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Neydugt vid 
fle iri upplýs- 
ingum um 
Nólsoyar Páll

Nólsnyar Páll hcvur volt mon|(um høvudbrýKio ta stuttu tíd, hann hevur verió  ■ Føroyum

Bjørn á Heygum, lt»g- 
tingsmaður. heldur so 
nógv ivamál vera í 
sambandi vid keypið 
av nýggja vaktarskip- 
inum, at neyðugt er at 
fáa nágreiniligari 
upplýsingar -  bæði 
um keypið og heim- 
ferðina hjá skipinum. 
G ræ karis  D j u r h u u s
MAGMUSSKN_________________

Bjørn á Heygum hevur sett 
landsstyrÍMnanninum við 
fískivinnumálum fleirí

spumingar i sambandi við 
Noisoyar Páll. Og tingfólk 
hava samtykt, at lands- 
stýrismaðurin skal svara 
spuraingunum

Bjøm á Heygvun sigur, at 
tað fyrí sitt viðkomandi er 
rættiliga prínsipielt at fáa 
meira at vita um málið.

- Eftir alt, sum er komið 
fram i sambandi við Nóls- 
oyar Páll, haldi eg tað tæna 
øllum pørtum. at málið 
verður lýst væl og virðiliga. 
Spumingar em settir við, 
um embætisfólk hava boríð 
seg rætt at, og um Nolsoyar 
Páll sigldi logliga á heim- 
ferðini ur Kraklandi. Hetta

er neyðugt at fáa lýst ná- 
greiniligari, heldur Bjøm a 
Heygum.

Bjøm  setir John 
átta spum ingar
John Peteraen skal 1 alt 
svara átta spumingum frá 
Bjøm a Heygum. Spum- 
ingamir eru soljoðandi:

11 Hvør mælti til og við 
hvørjum grundgevinguni 
varð skipið Nólsoyar Páll 
keypt í staðin fyn gamla 
vaktarakipið ó lav Halga?

2. Hvørjar kanningar 
hava venð gjørdar og av 
hvørjum. áðrenn Nóløoyar

Páli varð keyptur tann 5. 
juli 1996'

3. Hvøtji krøv hevur 
klussin sett til skipið, og i 
hvønn mun hevur klassin 
víst á manglar og tikið 
fyrívami viðvikjandi dygd 
oggoðsku á skipinum ’

4. Hvørji krøv hevur'sjo- 
ferðslustyrið sett til skipið. 
áðrenn tað kundi fáa sigl- 
ingarloyvi, og hvørji krov 
vóm lokin og hvørji vom 
ikki lokin, áðrenn skipið fór 
úr Fraklandi 17. august 
1996?

5. Hvussu nogv fara 
abøtur/ umvadingar av 
skipinum at kosta fyri at

hetta skal luka trevtimar 
frá Skipasýninum/klassan-
um?

6. Hevur nakar. og i so 
fali hvør, biðið Føroya 
l.andsstyri ella nakran 
annan førojoikan stavn um 
sdgingarloyvi til Nólsoyar 
Páll?

7. hevur skipið nakrantið 
tingið siglingarloyvi. Er 
svaríð játtandi, hvør mynd- 
ugleiki hevur i so fall út- 
flyggjað hetta loyvið?

8. Hevur skipið onki sigl- 
íngarloyvi, hvør hevur so 
givið boð um og hevur 
abvrgdina av, at skipið hev- 
ur sigit til Føroya uttan eitt

tihkt loyvi?
Bjøm a Heygum sigur 

seg ikki vita meira um 
málið enn so mong onnur. 
Nú vónar hann, at lands- 
styrismaðurín fer at lysa 
malið soleiðis, at fólk fáa at 
vita, hvat veruliga er farið 
fram.

Bjørn a Heygum hevur 
sett John Petersen ^ r i-  
spum ingar i samhandi 
vid keypið av Nólsoyar 

Pá lll
MyntL Jrnt Knmtjun Vonit

Eli N olsøe, fyrrverandi landsstýrism adur, deydur

E li Nolsøe, føddur 20. mars 1920, deyður 20. novem- 
ber 1996. Landsstýrismaður fyri Sambandsflokkin 
1970-75. Logtingsm adur fýr i Sambandsflokkin f 
Nordoyum 1978- 84

Mikuđagin 20. 
november andadist Eli 
Nolsøe, fyrrverandi 
landsstýrismadur, 
Klaksvík, 76 ára 
gamal.

Eli Nolsøt* var ættaður úr 
V’ági, men buði meginpart- 
in av ævi sinarí i Klaksvík. 
Hann var føddur i Vági 20 
mars 1920 og var yngstur 
av tiggju systkjum - átta 
brøður og tvær systrar.

Foreldrini vom Anna Ka- 
trina, f. Mortensen, av 
Tvøroyri, og Niels Chr. 
Nolsoe ' Niels i Puntahyrgi) 
ur Trongisvági. Foreldrini 
fluttu fil Vags í 1915 tá 
Niels tók við sum bedings- 
meistari har.

Tá ið Eli hevði gingið sín

skúla í Vagi og a studenta- 
skuta í Havn, flutti hann 
nettiliga skjott til Ktaks- 
vikar. Hetta var undir kríg- 
num, og i Kiaksvik tekk 
hann starv sum skriv- 
stovuniaður á sysluskriv- 
stovuni. Eftir tað var hann 
mong ar bokhaldari i fyri- 
tøkuni hjá Kjølbro.

í Klaksvík møtti Eli 
teirrí gentu, ið kom at 
verða kona hansara, Lis, 
dóttir Doru og Mouríts 
Winther, keypmann. Tey 
giftust í 1945 og fíngu sam- 
an níggju bøm, fimrn døtur 
og fýra synir.

Eli var fjølbroyttur mað- 
ur og hevði ans og áhuga 
fyri mongum viðurakiftum. 
Tónleik hevði hann eitt nú 
alsk til. Her gjørdi hann 
seg í sínari tíð galdandi í

Klaksvikar Homorkestn 
og var formaður har nøkur 
ar. Við fíólini var hann eis- 
ini fermur.

Musikkfatan og alsk til 
musikk kann sigast vera 
arvað niðurtil synimar Ra- 
na og Eyðun, ið eru kendir 
frá tonleika- og sangbolkin- 
um -Frændur-.

Miklan áhuga hevði Eli 
fyri samfelagøviðurakift- 
um, og partapolitiskt var 
hann avgjørdur sambands- 
maður allar dagar. Hann 
var landsstýrísmaður fyn 
Sambandsflokkin og løg- 
tingsmaður fvn flokkin í 
Norðuroyum.

Landsstýrísmaður var 
hann frá 1970 til 1975 og 
løgtingsmaður frá 1978 til 
1984.

Og í ættini í Suðuroy var 
ansurin og áhugin fyri 
samfelagsmalum vaktur 
Faðir Eli, Niels Nolsøe, 
hevði sa*ti á tingi fyri Sam- 
bandsflokkin i Suðuroy 
1928-36. Og elsti bróðir 
hansara. Dion Nolsøe, var 
tingmaður fyri Javnaðar- 
flokkin í Suðuroy 1958-66 
og 1968-70

f landsstyrínum umsat 
Eli Nolsøe fískvinnumál. 
Hetta vóm tey árini, av- 
gerandi samráðingar vóm 
við Felagsmarknaðin um 
fískirættindi og at fyrireik- 
ingar vórðu gjørdar at fl>la 
fískimarkið út á 12 
fjórðingar

Á løgtingi var Eti Nolsøe 
formaður i skattanevndini 
valskeiðið 1980-84 ta um- 
fatandi broytingar vórðu 
gjørdar í okkara skatta 
skipan og lagt varð um til 
samtíðisskatt.

Løgtingsvalt umboð í 
nevndini fyri Skipafelagið 
Føroyar var Eti eisini eitt 
stutt skifti.

Tá ið Ráðið fyri Ferðslu- 
trygd varð stovnað mið- 
skeiðis í sjeytiámnum, 
varð Eli Nolsøe fyreti leið- 
arí á tí stovninum.

Hennara hátign Margre- 
tha drotning heiðraði Eh 
Nolsøe við Riddarakross- 
inum.

Eli Nolsøe var vinsælur 
maður, glaðlyntur og 
skemtingaraamur -k le

Heystkonsert vid GHM
Sunnudagin klokkan 
16.00 verður árliga 
heystkonsertin hjá 
GHM. Konsertin verd- 
ur í Eysturskúlanum.
Tað em teir báðir nýggju 
venjaramir hja GHM, Átli 
Petersen og Maria Selling,

ið leiða harmoniorkestrið f 
Havn.

Tónleikalærarin Maria 
Selting er svii. Hon hevur 
starvast sum floytul«*rari í 
Streymoynni, mest í Havn- 
ini, síðani í summar. Hon 
hevur millum annað nomið 
sær tónleikaliga utbúgváng 
ÍUSA.

Atli Petersen er kendur í 
føroyskum tónleikalívi, 
ba*ði sum tónleikari, lærari 
í tónleiki, men ikki minst 
sum tónasmiður.

Á konsertini fara teir 35 
tónleikaramir tyá GHM at 
spæla fíølbroyttan tónleik, 
frá marsjtónleiki til swing- 
tónleik.

Boriútgerdin avstad 
vid »Clare« í dag

TaA e r  aftur voróin  gerandisdagur í L<»pra M.vnd: Pklli J x »W n

Seinastu tíðinu hevur 
»Clare>< ligið á Vfági. 
har boriutgerðin er 
tikin umborð. Skipið 
fer av Havnina í dag 
um Drelnes til 
Aberdeen.

D ia  M uxiokq___________

Tað er aftur vorðin gerand- 
isdagur í Lopra. Boritomið 
er beint burtur, og økið er 
fyri ein storan part mddað.

011 Ixiriutgerðin hevur 
verið savnað á bryggjuni í 
Vagi, har nyggja skipið 
-Ulare- l\ja Strandfaraskip 
Landsins hevur ligið i sein- 
astuni. Teir vórðu lidnir í 
gjar at innskipa boriút-

gerðina. sum saman við 
fiskinum fer av Havnini 
fyrrapartin i dag.

-Clare- fer um Drelnes 
til Aberdeen, har fiskurin 
og ein partur av boriút- 
gerðini fer í land. Siglur 
siðan til Esbjerg. har skipið 
verður mánadagin við 
sjálvum boritominum.

Upplyst verður á Strand-

Royndarhoringin  er  nu soga. Boriútgerdin hevur seinastu dagam ar lig ið  á 
Bryggjuni í Vági og  fer i dag av landinum við »C la re« Mynd: Palli Jacohsen

faraskipum Landsms, at 
nýggja skipið hevur roynst 
væl higartil Skipið siglur 
nærum líka skjott sum

Smyril og nógva plássið ger 
tað munandi lættari at ar- 
beiða.

* 800  snún/min 1 4 programm
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