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B orinyarna r í Lop ra  j{óvu einki í kum iriunukassan

Gyltu oljulyftini uttan 
innihald í Lopra
Tað skuldi vera so 
gott, tá farið var undir 
at bora í Lopra. Men 
áðrenn nakar var 
raknaður við, var 
boringin liðug og einki 
iá í kommunukasK- 
anum. -  Eg vil ikki 
Higa Oljufyrisitingina 
rínga fyri hetta. Hon 
var iíka óvitandi sum 
vit. AJt varð eisini so 
-mystifisera- sigur 
by gd a ráðs form að u rí n 
í Sumba, Jacob 
Vestergaard, sum 
heldur tað var ein 
liður at halda 
føroyskari arbeiðs- 
megi bvurtur.

Gbow; L. Pktehskn

í>fta verður sagt, at Før 
oyar eru eitt dýrt land Men 
tá tað kemur til oiju- 
kanmngar, ho hoyra kann- 
ingarnar við Føroyar tii í 
lágprískiaKManum mo tað 
Htendur eftir 

Tað kostar at keypa sær 
loyvi frá Oijufyrisitirigini, 
men ko heldur ikki meira 
Á Heinaatu fíggjarióg Htóð 
talið av inntøkum frá olju- 
vinnuni at vera fimm miiii- 
ónir krónur tað er umleið 
ein miliión, sum hvørt 
kannmgarfelagið hevur 
latið fyri eitt loyvi. So lítið 
er komið i landxkaHMan av 
heHum virkaemi.

Ifeldur einki er komið í 
fømyska iandskaNKan fra ti 
virkaemi, ið hevur verið á 
landi, tað vil siga í I/ipra 

Samha-rt skattalóggáv- 
uni, Hkai eitt ariieiðHpláHs 
hava eitt faat rakstrarHtað, 
áðrenn ariieiðHfólkið kann 
skattaHt, um tey ikki eru

føroyingar Samhært tá 
galdandi dupultskattaav- 
talu, var hetta tíðarskeið 
eitt hálvt ár. So leingi 
vardu ijonngamar ikki, og 
tí kom heldur eingin skatl 
ur.

Tað hevði nú heldur ikki 
verið neyðugt, og Oljufyri 
sitingin í loyvinum hevði 
kravt ávúit gjald, ems og 
gjørt alla aðrastaðnj.

BygdaráðHformaðunn í 
Sumha, huiii l/ipra hoyrir 
uridir, Higur at hygdaráðið 
hevði væntað at fingið nak- 
að hurturúr honngunum. 
Men har korn at kaila 
einki Inntøkan til kotnm 
ununa kom frá, at trý folk 
gjørdu mat til ariæiðHfólk- 
ið, og at fritiðarhÚHið í 
hygdini varð útleigað.

AJt við loyvum og heim 
ildum var so sera torgreitt, 
og vit hyrjaðu alt ov seint at 
seta krøv. Men loyvi var ho 
latið frá OljufyrÍHÍtingini,

sigur Jacob Vestergaard, 
hygdaráðHformaður.

Hann er vóruivikin av, at 
nærum einki var endað í 
kommunukaHHanum, tá av- 
tornaði.

Nakrir fáir føroyingar 
fingu arheiði, suni eitt eiti. 
AriieiðHuppgávurnur vórðu 
gjørdar so torskildar Hum 
rnøguligt fyri okkum, ho vit 
einki skuldu skilja. Ar 
heiðnfúlkið skuldi hava 
serliga vitan. Men tað 
kundu eflir míni metan 
verið nógv fleiri føroyingar 
við. Nógv av tí Hum 
útlendmgar gjørdu, kundu 
føroyingar eisini gjørt, 
HÍgur Jacoh VeHtergaanl.

Ifann heldur at tey í 
Sumhiar Kornrnunu vera 
kj(*tri fyrireikaði næstu 
ferð, um okkurt líknandi 
hendir

Vit hava la-rt av mÍH- 
tøkunum, Higur Jacoh Ves- 
lergaard.

Kend út- 
varpsrødd 
skiftir kanal
Ein av teimtim kendu 
og huf'naligu røddun- 
um í Utvarpinum fer 
frá 1. oktoi>er at hoyr- 
ast í Sjónvarpinum, tá 
Tórður Mikkelsen 
gerst sjónvarpsmaður 
burturav.

Snokhi Bhkno___________

Kftir I oktolier fer Tórður 
Mikkelntm, sum uppruna 
liga er av Toftum, at starv 
ast í Sjónvarpinum, eftir at 
hann Heinastu átta árini 
hevur Htarvast í IJtvarp- 
inum.

í Sjónvarpinum verður 
hann partvist knýttur pv 
tiðindaHendingim -Dagur & 
Vika-, men skal eisini vera 
við í øðrum sendingum. Júst 
hvørjar, veit hann ikki enn.

Kitt veit hann kortini: 
F'ram til 1. februar na sta ár 
fer hann nt HtarvaHt saman 
við bróðuri HÍnum, Kára 
Mikkelsen sum nú er í 
prakukk hjá Sjónvarpinum.

Byrjaói á 
( )y KKjatídi nd u m

enn 20 árum síðam, tá hann 
á heyhti 1978 fekk Htarv á 
Oyggjatíðindum, Hum tá var 
lokalhlað fyri KyHtuniynna. 
Hann helt fram, tá Oyggja- 
tiðindi árið eflir gjørdÍHt 
lokalhlað fyri Førtiyar við 
tveimum redaksjonum, har 
Tórður htarvaðÍHt á teirri í 
Saltangará.

í 1981 fór hann til Ong- 
landn, har hann var tað 
mesta av einum ári Heim- 
komin úr Onglandi hyrjaði 
hann uum freelance tíðinda- 
maður á Dimmalætting, og 
varð í I98fi s«*ttur i faHt 
ntarv á hlaðnum, til Ut- 
varpið hevði lnið eftir hon- 
um í 1989.

Síðani tíi hevur Tórður 
havt arheiði í Utvarpinum, 
har hann øll árini, við und 
antak av einum, hevur verið 
fantur maður í nendingini 
-Oóðan morgun, Føroyar -

í grannalondum okkara 
hava Hjonvarpmi serKtakar 
morgunhendingar. Um SvF 
hevur ætlanir um tað sama, 
nú Tórður fer í starv har, 
verður kortini einki sagt 
um.

Hesa Heinantu átta árini Tórður Mikkolsen fer 
hevur Tórður Mikkelsen, hereftir á sin hátt at
sum er J9 ára gamal, arbeitt. wrta dám á sendingar- 
í Utvarpinum, har hann ser nar hjá Sjónvarpinum. 
ligw er kendur fyri morgun F'yrí Utvarpió er talan 
sendingar sínar um wtóran mÍHø, nú

JournaliHtiHka kurríeru Tóróur skiftir Htarvntaó 
hanHH/a bftøt* hfti imjlf Mynrt K.lirmr

Pláss fyri nýggjum studenta 
skúla við Marknagilsvegin
Øki í nánd av 
Handilsskúlanum var 
ætlað Maskinskúl- 
anum og Tekniska 
Skúla. Maskinskúlin 
hevur nú fingið 
nýggjan bygning, so 
møguligt er at byggja 
studentaskúlan har 
ístaðin. Málið er nú 
undir fyrireiking. 
Landsstýrið fer fyrsta 
dagin at seta byggi- 
nevnd

P ól A K lktti______________

Greitt er, at ætlanin at 
hyggja út verandi Htu- 
denta.sk úla í Hoydølum er 
alept og at nýggjur stu- 
dentaHkúli verður bygdur í 
høvuðstaðarøkinum í Htað- 
in. Men júst hvar hesin 
nýggi skúlin skal vera, er 
enn ikki støða tikin tii. Men 
ikki uttan grund rokna

Tó at atøóa enn ikki e r  
tikin til hygg igrund , ho 

lig gu r na*r at hugsa  
HH*r, at nýgg ju r  

studentaskúli veróu r  
hygd ur í skúlaum - 

hvørvinum  vió M arkn a  
gilMvegin, í nánd av  

handilHHkúlanum, har  
øki c*r tøkt. E il if  

SamuelHC*n, landsstýris- 
m aóur vió  skulam alum , 
heldur, at økið e r  «*gnaó 

Mynd Kalmar

mong við, at hann fer at 
vera í skúlaumhvørvinum  
við Marknagilsvegin, í 
nánd av Handilsskúlanum, 
har øki, sum var ætlað 
Maskinskúlanum, er tøkt

-  Har er pláss og hetta 
økið er væl egnað til at 
byggja nýggjan studenta- 
skúla á. Men vit hava ikki 
umrøtt spumingin ná- 
greiniliga. Skúlamálastýr- 
ið fer fyrsta dagin at seta 
eina bygginevnd, ið skal 
gera neyðugu fyrireiking- 
arnar og saman við lær- 
arum studentaskúlans og 
arkitektum flnna fram til 
skilabestu loysnina, sigur 
Kilif Samuels«;n, landsstýr- 
ismaður við skúlamálum.

Ætlanin var í síni tíð, at 
Tekniski Skúli eisini skuldi 
fáa byggigrund við 
Marknagilsvegin, tí hann

húsast ikki undir nøktandi 
umstøðum við atliti til ta 
menning, sum fer fram á 
tøknifrøðiliga økinum í 
dag. Men Elilif Samuelsen 
sigur, at ætlanin at byggja 
tekniskan skúla í skúlaum- 
hvørvinum við Marknagils- 
vegin ikki nýtist at verða 
slept fyri tí um studenta- 
skúli verður bygdur har.

-  Tvørturímóti er í dag 
ein fyrimunur at samskipa 
summur hægri útbúgving- 
ar, bæði tá talan er um fa- 
cilitetir og at býta royndir á 
ymsum økjum. Eitt nú eru 
handilsskúlin og studenta- 
skúlin a Kambsdali undir 
Homu lon. Og tað ber væl 
til.Tað átti eihiiii at Ixirið til 
at fingið teknÍHka skula við 
í eitt Hovorðið samarheiðið, 
sigur Kilif Samuelsen.

ÍJtbyggingin í Hoydølum,

sum nú er slept, var mett 
til at kostu 80 mió. kr. Eilif 
Samuelsen sigur, at ávís 
upphædd nú verður játtað 
yvir eitt ávíst áramal til at 
hyggja nýggjan skúla fyri.

Tann peningur, sum 
verður settur a figgjarlóg- 
ina komandi ár, er ætlaður 
til fyrireikandi arbeiðið. 
Projektering skal gerast 
fyrst, og hon tekur sína tíð.

-  Fyrst skal ein skitau- 
projektering gerast. Og ho 
verður tað uppgávan hja 
arkitektinum saman við 
hrukarunum -  lærararun- 
um serliga -  at finna fram 
til, hvuH.su skúlin skal 
innrættast við hølum og 
neyðugum hentieikum. 
Meðan detailprojektering- 
in fer fram, kunn farast 
undir jørðarbeiðið, sigur 
Eilif Samuelsen.

Føroyingar í Danmark 
eru útlendingar
í danska blaðnum 
JyllandH-PoHten Htóð 
at lena í gjár, at ein 
partur av teimum 
føroyingum ið búgva 
í Dunmark, eru út- 
lendskir HtatHlxirgar- 
ar. I einari Honevnd- 
ari fakta-boks end- 
urgevur blaðið eina 
frágreiðing hjá 
Mellemfolkeligt 
Samvirke. í frágreið- 
ingini kann lenant, at 
8001 fólk av føroyk- 
um ella grønlendnk- 
um uppruna eru út- 
lendnkir HtatHlMirg- 
arar í Danmark.

L kik L á a d a i.

Sjálvt um føroyingar og 
grønlendingar verðu

føddir sum dunskir 
ríkislMirgarar, s«i verður 
Hambært Mellemfolkeligt 
Samvirke ein Htórur 
purtur hv teimum, ið 
húgvu í Danmurk, lifilk- 
aður sum útlendskir rik- 
istMirgurur

Samliu*rt frágreiðingini 
■ Dokunæntation om ind- 
vandrere nr. 1 1997**, so 
«*ru 237.695 útlendingar i 
Danmark. Av teimum eru 
gott 184.000 innvandr- 
arar, 45.5(K) eru liøm hjá 
teimum, ið eru flutt til 
Danmarkar, og 8001 folk 
eru iMilkaði sum onnur. 
Heøi »onnur** eru fyrst og 
fremst føroyingar og 
grønlendingar, verður 
sagt.

Mistak hjá
Mellem folkeligt
Samvirke
Her er talun um «*itt 
greitt mistak. Danmarks

Statistik sigur við 
Dimmalætting, at før 
oyingar og grønlendingar 
hava HÍnar egnu kodur, tá 
ið tult verður, hvuHsu 
n«igv fólk úr Grønlandi og 
Før«iyum býr í Danmark. 
Henda kodan verður 
hrúkt fyri at víhu á, hvar 
fólk eru fødd.

Á Daninarks Statistik 
Higa tey, at Melleinfolki* 
ligt Siimvirke cíivuð hevur 
tult ein part av iKÍlkinum 
við førnyingum og grøn- 
lendingum hÚHÍtandi í 
Dunmurk við.

Tað hur ikki til í gjár at 
fáa orð á tær báðar Dor- 
the M. Degn og Karin T. 
Karaen, sum hava gjørt 
frágreiðingina fyri Mel- 
lemfolkeligt Samvirke.

Á Damarks StatÍHtik 
siga tey s«*g vera greið 
yvir, at allir føroyingar og 
grønlendingar eru føddir 
danskir riki.slxirgarar og 
eiga ikki at vera hólkaðir

Hum útlendingar í Dan- 
mark, hvørki n ein ella 
annan hátt.

Nójcvir føroyingar  
í Danm ark
Tað stendur eisini í fró- 
greiðingini, at 37.(KK) 
"imnur* eru neutraliser- 
aðir danir. Hetta vil sam- 
bært Danmarks Statist ik 
siga, at talan er uin fnlk 
fø«i«J uttan fýri Danmark, 
ið hava fingið danskan 
ríkÍHlMirgararætt. Eíhíiú 
er talan um danHkar rík- 
ihtNirgarar, Hum eru
føddir uttan fyri Dan- 
mark og fluttir til landið.

Hetta vil Higa, at gott 
45.0(K) føroyingur og 
grønlendingar húgva í 
Danmark. IIvuhhu Htórur 
partur er føruyHkur, fingu 
vit ikki upplýst í gjár.

Tillukku við nýfødda barninum f
27. aiiguHt fingu Marita Mortensen og Eliesar HariHen, 
Øravík/ Vágur, eina dóttur. Hon vigaði 4310 gr og var 
53 cm. long.

28. august fingij Joan Mikkcltæn og Tórður NeBstein, 
Tnftir, eina dóttur. Ilon vigaði 3550 gr. og var 51 cm. 
long.

28. auguHt lingu Margrit og Eyðfinn Joenaen, Porkeri, 
ein Bon. Hann vigaði 43(K) gr. og var 56 cm. langur

29. auguHt fingu Morid og Jeffri Johannenen, Kainlia, 
tvíburður, tv«*ir dreingir Annur vigaði 25(K) gr. og vur 47 
cm. langur, hin vigaði 2365 gr. og var 46 cm. langur.

29. auguHt fingu Anja Kiihh Olsen og Bogi Olaen, Ne«, 
ein H«in. Hann vigaði 3600 gr. og var 54 cm. langur.

31. auguHt fingu Eydna og HanH Jacob VitalÍH, Viðar 
eiði, ein non. Hann vigaði 4300 gr. og var 54 cm. langur.

31. auguHt fingu l/ivina og Jan Nielhtin, Klaknvík, eina 
dóttur. Hon vigaði 3700 gr. og var 52 cm. long.

31. auguat fingu Sólbjørg Friðheim og Pauli Jac«ibHen, 
3'órahavn, eina dóttur. I lon vigaði 4250 gr. og var 53 cm. 
long.

31. auguHt fingu Maj Johannesen og Heini Foøaa, Tóra- 
havn, eina dóttur. Hon vigaði 2fi80 gr. og var 51 cm. 
long.

1* æptember fingu Sólfríð Jacobøen og Jóhan KrÍHtian 
Højgaard, Hoyvík, ein win. Hann vigaði 4125 gr. og var 
55 cm. langur.

28. augUBt fingu Kala IK*Im*h og F*oul VeHtergaard, Arg- 3. september fingu Malan H. og Per Andereen Argir 
*r, eina dóttur Hon vigaði 3400 gr. og var 54 cm. long. eina dóttur. H«in vigaði 3600 gr. og var 51 cm. long.


