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23 oljufeløg samstarva um umhvørvistøl
-  Samstarvið er ser- 
ligt og tað fyrsta av 
sínum slag í øllum 
heiminum, sigur Alex 
Buvik, sum umboðar 
Oljufyrisitingina í 
styribólkinum fyri 
verkætlanini

Eli Gi ttesen__________

-  Eg var heilt bilsin yvir, 
at oljufeløgini vildu fara 
inn í hetta samstarvið, áðr- 
enn tey yvirhøvur vita, 
hvar tey fáa loyvi til at 
royndarbora. sigur Alex

Buvik, sum er trvgdarleið- 
ari á oljufyrisitingini og 
hevur fleiri ára royndir 
innan oljuidnaðin.

-  Tað vanliga er, at olju- 
feløgini bruka pening til 
slíkar kanningar, tá tey 
vita hvar tey fáa loyvi til at 
bora. Men her verða brúk- 
tar fleiri milliónir til kann- 
ingar, áðrenn nakar hevur 
fingið nakað boriloyvi og 
tað er als ikki vanligt, sigur 
Alex Buvik.

Neydugir
upplýsingar
Tey 23 oljufeløgini og um-

boð fyri vísindastovnar í 
Føroyum hava nú gjørt 
sáttmála, við tí endamáli at 
samstarva um at fáa til 
vega nóg mikið av upp- 
lýsingum/talmongdum um 
føroyska havumhvørvið 
(lívfrøðiliga, alisliga og 
evnafrøðiliga).

Hetta taltilfar skal vera 
grundin undir teimum sun- 
durgreiningum um vandar, 
sum gerast mugu, áðrenn 
søkjast kann um boriloyvi.
Upplýsingarnr eru millum 

annað neyðugir, so olju-fel- 
øgini kunnu byggja útgerð, 
sum er nóg trygg til før- 
oyskt havøki.

Verkætlanin er liður í 
fyrireikingunum undan 
fyrsta loyvisumfarinum, 
sum va*ntandi verður rætt- 
iliga skjótt.

Samstarvið ber heitið 
GEM-verkætlanin og hev- 
ur sum endamál at savna 
taltilfar og at gera kann- 
ingar fyri at kortleggja økið 
kring Føroyar út frá einum 
jarðfrøóiligum-, lívfrøðilig- 
um- og havfrøðiligum sjón- 
armiói.

Stór verkætlan
GEM-verkætlanin verður 
stýrd av einum stýrisbólki,

sum hevur til uppgávu at 
stýra verkætlanini, so hon 
røkkur sínum endamáli, og 
at játta pening til einstøku 
partsverkætlanimar.

Formaður í stýribólkin- 
um er Halvor Snarvold. 
Føroysku umboðini í stýris- 
bólkinum eru Alex Buvik 
frá Oljufyrisitingini og 
Hjalti í Jákupsstovu frá 
Fiskirannsóknarstov'uni. 
Harumframt sita trý um- 
boð fyri oljufeløgini eisini í 
stýribólkinum.

Undir stýrisbólkinum 
eru tríggir fakbólkar. Fyrst 
er ein jarðfrøðibólkur, sum 
skal kanna fysisku viður-

skiftini á havbotninum. 
Hamæst er ein lívfrøði- 
bólkur, sum skal kanna djó- 
ra- og plantulívið í sjónum 
og á havbotninum kring 
Føroyar. Triði bólkurin er 
ein kombineraður veður- 
lags- og havfrøðibólkur. 
Hesin bólkur skal savna 
upplýsingar um vind-, al- 
du- og streymviðurskifli í 
føroyska økinum.

Allir tríggir bólkarnir 
fara at brúka tað taltilfar 
og tær kanningar, sum em 
til taks, men fara harum- 
framt at seta nýtt kanning- 
ararbeiði í gongd. Úrslitið 
av hesum staðbundnu

kanningunum skal so vera 
við til at hækka vitanar- 
støðið hjá oljufeløgunum. 
Aðalmálið hjá oljufeløgun- 
um við verkætlanini er at 
fáa vitan til vega, so neyð- 
ugar umhvørvis- og trygd- 
armetingar kunnu gerast, 
áðrenn farið verður undir 
borivirksemi.

Henda umfatandi verk- 
ætlanin undir-strikar í 
stóran mun tann týdning, 
oljufeløgini leggja í, at um- 
hvørvisspumingurin verð- 
ur loystur so tíðliga sum 
møguligt.

Roknað verður við, at 
verkætlanin kemur upp í

nakrar tíggjutals milliónir 
og fer at vara, so ieingi olju- 
virksemi er við Føroyar. 
Men uppgávurnar broytast 
helst nakað við tíðini.

Fysiska ramman um 
GEM-verkætlanina verður 
føroyska fyritøkan Atlanti- 
con, sum iandsstýrið og 
føroysku vinnufeløgini eiga 
í felag. Fyritøkan skal stan- 
da fyri teimum einstøku 
kan n i ngarver kæt lan un u m 
og umsita upplýsingamir 
fyri oljufeløgini.

Runavíkar telefonstød 
digitalstýrast
Gongur eítir ætlan, 
verður telefonstøðin í 
Runavík digitalstýrd 
frá 19. mars. Tá er 
arbeiðið at digitali- 
sera allar felagar 
undir øki 4 liðugt

JOAXNKS S. HaXSKN

Øki 4 telur í dag 4423 fel- 
agar, harav Runavíkar støó 
hevur 2108 felagar.

TLF og L. M. 
Ericsson
-  Tá ein útbygging sum 
henda tøkniliga liggur á 
einum sera høgum støði, 
sigur tað seg sjálvt, at um- 
leggingin hevur kravt nógv 
av fólkinum hjá telefon- 
verkinum her í oynni, sum 
hava gjørt arebiðið saman 
við fólki frá L. M Ericsson, 
sigur Sofus Nielsen, økis- 
leiðari.

Hann legur eisini dent á,

at alt arbeiðið í sambandi 
við umleggingina er gjørt 
samstundis sum alt tað 
dagliga arbeiðið.

Eitt slag av 
home-telefoni
Tá arbeiðið er liðugt, fara 
allir felagar undir 47-, 48- 
og 49000 at merkja eina 
broyting til tað betra, sigur 
Sofus Nielsen.

-  Meiri kann gerast av 
felaganum heima. ja eitt 
slag av home-telefoni.

Telefonin verður kvikari 
og meiri brúkaravinarlig.

Fleiri eykatænastur
Eisini hevur nýggja skip- 
anin við sær, at felagarnir 
fáa fleiri eykatænastur, 
bæði privatir og vinnuligir 
felagar.

Sum dømi nevnir Sofus 
Nielsen, at ringir ein felagi, 
og móttakarin er bundin, 
so er bara at trýsta 5. Tá so 
móttakann er liðugur at 
tosa, ringir telcfonin hjá

felaganum sjálwirkandi 
uppaftur, og samband er 
millum felagamar. Ein 
tænasta sum henda styttir 
nógv um bíðitíðina.

Ein onnur tænasta, sum 
verður møgulig frá 19. 
mars, er, at ynskir felagi 
veking, so kann hettar 
eisini avgreiðast heima.

Nógvar aðrar tænastur 
eru í sambandi við um- 
leggingina, sum eisini 
hevur við sær eina tænastu 
í sambandi vió víðarikopl- 
ing, sum serliga kann 
koma smærri vinnufyritøk- 
um væl við.

Meiri pláss 
á støðini
Eitt annað sum umlegg- 
ingin eisini hevur við sær 
er, at meiri pláss verður á 
sjálvari telefonstøðini, tí 
útgerðin, sum nú verður 
uppsett, krevur bert 1/20. 
av tí plássi, sum áður var 
neyðugt.

Úpp á fyrispuming nær

GSM skipanin verður tøk í 
Eysturoynni, sigur Sofus 
Nielsen, at gongur eftir 
ætlan, skuldi henda skipan 
koyrt í Eysturoynni um 
gott og væl eitt ár.

Vid frá byrjan
Ingvard Olsen á Glyvrum, 
sum vit eisini hittu, er 
fegin um hesa útbygging- 
ina, ið er ein av mongum, 
sum Ingvard hevur verið 
við til.

Ingvard hevur starvast 
hjá Telefonverkinum í 48 
ár. Sjálvur var hann við til 
at byrja automatiseringina 
í 1958. Tá vóm einans 300 
felagar knýttir at støðini í 
Runavík.

Upp á fyrispuming um 
broytingar sigur Ingvard, 
at tað hevur verið stór 
brojding til tað betra, at 
allar linjur í dag liggja nið- 
urgrivnar, so veður og 
vindur onga ávirkan hava 
á telefonnetið.

í dag starvast átta fólk

Sofus Niclsen og Ingvard Olsen havu báðir verið við í útbyggingini í sambandi við d ig italiseringina av 
øki 4, Og te ir  eru væl nøgdi r við  úralitid Mynd: Jónnnea 8. Hanwn

hjá Telefónverkinum í  búðin, sum heldur til í verkimim í SøldHrfirði, <>g yrkndagar millum kl. 10 og 
Eysturoynni, írokhað Tele- hygninginum hjá Telefon- sum hevur avgreiðslu 16.

I Dreymur Jóansøkunátt- eru 12 leikarar, ið lutuð hava 20 lcik lutir sínámill- 
um. Her eru tað tey ba*ði Ria Tórgarð og Páll Danielsen, ið  eru á pallinum í 
Norðurlandahúsinum eina løtu. Mynd: Kalmar l.indenHkov.

D agur Shakespeare
Tað er í kvøld, at 50. leikur 
hjá 20 ára gamla sjón- 
leikarabólkinum Grímu 
verður framførdur.

Sostatt er hetta ein rætt- 
ur veitsludagur fyri Ixilkin, 
sum hevur fingið Norður- 
landahúsið bæði at venja 
og spæla stóra leikin hjá

William ShakesjHíare 
-Dreymur Jóansøkunátt”

Axel Tórgarð hevur um- 
sett úr enskum til føroyskt.

í leikinum, sum varir út 
við tríggjar tímar, eru 12 
leikarar, ið tilsamans hava 
um 20 leiklutir. Eyðun Jo-

hannesen, leikstjóri, hevur 
sett leikin, sum framførdur 
verður í einar tvær vikur, 
upp og leikstjómað.

Eflir framførsluna í 
kvøld verður móttøka við 
ábiti.

Fiskaarbeidi kann aftur 
gerast veruleiki á »Polarfrost«

Flakavirk ið í Vógi h«»vur verið  afturlatið síðani á heysti 1994. Nú verður ein 
roynd gjørd at fáa virksemi aftur her

Uppskot er lagt fyri 
tingið, har landsstýr- 
inum verður heimilað 
at keypa fyrrverandi 
Polarfrost í Vági, 
soleiðis at virksemi 
aftur kann fáast á 
flakavirkinum

Snohhi Bhknu___________

Fríggjadagurin 30. septem- 
ber 1994 var ein sermerkt- 
ur dagur í Vágs bygd.

Henda dagin fóru fólk 
sum vanligt til arbeiðis á 
flakavirkinum í Vági, kan- 
ska við vitanini um, at 
hetta var seinasti arbeiðs- 
dagur teirra á Polarfrost í 
eina tíð.

Hóast 3 1/2 ár eru farið 
síðani henda dag, hevur 
einki vinnuligt virksemi 
verið á hesum flakavirkin- 
um síðani tá.

Men nú ætlar tingmað- 
urin Henrik Old at gera 
nakað við hetta málið, og 
hevur tí skotið upp, at 
landsstýrið fær heimild at 
keypa hetta virkið.

Ta hetta er framt, kann 
landsstýrið so selja virkið

víðari til hægstbjóðandi, 
sum vil átaka sær at fáa 
virksemið í gongd aflur á 
flakavirkinum.

Vónir kveiktar
Henrik Old sigur, at veru- 
leikin er tann, at hvørki 
Fiskavirking ella Fram- 
taksgrunnurin hava viljað 
havt virkið í gongd aftur.

-  Tær treytir, sum aðrir 
áhugaðir hava fingið, hava 
verið so út av lagi harðar, at 
eingin møguleiki hevur 
verið at kunna byija aftur, 
sigur hann.

Tá seinasta umleggingin 
av eigaraviðurskiflunum í 
Fiskavirking fór fram fyri 
góðum ári síðani, kveikti 
hetta vónir í Vági, tí hetta 
felag tá varð býtt sundur.

Eftir hetta vórðu átta 
virkir eftir í Fiskavirking, 
ið øll skuldu í gongd, meðan 
restin varð yvirtikin av 
einum felag hjá Føroya 
Banka.

Tingmaðurin sigur, at tí- 
betur eru flestu virkini, 
sum vórðu loyst frá Fiska- 
virking, so líðandi komin í 
gongd aftur.

Stórt arbeiðsloysi
Av hesum átta virkjunum, 
sum Fiskavirking hevði 
eflir, var flakavirkið í Vági 
eitt.

-  Men heldur ikki hesa 
ferð er nøkur vón fyri virk- 
seminum á flakavirkinum í 
Vági.

-  Tí er greitt, at Eiska- 
virking fekk virkið í Vági í

sín bólk við bert tí eina 
endamálinum: Einki virk- 
semi skal vera í Vági, vísir 
Henrik Old á.

Fyri sunnaru helvt av 
Suðuroynni hevur hetta 
havt katastrofalar fylgjur, 
soleiðis at hetta økið enn 
hevur størsta arbeiðsloysið 
í landinum.

Landsstýrið er helst ein-

asti instansur, sum kann 
trýsta Framtaksgrunnin 
og Fiskavirking at selja 
virkið treytaleyst, soleiðis 
at hetta trupla mál kann 
verða loyst.

Henrik Old sigur, at 
hann ikki kann staðfesta 
tær fíggjarligu avleiðingar- 
nar, fyrr enn uppskot um 
keypsavtalu fyriliggur.

Bahá’í samfelagið fagnar kvinnudegnum
'l'að <;r søgan um, hvussu 
vanligu kvinnnurnar skap- 
tu søgu, ið verður prísað al- 
tjóða kvinnuđagin. 

j Síðan dagurin á fyrsta 
sinni varð hildin í 1911, 
hevur dagurin um allan 
heim verið eitt høvi hjá 
kvinnum at savnast at 
fegnast um gongdina á 
frælsisleið og til at sýna 
teir sigrar, sum tær enn 
mugu vinna.

Bahá’í-trúgvandi kvinn-

umar hátíðarhulda altjfiða 
kvinnudagin við at kunna 
fleiri um ST-stevnuna, sum 
miðjar ímóti at beinast skal 
fyri øllum mismuni, sum 
kvinnum er fyri - kvinnu- 
stevnan. Kvinnustevnan er 
eitt altjóða lógaruppskot til 
kvinnurættindi. Henda 
stevna savnar og víðkar 
tiltøk, sum ST-stovnurin 
áður hevur sett í verk í 
sumhandi við mismun, sum 
er grundaður á kyn. Annað

er, at hon stimbrar tey 
viðurkendu mannarættin- 
dini, tí hon somulciðis lýsir 
mismun, ið er kvinnum 
fyri, sigur Kvinnufram- 
burðardeihlin hjú Bahá’í 
samfelagnum.

-  Uttan so at kvinnum av 
sonnum verða veitt 
javnrættindi, fáa hvørki 
ta*r ella menn fult og heilt 
ment tað, ið tey eru før fyri, 
og varandi friður og alman- 
narættindi kunnu ikki

staðfestast, verður sagt.
Tey, ið trúgva á Bahá’í, 

eru fullvís í, at kvinnu- 
frælsið er grundstøðið und- 
ir framhurði menniskjans. 
Um vit fara at megna at 
grunda og f'remja siðalags- 
læru og lógligu umstøður- 
nar, sum eggja til og veita 
rættvísi í samfelagnum, fer 
limaskapur kvinnunnar at 
verða ajavnur við lima- 
skapin hjá monnum.

?


