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Suðuroyar- 
flúgvingin má 
kannast gjølla
Finnbogi Arge hevur fingið 
uppskotið um flúgving millum 
Suðuroynna og meginokið, 
sum hann metir vera á beinari 
leið. Men neyðugt er kortini við 
drúgvum kanningum og 
politiskari viðgerð áðrenn 
ætlanin kann setast í verk

Heimatíðindi 3

Lukku- 
pillarar vinda 
upp á seg
Nytslan av sokallaðu 
»lukku-pi!larunum« móti 
tunglyndi økist í stórum.
-  Teir vísa seg at virka, 
sigur Sølvi Winther Olsen, 
kommunulækni, sum 
høvuðsorsøk

Heimatíðindi 3

Ronaldo 
vísti síni 
kynstur
Ársins fótbóltsleikari, 
Ronaldo, var tann stóri 
spælarin tá Ðrasilia vann 
ein tryggan sigur á 
Marokko. Norðmenn 
hinvegin spældu ræðuligt, 
men fingu attur javnleik

ítróttur 6

Útnyrðingur, 8-13 m/s, sum 
fráliður 15 m/s. Skýggjað ella 
samdrigið og regn eitl skifti. 

Hitin 7-12 stig

Oljufeløg lata 1,7 mió. kr. til gransking
Oljufeløgini Statoil, 
Mobil og Enterprise 
hava avgjørt at lata 
Fróðskaparsetrinum 
1,7 mió. kr. til kann- 
ingararbeiði í 
samband við 
komandi oljuvinnu 
við Føroyar

E u  G u it e s e n __________

f gjár vóru umboð fyri At- 
lantic Margin Group í 
Føroyum fyri at undir- 
skriva eina avtalu við 
Fróðskaparsetrið.

Avtalan er ein sokaliað 
3-óra si>onsoreringsavtala 
upp á tilsamans 1,7 mió. 
kr. til Fróðskaparsetrið.

Peningurin fer til at 
figgja eina samansetta 
verkætlan, sum partvíst 
snýr seg um at løna einum

norskum professara í 
oljuverkfrøði og til at 
figgja lesnaðin hjá einum 
PhD-studenti.

Ætlanin er. at profess- 
arin bert skal vera lutvíst 
knýttur at Fróðskapar- 
setrinum. og at hesin skal 
virka sum vegleiðari hjá 
PhD-studentinum, meðan 
hann lesur á náttúruvís- 
indadeildini hjá Fróðskap- 
arsetrinum.

Evnið á verkætlanini er 
at kanna spenningar í før- 
oysku undirgrundini, sum 
kunnu órógva otøuboring- 
amar, og ætlanin er, at 
tilfarið skal almanna- 
kunngerast, tá verkætlan- 
in er liðug.

Orsøkin til at hetta evn- 
ið er tikið fram um onnur 
er, at jarðfrøðin kring Før- 
oyar fer at seta serliga stór 
krøv til tær oljuboringar, 
sum væntandi fara í 
gongd um nøkur ár.

Setti professarin, sum 
skal nýta 2()'/f av síni ar- 
beiðsorku tii hesa verk- 
ætlanin, kemur væntandi 
frá Høgskolen i Stavanger, 
sum Fróðskaparsetrið 
gjørdi samstarvsavtalu 
við í fjør.

Umframt hesa verkætl- 
anina skal professarin 
vera við til at menna eina 
komandi føroyska útbúg- 
ing innan oljuverkfrøði á 
F’róðskaparsetrinum.

í næstum fer Náttúru- 
vísindadeilin at lýsa eflir 
egnaðum til PhD-lesn- 
aðin, sum samstundis er 
eitt granskingararbeiði, ið 
skal enda við eini ritgerð 
um kanningarevnið.

Leiðari á Náttúruvís- 
indadeildini er Hans Pauli 
Joensen. Hann sigur, at 
høvuðsendamálið við 
verkætlanini er at upp- 
byggja føroyska vitan á 
universitetsstøði í sam-

band vió eina komandi 
oljuvinnu við Føroyar.

AMG-bólkurin, sum er 
eitt samstarv millum olju- 
feløgini Statoil, Mobil og 
Enterprice, rindar allan 
kostnaðin av verkætlan- 
ini, sum tilsamans Ijoóar 
upp á 1,7 mió. kr. Lands- 
stýrisins partur verður 
sostatt bert at geva verk- 
ætlanini innivist á setr- 
inum.

Utgjaldingin til Fróð- 
skaparsetrið skal fara 
fram x fýra pørtum. Fyrsti 
partur upp á 300 t. kr. 
verður goldin í sambandi 
við, at verkætlanin byijar 
í august í ár. Tvey tey 
næstu árini verða 550 t. 
kr. goldnar árliga, og tá 
verkætlanin væntandi 
verður liðug á vári 2001, 
verða tær síðstu 300 t. kr. 
goldnar.

Ein sendi- 
nevnd fra 
Atlantic 
M argin 
Group, vid 
norðmannin 
um, John 
Inderhaug á 
odda læt í 
g jár Fród- 
skapar- 
setrinum 1,7 
mió. kr. til 
foroyska 
o|ju-
gransking
Mynd Kaiiu.tr

Skála-tilboðid 1,5 mió. ov høgt
Skipasmiðjan á 
Skála bjóðadi saman 
við fyra donskum 
uppá bygging av 
nýggjari feiju. 
Eydnan var ikki við 
teimum á hesum 
sinni

Sno rri B rend________

Tíverri fyri føroyskt 
skipasmíð og arbeiðsfólk-

ið á Skála var tilboðið um 
bygging av nýggjari 
danskari feiju ov høgt.

Fyrrapartin í gjár var 
stórur spenningur á 
Skála og á ráðhúsinum í 
danska býnum Breum. 
Avgerðin skuldi nú tak- 
ast, hvør skipasmiðja 
skuldi byggja ta nýggju 
ferjuna til Hvalpsund- 
leiðina við Límfjørðin.

Seks skipasmiðjur 
høvdu latið inn tilboð, 
harav skipasmiðjan á

Skála var tann einasta 
uttan fyri Danmark.

Men stjórin, Gunnar 
Mohr kundi í gjár bert 
staðfesta, at teir hesa ferð 
gjørdust ov stuttir.

-  Tíverri, var stutta 
viðmerking hansara.

5,5 mió. á muni
Hóast tilboðini vórðu lat- 
in upp í gjár, er enn ikki 
endaliga avgjørt, hvør 
skal byggja nýggju 
ferjuna.

Tær fimm skipasmiðj- 
urnar, sum høvdu latið 
tilboð síni inn vóru hesar: 
Søby Motorfabrik og Stál- 
skibsværft 22,2 mió., 
Morsø Værft 22,6 mió., 
Esbjerg Oilfieldservice 
23,663 og skipasmiðjan á 
Skála við 23,750 mió.

Dýrasta tilboðið var tó 
frá Hvide sande Skibs- og 
Bádebyggeri, sum kundi 
byggja feijuna fyri 25,7 
mió. -  ella 5,5 mió. dýrari 
enn lægsta tilboðið.

í treytunum fyri bygg- 
ingina stendur, at feijan 
skal kunna latast eigar- 
unum 1. juni næsta ár. 
Men skipasmiðjan í Søby 
kann fyrst megna hetta 
I november, meðan teir í 
Morsø halda seg til tíðar- 
freistina.

f komandi viku fara so 
kommunumar, ið standa 
aflanfyri nýggju Hvalp- 
sund-ferjuna at taka 
støðu tU, hvat tilboð tær 
skula taka við.

Skipasmiðjan á Skála 
legði í tilboði sínum dent 
á at hon kundi yvirhalda 
tíðarfreistina. Men av tí 
at so stórur munur er á 
tilboðunum, verður bert 
talan um at velja millum 
tvey tey lægstu tilboðini, 
veiður upplýst úr um- 
sitingini í donsku komm- 
ununi.

Gott
spæli-
pláss
So skjótt sum ein góð løta 
er, leita nógv fólk, ikki 
minst tey á harnaansing- 
arstovnunum, sær út fyri 
dyr til okkurt av teimum 
mongu fríøkjunum í 
Havn.

O fla gongur leiðin oman 
í Sandagerði, har gott er 
at spæla hjá børnum.

í gjár var ein sera góður 
dagur, og um morgunin 
vóru millum annað hesir 
tríggir dreingirnir, sum 
ganga í bamagarðinum á 
Argjum, niðri á sandinum 
og spældu.

Sambært veðurmonn- 
unum var góðveðursløtan 
í gjár stokkut, tí teir lova 
skíggjað veður í dag við 
rættiliga nógvum vindi, 
upp í 15 m/s.

Ivasom avtala
I n g i R a s m i SSKN

Niels V. Skak-Nielsen, sunx 
var formaður i Káðgevandi 
nevndini fyri Føroyar í 
árunum 1975-1992, hevur 
hildið lágan profil, nú 
bankamálið hevur verið 
ovast á dagsskranni i við- 
urskiftunum nxillum Før- 
oyar og Danmark. Men nu 
tekur hann blaðið frá 
munninum

Hann setir stórt spumar- 
tekin við avtaluna, sum 
Føroyar og Danmark hava 
gjørt -  og ivast í, um 
danska Fólkatingið fer at 
góðtaka avtaluna uttan 
bardaga.

-  Frá danskari síðu -  tað 
umfatar eisini Den Danske 
Bank -  eru nxistøk gjørd 
móti landsstýrinum i sam- 
bandi við at bankamir fóm 
av knóranum. Tað broytir 
kortini ikki ta sannroynd, 
at orsøkin til tær búskap- 
arligu ólukkurnar, sum 
rakti Føroyar, var ábyrgd- 
arleysi fiskivinnupolitikk- 
urin og búskaparpolitikk- 
urin annars, sum lands- 
stýrið førdi síðsta partin av 
80-ámnum, sigur Skak- 
Nielsen.

Eingin bankaskipan 
hevði yvirlivað slxka 
kreppu, heldur Skak-Niel-
sen.

Sjálvur ávaraði hann 
óteljandi ferðir bæði før- 
oyskar og danskar mynd- 
ugleikar - men ráðaloysi 
ráddi.

Góða føroyska avtalan - 
sunx við øllunx er góð fyri 
yvir 2 milliardir krónur -  
einans læt seg gera, tí 
•'ganske særliga omstæn- 
digheder - hava verið gald- 
andi beint nú, heldur Skak- 
Nielsen og sipar til innan- 
ríkispolitisku viðurskiflini 
i Danmark, sum em tengd 
at føroysku fólkatingsum- 
boðanini.

-  Munnu ikki orxkrir før- 
oyingar hava ringan 
smakk í munninum? 
Kanska verður tað út- 
javnað beint nú við stolt- 
leika um góðu samráðing- 
arevnini hjá løgmanni - 
men tað kann blíva ein 
stuttfreistaður vinningur, 
sigur Skak-Nielsen í við- 
merking i blaðnum i dag.
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