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Skilling 80 ár
Í gjár, mánadagin 17.
februar, lat Skilling Optik í
N. Finsensgøtu upp í
nýumvældum
hølum.
Leiðari í handlinum er
Heidi Arge, ið er abbadóttir
Andreas A. Arge, sum
stovnaði handilin fyri 80
árum síðan.
Handilin varð stovnaður 1.
februar í 1923 av Andreas
A. Arge, vanliga nevndur
Skilling, sum hevði staðið í
læru hjá pápabeiggjanum
Eliesar Arge ursmiði í
Bringsnagøtu. Tá Eliesar
doyði, yvirtók Andreas A.
Arge,
handilin
í
Bringsnagøtu.
Fyrsti
kundin í handlinum hendan
dagin, 1. februar 1923, var
Johannes Vang úr Kvívík.
Seinni flutti handilin til
eina aðra adressu í somu
gøtu. Synirnir hjá Andreas
A. Arge (Skilling), Jákup
Andreas og Dagfinn, lærdu
báðir til ursmið hjá
pápanum
og
førdu
fyritøkuna víðari. Í 1996
bleiv eitt nýtt partafelag
stovnað, tá yvirtók Heidi
Arge, dóttir Jákup Andreas,
partin hjá pápanum. Í dag
er Heidi Arge leiðari í
handlinum í N. Finsensgøtu
og Dagfinn Arge er leiðari í
handlinum í SMS.

Heidi Arge leiðari í Skilling
Optik í N. Finsensgøtu

Regin Hammer – FOÍBumsitingarleiðari hjá Atlanticon

Spennandi starv
Í gjár tók nýggi landsstýrismaðurin við
fiskivinnumálum við
starvinum. Hann er
spentur upp á at fara
til arbeiðis, sigur hann
LANDSSTÝRISMAÐUR
Edvard Joensen
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1. februar varð Regin
Hammer í Havn settur sum
FOÍB-umsitingarleiðari hjá
Sp/f Atlanticon á Bryggjubakka í Havn. FOÍB (Føroya Oljuídnaðarbólkur) er
samtak av teimum 13 oljufeløgunum, sum hava fing-

ið loyvi til oljuleiting í
Føroyum. Atlanticon stendur fyri umsitingini av
FOÍB
samstarvinum.
Regin, ið er útbúgvin oljubúskaparfrøðingur
frá
Robert Gordon University
og Dundee University,

hevur seinnu árini arbeitt
sum búskaparanalytikari
hjá danska oljufelagnum
DONG, sum eisini vísir
Føroyaøkinum
stóran
áhuga. Meiri um FOÍB sæst
á www.foib.fo.

Nýggi landsstýrismaður
við fiskivinnumálum, Jacob Vestergaard, tók við
starvinum í gjár.
Jacob Vestergaard sigur,
at hann er spentur upp á at
taka við nýggja starvinum.
Tað er ein stór avbjóðing,
sigur hann, men leggur
samstundis dent á, at hann
ikki fer í starvið við tí fyri
eyga at gera nakrar stórar
broytingar soleiðis beinanveg.
– Politikkurin verður
tann sami, sum førdur hevur verið frammaundan. So
fáa vit at síggja, hvat hendir, og hvussu tað kemur seg,
sigur hann.
Arbeiðsdagurin
há
nýggja landsstýrismanninum byrjaði á skrivstovuni
hjá Løgmanni úti í Tinganesi, har teir prátaðu saman
um starvið og tað, sum við

Anfinn Kallsberg, løgmaður, sum hevur umsitið fiskivinnumál,
síðan Jørgen Niclasen legði frá sær, var í Fiskimálaráðnum saman við Jacobi Vestergaard, landsstýrismanni, tá hesin tók við
starvinum í gjár
Mynd: Jens Kristian Vang

hongur, áðrenn teir fóru
yvir til Strond, har løgmaður kunnaði starvsfólk og
nýggja landsstýrismannin
fyri hvørjum øðrum.
Anfinn Kallsberg, løgmaður, hevur sjálvur røkt
sarvið sum landsstýrismaður við fiskivinnumálum
hendan seinasta mánaðan,
síðan Jørgen Niclasen legði

frá sær. So formliga skiftið
millum landsstýrismenninar verður millum teir báðar.
Almenn móttøka fyri
nýggja landsstýrismanninum verður í Tinganesi í
morgin. Dagurin er settur
til í morgin orsakað av, at tá
kemur løgtingið saman,
sigur Jacob Vestergaard í
stuttari viðmerking.

