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Eftirlitid við loft- 
rúminum í Føroyum
Um føroyingar skulu 
hava part av tí pen- 
mgi. sum flogfør 
gjalda fyri at flúg\*a 
yvir føroyskum oki, 
mugu vit eisini upp- 
byggja eina loft- 
ferðslutænastu. sum 
lýkur altjóða krøv. Eitt 
samstarv við íslend- 
ingar er helst sann- 
líkt.

I.N'Gl RaSMI .SSKN__________

lslendingar veita flogfør- 
um, sum ílúg\'a í loftrúm- 
inum á okkara ieiðum, ta 
neyðugu loftferðeiutænast- 
una og hava eftiriittð um  
hendt Av tí sama faa teir 
eisini inntøkumar av taen- 
astunum f>g eftirlitinum 

F> ri nøkrum árum síóam 
øetti landsBtýnð sær fyri at 
kanna hvørjar møguleikar 
føroymgar hava at fáa part 
av ti peningi, »um  flogfønnt 
gjalda fvri at flúgva yvjr 
føroyttkum øki

Bjam i I>jurholm, ting- 
maður fvn fólkaflokkin, 
ht-vur reiet ttpumingin

aftur, og hevur sett Sámaii 
Peturi í Grund. landastýr- 
ismann, ein fyrispuming 
um, hvuasu gongst við ætl- 
anini.

Sámal Petur í Grund  
svaraði fyTÍspuminginum  
a tmgfundi í síðstu viku.

I viðmerkingunum til 
fynspumingin sigur B jam i 
Djurholm. at tað flúgva 
umieið 60 000 flogfør um 
føroyska ioftrúmið árliga. 
Fyn hetta fáa ialendingar 
eitt fa*st gjald fyn hvørt 
flogfarið, ,sum flýgur í 
økinum.

Tvinn ir m øgu leikar
í svarxnum sigur Sámai 
Petur i Grund. at um føroy- 
tngar vnskja at yvirtaka 
ta-nastuna eru tveir møgu- 
leikar

Antm seta vit eina full- 
figgjaða eftiriitstænastu á 
stovn, ella verða partar av 
tænastuni yvirtiknir.

Verður fyrra  loysnin 
vald, eru føroyingar noydd- 
ir at stovna eina aitjóða 
FTK 'Flight Information 
Kegion i, sum lýkur somu 
krøvini 8um tann íjb- 
lendska, nevnd FIR-Reyk- 
javík. Eitt nú skulu fløgur

gerast í umfatandi flúgvi- 
leiðarar, veðurfrøðiligar 
skipanir og radaraeftiriit.

Eftir upplýsingunum,
sum landsstýrið hevur 
flngið frá danska ferðslu- 
máiaráðnum, so arbeiðir 
altjóða felagsskapurin 
ICOA - sum skal sam- 
tykkja eina stovnan av før- 
oyskari FIR  - við at minka 
um talið av sjálvstøðugum  
FIR-um, tí at eitt nú tøkm- 
liga menningin ger taó 
møguligt at hava størri 
økið undir einum eftirliti 
Hetta ger tað uppaftur 
truplari hjá føroyingum at 
stovna eitt sjálvstøðugt eft- 
irlit.

Sam starv
Landsstýrismaðunn fer tí 
helst at mæla til, at arbeitt 
verður móti eini loysn, har 
føroyingar yvirtaka f'ør- 
oyska loftrúmið innan is- 
lendsku skipanina 

Við hesum væntar lands- 
stýrismaðurin, at krøvini 
til bygnað, manning og út- 
gerð verða minni

Ein arbeiðsbólkur hjá 
landsstýrinum kom longu 
fyri háivumfjíirða ári síðani 
við eini niðurstøðu, har

bólkunn mælti til at heita 
á danska ferðslumálaráð- 
harran at arbeiða fyri, at 
ioftferðsiutænastur fyri yv- 
irflúg\ringar gjøgnum før- 
oyskt ioftrúm skuiu gerast 
í Føroyum.

Hetta kundi verða skipað 
annaðhvørt soleidis, at før- 
oyingar yvirtóku alla form- 
liga ábyrgd og leiðslu, ella 
soleiðis, at fømyingar stóðu 
fyri tí praktiska arbeiðnum  
undir islendskari leiðslu.

Landsstýrismaðurin tyk- 
ist sostatt hella iongur 
móti tí seinnu loysnini.

Sami bólkurin mælir eis- 
ini tii, at samráðingar 
verða tiknar upp við N A TO  
um, at eitt føroyskt felag 
yvirtekur tekniska rakst- 
urin av støðini á Somfelli.

Sum skilst hava danir 
onga avgjørda støðu í mál- 
inum, men hava víst á, at 
sjálvt ein skipan við før- 
oyskum rakstri av tí
føroyska partinum av ís- 
iendsku tænastuni krevur 
góðkenning frá altjóða
felagsskapinum ICAO.

Aitjóda krøv
Ein fyritreyt fyri at fáa 
rættin at røkja egið loftrúm

er, at landið kann bjóða ein 
flogvøll, sum lýkur øll al- 
tjóða krøv, hvat stødd og 
trygd viðvfltur.

Sámal Petur í Grund  
sigur, at Vinnumálastýrið 
hevur vent sær til Statens 
Luftfartsvæsen við nøkr- 
um spumingum, og tá fæst 
at vita, hvørjar treytir 
skulu lúkast, áðrenn føroy-

ingar kunnu átaka sær 
ábyrgdina av føroyska loft- 
rúminum, og harvið fáa 
inntøkur burturúr.

íslendingar hava áður 
sagt, at gjaldini, sum flf>g- 
førini rinda fyri at flúgva í 
loftníminum kring Førtiyar 
og ísland, em  einans end- 
urgjald fyri tær útreiðslur, 
sum ntandast av ábyrgdini

fyri ísiendska og føroyska 
loftrúmið.

Spumingurin er also, um 
tað yvirhøvur gevur nakað 
av sær, at yvirtaka ábyrgd- 
ina fyri loftrúminum.

Áðrenn landsstýrið hev- 
ur flngið svar frá Statens 
Luftfartsvæsen, vil land.s 
stýrismaðurin heldur ikki 
svara Hpumingunum hjá

B jam a Djurholm um, 
hvørjar inntøkur samfelag- 
ið kann fáa av eftirlitinum  
við loftrúminum, og hvørj 
ar inntøkur annars kundu 
verða fingnur burtur úr at 
hava ein 2.200 metrar 
langan flogvøll.

T e ir  fim m  l a r a r a m ir  fin gu  p rógv in i handuð í T inganesi M*inasta hóstlag

Oljan er nú komin 
inn um skúlagátt
Fimm føroyskir 
læ rarar fingu prógv 
handað í famu viku. 
Læ raram ir kunnu 
nú geva frálæru 
innan boring og 
ætlanin er at byrja 
sum skjótast.
-  Um  einar 3 vikur 
skulu vit helst hava 
fyrsta skeiðið, sigur 
Claus Reistmp á  

Landsskúlafyrisiting- 
ini.

PlA MlIi.íf»Rf>

Tveir læ rarar frá tekniska 
skúlanum í Klaksvík, ein 
frá tekniska skúlanum í 
Havn, ein frá Sjómans- 
skúlanum og ein frá Ma- 
Hkinmeistaraskúlanum  
hava nú fingið boriprógv. í 
sjey vikur fingu teir frá- 
læru í jarðfrøði, iogging, 
borivesku, trýHtrifiði og 
ixmtøkni. IJmframt vóru 
teir kunnaðir um strongu 
trygdarkrøvini og vitjaðu 
eisini á fleiri oljupailum  

Claus Keistrup á Lands 
skúlafyrisitingini Higur, at

teir fímm iærararn ir longu 
hava gjørt eitt útkast til 
eitt tvey daga skeið.

iiÓHfiagixi itava vit ein 
fund, har vit ætla at fáa 
seinaatu tutgiiu upp a 
piáss. O g eg rokni við, at vit 
hava havt fýrsta skeiði um 
einar triggjar vikur, sigur 
Ciaus Keistrup.

Skeiðini skulu ætlandi 
halfiast á plássum, har nóg 
nógv boða frá Juttøku.

Claus Keistru|> heldur 
tað vera eitt risastig á røttu 
leiðini, at vit nú hava út- 
húgvið okkara egnu fólk til 
oljuvinnuna. Hann heldur

eÍHini, at tað er gott og sunt, 
at vit í dag spakuliga 
kunnu menna fikkum 
njálvi uttan heinleiðis hjálp 
frá útlendingum.

Vit hava f dag ein 
ávisan kunnleika, Hum vit 
sostatt kunnu arbeiða við- 
ari við og menna, um tíðin 
gongur, sigur (Taus Rei- 
strup.

Og at oljan eisini er 
kotniri inn í skúlaverkið, 
tað ger bara alt nógv meira 
spennandi, leggur hann 
aftrat.

Moirae ger um seg í Finnlandi
Eitt sjónvarjjHlið og 
trý umboð fyri skriv- 
aðu pressuna í 
Finnlandi, vóru á 
konsert við Moirae í 
Helningforn leygar- 
dagin. T gjárkvøldið 
skuldu teir vera við til 
eina Htørri konsert í 
finnka høvuÓHHtaðn- 
um.

Gkorg L. Petehsen

Pressan var væl umlx>ðað á 
konsertini hjó Moirae í 
Kaiielfahriken í Helsing- 
fors leygardagin Hetta er 
ein gamal bygningur til 
framleiðslu av káplum, 
sum er gjørdur urn til ein 
mentunardepil í Helsing- 
fors.

Verri var við áskoðarum, 
sum l>ert vóru nakrir heilt

fáir í tali inni í órnetaligu 
stóru framleiðsluhøllini. 
Tiltakið, sum var ein liður í 
eini norðurlendskari viku í 
Finnlandi, var illa lýst f>g 
nakað frarnmanundan 
høvdu líka fáir áskoðarar 
verið til konsert við einum  
stórum finskum riavni.

Pro fessione llir
Men Moirae gav kortini 
eina professionella fram-

førðslu, sum hugtók fiestu 
áskoðaramar. Teir lótu seg 
ikki ávirka av lítlu áskoð- 
arafjøldini í fjvurstóru høll- 
ini

- Eg royndi bara at 
hyKfØR at nøkrum heilt 
ungurn, sum dansaðu 
frammanfyri pallin, meðan 
vit spældu, segði Terji Ras- 
mussen, sangari, beint eftir 
konsertina, sum vardi í 
tveir tímar.

Og hann gav alt hann 
átti henda dagin -  dansaði 
runt á pallinum erns og vit 
kenna hann her heima. 
Kisini hinir Moirae menn- 
inir livdu við.

-  Tað kendist tó eitt sind- 
ur løgið. Vit høvdu fingið at 
vita, at eini 2.(XX) fólk fóru 
at vera her, segði Kaj Jo- 
hannesen, trummuøláari.

Samanlagt vóru millum 
tíggju f>g fimtan fólk til 
framføreluna.

Tað var eitt sindur 
trupult at telja, tí annað 
virksemi eisini var í stóru 
høllini. í hinum endanum  
hoppaðu lø m  trambolin og 
spældu sær á gólvinum  
sum riddarar við gummi 
svørum.

Tá smágentur tóku yvir- 
tóku pallin aftaná og við 
pappguitarum royndu at 
eftirapa Black Sabbath og 
Abba, kunriu teir fimm úr 
Moirae ikki annað enn 
flenna og rista eitt sindur 
við høvdinum.

-  Hetta er tó nakað av tí 
mest løgna eg havi verið 
vitni til, helt onkur teirra 
fyri.

Men allir vóru glaðir fyri, 
at pressan í øllum førum 
hevði fingið hoðini, f>g møtti 
mannsterk upp

Finsku føroying- 
a rn ir  møttu upp
Kisini vóru føroyingamir í 
Helsingfors møtti mann- 
sterkir. Tey eru fá sum 
húgva har.

Tey sum vóru á konsert- 
ini vóru Anna-M aria Joen- 
sen við danska manninum  
Ali Celebi, Kúni Bratta- 
herg, sum lesur við SiireliusF in ska s jón varp ið  tek u r u p p  u n d ir  knnsertin i við  M n irae  le yga rd ag in

F in sk ir  fo roy in ga r «>g m ak a r  til konsert v ið  M o irae . F.v. A n n a -M a r ia  Joenøen, 
A li Ce leh i Im aðu r A n n u -M a riu ), A n n ik a  .lakoi>Nen o g T a p so  (m að u r  h enn ara ). 
A ftan fy ri sten d u r K úni B ra ttah e rg

Akademiot og Annika Og tey vóru øll væl nøgd býin at eta eftir konsertina. 
Jakobsen við flnska manni við konsertina og fóru aft- 
sínum Tapso. aná saman við Moirae út í


