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Knn tykjiiHt trøini lítil ng veik, mcn um nøkur á r  vcrrtur iQørlÍKt Kjá fólki at Npáka í v iðarlundin i í K o llaflrói, tcy sjálvi hava latft 
lu nn ar u nd ir Mynd Oundur K Mikkoliwn

Vidarlundin í Kollafirði grør
Eitt av sla^orðunum  
í okkara tíð er vernd 
av umhvørvinum. 
Eitt er at siga tað -  
annað at gera nakað 
fyri umhvørvið.

S no r r i B r e n d ____________

KnlinróinRar tetla »æ r tó 
ikki l>«»rt at halda aeg til

orAini, nien hava í verki 
sýnt at teir eisini meta 
umhvørvið wum eitt 
álvaramál.

í dag kann ein so 
aíggja byrjandi úralitiA 
av tí arbeiðinum, «um  
byrjaði fyri umleið fýra 
árum  Hiðani. Kin viðar- 
lund er við at kuma 
undan kavi í Beitinum, 
teir kalla.

O m nnfyri 500 trø

Tað var annarH bygda- 
ráðið í Kollufirði huiii tók 
Htig um hetta. Kamtykt 
vurð at aeta niður nevnd, 
Hum nkuldi taka Hær av 
hcHum máli.

Ilenda serataka Viðar- 
lundanevndin fanneitt 
hÓHkandi øki ( bygdini til 
endamálið, og fyri nøkr- 
um árura níðani varð ho

farið undir at seta fyratu 
trøini niður. Arbeiðið  
vurð gjørt í Humráði við 
KollQarðar nkúla.

Kkipað varð soleiðin 
fyri, at hvørt einstakt 
Hkúlabarn fekk sítt træ, 
eins og fólk í bygdini 
kundu fáa sítt egna -per- 
sónliga« træ og øki at 
røkja rundan um.

Kigast kann, at koll- 
fírðingar hava tikið sera

væl undir við hesum  
tiltakinum. M ett verður, 
at nakuð væl omanfyri 
600 trø eru plantað í hesi 
viðarlundini.

Trøini vaksa javnt og 
samt, og um nøkur ár 
verður so gjørligt hjá 
fólki at Hpáka runt í við- 
arlund, tey sjálvi hava 
verið við til at leggja 
lunnar undir.

»17 sangarar«

-  Nei, DANOP umbodar ikki okkum R IRÚLOVILSIST>i n g a K
STÓRT ÓRVAI. • SKJÓT L£VKRINØ

Myiutrutir 
og skrttir

i samband við utbjoðing til 
oljuleiting og oljuboring.

Men løgmaður kundi 
sissa tingmannin, ti einki 
av hesum var í tráð við 
veruleikan.

D A N O P
-  fø ro y sk t um bod?

Heini O. Heinesen bar í 
fyrispumingi sinum ótta 
fyri, at D A N O P  fór at um- 
boða Føroyar mótvegis 
stóru oljufeløgunum.

Fyrispumingur hansara 
var í tveimum. Fyrri spum- 
ingurin var, um tað var 
rætt, at landsstyrið hevur 
undirskrivað bindandi 
sáttmáia við oljufelagið 
D A N O P  um at veita konsu- 
lent-tænastu í oavmarkaða 
tið í samhand við útbjóðing 
til oljuleiting/ ixiring.

Tingmaðurin vildi somu- 
leiðis hava svar uppá, um 
tað var ra*tt, at DAN O P  
hevði fíngið monopol upp á 
hesa ráðgeving og hetta 
konsulent-arbeiðið, soleiðis 
at D A N O P  i vemleikanum  
fer at umboða Føroyar mót- 
vegis stóru ojjufeløgunum
-  millum hesi donsk moð- 
ur- og systurfeløg, sum DA- 
N O P  sjáivt er partur av.

Men løgmaður visir i 
svari sínum á, at D A N O P  
als ikki er eitt oljufelag, 
men er eitt sonevnt opera 
tør-felag. Felagið hevur 
fingið sær serkunnleika i at 
fyriskipa Ixiriarlæiðir í 
samband við dýpdarbor- 
ingar, serliga tá hugsað 
verður um leiting eflir olju.

Upplyst verður, at al- 
menna danska oljufelagið 
Dopas og tad privata fel- 
agið Denerco eiga DA N O P  
við hvør sinum helnúngi.

Á b y rg d  m ó tveg is  
fo roy  in jfiim
Higartii hevur tað verið so, 
at vinnumálastýríð og o|ju- 
ráðleggingamevndin hava 
keypt sær ráðgeving frá 
emstaklingum og fyritok- 
um. Men hesar umboða

-  Báðir spumingamir 
kunnu í veruleikanum 
svarast við einum ein- 
asta orði: Nei! Hvørki 
av hesum er rætt.

S no rri B rknd_____________

Hetta Ijóðar kanska sum 
eitt illsinnisgleps ella ein

útsøgn fra lívligum og 
harðligurn kjaki míllum 
tveir rættiliga osamdar 
partar. Men -  heldur ikki 
hetta er rætt, tí orðini eigur 
løgmaður Kdrnund Joen-

Orðini fullu á tingsins 
røðarapalli, tá hann svar- 
aði einum fyrispumingi firá 
tingmanninum Heina O.

Heinesen um konsulent- 
sáttmála t samband við 
oljuutvinnmg á føroyskum 
øki.

Tingmaðurin ynskti m.a. 
at fáa svar uppá, um lands- 
stýrið og oljufelagið DAN- 
OP høvdu undirskrivað 
bindandi sáttmála, sum 
innibar at teir fíngu mono- 
pol uppá ulla slika tænostu

KiniiNtu avta lan , ha r l )A N O P  hevði ein leiklut var  i Numhund við itoringina  
e ftir olju  i l.opra i fjor. T á  fin gu  nevn iliga  fyrst IH, seinni 19 o lju fe log u nd ir  
einum , loyvi frá  land.sstýrinuin til hesa verkad lan ina

K dm und Joenuen sigu r i 
avta la  um m onopol upp  
gjørd

bert Føroyar mótvegis 
oljufelogunum 1 sumhand 
við serligar fyrispumingar 
og uppgavur, ið teir eru 
settir at loysa.

-  Føroyskir myndugleik- 
ar umboða sjalvir Føroyar 
mótvegis oljufeløgunum. 
visir løgmaður á, og nevnir 
i suniu andadrátti, at DAN- 
O P  higartil ikki hevur røkt 
nakra kunsulentuppgávu 
fyri føroyingar.

Kinasta avtalan, hur DA- 
N O P  hevði ein leiklut var í 
samhand við horingina 
eflir olju í Lopra i fjør. Tá 
fíngu nevniliga fyrst 18, 
seinni 10 oljufeløg unđir 
einum, lovvi frá landsstýr

svari Hinutn, at eingin  
á konsulent-tu'nastu  er

inum til hesa verkætl- 
anina.

Hesi feløgini rindaðu tó 
allur utreiðslumar og stóðu 
við allari abyrgdini mót- 
vegis tetmum føroysku 
myndugleikunum.

G jørdu ney\ran 
kvetti
Kitt av hesum feløgunum 
var Dopas, sum hevði 
ábyrgdina av verkætlanini 
vegna U»y 19 oijufeløgini, 
meðan D A N O P  tók sær av 
tí operativa partinum.

Verkætlanin umfataði 
fleiri undir-enteprisur, har 
føroyskar fvritøkur kundu 
verða við, og fíngu eisini 
fleiri førovingar arbeiði í 
Lopra. Sammett við hkn- 
andi boriverkætlanir í 
Danmark var føroyska lut- 
tøkan munandi hægri enn 
vanligt er.

Undir-enteprisan til bori- 
tom fór til eitt utlendskt 
felag, i hesum førinum 
Miersk ('ontrucUirs.
-  Men um teir gjørdu 
nakað kvetti, lojrvi eg mær 
at ivast í Neyvan klarar 
hetUi prosjektið einsamalt 
at rinda iløguna i eitt 
horitom, sigur Kdmund 
J(M»ns«»n at enda i svar-

H ein i O. H einesen  
spurd i, um dansku  o|ju- 
fe lag ið  D A N O P  hevði 
ftngið m onopol u p p  á at 
veita konsul«»nt-tæn- 
astu til uthj«H>ing av  
olju le iting

Fuglfirdingar 
sleppa at hoyra

Eftir at Hanghugaði 
fólk í Havn høvdu 
havt høvið til tað, so 
sleppa nú eysturoy- 
ingar og fólk í Fugla- 
firði eisini at lýða á 
sangin hjá »17 sang- 
arar« úr Klaksvík.

S norri B r e n d

Hendti konsertferðin er ein 
liður i fyrireikingunum bjá 
kórinum til Noregs- og 
Danmurkarferðina í
summar.

Kórið hevði konsert í 
Norðurlandahusinum sein- 
asta leygardag, tá eini í)00 
fólk lýddu á. Komandi hós- 
kvøld kl. ‘20 verður uflur 
møguleiki at hoyru vakra 
sang teirra, hesa ferð í 
fímleikarhøllini í Fugl-

tjarðar skula, og eina ferð 
seinni eisini í Klaksvik.

Har verður tó ikki bert 
sangur at hoyra, tí við á 
konsertini verða somuleið- 
is Monica Stauss <lo«>nsen á 
violin og Helga 11. (ærilahð 
við klaverið.

Ríkt tónltM kalív
At teir 17 sangarumir úr 
Klaksvik nu hnva tikið stig 
til konsertina i Fuglafírði 
er ikki av tilvild.

í Fuglafirði fínst eitt ríkt 
og Ijøltattað aang- og ton- 
leikalív, og kortradisjónin 
hevur verið ein av berandi 
tættunum i mentunarlív- 
inum. Kigast kann, at just 
úr Fuglafirði em  komnir 
nógvir og góðir sungarar.

Vinarbýarvitjanin hjá 
kórinum i Odense og f 
Tróndheimi i summar kost- 
ar sjálvandi pening. Tí

verður kravdur atgongu- 
merkjapenmgur upp á 50 
kr. til hvøija konsertina.

Annars er ferðin tiggjað 
við stuðli fra Klaksvíkar 
Byraði og Mentunargrunn- 
inum, og av vinnuhvs- 
fýritøkununi Faroe Keafood 
IVimc, Norðoya Spari 
kassa, Tryggingaream  
bandinum, Skipafelagnum  
Statoil, Blikksmiðjuni 
Klaksvík, ('alder Fish 
selling, JKA Trol og At 
lantsfíog.

Teir 17 H angaram ir i K laksvik  hava nú konsertir  
k rin g  landið, »um  «*in fyrir«>iking til D anm arkar- og  
N oregs fe rð ina  seinni í Hummar

n y g g i r  b i l l u t i r f t

Ðilendurnýtsla í 46  ár

Flutningur til Føroya: 
Dagliga v/ posti/- 

flogposti/ 
EMS/við skipi/ 

Flogfrakt.

Fullur reklamatións- 
rættur á øllum lever- 

aðum  vørum.
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