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ísakson: Danir eru í ferð við
A r ið h ig a r til ro y n s t
n ó ta flo ta n u m s e ra v æ l at tryggjasær ræðið á oljuni
Reiðarin á Tróndur í
Gøtu og Finnur Fríða,
Jákup Jacobsen, letur
væi at árínum higartil.
- Manningaparturin
hevur verið góður seinastu manaðirnar. Nótamenn hava fleiri súra
mánaðir, so við hvørt
skal tað vera soleiðis,
sigur hann.
D IA MIDJORD

Tá eini 300 tons kunnu
faast í einum kasti og prísurin er so góður. so gevur
hetta nógvar pengar. sigur
reióann á Tróndi í Gøtu og
Finnur Fríða
Jákup Jacobsen vil kortini ikki koma inn á. hvussu
manningarparturin
hevur
veríð hesar túramar
Vit plaga at gera árið
upp, tá tað er liðugt. Tá skal
tað helst vera soleiðis. at
manningin er nøgd við inn
tokuna og kann liva av hesum. eins og háturin eisini
tær sín parx. sigur hann
Reiðarín á teimum báð-

um nótabátunum sigur. at
seinastu áríni hesum viðvíkjandi hava verið góð.
Tá
tøroyingar
fingu
lodnukvotu frá íslendingum
á 30.000 tons, fór Tróndur í
Gøtu á lodnuveiðu.
- Prísimir vóru bestir í íslandi og tískil var fyrsta
lastin landað í íslandi. Síðan
eru prísimir í Fuglafirði far
nir nakað upp, og Tróndur í
Gøtu hevur verið ein túr á
Fuglafirði, sigur Jákup Ja
cobsen.
Hann sigur víðari. at
Tróndur í Gøtu hevur fingið
upp í lastina. Kortini er ikki

greitt, hvar tey 2.500 tonsini
vcrða landað
Finnur Fríði leitar ( løtuni
eftir sild undir Føroyum.
Hann hevur ikki rakt
við sild enn, men hini áríni
hava vit gjørt nakrar túrar
undir Føroyum. Lastin hevur verið landað til Bakkafrost, sigur Jákup Jacobsen.
Tá páskimar eru lidnar.
fer allur tann føroyski nátaflotin eftir Norðhavssildini.
Einir fjúrtan mans eru við
hvøijum nótabáti.

danska gransking skal nýtast í sambandi við eina
møguliga oljuvinnu i Føroyum.
í avtaluni stendur eisini.
at danska vinnulívið skal
upp í hetta arbeiðið, og at
danska stjómin ætlar sær at
heita á donsk feløg um at
fara upp í leitingina eftir
olju og gassi á føroyskum
øki.
- Tá avtalan um at yvirtaka ráevnini i undirgrundini varð undirskrivað 22.
desember í 1992, góvu danir til kennar. at teir vildu
uppí. um føroyjngar fóru at
leita eftir olju. í avtaluni frá
1994 hava teir sloppið sær
uppi á nærum øllum økjum,
st> spumingurin er, um teir
ikki longu hava tryggjað
sær ræðið á einum oljuævintýri í Føroyum, sigur
Finnbogi ísakson.

UNI ARGE

4 k ú fó ð u r u p p í r o y k
í Sum ba
Bert grundin, ið stendur eftir, ber boð um, at
her hevur staðið eitt
hoyggjhús. Eldur kom í
og eftir lítlari løtu var
einki eftir. Seyðurin
slapp snikkaleysur.

- Eg eri nervøsur fyri, hvat
hendir við eini møguligan
føroyskan oljuvinnu. Onki
fæst at vita, tí alt skal vera
so loyniligt. og spumingurin
er. um Føroya Landsstýrí og
Oljuráðleggingamevndin
yvirhøvur vita, hvat fer
fram.
Andstøðupolitikarin og
tjóðveldismaðurin Finnbogi
Isakson er ikki vorðin minni
illgrunasamir. nú fram er
komið. at fólk við tøttum
tilknýli til A P Møller eru
uppi í ætlanini at bora í
Lopra.

A P Møller-maður
Sjónvarpið visti týskvøldið
at siga. at Henning Kmse í
Esbjerg í fleiri ár hevur verið undirleverandømr hjá A P
Møller í Norðsjónum, og at
hann í 20 ár hevur starvast
hjá milliardfyritøkuni
Hetta er áhugavert, tí í
Danop. sum stendur á gáttini lil at gera avtalu við
Mærsk Contracters um at
bora í Lopra, situr hesin
Henning Kruse sum nevndarlimur.
Finnbogi ísakson sigur

Tað kom illa við hjá Karl
Poulsen í Sumba. tá hann
um 7-tíðina seinasta hóskvøld gjørdist varugur við,
at eldur var í hoyggjhúsínum hjá honum
lnni i húsinum vóru fyra
kúfóður av hoyggi. og 36
seyðir vóru inni í seyðahúsinum. Teir vórðu allir sleptir
út og sluppu tí skaðaleysir
undan eldsbrunanum
Menn fingu einki gjørt. tí
eldurin i hoyggjhúsinum var
so mikið stórur. tá teir komu
til
Boð vóru send eftir
sløkkiliðnum í Vági Tá tað
kom á staðið, var lítið og
einki at gera enn at royna at
sløkkja sum frægast Har
var einki, sum stóð til at
bjarga.
Ansast mátti væl eftir. at
eldurín ikki breiddi seg til
onnur hús í grannalagnum
Hetta
eydnaðist,
men
hoyggjhúsið brann í grund.
Nú standa bert leivdimar
eftir.

Eisini umsitingin

Kinnbogi Isakson er illgrunasamur. nú fram er komið, at
fólk við tøttum tilknýti til A P M øller eru uppi i boriætlanini í Ix>pra.
um hetta samanfall:
- Vit eru í Føroyum von
við, at persónar ganga aftur
i nevndum Her tykist ikki
vera mætari. og eg haldi alla
orsøk vera fyri at vera á
varðhaldi, tí í hesum førinum er lalan um møgulig
ráevni í okkara undírgrund

Greið avtala
Finnbogi ísakson sigur, at
seinastu
upplýsingamar
bara staðfesta tann illgruna.

hann leingi hevur havt um.
at danir eru í ferð við at
kanna sær ræðið og møguliga eisini vinningin av eini
oljuvinnu í Føroyum.
Hann vísir á, at í avtaluni
millum Føroya Landsstýri
og donsku stjómina frá 17.
november í 1994, eru týðiligar ábendingar um, hvat
danir ætla sær
I avtaluni stendur m.a., at
stjómin og landsstýrið eru
samd um, at sakkunnleiki í
danskari umsiting og innan

Hann heldur tað vera upp á
tíðina, at løgtingið fær at
vita, hvat fer fram.
Tað kann ikki vera rætt,
at alt fer fram í tí dulda. og tí
má tingið fáa at vita, hvat
hendir.
Finnbogi ísakson heldur
tað ikki vera óhugsandi, at
broytingarnar i landsumsitingini kunnu fara at hava
við sær, at danir sleppa í
týðandi stjórastørv í teimum seks stýrunum, sum nú
verða skipað.
- Sum gongdin hevur verið seinastu áríni, skuldi tað
ikki undrað meg, um onkur
danskari varð settur í okkurt av teimum nýggju stýrunum, og her kann eitt nú
gerast talan um stýrið fyri
vinnulív, endar Finnbogi
ísakson

Oljuráðleggingarnevndin hevur
áhuga fyri sjálvum úrslitinum
Hvør tekur sær av at
bora í Lopra, er ikki so
viðkomandi fyri Oljuráðleggingarnevndina.
Tað, sum hevur týdning, er, at borur verður
settur í, og hvat úrslit
kemur burturúr, sigur
Ám i Olafsson, formaður í Oljuráðleggingarnevndini.

Seyðurin mátti
sleppast
Kári Poulsen skilir ikki,
hvussu eldurin, sum serliga
vísti seg at hava fest í ovaru
hæddini, har alt hoyggið
var. er komin í.
Sjálvur hevði hann verið
inni í hoyggjhúsinum fyrr
um dagin Tá var alt í lagi.
Eigarin hvørki roykir ella
brúkar annan eld í hoyggj-

Gjørdar avtalur millum
Føroya Landsstýri og
donsku stjómina saman við seinastu upplýsingunum í sjónvarpinum um, hvussu A P
Møller er tengt at
boringini í Lopra,
benda á, at danir ætla
sær ræðið á eini møguligarí oljuvinnu í Føroyum, heldur Finnbogi
ísakson.

Kári Poulsen misti hoyggjhúsið og tað, sum í tí var. Tíbetur var seyðurin bjargaður.
Mynd Rógvi Johtmsen

húsinum. upplýsir Rógvi Johansen.
Hoyggjhúsið var 27 ára
gamalt Streymur var lagdur inn fyri tíggju árum síðani, so el-innleggingin var

rættiliga nýggj.
Síðani eldsbrunan hevur
verið roynt at fingið fatur á
seyðinum, sum teir noyddust at sleppa undir øllum
ruðuleikanum.

Ætlanin var annars. at
teir skuldu taka allan seyðin
inn um stutta tíð, og um so
hevði verið, høvdu einir 70
seyðir verið inni.

U N IA R G E
Formaðurin í Oljuráðleggingamevndini hjá landsstýrinum hevur ongar beinleiðis viðmerkingar til, at
persónar við tilknýti til A P
Møller gjøgnum Danop eru
í ferð við at gera avtalu við
Mærsk Contracters um at
bora í Lopra.
Ám i Olafsson sigur, at
tað, sum er avgerandi fyri

nevndina. er, at borað verður, og at eitt úrslit kemur
burturúr. Hvør sleppur at
bora, verður høvuðpínan
hjá teimum, sum fíggja, og í
hesum førínum er tað Dopas, sum eigur helmingin f
Danop.
Formaðurin vísir á, at tað
er uppgávan hjá Oljuráðleggingamevndini eisini at
syrgja fyri. at føroysk
áhugamál verða tikin við í
arbeiðinum í Lopra. í tf
sambandi hevur hann álit á.
at Dopas fer at virka fyri
hesum.
Á m i Olafsson heldur seg
annars vita, at A P Møller og
D ON G -felagið, ið er oman
íyri Dopas og Danop, ikki
sita serliga væl um sátt. Men
hann veit, at Henning
Kruse, nevndarlimur í Danop, hevur eitt felag í Esbjerg, sum leverar til A P
Møller, og at hann hevur
starvast hjá A P Møller

T o ra Tourist bjóðar 1780
sovipláss fra m úti í heim i
Ein faldari á enskum,
donskum og íslendskum, sum Tora Tourist
hevur latið prentað,
skal gera tað lættarí
fyri ferðaskrivstovur
úti í heimi at siga
ferðafólki, hvar tey
kunnu gista og fara á
útferð í Føroyum.
UN I AR G E
Alt hoyggjhúsið hjá Kára Poulsen f Sumba brann f grund seinasta hoskvøld. Inni vóru fýra kúfoður av hoyggi, sum alt
for upp i royk. Seyðurin slapp út og fekk ongan skaða.
Mynd Rógvi Johansen.

I

í faldaranum hevur Tora

Tourist lagt seg eftir at samskipa allar upplýsingar um,
hvat stendur ferðafólki í
boði í Føroyum.
Nágreiniligar
upplýsingar em eini 40 frítíðarhús,
sum privatir eigarar bjóða
ferðafólki at búgva f. Útferðimar, sum kunnu gerast
kring landið, verða gjølla
lýstar, og upplýsingar eru
eisini um prísir fyri gisting á
øllum hotellum, vallaraheimum og gistingarhúsum.
Faldarin veit eisini at
siga, hvussu nógv tað kostar
at koma til Føroya, og
hvussu
ferðandi
sjálvi

kunnu leggja uppihaldið til
rættis, so tey síggja sum
mest av landinum, meðan
tey eru her.

Á íslendskum
Tora Tourist hevur flngið
eina nýggja EDV-skipan,
suni skal gera tað lættarí at
svara ferðaskrivstovunum
uttanlands, nær t.d. frítíðarhúsini eru tøk.
Nýggi faldarin. sum bæði
er enskur, danskur og íslendskur, verður sendur út í
hesum døgum.
Tann danska útgávan

verður løgd út til ferðaskrivstovur niðri, meðan
tann enska verður send til
skrivstovur á meginlandinum, í USA og í Australia.
Forkunnugt er, at 1500
eintøk av íslendsku útgávuni verða send privatum húsarhaldum í Islandi. Hetta
torir Tora Tourist at fara
undir, nú flogsambandið til
Islands er vfðkað.
Tvey fólk starvast á
skrivstovuni hjá Toru Tourist, sum bæði hava royndir á
økinum.

