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Richard Mikkelsen 
neyvan afturvaldur
F iW * in « arK ru n n u riii: í
február mánaði skal 
nýg&j nevnd og nýggj- 
ur formaður veljast í 
Fíggingargrunnin.

Sjálvur sigur Ri- 
chard Mikkelsen, at 
tað ikk i er hansara av- 
gerð. um hann heldur 
fram.

NICLAS JOHANNESEN

Samhært avtaluni trídja no- 
vcmbcr millum donsku 
stjorntna og landsstýríd, so 
er tað framvegis danska 
stjómin. ió velur tríggjar av 
teimum fímm limunum t 
Fíggingargrunninuni

Vlillum hesar tríggjar tel- 
ist eisini formaóurín. sum 
síóani novemher 1992 hev 
ur venð fyrrverandi tj<WN- 
hankastjórín Richard Mik 
kelsen

Skal vera semja
Men t' avtalunt er nú eisini 
viómerkt. at danska stjómin 
er »indforstáet med. at for- 
manden for bestyrelsen i

Edmund Joensen: »Ri-
chard hevur gjort eitt gott 
arheiAiA*

den kommende tre-árspe- 
riode udpeges efter enighed 
herom mellem landsstyrct 
°gregering««

I Føroyum hevur álitió á 
Rtchard Mikkelsen verið so 
sum so.

M.a. legói andstøóuting- 
maóurtn Oli Breckmann úr 
Fólkaflokkinum uppskot 
fyri tingió um at vísa Rt- 
chard Mikkelsen av land- 
inum fyrí landsskaóiligt 
virksemi.

M arita Petersen: »Ivasamt 
hvørji áhugamál kichard 
tænir«

Javnaðarflokkurin, sum 
er ( samgongu, hevur eisini 
víst sína ónøgd.

Formaður floksins Mar- 
ita Petersen stgur. at teirra 
støóa er greió.

Tey halda seg framvegis 
til eitt skrív frá flokkinum. 
har tey vístu á, hvussu 
óheppió taó var, at formað- 
urin í einum grunni, sum 
landskassin - Føroya fólk 
eigur, hevur ein formann, 
sum m.a. hevur víst seg at 
verió vió á einum fundi 
millum Den Danske Bank 
og »Færøgruppen« í sam- 
bandi við, at DDB slapp sær 
úr føroyska bankaheim- 
inum.

So út frá hesum kann 
valia hugsast, at Javnaóar- 
fíokkurin fer at stuóla Rt 
chard Mikkelsen, tá nýggj 
nevnd skal veljast.
I>«tj>maður nøgdur
Løgmaóur Kdmund Joen- 
sen hoyrir hinvegin til teirra, 
ið heldur, at formaóurin í

Oli Breckmann: »VisiA Ri- 
chardi av landinum fyri 
landsskaAiligt virksemi«

fíggingargrunninum hevur 
gjørt eitt gott arbeiðt, ta tíð 
hann hevur virkaó

Hann vísir til, at Rtchard 
Mikkelsen ikki er harra 
hvør sum helst, men fyrr- 
verandi tjóóbankastjórín 

Sjálvur vil Richard Mtk- 
kelsen ikki blanda seg í, 
hvør møguliga verður for- 
maóur í február. Hann sigur, 
at tað eru onnur enn hann, ió 
avgera, hvør verður for- 
maður.

Um hetta skal skiljast so- 
leióis, at hann einki hevur 
imóti at halda fram, sigur 
hann seg íkki hava nakra 
viómerking til.

Richard Mikkelsen er 75 
ára gamal. men sum hann 
sjálvur sigur, so nýtist tú 
virkisfýsni ikki at avtaka 
umvent proportionalt av ár- 
unum sum ganga

Men sum taó sær út í løtu- 
ni, er lítió sannlíkt, at lands- 
stýrið kann semjast um at 
stuðla einum afturvali av 
Richard Mikkelsen.

Serfrøóingam ir frá  Seaforth M aritime ikki í  iva:

Drelnes verður olju- 
útgerðarstøð í Føroyum
Tað finst ikk i betur 
hóskandi øki. ið er so 
nær við leiðirnar sunn- 
anfyri, ið borað og leit- 
að verður e ftir olju

PÓL Á KLHTTI

Fyrr í vikuni vóru serfrøó- 
ingar frá bretska frálanda 
vinnufelagnum Seaforth 
Maritime í Føroyum á vitj- 
an at kunna seg um fortreyt- 
irnar fyri eini útgeróarstøð í 
Føroyum.

Niðurstøóa teirra er. eftir 
at hava vitjað á ymsum 
støóum, at Drelnes í Trong- 
isvági er besl egnaóa staóið 
til eina útgeróarstøó. Har er 
ikki neyðugt vió nakrarí 
stórvegis nýíløgu, ti økió er 
byggibúgvið

Ein avgjørdur fyrímunur 
er, at økió liggur ikki langt 
fra økinum sunnanfyri. leit- 
að verður eftir olju. einans 
fýra tímar at sigla.

Næsta stigið er nú at 
marknaóarføra teir møgu- 
leikar, sum Suóuroyggin 
hevur at bjóða frálanda-

vinnuni. 011 Suðuroyggin 
hevur møguleika at vera 
vió. í Suðuroy er tyrlupallur, 
sjúkrahús, gistingarhús. 
verkstøð, smióur o a neyð- 
ugir facilitetir. Men eisini 
vinnufyritøkur norðan- 
Ijørðs sleppa upp í part 
Umboóini frá Seaforth hittu 
umboð fyri nakrar fyrítøkur 
fyrí norðan

Ein slík útgeróarstøó fær 
týdning beinanvegin í sam- 
bandi við royndarboringina 
í Lopra. sum eftir øllum at 
døma byrjar komandi vár

í sambandi við, at frá-

landavinnan nú eisini er 
komin til Føroya. hava fel- 
øg og fyritøkur í Suðuroy 
skipað seg í ein bólk at sam 
skipa neyóugar fyrireik 
mgar I hesum bólki eru fýra 
feløg cisini umboðaó.

Johan Mortensen, stjón í 
Petro Marr, ið saman við 
Paula Einarsson, Graham 
Stewart og Tvøroyrar kom 
munu. sprákar fyri Drelnesi 
sum oljuútgerðarhavn, sig- 
ur. at øll áhugað, uttan mun 
hvar í Føroyum tey eru, eru 
væl komin við.

I mhoAini frá Seaforth Maritime í Bretlandi eru ikki i iva um, at lírelnes er hest egnaAa staAIA í Faroyum til ofjuutgerAarstøA
M\nd IMmi'Prt

Kósín: Helvtin av 
framleiðsluní seljast 
gjøgnum Fiskasøluna
Avtala: Hóast Kósin í 
Klaksvík hevur sett 
egna søludeild á stovn, 
verður tað Fiskasølan, 
sum komandi áríð fer 
at selja tann partin av 
framleiðsluni, sum fer 
til frystingar.

NICLAS JOHANNESEN

- Skulu vit náa eitt hægrí 
støói. so er orkan, vit hava í 
løtum. ov lítil. Tí parkera vit 
eitt sindur av frarnleiðsluni í 
Fiskasøluni fyri fyrst

Hetta sigur sljórin á Kós- 
ini Jóhan Páll Joensen f 
sambandi við tíóindini um, 
at Kósin nú fer at selja 
gjøgnum kappingameytan 
Fiskasøluna

Talan er um helvtina av 
framleiðsluni hjá virktnum í 
Klaksvik: tann framleiðslan 
sum fer til frystingar 

j Sáttmálin er ikki undir- 
skrivaður, men partamir 
eru komnir ásamt um eina 
eitt árs avtalu.

Johan Páll Joensen, Kósin, 
er komin ásamt viA„

Ptísitivt
Ikki er tað so langt síóan, at 
Kósin í Klaksvík setti egnu 
sølufyrítøku á stovn. Og fyrr 
í summar keypti stjórín á 
Kótálti Johan Páll Joensen 
saman vió Frank Uhrenholt 
eitt av størstu aktivinum hjá

..Poul Michelsen. Fiskasøl- 
an, um ein eitt ára sáttmála

Fiskasøluni - virkið í 
Grímsby (sum teir síðan 
hava selt aftur til íslendska 
sølufyrítøku).

Jóhan Páll sigur, at avtal- 
an verður gjørd fyri at 
tryggja aktivitetsstøðið hjá 
virkinum.

REINSAN .  
AV TÓLUM -
Oll tól skulureinsast ■  
av og a, harvið halda •  
tey longúr og virka m  
be'tur m

RESTINAAV ARINLM" 
REINSA OG STILLA •  

VIT YMISK TOI FYRI® 
FASTAN PRÍS m

T.d fotoiol, vidcoupp- m  

tokulol og vidcoband- m

- Vit fáa stóra ávirkan á 
avtaluna, tí sølan *fyri- 
gongur her í landinum 
Fíggtngarparturin er eisini 
positivur fyri okkum.

Jóhan Páll sigur, at avtal- 
an varðir eitt ár. Og síðan er 
tað upp til teir at meta um. 
hvussu positivt samarbeiðið 
hevur verið.

Men er hetta so hara ein 
avtala, surn er tfførd, medan 
tit »løóa kanónimaro?

- Nei, tað velst alt um. Fer 
hetta at rigga væl; ja so 
halda vit fram, sigur Jóhan 
Páll og hann leggur aftrat, 
at hetta snýr seg um fram- 
leiðslumøguleikar og tað 
snýr seg um pengar

Svimjihøllin stongjast 
vegna høvuðsumvæling
25 metra langi svim ji- 
hylurin skal tømast, tí 
fle iri flisar á botninum 
eru leysir. Ilt er at meta 
um skaðan, so fyrib ils 
verður stongt frá 
mánadegnum 27. no- 
vember og til 2. januar. 
Umframt verður aðrar 
umvælingar gjørdar.

DIA MIDJORD

Frá mánadegnum komandi

verður svimjihøllín í Havn 
stongd. Vanliga hevur verið, 
at svimjihøllin er stongd um 
hálvan desember, men 
hesaferð skal eisini ein 
stórur skaði umvælast

Heri Olsen. leiðari, sigur 
við Dimmalætting. at eitt 
stórt umráði av fíisum á 
botninum í 25 metra hyl- 
inum er loysnað.

- Vit vita ikki hvussu um- 
fatandi skaðin er og hvussu 
leingi tað tekur at umvæla 
Hetta sæst ikki, fyrrenn hyl- 
urin er tómdur fyri vatn. 
Men vit vóna, at hylurin

verður klárur fyrst í kom- 
andi ári, sigur hann.

Drugt at tøma hylin
600 tons av vatru eru í *$5, 
metra svimjjhylinum, sum 
ikki hevur verið tómdur síð- 
an 1987. Tá var eisini ein 
skaði á botninum.

- Av tí at so nógv vata 
stendur á fíisunum innan 
fyri á vegginum, so má hyl- 
urín tømast spakuliga. 
Hetta tekur einar tríggjar 
dagar. Umframt skal fyllast 
í aftur. og vatnið skal hitast

upp á 26 stig, so vit plaga at 
siga. at alt hctta tekur eina 
góða viku, sigur Heri Olsen

Umframt at 25 metra 
svimjihylurm skal tømast, 
so skulu eisim aðrar umvæl- 
ingar gerast. Høltin skal 
gerast f stand. so hon er í 
góðum standi, tá fólk aftur 
byrja vitjanirnar í komandi

I fama mánaði vitjaðu 
flein enn 14.000 fólk 
svimjihøllina. Fleiri enn 
130.000 fólk vitja árliga 
svimjihøllina í Havn.

Umboða »Sambands- 
røddir« einstøk sam- 
bandsfólk ella flokkin?

Sam bandsflokkurin hev- 
u r  Hka frá byrjan  fingið 
tillu tað  tan n  heiður a t 
fáa pj'jóar søm dir frá 
landsins s tø rs ta  blaði, 
D im m alæ tting, og eiga 
vit sjálvsagt a t vera 
blaðnum  sera takksom  
fyri hesa vælvild.

Løgtings- og landsstýr- 
isum boð um fram t ein- 
staklingar, sum  styðja 
fíokkin, hava altíð  fin p ð  
rúm d fyri sínum  polit- 
isku sjónarm iðum  í hes- 
um týðandi Ijølmiðli, 
sum  røkkur ú t í hvørt 
heraðshnrn  í landinum .

Slík skriving hevur 
alofíaHt verið perHÓnlig

og við navni undir, so- 
leiðis a t  ein  og hvør hev- 
u r  verið fø ru r fyri a t 
døm a um  støðu og sjón- 
arm ið h ins einstaka , eis- 
ini sæð í m un til alm ent 
rik n a  politikk in  hjá 
flokkinum .

A henda h á tt  hevur 
altíð  verið læ tt a t  gera 
skilnað m illum persónlig 
sjónarm ið og tæ r  áskoð- 
anir, sum  ein m eiriluti 
og harvið ein politiskur 
flokkur til eina og hvøija 
tíð umboðar.

T á nú  ein  te ig u r e itu r  
*>Sambandsrøddir« i 
D im m alæ tting , so e r  tað 
ein natú rlig  avleiðing av 
hesum  navni, a t  fólk fáa 
ta  fatan, a t h e tta  pláss 
e igur Sam bandsflokkur- 
in, og a t  hug leið ingarnar 
í tí s tó ra og heila um boða 
ta n n  a lm enna sam - 
bandspolitikkin.

S jálvsagt e r læ tt a t  
d raga ein navngivnan 
pæreón til svara fyri s ínar 
áskoðanir eisini u n d ir 
hesum  teigi, um  ta lan  er 
um m ein ingar og niður- 
støður, sum  ikki sam- 
svara  teim um  hugsjón-

um, sum  Sam bands- 
flokkurin s ten d u r fyri, 
ella um talan  er um bein- 
leiðis ábreiðslur og ósak- 
ligar n iðurgeringar av 
einstaklingum  -  tað veri 
seg innan  ella u tta n  fyri 
fíokkin.

T rupulleik in  e r b e rt 
tan n , a t tá  skrivað verð- 
u r  und ir dulnevni ur.dir 
hesum  teigi, so m á 
ábyrgdin vera Sam- 
bandsfíoksins -  sjálvsagt 
fyret og frem st tí fíokk- 
u rin  eigur plássið, og 
líka so sjálvsagt vegna 
tess, at eingin an n a r  h er 
e r a t  s tan d a  við endan.

P ersónurin  krógvar 
seg nevniliga innan  fyri 
fíoksins sk júrtufald , og 
tá  h an n  ikki to rir  a t 
stíga fram  alm ent, so 
falla illa um hugsaðar ut- 
sagn ir a f tu r  á  allan 
fíokkin, a n tin  h ann  vil 
tað  ella ikki

T í e r tað  óheppið og 
vandam ikið fyri polit- 
iska sam starvið, um til- 
vildarligi*- hu ldum enn, 
sum  formliga um boða 
flokkin í hesum  forum, 
fáa høvi til a t s tan d a  í

sjálvdrátti og nýTa eitt  og 
hvørt høvi til persónligar 
uppgerðir við sonevndar 
politiskar andstøðingar.

Sum dømi um  skriving 
av slíkum  slag  kann 
nevnast, a t  tað  u n d ir 
Sam bandsrøddum  onk- 
un tíð  er kom ið fyn, at 
áv ísir persónar í flokki- 
num  á ræ ttilig a  eyð- 
sýndan h á tt verða tik n ir 
fram  um aðrar. H e tta  er 
í øllum førum  ikki skyn- 
sam t ella á  n ak ran  h á tt 
m ennandi fyri sam starv- 
ið, tá  aðalmálið m á vera 
a t savna allar góðar 
k re ftir  innanhýsis held- 
u r  enn at spjaða.

'Iað e r som uleiðis lítið 
uppbyggjandi og tæ n ir  
okkum , sum  enn s ita  í 
sam gongu, til lítlan 
sóm a a t skuldseta okk- 
a ra  fyrrvenm di starvs- 
felaga F innboga Arge 
fyri óheiðurligan a tb u rð  
í sam bandi við, a t hann  
ú t  frá givnum  um støð- 
um  avgjørdi a t  tnka seg 
ú r flokkinum

B jø rn  á  H e y g u m


