
Nýtt far í 
flotanum
Farið verður nú unđir 
skipaða ferðavinnu í 
Norðoyggjum. í  hes- 
um sambandi hava 
Torleif Sigurðsson og 
fleiri keypt ein loðsbát 
úr Noregi, at brúka til 
endamálið

Síða 3

Uppskotið 
um tónleik- 
astuðul fall
-  Tað er løgin atburð- 
ur av mentamálaráð- 
harranum at stuðla 
Prix vinnarunum við 
5().(XX) krónum, tá 
Løgtingið júst hevur 
felt eitt uppskot, ið 
veruliga kundi munað 
nakað, sigur Kristian 
Magnussen. løgtings- 
maður

Síða 10

Suðuroyingar standa saman:

Drelnes skal 
verða oljuhavn
Nú er einki togarí longur ímill- 
um Vág og Tvøroyri um. hvar 
ein møgulig oljuhavn í Suður- 
oynni skal verða. 011 oyggin tek- 
ur seg nú saman um Drelnes. 
Knútur Nygaard. formaður í 
Tvøroyrar Oljuvinnuráð, sigur, 
at ráðið í hesum sambandi fer at 
skifta navn til Suðuroyar Olju- 
vinnuráð á aðalfundinum, sum 
verður um 14dagar síða  4

Eingin rennibreyt 
á Tórsvølli
Á kjakfundi í Kommunu- 
skúlanum í Havn mána- 
kvøldið noyddust frælsu 
ítróttaríðkararnir at ásanna, 
at teir ikki fáa nakra renni- 
breyt rundan um nýggja 
Tórsvøllin, sum eftir ætlan 
skal vera liðugur í summar

Síðu 9
Poul Mithelst'n, formaður í Tórsvallarnevndini, 

lurtaði við áhueu eftir tí, sum \arð  lagt fram 
mánaksoldið, men núverandi ætlanin verður ikki

broytt
(Mvnd: Alvur Haraldsem
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Suðuroyingar lyfta ífelag:

011 oyggin 
saman um 
oljuhavn
á Drelnesi
Nú er onki togarí longur ímillnm 
Vág og Tvøroxri itm, hvar ein møgu- 
lig oljuhavn í Suðurox skal verða.
Oll oxggin tekur seg nú saman um 
Drelnes

A k i B k r t h o l d s e n

..T\oro\ rar Oljuvinnuráð" 
\erdur nú til ..Suðuroyar 
()lju\ innunk)".

Oe oll Sudurovggin 
gongur nú 'aman um at gera 
oljuha\n a Drelnesi a Tvor 
oy ri.

Sostatt ha\a suðuroyingar 
tikið eítt stort stig I'rama i 
royndím at táa oljuv innuna 
til oynna.

A aðaltundi fyri 14 dog- 
um siðani \arð  nevnilíga 
samtykt at Tvoroyrar Olju- 
\ innurað hereftir skal 
umfata alla oy nna.

Samstundi' broytir tað 
navn til Suðuroyar Olju- 
\ innurað.

Hava m ist nogv
Mangan he\ur verið fort 
l'ram. h\ussu drepandi 
kappingin millum syðru og 
norðaru helvt í Suðuroynm 
er fy ri baðar partar.

Baðir partar ha\ a \ erið so 
altraðir eftir at kráma til sín. 
at endin he\ ur mangan ver- 
ið. at ongin hevur fingið

nakað burturur.
Nu hóttí hendan sama 

kappingin \ ið at forkoma 
eini moguljgari oljuvinnu í 
Suðuroy nni.

T\ oramenn ha\ a gjort a\ - 
talu við stóra danska felag- 
ið Danbor Ser\ iee i Keyp- 
mannahav n um at gera olju- 
ha\ n á Drelnesi.

Samstundis he\urby ráð- 
ið longur suðuri á oyggj 
roynt at lokka oljufeløgini 
til Vágs.

Sumrni hava sturt fyri. at 
hendan kappíngin um olju- 
havnina. lór bara at at føra 
til. at hon \ erður onkra heilt 
aðrastaðm.

Breið semja er um. at tað 
verður helst ikki meiri enn 
tann einaoljuhavnin í land- 
inum.

Og tí eru tað nógv sum 
halda. al skulu suðurovingar 
ha\a nakran sum helst 
moguleika í oljuvinnuni. er 
tað alneyðugt. spjaðingin 
heldur uppat og at teir í- 
staðin halda saman og vísa 
á eina havn í felag.

Tí kemur hon fvrst til

Suduntxinxar luiva grivú) stríðsøksina <».«* Itiivii likit) eitt stórt stig franuí í roxndunum at mentut oxnnu. Nú veróur alt 
vinnulívió í Siuhiroxnni savna undir ein luitt í oljumálinum.

oynna. fáa øll gagn a\ henni 
bæði sunnaliga og norða- 
liga.

011 Suðuro yg gin  undir 
ein  hatt
Men á aðalfundi í Tvøroy rar 
Oljuvinnuraði 2ó mars var 
eitt stórt stig tikið fyri at 
'a \  na alla Suðuroy nna und- 
ir ein hatt í oljumálinum.

knutur Nygaard. formað- 
ur í ráðnum. sigur. at nú tað 
er samtykt at gera eitt felags 
oljuvinnuráð fyri alla Suð- 
uroynna. er ikki avgjort. 
h\ ar felagið skal \ erða skra- 
sett.

-  Tað verður tann kom- 
andi nevndin. sum fer at 
gera av. antin felagið skal 
skrásetast á Tvøroyri. í 
Vági. ella onkra heilt aðra- 
staðni. sigur formaðurin í 
Olju\ innuráðnum.

Hann sigur. at nevndin. 
sum nú er. skal bara fyri- 
reika reglugerðina til at gera 
ráðið til eitt felags ráð.

-  So verður eykaaðal- 
fundur. har nýggj nevnd 
skal veljast og nýggja

reglugerðin verður samtykt
-  Endamálið við hesum 

er at savna alla suðuroynna 
i eitt felag í oljumálinum. tí 
vit halda. at vit standa mun- 
andi sterkari tá. sigur hann.

S ta n d a  sam an  um  
D re ln es
Knútur Nygaard sigur. at í 
eirri nýggju reglugerðini 
fyri Suðuroyar Oljuvinnu- 
ráð stendur. at arbeitt verður 
fyri at fáa eina oljuvinnu- 
havn á Drelnesi.

Hann sigur. at Suður- 
oyggin er so lítil. og vit eru 
so lítlir í oljuhopi kortini. 
at tað hevur yvirhovur ong- 
an tydning. hvar í oynni ein 
møgulig oljuhavn verður.

Fingið goða undirtoku
Knútur Nygaard sigur. at 
teir fara nú at handa ollum 
vinnufyritokum í Suður- 
oynni eitt skriv. har tað 
verður greitt frá ætlanini og 
moguleikunum.

-  Men eg kann siga longu 
nú. at vit hava havt folarar 
úti fyri at vita. hvat fólk

halda
-  Og tað aftursvar. \ it 

hava fingið benda á. at tað 
verður full og heil undirtoka 
fyri hesi ætlanini.

-  Eilt nú hava vit spurt 
okkum fyri hjá teimum báð- 
um storstu kommununum 
og har er full undirtoka fyri 
ætlanini. sigur Knútur Ny- 
gaard.

Hann leggur afturat. at 
hann dugir ikki at síggja. 
h\ ussu aðrar kommunur 
kunnu hava nakað ímóti 
ætlanini.

Fyribils formaðurin í 
oljuv innuráðnum sigur. at 
hesa tíðína, Tvøroyrar Olju- 
vinnuráð hevur verið til. 
hevur nevndin gjort sær 
stóran ómak at kanna og 
greina út. hvat ein olju- 
vinna ber í sær.

-  Vit eru komin til ta nið- 
urstoðu. at talan er um eina 
ómetaliga stóra avbjóðing.

Knútur Nygaard sigur. at 
tað er ongin i\i um. at tað 
einasta rætta er. at oll Suð- 
uroyggin tekur lógvatak 
saman og fer eitt sterkt. fel-

ags. vinnufelag á føtur.
Hetta fer at geva okkuni 

ntunandi meiri vekt. tá ið 
oyggin skal førasi fram í 
oljuvinnuni. bæði mótvegis 
landsins myndugleikum og 
mótvegis útiendsku oljufel- 
ogununt. Hann sigur. at teir 
eru sannførdur unt. at ongin 
er ov stórur. og ongin er ov 
lítil til at veita eini kontandi 
oljuvinnu tænastur.

Hann heldur. at umframt 
oljuvinnuna. er tað sjálv- 
sagt. at eitt slíkt felag eisini 
fer at berjast fyri at tann 
komandi oljufyrisitingin 
verður í Suðuroynni.

Knútur Nyggard sigur. at 
teir hava ásett innlimingar- 
gjaldið til 1 .<XH) krónur fyri 
einstaklingar. Felog millurn 
tvey og fimm fólk betala
3.000 krónur og fyri feløg 
við fleiri enn fimm fólkurn 
er innlimingargjaldið 5.<MM) 
krónur. Arliga limagjaldið 
er sett til 5<M) krónur.

Umframt vinnufeløgini er 
ætlanin at kommunurnar 
kunnu tekna seg sum stuð- 
ulslimir.

Nýggjar royndir við veikum næmingum
Vágs Skúli hevitr í  
itmbútna at savtui 
teir veiku næming- 
arnar íframhalds- 
deildini í  ein ser- 
flokk

Á ki B ertholdsen

Skulu \it menna \eikar 
næmingar. er tað neyðugt at 
taka støðið í teimum evn- 
um. sum h \or næmingur 
hevur.

Hm\egin eru tað menn- 
ingarmøguleikar í hvorjum 
einasta næmingin.

Hendan hugsjónin er 
homasteinurin i eini rovnd.

I 'titani’ssHuVi') hjá roxndini lijá Vágs Skúla er. at stoóió 
skal takast i teimuoi evnum. sum livor tueminvur hevur

sum Vágs Skúli nú ætlar 
sær undir.

Á økisfundinum hjá 
Javna í Suðuroynni mána- 
kvøldið. greiddi Maud 
Benjardøgg. semámsligur 
ráðgevari í suðuroyar syðru 
helvt. frá royndunum, sum 
ætlanin er at fara undir.

Hon sigur, at ætlanin er 
at savna teir veiku næm- 
ingarnir. sum eru í fram- 
haldsdeildini. í ein serflokk.

Ein máti at gera tað uppá. 
er. at savna tímarnar. sum 
teir veiku næmingarnir fáa 
til serundirv ísing til felags 
tímar til ein sertlokk.

Sostatt ertað ikki nevðugt 
at hendan royndin fer at 
kosta nakað eyka.

Hon sígur. at grundarlag- 
ið undir ætlanini er at taka 
úteancsstoðið í teirhumevn-

urn. sum hvor næmingur 
hevur. og al menna tey.

-  Næmingarnir korna so 
at verða saman ein part av 
tíðini. men viðhvort koma 
teir eisini at verða saman 
\ið  sínum hinuni floksfel- 
ogum.

Hjá næmingunum í hes- 
um serflokkinum er ætlanin 
sostatt ikki at hugsa so nógv 
um bóklig úrslit og próvtok- 
ur.

Hinvegin er ætlanin at 
menna tey evni. sum næm- 
ingarir hava og. útfrá tí. at 
geva teimum nakrar forleik- 
ar. sum tey kunnu fara úr 
skúlanum við.

Tó heldur hon. at tað er 
ein stórur vansi. at tað gong- 
ur so strilti at fáa sertímar 
til veikar næmingar.

-  Men es haldi kortini. at

hevur lærarin tann rætta 
hugburðin. ber til at fáa 
nógv gott burturúr teimum 
tínum. sum eru.

Hon v ísireisini á. at tann. 
sum hugsar positivt sær 
nógvar møguleikar i fólka- 
skúlalógini-eisini í teirri 
gomlu skúlalógini frá 1979.

Hon segði. at sjál\ andi er 
tað lættari at skipa ein ser- 
flokk í einum stórum skúla. 
enn tað er í einum lítlum 
skúla.

-  Men kemur tað so fyri 
al fleiri næmingar hava fáa 
serundirv ísing. skuldi borið 
til at lagt tímamar saman. 
hvussu fáir teir so eru. segði 
Maud Benjardogg.

I einum komandi blaði 
tára v it at hoyra meiri um 
økisfundin hjá Javna í 
Suðuroynni.


