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TrotabúgviðíFroðba ongar pengar

I art gjHrdisl drtiu>an t-nn vcnUA al srlja KnsMKardin i Krodha. I aA h* »ur allalíAim »t rid 
okkurt i vt*>*in, o>* nu st-inasl varA salntonflla-smilta startfist

Kingir pengar eru etiir i 
trotabug\inum um 
gnsagarðiun i Kroðba 
Væntað sari\ at inn- 
tokur toru at koma við 
solu av grísum, men nu 
salmonella smitta er 
statMest. kemur einki i 
kassan

í t O R íi t  PKTKRSFN

Tað er nú grciil. al atlir grls 
jrnir i t rinMia vcr«̂ a dripnir 
og koyrdir burtur Hart'i lað. 
sum jrllanm sar sclja og 
sjalv slamman

Nu cr lað upp til tcir av 
varandi mvnduglcikarnar al 
laka s.tr as malinum Vit

hasa hsorki pcngar lil slakl 
clla t>mng. sigur Hjorn a 
Mcvgum. advokalur. sum 
lckur \ar av irolabugv 
inuin

Har eru hcili cinlall cing- 
ir pcngar i hugvinum al taka 
varr av vlaktinum All sum 
hcvði við volu ai gcra fðr 
fyn vkcvn. ta l.andvvdjóral 
.rknin vtaiMcvli valmonclla 
vnuttu á garðmum

Hctta var annarv ikki 
varntað. og tað vvntist bara 
at vcra cm spurnmgur uin 
tið. áðrcnn sola kundt lara 
tram (iarðunn cr kannaður 
aður.og la hcvur einki vcrið 
al v.rð nl valmonclla

Mcn s»i v ar galið. og cinki 
vmitlað kjoi vcr«>ur vcll av 
garðinum

Tað cr cmki grundarlag

al halda fram, vum cr, vigur 
Bjorn av Hcygum

Jarðurruðið ongar
sk y ld u r
Jarðanráðið ynvkir ikki at 
laka yvir, nðavi tcir hava I 
vcðrxtt i garðmum Hjorn a ' 
Hcygum vigur civmi. al lað 
hcldur ikki hcr til at álcggja 
Jarðarraðnum hcva upp í 
gávu

f-ingtn panthavari hcvur 
skvldu at gjalda. vigur hann

Nu tcir vcinavtu grfsarnir i 
f oroyum vcrða dripnir. cr 
at kalla cmki vtrðt i vjálvum 
fjðvinum í Fr«s>ba

Tað vcrður hclvt vclt fyrt 
cin vymboivkan pcnga. sig 
ur Hjorn a Hcygum

Oljupolitikkurin setast út í kortið Skriva um ferðavinnu
St> skjótt lógin um for- 
kanningar o a. m. er 
komin i gildi. eiga 
gjollari reglur at verða 
asettar og stig tikin til 
at geva áhugaðum 
seismikkfeløgum og 
oljufelogum loyvi til 
forkanningar

PÓl. A K lH T t

Tingið viðgjordi í gjár 
tvinni uppskot fra lands 
stvrmum um avikavivl tor 
kanmngar I undirgrundim 
og leiian eftir olju og jarð- 
gassi á forovskum oki

l ppsko tið  um lcitan cftir 
olju og jarðgasst varð lagt 
fyri tingið tysdagin sam 
svarandi tilrna.li i almnum 
fra oljuraðlcggingarncvnd 
im hndamálið við cinum 
slíkum uppvkoti til vam- 
tyktar cr at gera grettl 
hvonn politik k. Foroyar 
a-tla at rcka a hcvum oki i 
framtíðini

Uppvkotið cr skift i ftmm 
tattir Sambært 2 tátti má 
logtingið ávanna, at undir

grund Foroya, h.cði undtr 
landinum og undir havbotn- 
inum. cr litið kannað. og at 
kunnlciktn um jarðfroðina 
cr ófullfíggjaður

Asannast má. at vtórur 
torvur cr á forkanmngum til 
tcw at leggja trygt vtoði 
undir cina moguliga grund 
lcggjandi avgerð hja lands 
stvri og logtingi um at loyva 
lcitmgavirkvcmi eftir olju 
og jarðgavvi a okinum, og 
undir avgcrðir hjá oljufel- 
ogunum um at tara undir ti- 
likt virksemi. ta ið tyntreyt- 
irnar cru ftngnar ttl vega 

Logtingið skal sambært 
uppskotinum til samtyktar 

taka undir vtð landwtyr 
inum i. at tað lógarfyrireik-

andi og utgrcmandi arhcið 
ið. ið byrjaði tiðliga i ar. 
hcldur fratn við at gcra upp 
vkot ttl nuttmans undir 
grundarlog og aðra ncyð 
uga logguvu umframt upp 
skot til tramtiðar treytir fyri 
lcitingar og útvinnmgar 
ioyvum.

Haraftrat skal grciða fá- 
avt á. hvuvvu storsl moguligt 
fynlil kann havavt fyn fivki 
vinnu og umhvorvi. og 
hvuvvu arbciðvmogulcikar. 
vinnu- og samfcrðvlu 
ahugamál vcrða tryggjað á 
bestun hátt. vcrður talan um 
leiting eftir og utvinsiu av 
kolvetnum a loroyskum 
øki

Tá login um forkanntng 
ar o. a m cr komin i gtldt. 
ciga gjollart rcglur at vcrða 
ásettar og stig tikin ttl at 
geva ahugaðum veismikk 
felogum og oljufelogum 
loyvi til forkanningar

Tá greiða er fmgin á 
nevndu viðurvkiftum eigur, 
helst eftir fáum árum, fyrsta 
foroyska útbjóðingarum 
fanð at vcrða fynvkipað vtð 
ti i hyggju at geva loyvi til at 
leita eftir og al vinna olju og 
jarðgavs

scinuvtu vtku T ilía r 
um foroysku fcrða 
vinnuna skuldi faast 
til vcga
I>IA MIDJORD

Blaðmaðunn Flcmming

iku \ itjanin var trj tyv 
dcgi til triggjadag. og 
hcva tiðina royndu tcir at 
táa sum trxgavt burturur 
fortiyvku tcrðavinnuni 

Hlaðmaðunn. Flcm 
mvng l.jrvcn. vitjaði i For 
oyum scinasta ar. ta hann 
var boðin við i tcrðalagt

tag
Millum aðrar vitjaðu 

B Tm cn m nir Signar a 
Hrunni. landwtvrivmann. 
ið umvitir ferðdvinnumál. 
Jakup Wcihc. vtjora i 
Ferðaráðnuni, Hotcl Hat 
ma og aðravlcðs

f lcmming larscn hlaðmaður a H. I .. hHgrumrgm. og n 
hugna sa r við einum kafTimunni og cinum kakuhita

ndamaðunn I ars lurnvig
M srul Ih m l rhá>mus

-  Tað er ikki bara í |  miðbýnum fólk vilja hjálpa sær sjálvum

launts \ ang rr ritt av ryAkrndu rnnunum i Havn - vum kommunalur ttrnastumaður 
Nu leggur hann frá varr

Býráðið átti at bygt 
flciri loilctt knng býin, 
sigur Lauríts Vang. 
sum 1 oktober lcggur 
frá sær sum tænastu- 
maður hjá Tórshavnar 
kommunu
PÓL A KLF.TTI 
-Pisvhuvið á Vaglinum'- 
Hctla kanst vtundum hoyra 
fólk tlvliga taka til. tá tey cru 
troytt av tclefonim (Onkur 
vigur -Flaggvtongin a 
Tinghúsvollinum- »

Vten, at pawa kommu 
nala toilettið á Vaglinum. 
clla Mvlnugotu. vum tað 
helst eitur. er eitt vtarv vum 
alt annað og cigur ikki al 
undirmetavt Og ikki vo litið 
tignarligan kanvt tu viggja 
Launtv Vang viðhvort 
vlanda uttan fyn og svala 
sær á undir kavjett

Launtv Vang er ættaður 
úr Froðba og hcvur búð í 
metra enn 30 ár i Havn 
Hann fylti 80 í summar. og 
nu ætlar hann at leggja fra 
vær sum kommunalur tæn 
avtumaður Betnint vvtltja 
og hann hættar sær ikkt 
undtr ein vetur aftrat i hálku 
og herðslu úr Geilartuni 
oman 1 Mylnugotu

A sínum ungu ámm var

l.aunlv vjomaður Hann 
vigldi oll anni undir vcinna 
kngnum sum kokkur við 
• Albcrt- av Tvoroyrt. «>g 
veit m a at siga frá teirn 
dramativku fcrðini. ta tcir á 
vcg av Norðlandmum til 
Abcrdccn við ivfivki vórðu 
alopnir av tyvkum flogfan 
og n«>gv omandckv a skip- 
inum varð vmildrað i ógvus 
ligum vkotnðum Laurits 
hcvur cismi vcnð nógv ár 
sum kokkur við -Norð 
stjvvrnuni- og hevur siglt við 
tannaskipunum -Holnu- 
og -Amartinđi- hjá Lands 
handlmum Lagstur uppt 
varð hann l«>wmgarmaður á 
hrvggjunt i Havn F.g 
hevði venð longur f arbeiði 
hjá hyráðnum. men vkaðt i 
annað beinið undir lossing 
úti á kcuni gcr meg illa 
gongdan til og frá arbciði, 
sigur l aunlv

Ikki bara i miðbýnum
Tvcir mans passa toilettið 
vtð MyInugotu. eina viku i 
venn Teir skulu ansa eftir. 
at holtm eru rcin og at fólk 
fara væl um F.ingin vlcppur 
mn fullur at gera ónáðir 

Tað kovtar I kr at vitja 
toilettið Men Laurits Vang 
sigur. at tað hendir scg. at 
fólk snugva sær út fyn dyr

uttan at gjalda nokur av 
galoyvm. onnur ona ikki 
attur, tá tcy vcrða biðin um 
at gjalda l oilettið lctur upp 
kl M og letur aftur kl I 7

Aður hevði byráðið vo- 
kalla«3 -piwoir- ymvavtaðni 
i bynum Mcn tcv cru langl 
viðan niðurlikm Mcn Lau 
nts V ang hcldur. at byráðið 
átti at umhugsað at vctt slik 
uppaftur vmsastaðm knng 
byin, ti vum hann vtgur 
tað cr ikki bcrt i miðbynum. 
fólk vkulu hjálpa vær sjilv- 
um

l mfrarnt tað i Mylnu 
gotu, cr toilett á stoðtni hjá 
Husslciðmi í Stcinatuni

Kittlij{t at hava aftrat
Vit vpurdu Launts Vang 
um hctta cr lonandi arbeiði 

Hctta cr fittligt hjá eldn 
rnonnum at hava aftrat 
men, nei. lonin er ikki lann 
stóra, og haraftrat verður 
ctn turrvundin fyn skatt 
bæði av lon og fólkapen- 
sjón, stgur hann

Sum sjómaður. tð stgldt 
vandasjógv ( havn hjá tetm- 
um samemdu undir krig- 
num. vøkti Launts um 
krígspensjón Hann fekk 
onga

l Á G P P t o B O G L Á G M M

K o lisk á p  av bestu  
dygd til e inhvonn  torv

(j, Prísir fra■
J  r v u  E C D T  W 1 WlpBERT

Hja Jakup a Dul - a Halsi 
tlf. 14949 - Fax 11330

Tveir mans frá Larscn t>á danska hiað hjá Lnitas rcjser Hann
danska blaðnum num H I og 

urtn, l.ars f<
mvndamað 
jmvig. vitj

tckk ahuga i toroysku 
lcrðav innuni «>g kom tt

B .T  . vitja«ðu her i aðu i Foroyuiin i vcmasiu hcnda seinna vtljamn i

Brctsku handilsketurnar 
avvísa umhvorvisfolkið
Housl sióru bretsku 

! handtlvkcMumur huvu 
móttikið lleirt hundruð 
br%»\ t sambundt við 
boykott uv føroyskuin 
fiskavørum, so er bert 
tunn etnu lurin i \arn 
ra«> vid -The Ptlot 
VS hule ('umpaign-

DI A MIDJORD rrður en

iva tyribiK awivi um 
ivtolkið n tcy mela 
*nga utyvir allar tor 
ar. vcrður tomwki 
irdrallunn bviykottað 
rclska marknaðmum 
ic Pilot Whalc C ani 
• hcvur i vkriw gjort 

' al komandt vikuna 
ncira gjort bun 
:.>lk at Nokotta

1 ibctur lyri Faroe Scaf«H>d i vcr«3ur sagt um. hvuvsu
1 (inmsby. hava handilvkcl- hctta vcrður gjort

urnar avvist umhvorvisfólk Sem.avl varð cttirlikning
ið higartil Bcrt (ann cina ur av bUiði nyttur i hcrfcrð
handilskctan. Safcwav mi og spcnnandt vcrður
hcvur játtað kravb«KSunum hesulci ð at ir.rfta tra um

1 frá umhvorvi't. .Ikunum hvorvi'.tolkunum

Nýggj andlit í 
Sjónvarpi Føroya
Tað s.er út til at taku 11«> 

j ut fáu sett folk b;e«ðt í 
serandi og nýnormer 
u«S stssrv t Sjónvurpt 
Køroyu

SONJA K LFIN  
F.itt av kcndu andlilunum i 

i Sjonvarpi Føroya. Owur 
Wmthcrcig cr lann ur 

I vtarv i
Suvanna Daniclvcn -.t j. >ri 

á lonardcildim i landwtvr 
inum sigur. at cnn cr starvn̂  
hjá Øwun tkki lv t lcyvt.. .g 
ta«S fer at ganga ein tíð. aðr 
cnn cin annar vitur i hcsum 
starvmum Sum sagt 'kai 
ta«3 fyrst lysast lcyst og aðr 
cnn univikmrn.tr cru komn- 
ar inn og tilmæli gjord 
gongur ivalcyst cin rum tið

I ekur tið

Sjonsarp Foroya vikir i 
loturn landsvtvnð um at seta 
cill nðindatolkastars j  
stovn afturat

Susanria Daruclscn sigur í 
hcsurn samhandi, al lað 
stcndur ikki i hcnnara makt 
al hjalpa nl sið nyggjum 
størvum, lika v> litið sum 
landsstvnð kann normcra 
nyggj storv cmsamalt I 
fytvta umtari skal starvið 
nomicrasl. si.Sam skal tað 
viðgerast.og tað vcrður ant 

logtmgu um clla sø 
clla.ligK)arncvnd.n.

t inki nytt cr i samhandi 
vi«S sjonvarpwtjórastarvið 
Vtanaruðin hja J>>gvan As 
bjurn Skaalc cr longd til I 
novcmbcr hnn cr stjora 

“starvið ikki Ivsl lcyvt. og 
hv.it annars 'kal hcnda t 
hesum málinum cr cm polit 
i'k avgcrð, sigur Susanna 
Danielsen
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