliringum

Skótar í Fuglafírði
seyðauppboðssølu

AUir rekandi aliringar,
sum Vaktar- og Bjargingartænastan tekur
upp á sjónum, og sum
ongan eigara hava,
verða lagdir upp á
Sundi.
BEATE L. JENSEN
Eina tíð var ikki ein bygd
við virðing íýri sær sjálvari,
sum ikki hevði ein ella fleiri
aliringar. At hava aliringar
var eins og at hava eina
gullvinnandi úrtøku, tí eftirspumingur eftir alifiski var
stórur. Prísurin var sera
góður.
Men sum so ofta áður, tá
einum gongst væl við onkrum virksemi, skulu øll hini
hava tað sama.
Alivinnan var ikki nakað
undantak.
Fyri knappliga tíggju árum síðani var ikki tann
fjørður f landinum, har ikki
alibrúk í hópatali lógu á
sjónum.

Einki prýði
Ikki kann sigast, at tað var
nøkur vøkur sjón at sfggja
allar hesar ljótu og stóru aliringar liggja á sjónum. Nakað prýði fyri fjørðin kemur

ein aliringur ongantíð at
vera.
Sum alt annað, gjørdist
eisini alivinnan alt annað
enn góð.
Prísurin á alifiski falt.
Harumframt mistu eigarar
nógvan pening av teimum
eyka útreiðslum, ið stóðust
av sjúku, ið raktu alifiskin
so at siga um alt landið.
Tað kann vera onkureinstakur Qørður hevur verið
heppin, at sleppa undan
slíkum óhappum.
Um hol kom á aliringin,
gjørdist missurin uppaftur
størri hjá eigaranum.

Slíta í illveðri
Síðani fór eitt alibrúk fýri og
annað eftir á húsagang, og í
dag eru ikki nógv eftir.
Eftir at aiibrúkini eru farin av knóranum, og mangir
fýrrverandi eigarar eru
fluttir, er ikki rættiliga nakar, ið hevur ábyrgdina av
tómu aliringunum, sum enn
liggja bundnir nógva staðni.
Av tí eingin er, sum hevur
á byrgdina av hesum aliringum, verða teir heldur
ikki hildnir viðlfka.
Tá illveður brestir á, so
sum vit hava upplivað tað
seinastu tíðina, skal einki til,
áðrenn ein aliringur slftur,
og tá er hann vandamikil
fýri alla ferðslu á sjónum.
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Tað er ikki eydnast at
fáa viðmerkingar frá
leiðsluni í Royal Greenland í sambandi við tíðindini í Danmarks Radio,
men hvørki á Føroya
Fiskavirking, Fiskasøluni
ella f landsstýrinum veit
nakar um hesar ætlanir,
og á hvønn hátt Royal
Greenland ætlar at fáa
virksemi í lag í Føroyum leiga ella keypa virki.
Ivan
Johannesen,

Leygardagin h av a KFUM og -K -sk ó tam ir í Fuglafirði seyðauppboðssølu í sk ó tahúsinum . H esir skóta m ir e m k en d ir fyrí nýskapandi tiltøk og eru bæði í
á r og fjør heiðraðir av FU R fyri virksem i sítt.

Hetta hevur Vaktar- og
Bjargingartænastan ásannað.

A tak móti
rúsdrekkam isnýtsluni

Reka fyri vág og vind

S um lið í a t fáa b e tri fíggjarligt g m n d a rla g u n d ir
fráh ald sarb eið in u m g e r F rá h a ld s rø rs la n nu
neyðug á tø k , so m øguleiki e r a t u p p lý sa u m vanda n av o v u rn ý tslu av rú sd re k k a .

Fleiri ferðir hava boð verið
eftir henni at fáa fatur á aliringum, sum hava slitið og
sum reka fyri vág og vind.
Vaktar- og Bjargingartænastan fekk um dagamar
fatur á einum tómum aliringi, sum hevði slitið og fór
rekandi suður gjøgnum
Nójsoyarfjørð.
Áraka Kirkjubønes fekst
fatur á aliringinum, sum
síðani varð sleipaður inn á
Sund og lagdur upp har til
allar hinar aliringamar, sum
Vaktar- og Bjargingartænastan hevur bjargað seinastu tfðina.
Eingin eigari er, og tí er
einki annað at gera, enn at
fáa teir harraleysu aliringarnar uppá land
í famu viku loysnaði ein
annar tómur og harraleysur
aliríngur inni á Skálafjørðinum í tí ringa veðrinum.
Honum fekk Vaktar- og
Bjargingartænastan skjótt
fatur á. Hann var ikki rikin
so langt.
Eisini hann endaði á
Sundi, har rúgvan av aliringum alsamt gerst størri.

Royal Greenland umhugsar
virksemi í Føroyum
Sambært
grønlandstfðindunum í Danmarks Radio týskvøldið umhugsar
Royal Greenland at seta á
stovn virksemi í Føroyum
og íslandi.
Hvussu verður í íslandi
er óvist. Har er ávfst lógarverk, sum forðar útlendskum fyritøkum at
virka í landinum. í Føroyum er tað ikki ógjørligt
hjá Royal Greenland at
hava virksemi um tað
skuldi komið uppá tal.

BLAÐNUM í DAG

landsstýrismaður
við
fiskivinnumálum, hevði
allan týsdagin fund við
leiðsluna í Faroe Seafood
- eisini eftir at Danmarks
Radio hevði borið tíðindini -, men har varð hesin
spumingur als ikki borín
upp á mál.
Sambært tfðindunum f
Danmarks Radio hevur
Royal Greenland í umbúna at lata upp skrivstovu í Føroyum.

Rækjuvirki hjá Royal Greenland i Ckidhavn ó Diskooynni

O ynsktur
k o n gu r
M ichael k o n g u r av R um enia, su m liv ir í útlegd í
S v eits, gjørdi a ftu r í fa m u viku ein a m iseydnaða
ro y n d a t kom a til R um enia a t vitja. e ftir b e rt hálvum tim a f floghavnini í B u k a re s t, varð h a n n biðin
u m a t fa ra av a ftu r lan d in u m .

N æ rvarp ið setur Jákup
Jacobsen upp á pláss
S tjó rin í N æ rvarpi O k k a ra vfsir f biaðnum í d ag
a ftu r, a t N æ rv arp ið h e v u r sky ld in a av, a t J á k u p
Jac o b sen m isti s ta rv s ítt sum leiðari í F øroyahúsin u m f K eypm annahavn.

• Sonur fyrrverandi eingilska
forsætisráðharran
Margaret Thatcher, Mark,
fekk 115 mió. kr. burturúr
við at vera millummaður í
eini loyniligari vápnasølu
millum England og Saudi
Arabia Loyniligar avlurtingar av telefonsamrøðum
millum vápnahandilsmenn
og umboð fyri saudiarabisku kongafamiljuna avdúka hetta.

• 24 fólk hava latið lív í
bardøgum millum stjómardeildir og uppreistrarfólk í
afirikanska landinum Mali.
Millum teirra, ið hava latið
lív, er ein schweitsiskur ríkisborgarí.

•
Ein málningur, sum
heimskendi
listamaðurin
Rembrandt málaði í 1647
er stolin av Rembrandtsavninum í Amsterdam.
Fyrr í summar vóru tveir
málningar. sum næmingur
Rembrandts, Pieter Lastmann, málaði. stolnir av
sama listasavni.
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