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Føroyingar eiga 
al úlbúgva seg 
innan oljuvinnu

Nottingham Forest 
á Svangaskarð
Skal innvíga grasvølli í dysti ímóti landsliðnum týsdagin 17. september
Tofta ítróuarfelag hevur 
frá enska 1. deildar- 
felagnum Notlingham 
Forest fingið staðfest, at 
l ið ið  kann leika á 
Svangaskarði týsdagin 17. 
september. Dysturin ætl- 
ast at vera ímóti før- 
oyska landsliðnum.

Niklas Davidsen, for- 
maður í Tofta ítrottar- 
felag, upplýsir, at nú 
verður kannað, hvussu 
fíg g ja r lig t  grundarlag 
kann skapast undir til- 
takinum. Umframt at fáa 
goldið ferða- og uppi- 
haldsútreiðslumar, krev- 
ur enska felagið ávísa 
upphædd fyri at koma 
hendan vegin. To fta  
ítróltarfclag megnar ikki

sjálvt at átaka sær hesar 
útreiðslur, og tí verður 
arbeiu við at fáa stuðlar 
at fíggja tiltakið.

Kendir leikarar
Forest er miilum kend- 
astu feløgini í Onglandi. 
Seinasta kappingarár end- 
aðu teir á 8. plássi, í 
1977-78 vóru teir meist- 
arar, og áríð eftir vunnu 
teir europa-kappingina 
fyri meistaralið.

Kendasta andlitið í fel- 
agnum er venjarin Brian 
Clough. Hann hevur 
verið leiðarí síðani januar 
1975. Talan er um nógv 
longsta tíðarskeið nakar 
av teimum 22 venjarunum

í 1. deild í Onglandi hev- 
ur sitið í sama starvi.

Landsliðsleikarar
Á  liðnum eru fle ir i 
landsliðsleikarar: verju- 
leikaramir Sluart Pearce 
og Des W alker eru 
millum stuðlarnar á 
enska landsliðnum, og 
sonur venjarans N igel 
Clough hevur verið á 
landsliðnum fleiri ferðir.

Dýrast lcikarin er á- 
lopsleiakrin Tcd Sher-

ingham, sum felagið í 
juli mánaða í ár keypti 
frá M illw all fyri tvær 
milliónir pund ella einar 
22 milliónir krónur.

Tá ikki ber til at fáa 
landslið hendan vegin at 
leika fyrsta dystin á 
nýggja vøllinum, má 
Nottingham Forest met- 
ast at vera eitt frálíkt 
altemativ.
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Høgni Kjeld. útbúgvir seg til lcavara í  Skotlandi

-Eg  eri ómetaliga glaður fyri, at eg 
fó r  til Skotlands at útbúgva meg sum 
kavara og eg vil mæla øðrum  
ungfólki í Føroyum til at leita sama 
vegin. Tað er nógvir møguleikar fyri 
útbúgving og arbeiði innan 
oljuvinnu úti í heimi - og eftir 
stendur eisini møguleikin fyri eini 
oljuvinnu í Føroyum sigur Høgni 
Kjeld úr Fuglafirði, sum er á 
kavaraskúla í Skotlandi.

Kapping millum Star og Skipafelagið um at flyta alifisk

Laksakríggj á landi
Star og Skipafelagiðy sum annars eru saman um 
Føroyaleiðina, kappast av lívsins kreftum um útflutningin av 
alifiski. Kalle Østergaard á Føroyaleiðini sigur seg vera sera 
misnøgdan við at kapping hevur tikið seg upp millum tvær 
havnir um avskipan. Heldur kappingin millum Skipafelagið og 
Starfram er vandi fyri, at samstarvið framyvir verður ikki hitt 
sama, sigur hann
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H u i  'i  K jeld á kavaraskúla í  Skoílandi:

r ælir ungum 
f jroyingum
at útbúgva seg 
innan oljuvinnu
L'ngir foroyingar. sum ikki kunnufáa arbeiði ella útbúgva 
seg her heima á klettunum, hava møguleika atfara til 
Skotlands og har útbúgva seg innan oljuvinnu við góðum  
møguleikum fyri at fáa arbeiði. Fyrsti føroyingurin, sum 
hevur roynt henda nýggja møguleika, er Høgni K jeld úr 
Fuglafirði. Sosialurin hevur tosað við hann.

H øgn i sleppur at 
royna nógv ymisk 
sløg av kavaraútgerð

Høgni luttekur í  undirvísi- 
ngini saman við ungdómi 

úr fle iri londum

Nú so nógv verður tosað 
ura olju leiting kring 
Føroyar og um at fáa 
Føroyar og føroyingar 
uppí oljuvinnuna hava 
ikki faerri enn tveir ungir 
føroyingar tikið stig til 
at útbúgva seg innan 
oljuvinnuna Báðir eru 
teir t løtuni á skúla í 
Skotlandi, har teir út- 
búgva seg til kavarar.

FugHirðingur 
tann tyrsti
Høgni Kjeld úr Fugla- 
firði er fyrsti føroying- 
urin, sum er farin av 
landinum at útbúgva scg 
innan oljuvinnuna. Hann 
er í dag um at gera seg

lidnan við hesa útbúgv- 
ing. Sosialurin hitti hann 
í telefonini nú ein dagin.

Høgni, sum er 23 ára 
gamal, er sera fegin um, 
at hann fór til Skotlands 
fyrr í ár. Skúlin, sum 
eitur "Underwater Cent- 
er” er ogn hjá oljuvinn- 
uni og er hann í Fort 
W iiliam, sum iiggur á 
vcstursíðu Skotlands.

Áðrenn hann fór til 
Skotlands í skúla ar- 
beiddi Høgni sum kavari 
á etni alistøð í Fugla- 
firði. Har reinsaði hann 
nótir, kannaði fortoyn- 
ingar o.a.

Tað hevur tó leingi 
verið eilt ynski hansara 
at slcppa á kavaraskúla.

Eingin møguleiki 
í Noregi
-Eg royndi at sleppa á 
skúla í Noregi, men tað 
var heilt vónleyst. Tú 
skal vera norðmaður fyri 
at sleppa inn, og haraftr- 
at var ein bíðilisti heilt 
til 1992. Tá var lað, at 
eg kom at tosa við Danny 
Poulsen, sum arbeiðir 
innan oljuvinnu her í 
Føroyum. Hann var sera 
positivur og setti seg í 
samband við ein kavara- 
skúla í Skotlandi. Og lá 
bar til sigur ein fegin 
Høgni K jeld, sum nú 
hevur gingið á skúlanum 
í meira enn 8 vikur. Tann 
parturin av úlbúgvtngini, 
sum Høgni tckur nú,

varar í 10 vikur. Tá kann 
hann arbeiða innan 
offshore-oljuvinnu kring 
allan hcimin.

-Hetta hevur verið ein 
spennandi men eisini sera 
strævin tíð sigur Høgni, 
sum tó onga løtu iðrar 
seg um, at hann fór av- 
stað.

Nogvir møguleikar
-Eg hevði ikki ímyndað 
mær, at tað eru so nógvir 
møguleikar á hesum 
økinum. Vit hava bæði 
havt teori og praksis á 
skúlanum og hava m.a. 
hava roynt ymiska útgerð 
sigur hann og vísir á, at 
teir hava brúkt nógva u'ð 
á havbotninum við at 
umvæla rørlciðingar, 
flyta útgerð, arbeiða við 
scrligum amboðum osfr. 
Teir læra eisini at sveisa 
og brúka skeribrennari

lløgn i í  fe rð  við ai 
gera seg klára at kava 
uttanfyri Fort W ill- 
iam

undir vatni, lyfta rør og 
annað v ið  luftposum
osfr.

Henda útbúgvingin 
tekur so 10 vikur, men 
tú hevur møguleika at 
taka eina rúgvu av 
skeiðum seinni. V ið  hesi 
útbúgvingini er Høgni 
førur fyri at arbeiða á 
600 metra dýpi. Men 
útbúgvingin gevur einum 
eisin i m øguleika at 
arbeiða innan keibygging 
o l. So her kann 
útbúgvingin koma væl 
við, um ein fer aftur til 
Føroya at arbeiða.

Mælir øđrum at 
fara sama veg
Nú skúlin er um at vera 
liðugur vil Høgni mæla 
øðrum føroyingum at 
fara sama vegin. Hann 
heldur tað vera løgið, at 
vit føroyingar als ikki 
hava hugsað um teir 
mongu møguleikar, sum 
eru innan oljuvinnuna.

-V it hava stórt ar- 
beiðsloysi í Føroyum, og 
tað er eisini torført hjá
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H jgn i á veg uppafiur 
frá  havbotnmum

mongum ungum at koma 
inn á skúlamar, so eg vil 
mæla teimum, sum 
kundu hugsað sær at ar- 
beitt sum kavarar innan 
oljuvinnu, at fara sama 
veg sum eg sigur Høgni. 
Ein annar ungur 
fu g lfirð in gu r  skuldi 
byrja á sama skúlanum í 
Skotlandi herfyri.

-Tað er uppá tíðina, at 
vit føroyingar fara at út- 
búgva okkum innan olju- 
vinnuna. Vit hoyra um, 
hvussu nær oljupallarnir 
eru Føroyum, men uttan 
mun til um olja fínst her 
hjá okkum ella ikki, so 
eru kortini góðir møgu- 
leikar hjá okkum at ar- 
beiða í hesi vinnu í øðr- 
um londum heldur 
Høgni fyri.

Arbeiðí i Suðurafrika
Nú hann skjótt er liðug- 
ur við skúlan er ætlanin 
at arbeiða á einum olju- 
palli út fyri suður- 
afrikonsku strondina. Av

til Suðurafrika at ar- 
beiða, so býr í honum 
vónin um at koma heim- 
aftur til Føroya at ar- 
beiða. Men fyrst v il 
hann sleppa at royna seg 
og fáa royndir.

-Verður so olja funnin 
um okkara leiðir er gott, 
at vit hava fólk, sum 
hava útbúgvið seg innan 
hesa vinnu, og tá fari eg 
so straks til verka heima 
sigur Høgni, sum skal 
vera burturi tríggjar 
mánaðir í senn.

Kostar 50.000 kr.
Tað verður eisini neyðugt 
at forvinna nakað av 
peningi, tí skúlin hevur 
kostað ikki so lítið. 
Høgni sigur, at samlaða 
skúlagongdin, tá allar 
útrciðslur eru við, man 
fara at kosta einar 50.000 
kr. Hetta er hann sjálvur 
noyddur til at gjalda. 
Hann fekk tó eitt sindur 
av studningi úr lands- 
stýrinum.

Sjálvur heldur Høgni, 
at tað aimenna álli at

tikið stig til al stuðla 
ungfólk meira, sum leita 
sær av landinum at 
útbúgva seg innan øki, 
sum geva fólki arbeiði, 
og har hesi fólk kunnu 
vera hent heima scinni, tá 
vit møguliga eru komnir 
uppí oljuvinnuna sjálvir.

-Men nú eri eg so tann 
fyrsti og hetta má 
metast sum ein roynd. 
Vónandi fara fle iri at 
koma eftir  meg og 
vónandi fara okkara 
myndugleikar at duga at 
virðism eta, at ungir 
føroyingar útbúgva seg 
til at arbeiða í olju- 
vinnuni sigur Høgni 
Kjeld at enda.

jan

Høgni býr í  bygdini 
Corpac

tí at Høgni er fyrsti før- 
oyingurin á skúlanum í 
Fort W illiam  hevur 
Iciðslan har skaffað hon- 
um arbeiði.

Á  skúlanum eru fólk 
úr fleiri londum, eitt nú 
O nglandi, Australia, 
Saudi Arabia og Turka- 
landi. Høgni heldur, at 
góðir møgulcikar skuldu 
verið hjá føroyingum at 
komið inn á skúlan og 
heitir hann á føroyingar 
um at royna møguleikan.

Hóast Høgni skjólt fer

Høgni fe r  siciótt til 
Suðurafnka at arheiða 
sum kavari

Síða 9

VALUTAKURSIR
23.8 stðsta mán

USA Dollari . . 671,25 638,45
Bretland Pund . . . 1131,75 1128.00
V-Týsk/and Markur . 386,10 383.50
Svøríki Króna . . 106,34 105,51
Noreg Króna . . 98,83 98,41
Fraktand Frankur . 113,66 112,87
Be/gia Frankur . 18,780 18,630
Sveits Frankur . 441,95 447,70
Holland Gyllin . . . 342,77 340,15
Italia L i r i ......... 0,5167 0,5156
Finn/and Markur . 158,80 161,85
/s/and Króna . . 11,10 10,80
Eysturríki Skillingur 54,890 54,495
Spania Pesetas . 6,187 6,186
Portuga/ Escudos 4,5100 4,3920
Kanada Dollari . . 58720 551,00
Japan Yen ___ 4,9050 4,6220
Ír/and Pund . . . 1033,00 1021,65
Grikkaland Drakmur 3,4950 3,5550

Kelda: Føroya Sparikassi

Seinasta summarkon- 
sertin i Havnar Kirkju 
á hesum sinni verður 
komandi mánakvøld 
26. aug. kl. 20.00.

Føroyska sangkvinn- 
an Elsa Súsanna Dals- 
gaard, sum í løtuni lær- 
ir til sangara á Nord- 
jysk Konservatorium, 
fer saman við beiggja- 
num Jóannes Dais- 
gaard á trompet og 
Oddvør Johansen á

orgli at framføra verk 
eftir m.a. Hándel, Ce- 
sar Franck. Mendel- 
sohn, Reger, Knút OI- 
sen og Paula í Sanda- 
gerði.

Sama skrá við smá- 
broytingum verður eis- 
ini í Nólsoyar kirkju 
sunnudagin 25. aug. kl.
17.30.

Báðar konsertirnar 
eru ókeypis.

Konsert í Havnar kirkju 
og Nólsoyar kirkju

BJÓÐAIKKIMÆR! 
EG KOYRI


