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Atli Dam , løgmaður um oljuvinnu og mark:

-Vit kunnu ikki 
bíða í allar ævir
Týdningarmikið at fáa útlendingar at viðurkenna markið, so- 
leiðis sitm vit halda tað eigur at vera
Franska fyritøkan Total 
hevur fingið loyvi at gera 
seismiskar kanningar á 
føroyskum øki. Hetla visti 
sjónvarpið at siga frá í 
farnu viku. Talan er um 
framhald av kanningum, 
sum sama felag longu 
hevur gjørt við Føroyar.

Uppá fyrispurning um 
landsstýrið við at geva 
siíkt loyvi hevur broytt

Vlillum aðrar lýsingar um 
vingsilssølur í Dunma- 
lætling lcygardagin vórðu 
lýsmgar um seks før hjá P/F 
Joensen & Olsen í Klaks- 
vík. Skipini eru línubátamir 
Sigurfari, Hans Erik, 
Jógvan S, Pison, Kvikk og 
útróðrarbáturin Háenni.

polilik í spurninginum um 
undirgrund og oljuvinnu 
sigur Atli Dam. løgmaður, 
at tað hcvur landsstýrið 
sum so ikki.

-Vit fara framhaldandi 
at reka ein vaman politik á 
hesum øki, men tað er 
eisini greitt, at vit kunnu 
ikki bíða í allar ævir,a t 
okkurt skal henda, tí 
ú tv ik lingurin  annars

Tvinssilssølurnar eru ásett- 
ar til 22. oktobcr.

Tað er ikki so langl síðan. 
atn'ðindi vóru um,atskipini 
skuldu á tvingssilssøiu, 
men tá aflurvísti reiðarin 
Mortan Olsen líðinđunum. 
Men nú vil bankin ikki 
longur. Bátamir cru lo allir

stendur ikki í stað.
Løgmaður hcldur tað 

hevur týdning at fáa meira 
at vita um undirgrundina 
og møguleikamar al finna 
olju. Men hann hcldur tað 
hevur eins stóran týdning, 
al vit fáa siaðfcst, hvar 
markið liggur millum 
Føroyar og so Bretland. 
Við hesum sipar hann til 
bretsku krøvini til øki

cnn t fiskiskapi.
Tað er ein vanlukka fyri 

Klaksvíkina. um allir segl- 
húsbátamir fara av bygdini. 
Har cru scks fiskiloyvi. 
Umframt manningamar 
fylgja flciri arbciðspláss 
við. bæði egnarar og í 
fiskavirkingini.

millum Føroyar og Bret- 
land.

-Tað at úllcndsk feløg 
søkja um loyvi at gera 
kanningar hesumcgin eitt 
ávíst mark, sum semja 
annars ikki cr um, hevur 
týdning fyri okkum, tí tá 
hevur tú fingið onkran at 
viðurkenna, at hctta er 
okkara øki sigur løgmað- 
ur, sum vísir á, at tað í 
hesum tíðum cr scra um- 
ráðandi nettup at styrkja 
krav okkara um, hvar 
markið skal vcra.

Atli Dam vónar annars, 
at ein semja við donsku 
stjómina um undirgrund- 
arspurningin ikki er so 
langt burturi. Hann vísir 
á, at avgcrðin hjá lands- 
stýrinum  og donsku 
stjómini at loyva franska 
fe lagnum  at gera 
kanningar er eftir tilráðing 
frá jarðfrøðingum, sum 
arbeiða við hesum 
spumingum.

jan

Sigurfari og lluns Erik 
eru íveir av se%l- 
húsbálunum. Teir eru 
báðir íNewfoundlandi

Óli Heinesen. býráðsfor- 
maður í Klaksvík. vónar, at 
tað eydnast at fáa onkra 
skipan, so Joensen & Olsen 
kunnu halda fram við bát- 
unum, tí kommunan tolir 
ikki at missa øll hcsi ar- 
bciðsplássini, sigur hann 

Ikki er hugsandi. at 
kommunan kanu hjálpa lil 
fíggjarliga, u' kommunan er 
sjálv ikki ov væl fyri, og 
hon hevði neyvan fingið 
loyvi frá landsstýrinum at 
scu pengar í skipim.

randi

Ein vanlukka 
fyri Klaksvfk
um allir seglhúsbátarnir verða seldir á tvings- 
ilssølu ogfara á aðrar hendur


