Týsdagur

lurttim
-

»Beskytteren«
farin aftur til
Danmarkar

Lóg
rokka til
vatnið

- Eg finni meg
ikki í at verða
lagdur undir at
spekulera i
skattafríum vinningsbýti, sigur
Poul Michelsen.

Áðrenn sjóverjuskipið »Beskytteren«, sum rokt hevur
sjóverjuna undir Føroyum og
Gronlandi í 22 ár, setti kós
móti Danmark fyri seinastu
ferð, rullaði manningin á
dekkinum »Dannebrog«
saman.

Arbeitt verður við
at gera eina lóggávu um vatn í
undirgrundini, og
eftir ætlan skal
lógin vera klár til
várs.
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Vestan, 20-25 m/s. Sum
dagurin líður hliðkar veðrió.
Skvggjað og ælavedur, men tó
einstakir sólglottar.
Hitin um 5 stig.

Heimatíðindi 4
■ ■ ■ ■ ■ ■

Boripallar vid Føroyar
darva fiskiskapinum
í morgin almannakunnger
Fróóskaparsetur Føroya
eina oljufrágreiðing, og niðurstøðan er, at oljuleiting
við Føroyar kann darva
fiskiskapinum, men leitingarskeiðið fer neyvan at
taka alla arbeiðsmegina
frá fiskivinnuni
L k ik L a a d a l _____________

Bogi Lenvig fekk
bronsu í NJM
Føroysku svimjaramir,
ið luttóku í norðurlendsku meistarakappingini fyri unglingar i
Aalborg, fingu fleiri góð
úrslit heim vió aflur á
klettamar. Bogi Lenvig
framdi einki minni enn
eitt bragd, tó ið hann
gjørdist
triðbestur á
1500 metrum í frísvimjing. Hetta var samstundis føroyskt met, og
eisini fyrstu ferð, at føroyingur slapp á sigurspallin í hesi kapping.
íalt settu føroyingar-

nir heili fýra føroysk met
um vikuskiflið. Bogi sló
sjálvur ganda itietið I
400 metra frísvimjing,
og saman við Andrassi
Thomsen, Hc-ina Harryson
og
Kristoffuri
Hentze setti hann nýtt
met í 4x200 metra
liðsvimjing. Fjórða metið
átti Sheila millum Garðam ar
úr
Tvøroyrar
Svimjifelag á teininum
50 metra frísvimjing.

[gtróttur

Signar á Brúnni
kennir seg tryggan
Tad er danska kirkjumálaráðið sum setir
so høg krøv, at kirkjulógimar ikki kunnu
lýsast, sambært
Signari á Brúnni.
G k o r i ; L . P k tk r s k n
- Fólkaflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin em eisini
kunnaðir um mína støðu til
kirkjulógirnar, og har havi
eg fulla undirtøku, sigur
Signar á Brúnni, landsstýrismaður.
Hann liggur annars nær
við einum misáliti, tí hann
hevur sagt, at hann ikki vil
fullføra arbeiðið við kirkjulógunum, og lýsa tær.
Løgtingið samtykti áðrenn valið sjey kirkjulógir
av átta. Tann seinasta lógin
í pakkanum náddi líka at
fáa 1. viðgerð, men fall so
burtur, tá nýval varð útskrivað.
Tað er henda seinasta
lógin sum Signar á Brúnni
ikki vil brúka orku til at fáa
avgreidda.
- Tað tekur tveir mánaðir at fáa hana ígjøgnum
løgtingið, og seinast tók tað
meira enn eitt ár at fáa
lógina avgreidda í Fólka-

tinginum, sigur Signar á
Brúnni.
Hann vísir samstundis
til eitt bræv frá danska
kirkjumálaráðharranum,
sium sigur, at hon ikki vil
lýsa lógim ar fyrr enn tann
seinasta er samtykt og allar kunngerðirnar eru lidnar.
- Tá alt hetta drúgva
arbeiðið einaferð er liðugt,
er arbeiðsbólkurin komin
væl á mál, sigur Signar á
Brúnni.
Bólkurin, sum Signar á
Brúnni vísir til, er hann
sum settur er at fyrireika
yvirtøkuna av kirkjuni.
Alfred Olsen, tingmaður
Samhandsfloksins,
sum
setti Signari fyrispurning
um málið, sigur, at hann í
løtuni arbeiðir við at fáa
greiði á málinum, og fer at
hiðja um innlit.
— Misálitið er ikki tað
fyrsta vit seta fram, men
fara at kanna aðrar møgu
leikar. M.a. um tað er
møguligt hjá einum løgtingslimi at leggja seinasta
lógamppskotið fram. Og
kunngerðimar, sum sagdar
eru mangla, em longu
gjørdar. Vit sláa okkum
ikki bara til táls við, at
landsstýrisnmðurin ikki vil
lýsa lógirnar, sigur hann.

Sjálvt um tað kann tykjast sum
■bestilt arbeiði", tá ið ein stór
(iljufyritøka stuðlar Froðskaparsetri Føroya í at gera eina verkætlan, sum skal lýsa búskaparligu avleiðingarnar fyri fiskivinnuna av, at oljuleiting er undir
Føroyum, so er tað at gleðast um,
at tað júst er setrið, sum hevur

gjørt hesa kanning. Var talan um
eitt ráðgevandi virki hjá eini
oljufyritøku, sum kanska eisini
tekur sær av øðrum uppgávum
hjá oljufyritøkuni, so er ringt at
ímynda sær, at nakað kritiskt
ella negativt kom burturúr.
E itt fyribils skriv frá Fróðskaparsetrinum vísir, at kanningin
hevur lagt dent á at siga føroyingum, hvørjar broytingar fara at
henda
innan
fiskivinnu
og
arlx'iðsmegi.
Talan er tiert um eina kanning
av leitiskeiðinum. Hetta vil siga,
áðrenn sjálv framleiðslan byijar.
Av tí at oljufyritøkur eru vam ar
við at spýta alt ov nógvan pening
rfBLoýsku undirgrundina, áðrenn
vissa fjest fyri, um oljan er her, so
ganga Jens Helgi Toftum og
Søgu- og Samfelagsdeildin út frá,
at bert einir tveir boripallar
verða
á
føroyaleiðini
í

leitiskeiðinum. Við hesum í huga
siga tey: -Úrslitini vísa, at
boripallar á valdu leiðunum
kunnu darva fiskiskapinum Um bert tveir leitipallar verða
á føroyaleiðini, so fer hetta tó ikki
at verða til serliga stóran ampa
fyri fiskiskapin ella skerja veiðimøguleikarnar munandi.
Her er tikin hædd fyri bæði
einum og øðrum. Fyri tað fyrsta,
so metir Fróðskaparsetrið, at
tørvur bert verður á tveimum
leitiboripallum. Um hetta tal av
leitipallum er rætt, vita tey ikki
at siga, men metingamar em
grundaðar á tey øki, sum oljufeløg hava nominerað til oljuleiting.
Kanningin visir bt‘rt, hvussu
árinið verður í sjálvum leitiskeiðinum. Onki verður sagt um sjálvt
framleidsluskeidið. Tá ið leitiskeiðið, við tveimum smáum

leitiboripallum,
kann
-darva
fiskiskapinum-, hvussu stórt árin fara so allir teir veruligu boripallarnir at hava á fiskiskapin, tá
ið, ella um, tað vísir seg, at oljan
undir Føroyum skal útvinnast?
Leitiskeiðið fer ikki at skapa
serliga nógv nýggj arbeiðspláss í
Føroyum, sigur kunningin eisini.
Fólk og serlrøðingar fylgja við
teimum
útlendsku
Ixiripallunum.
Flytingingar innan arbeiðsmegina eru eisini kannaðar, og
tað vísir seg samba'rt Fróðskaparsetrinum, at flýggjanin ur fiskivinnuni yvir í oljuvinnuna ikki
verður so stór. 1 skfivinum sigur
setrið: ■Niðu rstøðan...er, at hóast
oljuvirksemi kann ávirka føroyska buskapin, og at hetta umvegis kann ávirka fiskivinnuna,
so verður ávirkanin valla so stór,
at fólk fer at leita sær úr fiski-

vinnuni i oljuvinnuna ella aðrar
vinnur i so stómm tali, at tað
hevur
skaðiliga
ávirkan
á
fiskivinnuna ■■
Tað, sum kann órógva eitt sindur i sambandi við ávirkanina á
arbeiðsmegina, er, at nú tosar
Fróðskaparsetrið um oljuvirksemi og ikki oljuleiting. Vil tað
siga, at arixáðsflytingin er kannað út frá einum komandi oljuvirksemi i sini heild, og ikki eini
komandi oljuleiting?
At enda sigur setrið í skrivinum, at fiskivinnan sjálv hevur
ábyrgdina, uni tað skuldi hent
seg, at arbeiðsmegin rýmir úr
fiskivinnum yvir í oljuvinnuna
Talan verður ikki um serliga góðar treytir og sømdir innan oljuvinnuna, men heldur ti at kappingarstøðan hjá fiskivinnum er
so vánalig á arbeiðsmarknaðinum.

Hugnaløta
í skáanum
Veðurmenninir høvdu boðað
frá liggjandi stormi allan
sunnudagin. Men teir í Lions
vildu kortini ikki bróta gamlan
sið.
Seinnapartin
sunnudagin
varð tí á tíggjunda sinni skipað
fyri hugnaløtu í Viðarlundini í
Havn, júst til frama fyri viðarlundina.
Hóast ótryggu veðurforsøgnina, helt hetta kortini ikki fólki
aftur. Mett verður, at eins nógv
fólk vóm í ár sum í fjør.
Fyrstu ferð, skipað varð fyri
hesum tiltaki, var í 1989, eftir
at herviliga jólaódnin hevði
oyðilagt stóran part av Viðarlundini í Havn. Lions-felagið í
Havn tók eftir skaðan avgerð
um at endurskapa Viðarlundina, og fór tí í samstarv við
Skógrøkt Landsins um hetta
mál.
Ein sunnudag í adventini
hevur
felagið
skipað
fyri
hugnaløtu í somu Viðarlund,
har fólk hava havt møguleika
at keypa tilfar til jóladekorasjónir ella lidnar dekorasjónir.
Afturvendandi
tiltakið
í
Viðarlundini hevur givið heilt
fitt av peningi til hetta uppbyggingararbeiðið - íalt einar
120.000 kr.
Mvnđ Finnur
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