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Ferdasambandid vid 
Mykines er ótolandi
-  Hfetta er eindømi, at 
tú skalt noydast fyrst 
at ringja á flogvøllin 
at biðja um pláss við 
báti um Mykinesfjørð. 
Geri eg í dag av at 
fara til Havnar, so 
sleppi eg ikki, tí tey á 
flogvøllinum siga, at 
báturin er fullur. Men 
tá ið báturin so 
kemur, er hann bara 
hálvfullur. Men nøkur 
taka kjansin og eru so 
heppin at sleppa við, 
tá ikki er fult kortini, 
sigur Oskar Joensen 
í Mykinesi

Pól A KLEfTl__________

í gjár umrøddu vit her í 
blaðnum ferAasambandið 
við Mykines í sambandi 
við, at ferðafólk kæra seg 
um, at tey verða noydd at 
boða frá í góðari tíð fyri at

fáa pláss við »Súluni- til 
Mykinesar, sum ikki tekur 
meira enn 40 ferðafólk.

Vit skiftu orð við Petur 
Nolsøe á Strandferðsluni 
um ferðaætlanina og Ann- 
iku Joensen á Ferðaráði 
Føroya um tilboðið til ferð- 
andi at vitja í Mykinesi, 
sum teiist millum okkara 
størstu ferðamál, og sum 
nógv verður lýst við í ferða- 
skráum.

í dag hava vit skift orð 
við Oskar Joensen, í áður 
hevur verið gistingarbús- 
haldari í Mykinesi, og sum 
er ein teirra, ið alment 
hevur fúnnist at verandi 
ferðasambandi um Myki- 
nesfiørð.

-  Ferðasambandið um 
Mykinesfjørð er ótolandi. 
Vit hava stríðst við handa 
trupuileikan her í Myki- 
nesi leingi, men tað er púra 
nyttuleyst at fáa sam- 
ferðslumyndugleikamar at 
skilja støðuna. Tað er sum 
at tosa fyri deyvum oyrum. 
Hetta er eindømi, at tú 
skalt noydast fyrst at ring-

ja  á flogvøllin at biðja um 
pláss við báti um Myki- 
nesQørð. Geri eg i dag av at 
fara til Havncir, so sleppi eg 
ikki, tí tey a flogvøllinum 
siga, at baturín er fúllur. 
Men tá ið báturín so kemur, 
er hann bara hálvfúllur. 
Men nøkur taka kjansin og 
eru so heppin at sleppa við, 
tá ikki er fult kortini, sigur 
Oskar Joensen.

Hann sigur, at mykines- 
fólk kenna seg sum kasti- 
bløku. Hóast tyrlusam- 
bandið er heldur frægari 
nú, er tað ikki heldur nøkt- 
andi. Strandferðslan hevur 
litið Atlantic Airways upp í 
hendi at røkja flúgvingina.

-  Tað er Strandfaraskip 
Landsins, sum røkir flutn- 
ingssambandið millum 
bygdir og oyggjar, men 
kærír tú teg um eitt nú 
flúgvingina, siga tey á 
Strandferðsluni, at tað er 
uppgávan hjá Atlantic at 
hava skil á tí, og tey á At- 
lantic beina hinvegin 
skyldina yvir á Strandferð- 
sluna. So ein og hvør má

skilja, at vit hava tað ikki 
so lætt her úti í Mykinesi, 
sigur Oskar.

Hann ger eisini vart við, 
at tænastan í aðrar mátar 
ikki er nøktandi:

-  Eitt er tað, at >Sulan« 
er hoskandi til atløguviður- 
skiftini i Mykinesi, men um 
borð er ikki nóg mikið av 
sitiplássi, og 1 Sørvági lygg- 
ur baturin við ein bryggju- 
enda, har sera høgt er upp- 
fyri og trupult hjá fólki- 
serliga gomlum, illa gong- 
dum fólki -  at koma 1 og ur 
bátinum. Men eingin talar 
at. Fólk ganga við allarí 
misnøgdini inni við sær 
sjálvum. Soleiðis eru før- 
oyingar bara. Tíverri, sigur 
Oskar Joensen.

Oskar Joensen sigur, at 
vit langt fró liva upp til tey 
tilboð, sum í litføgrum fald- 
arum verða boðin útlend- 
skum ferðafólkum.

-  Fleiri ella færri ferða- 
fólk. Tað kann ein so altið 
kjakast um, men undir øll- 
um umstøðum eiga facili- 
tetimir at vera nøktandi.

Annars fáa vit als eingi 
ferðafolk og kunnu tí gloy- 
ma alt um at bjóða okkum 
fram sum ferðamannaland.

I Mykinesi er Kristians- 
hús gjørt ut til at taka 
ímóti ferðandi, bæði til gist- 
ing og mat. Harumframt 
leiga onnur hús út til 
gisting i bygdini.

O skar Joensen: -  
Fleiri e lla fæ rri 

ferðafólk. Tað kann  
ein so altíd k jakast 

um, men und ir o llum  
umstøðum eiga facili- 
tetirnir at vera  nøkt- 

andi. A nnars fáa  vit 
als eingi fe rða fó lk  og  

kunnu  ti gloym a alt um  
at bjóða okkum  fram  
sum  ferðam annaland

»Fyrireiking til 
oljuleiting« á trappuni

F rógre ið ing in  frá  O lju ráð legg in garn evnd in i e r  nú  
fa rin  til p ren tingar. Á  ó lavsøku  leggu r lø gm aður  
frá g re ið in g in a  fyri tingið, ið sostatt fe r  at h ava  tæ r  
neyðugu  upp lýsingar, tá ið avgerð  skal takast um  
t.d., h vø r ið s lep p u r at bo ra

Oljuráðleggingar- 
nevndin er liðug við 
frágreiðingina, sum 
eitur »Fyrireiking til 
oljuleiting«. Hendan 
fragraiðing skal 
handast løgmanni 
áðrenn ólavsøku, og 
so er tað arbeiðið, ið 
byijaði íyri tveimum 
og einum hálvum ári 
síðani, liðugt.

L eif láadal________

Frágreiðingin fór til prent- 
ingar týsdagin í hesu viku- 
ni og verður handað Lands- 
stýrínum áðrenn ólavsøku, 
so at løgmaður, ið umsitur 
olju sum málsøki, kann 
leggja hana fyrí tingið ólav- 
søkudag.

Nógv fólk hevur sitið í 
Oljuráðleggingamevndini 
hetta tíðarskeið, meðan 
frágreiðingin er greidd úr 
hondum. Núverandi nevnd 
telur 10 fólk við Ám a  
Olafsson sum formanni og 
Rúna Joensen sum næst- 
formanni.

Hvønn leiklut 
hevur tað almenna
Sjálvt innihaldið í frágreið- 
ingini er ikki almanna- 
kungjørt enn, men Rúni 
Joensen sigur, at uppruna- 
støðið í frágreiðingini er, 
hvønn leiklut tað almenna 
hevur í oljuvinnuni. Frá- 
greiðingin skal leggja grun- 
darlag undir ein føroyskan 
oljupolitikk.

Frágreiðingin er 450 síð- 
ur til støddar og inniheldur 
ymsar kanningar og tank- 
ar um vmnu møgu leikar í 
oljuvinnuni, løgfrøðispum- 
ingar, men eisini umhvørv- 
isspuminga rvera umrødd- 
ir í frágreiðingini.

Hví trí ár
Frágreiðingm tók trý ár at 
fáa frá hondini. Hetta kann 
sýnast sum long tíð, men 
Rúni Joensen sigur, at 
eingin í Oljuráðleggingar- 
nevndini hevur arbeitt við 
frágreiðingini burturav -  
Ám i Olafsson hevur tó pri- 
oríterað frágreiðingina 
høgt, men hevur eisini fing- 
ist við annað ímeðan.

Oljufyrisitingin hevur 
virkað sum sekreteríat hjá 
nevndini og hevur tikið sær 
av einum parti av teimum 
upplýsingum, sum nevndin 
hevur samlað.

Seinasta uppgávan
Hetta er seinasta stóra 
uppgávan hjá Otøufyrisit- 
ingini, sum hon sær út í 
dag. Oyufyrisitingin skal 
nú eita Oljumaladeildin, ið 
skal virka undir vinnu- 
málastýrinum. f prínsipp- 
inum bleiv oljufyrisitingin 
avtikin við bygnaðarbroyt- 
ingunum, nú vantar bert 
tað formliga við at leggja 
fyrisitingina undir vinnu- 
málastýrið.

Til vinnumálastýríð 
verður lýst eftir einum stjó- 
ra ein av fyrstu døgunum, 
sigur Rúni Joensen, sum 
eisini er løgmansfúlltrúi.

H andils- og  m enn ingarstjóri skal nú setast at selja K laksv ík a r h avn

Skal selja havnina 
í Klaksvík
Fyri einum ári síðani 
fór býráði í Klaksvík 
at arbeiða við tank- 
anutn um ein handils 
- og menningarstjóra 
til havnina í býnum. 
Hesar ætlanir eru nú 
so framkomnar, at 
klárt er at søkja eftir 
rætta viðkomandi.

L eif LAadal____________

Tann persónur, ið søkt 
verður eftir, skal hava dagl- 
igu leiðsluna og ábyrgdina 
av øllum havnarøkinum.

Líknandi starv er ikki í 
landinum. Aðrir býir hava 
ein havnarmeistara ella - 
fúta, men arbeiðsuppgáv- 
um ar hjá handils- og men- 
ningarstjóranum í Klaks- 
vík koma at umfata bein- 
leiðis sølu av tænastum á 
havnarøkin um.

Ikki bara  bída
Býráðsformaðurin í Klaks- 
vfit, Jógvan við Keldu, sig- 
ur at nýggi menningar- 
stjórin við havnina ikki 
bert skal taka ímóti teim- 
um skipum, ið leita sær inn 
á Klaksvíkina. Stjórin skal 
vera við í sølufremjandi til-

tøkum, har bæði føroving- 
ar, og serhga útlendingar, 
fáa at vita, hvat havnin í 
Klaksvík hevur at bjóða.

Kappingin er hørð, bæði 
innanlands og uttanlands, 
og skal Klaksvíkar havn 
standa seg í kappingini við 
aðrar havnir, so heldur 
býráðið at ein menningar- 
stjóri skal setast. Havnin í 
Klaksvík kann brúkast, 
bæði í ferðavinnu, einari 
komandi ofjuvinnu, sum 
umskipingarhavn og sum 
útskipingarhavn fyri
nýggjar fiskaúrdráttir, sig- 
ur Jógvan við Keldu

Hvør kann søkja?
Jógvan við Keldu sigur, at 
tann rætti til hetta starv 
skal vera praktiskur og 
handilsførur. Tað nyggja 
við hesum starvi er júst tað 
sølufremjandi arbeiðið, 
sum skal leggjast í. Hetta 
vil siga, at menningar- 
stjórin skal vera við tU at 
fáa økt um umsetningin 
fijá havnini í Klaksvík, ið 
sum nú er, er 7 mió. krónur.

Jógvan við Keldu dugir 
ikki at siga júst hvøija 
útbúgving viðkomandi skal 
hava, men ein handilsut- 
búgving við góðum málfør- 
leika er á leið.

Fáa Føroyar lut í 
rádstevnukrónunum?
Um føroyingar skulu 
fáa lut í tí peningi, 
sum skeiðvirksemi 
og fundir fyri útlend- 
ingar her á landi 
geva, so verdur 
neyðugt at bjóða 
skeiðluttakarunum 
ta neyðugu útgerð, 
ið slíkir fundir krevja. 
Hetta heldur Annika 
Joensen, stjóri á 
Ferðaráð Føroya.

L eif lAadal_____________

Annika Joensen sigur, at 
um føroyingar ætla at bjóða 
seg fram sum ráðstev- 
nuland, so er tað ikki nóg 
mikið við einari telefon og 
einari uppvørpu. í dag vifja 
luttakarar hava teldur, in- 
temet og aðra tekniska 
útgerð. Haraftrat skal tæn- 
astustøðið vera serliga 
høgt. í ferðavinnuni tosar 
mann um, at tænastustøðið 
á ráðstevnum er tað hæg- 
sta, sum er innan vinnuna.

Lítlar bólkar  
sum nú er
Sjálvandi skulu føroyingar

eisini royna seg innan 
ráðstevnuferðavinnu, men 
bólkamir, ið koma til land- 
ið, skulu ikki vera ov stórir. 
Eini 10 til 20 fólk er pass- 
andi, heldur Annika Joen- 
sen, men ein størri ráð- 
stevna í t.d. Norðurlanda- 
húsinum av og á er eisini í 
lagi.

Hvussu fáa vit so ráð- 
stevnumar til Føroyar?

Her hava Føroyar ein 
stóran fyrimun. Luttakar- 
am ir kunnu fara mnt 
landið, tá ið tey ikki fúnd- 
ast. Tann vanliga ferða- 
vinnan er skipað, og ráð- 
stevnuluttakaramir hava

ríkar møguleikar at síggja 
landið við teimum túmm, 
sum longu nú em  til taks.

Ferðaráðið bíðar
Annika Joensen sigur, at 
Ferðaráð Føroya ikki hevur 
valt ráðstevnugestir út 
sum ein serligan málbólk 
enn. Orkan hjá ráðnum 
verður, sum nú er.løgd í 
vanliga ferðavinnu, men 
ferðaráðið vil heldur enn 
gjam a hava hetta slag av 
ferðafólki hendan vegin. 
Tó, sigur Annika Joensen, 
vilja vit tryggja okkum, at 
vit ikki lova ov nógv áðrenn 
vit bjóða landið fram sum

ráðstevnuland. At lova ov 
nógv er verri enn einki at 
gera, heldur Annika Joen-
sen.

Tað em  nógvir ráðstev- 
nugestir í Føroyum. Hetta 
riggar væl, men at fara út í 
heimin, sum eitt nú Grøn- 
land hevur gjørt, og markn- 
aðarføra Føroyar sum ráð- 
stevnuland, tað má bíða, 
sigur Annika Joensen. 
Ferðaráðið arbeiðir við at 
gera ein faldara, men tað er 
sera týdningarmikið at 
tryggja sær, at tað, ið vit 
bjóða luttakamnum, er á 
sama støði sum tað, tey em  
von við aðrastaðni frá.

Ráðstevnuferðafó lk  leggja  mest eftir seg, s igu r stjórin  á Ferðaráðnum , A nn ik a  
Joensen


