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»Skálafjall« í 
rættin 13. mai
Fríggjadagin 13. mai 
verður fyrireikandi 
rættarfundur í býar- 
rættinum í Keyp- 
mannahavn í sambandi 
við málið um Skála- 
Qall. Ákæruvaldið 
roknar avgjørt við, at 
sjálvt málið byijar í 
Føroya Rætti beint eftir 
summarfrítíðina.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN

Nú er dagurin til fyrireik- 
andi rættarfundin endaliga 
ásettur. Og hesaferð væntar 
ákæruvaldið ikki, at talan 
verður um útseting.

Ákærin, Magnus Moller, 
sigur, at tað ikki er ákæru-

valdið, ið hevur ynskt at út- 
sett málið fleiri ferðir. Tað 
eru hinvegin nakrir av teim- 
um ákærdu, ið eru orsøkin 
til tað. Fýra teirra noktaðu 
nevniliga at siga nakað heilt 
fram til 6. oktober í fjør. Tí 
hevur tað verið torført hjá 
løgregluni at arbeitt.

Hóast fyrireikandi fund- 
urin verður í Keypmanna- 
havn, fer hin parturin av 
viðgerðini fram í Føroyum.

Sjey mans eru ákærdir í 
málinum, stjórin í felag- 
num, ið lat Skálafjall 
byggja, løgfrøðiligi ráðgev- 
in, fyrrverandi stjórin á 
Skála Skipasmiðju, stjórin í 
Fossbankan, og tríggir 
bankamenn í gamla Føroya 
Banka.

Tveir av veijunum eru 
føroyskir, nevniliga Christi- 
an Andreasen og Kári D. 
Petersen. Hinir eru danir.

Inntøkutrygdin fyri
Tingið av
í allan gjár arbeiddi 
fískivinnuumsitingin í 
landsstýrinum við at 
evna nýtt uppskot um 
inntøkutrygd ftski- 
manna. Fyrra uppskot- 
ið, ið varð samtykt við 
3. viðgerð í síðstu viku, 
er ónýtiligt.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN

- Vit sita í løtuni og arbeiða 
við nýggja uppskotinum, 
segði Thomas Arabo, 
landsstýrismaður í fiski- 
vinnumálum við Dimma- 
lcetting seinnapartin í gjár.

Thomas Arabo sigur, at 
nýggja uppskotið »sigur 
tað, sum meirilutin meinti« 
við fyrra uppskotinum.

- Tað er tingsins meiri- 
luta vit royna at ganga á 
møti við nýggja uppskot- 
inum, sigur Thomas Arabo.

Hann leggur aftrat, at

nýggjum
málið hjá landsstýrinum 
alla tíðina hevur verið at fáa 
slætt borð við danir í sam- 
bandi við sínámillum avtal- 
una, Tað ber ikki til draga 
tað út longur.

Landsstýrið roknar við, at 
nýggja uppskotið ber í sær 
sparingar fýri umleið 7 
milliónir krónur.

At manningarfeløgini 
hava stevnt løgmanni og 
landsstýrísmanninum í 
ftskivinnumálum ávirkar 
ikki tilevningina av nýggja 
uppskotinum. Thomas 
Arabo vísir á, at løgtingsins 
formansskapur er landsins 
hægsti myndugleiki. Tí 
kundi landsstýrið ikki 
blanda seg í hvussu nógvar 
viðgerðir eitt mál fær, ella 
hvussu hesar viðgerðir fara 
fram.

- Landsstýrið kann ikki 
seta seg omanfyri Løgting- 
ið, heldur Thomas Arabo.

Landsstýrið miðar ímóti 
at nýggja uppskotið um inn- 
tøkutrygd fískimanna kem- 
ur fyri Tingið sum skjótast.

Onki endurgjald 
í Heygadrangi
Málið um Heygadrang 
skuldi nú verið úti av 
verðini. Landsstýrið 
hevur endaliga avgjørt, 
at onki endurgjald 
verður reist teimum, ið 
lótu skipið byggja.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN
Drúgva tíð tók tað at fáa út 
av verðini, málið um Heyg- 
adrang. Men nú bendir alt á, 
at seinasta orðið er sagt. 
Landsstýrið gjørdi í vikuni 
av, at onki endurgjald skal 
reisast teimum, ið lótu 
Heygadrang byggja.

Tað var annars løgtings- 
formaðurin, Lasse Klein, ið 
setti fram krav um, at end- 
urgjaldskrav varð reist 
heygadrangsmonnunum.

Men løgfrøðingar í lands- 
stýrinum mettu tað vera 
skeivt at reisa endurgjalds- 
krav.

Landsstýrið gjørdi síðani 
av at seta ein óheftan 
danska løgfrøðing at kanna 
spumingin um møguligt 
endurgjald. Og niðurstøða 
hansara var tann sama: Rátt 
verður frá at reisa endur- 
gjaldskrav.

Tískil hevur landsstýrið 
tikið tað avgerð, at meira 
verður ikki gjørt við málið. 
Men tað tók sína tíð.

Aftaná at vera skuldsett- 
ir, og seinni ákærdir, vórðu 
teir fyra menninir f Heyga- 
drangsmálinum fríkendir í 
Føroya Rætti. Seinni vórðu 
teir eisini fríkendir í Eystara 
landsrætti.

Nú eru somu menn so eis- 
ini fíggjarliga »fríkendir« 
av landsstýrinum.

Fløktur skattapolitikkur
í Oyggjatíðindi fyrra- 
dagin gevur landsstýr- 
ismaðurin Finnbogi 
Isakson nakrar ábend- 
ingar um, at Tórshavn- 
ar Kommuna skal 
lækka skattaprosentið. 
Orsøkin er, at meira er 
komið í kassan, enn 
landsstýrið hevði rokn- 
að við. - Men vit hava 
okkara egnu fíggjar- 
ætlan at ganga eftir, og 
í núverandi støðu sær 
tað út til akkurát at 
ganga upp, sigur Lis- 
beth L. Petersen, bý- 
ráðsformaður í Havn.
Hon er ikki fegin um, at 
landsmyndugleikarnir, utt- 
anum kommununa, eru far-

nir út við einum tali, sum 
sigur 24 milliónir krónur í 
meirinntøku, Lisbeth L. Pe- 
tersen.

Hetta er roknað upp á ár- 
ið. Tað vil siga, at embætis- 
menn í Tinganesi hava 
brúkt tað, sum er komið í 
kassan higartil, og so rokn- 
að út upp á árið - og tað skal 
so geva 24 milliónir krónur 
meira í kassan, tá árið er úti.

- Hetta er sera óheppið. 
Vit vænta at fáa nakað 
meira av peningi inn fyrra 
hálvár í ár, men minni 
seinnu heilvt av árinum. 
Sambært okkara metingum 
skuldi tað staðið upp og nið- 
ur, tá árið er farið, sigur Lis- 
beth L. Petersen.

Hon er ikki fegin um, at 
landsstýrið hevur umrøtt 
møguleikan at lækka 
skattaprosentini við lóg, um 
kommunumar ikki vilja 
tað.
- Sum støðan er, hava vit

ikki ráð at lækka skattin. 
Støðan er harafturímóti ein 
heilt onnur, um vit fáa av- 
talur í lag við lánveitarar- 
nar, um at lækka rentuna. 
Men har fyriliggur einki úr- 
slit enn. sigur Lisbeth L. Pe- 
tersen, býráðsformaður

Hon sigur, at Tórshavnar 
Býráð gjørdi eina fíggjar- 
ætlan, sum tey vænta fer at 
vera í lagi við núverandi 
útreiðslustøði.

- Vit kunnu einki lova, fyrr 
enn samráðingamar við 
lánveitararnar eru lidnar. 
Grundarlagið er tunt fyri at 
lova nakran skattalætta nú. 
Rentustøðið má koma upp á 
pláss fyrst. Tá kunnu vit 
hyg&ja málinum aftur, 
sigur býráðsformaðurin í 
Havn.

Hon heldur eisini, at 
landsmyndugleikamir taka 
nakað lætt uppá trupulleik- 
an. Tað er longu komið 
langt út á árið, og um skatt-

urin skal niður, verður tað 
við afturvirkandi kraft.

So skulu vit annaðhvørt 
til at gjalda aftur, ella onga 
skattainntøku fáa í heilan 
mánað, sigur hon.

Tórshavnar Kommuna 
vil heldur binda um heilan 
fingur, enn at koma í somu 
støðu sum í fjør. Tá vóru 
inntøkurnar stórar fyrra 
hálvár. Men tá komið var 
longur út á áríð, vísti tað seg 
knappliga, at kommunan 
hevði fingið ov nógv í skatti. 
Feilurin lá hjá landsmynd- 
ugleikunum. Tískil skuldi 
gjaldast aftur.

- Vit vænta, at inntøkumar 
verða minni seinna hálvár í 
ár. Og sambært teimum tøl- 
um, vit ganga út frá, skuldi 
tað javnviga, tá árið er av, 
sigur Lisbeth L. Petersen, 
býráðsformaður.

VÁGAFÓLK MÓTMÆLA. í gjár kl. 15. komu tey so framvið skrivstovubygningin hjá Strandfaraskipum Landsins, 
Yviri við Strond. Tað var Marius Dam, sum vegna 1.100 vágafólk handaði skriv, har tað verður mótmælt, at ferðaseðla- 
prísurin er hækkaður og túratalið hjá SAM er minkað. Ottar Olsen tók ímóti skrivinum vegna Strandfaraskip Landsins
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W estern bæði loyvini at 
gera seism iskar kanningar
Føroyingum stendur í 
boði at fáa arbeiði hjá 
felagnum, bæði um 
borð á kanningarskip- 
inum og á landi
PÓL Á KLETTI

Týsdagin samtykti lands- 
stýrið at geva loyvi til seis- 
miskar kanningar á før- 
oyska meginlandsstøð- 
inum.

Tað verður bert eitt felag, 
sum fær bæði loyvini. Og 
landsstýrið hevur givið 
heimsins størsta seismikk- 
felag, Westem Geophysical 
Corporation í USA, tey.

Loyvini eru galdandi í 
tvey ár. Ætlar landsstýrið at 
lata øðrum felagi tey, ber 
tað til tá hesi tvey árini eru 
farin. Kanningarnar byrja I . 
juni í ár - við einum skipi.

Tá eitt úrslit fyriliggur og 
møguligar ábendingar eru 
um olju innan fyri føroyska 
200 fjórðinga markið, fer 
landsstýrið undir lóggev- 
andi arbeiði, sum umfatar 
forkanningar hjá teimum 
oljufeløgum, ið keypa úr- 
slitini hjá seismikkfelag 
num.

Og nú seismikkkanning- 
arnar byija, hevur lands- 
stýrið í loyvinum til West- 
ern tryggjað sær, at fýrilit 
verður havt við havum- 
hvørvinum, fiskastovnum 
og fiskiskapi á teimum leið- 
um, kanningarnar fara 
fram.

Btsta tilboðið
Fleiri feløg lógu framvið at 
fáa loyvi, men Oljuráðlegg- 
ingarnevndin mælti til bert 
at geva Westem bæði loyv- 
ini, tí hetta felag hevur besta

tøkniliga førleikan og ann- 
ars tilboð, ið lúka allar 
treytir, landsstýrið setir við- 
víkjandi kanningararbeið- 
inum.

Harumframt hevur West- 
ern givið føroyingum tilboð 
um at luttaka í kanningar- 
arbeiðinum, boðið sær til at 
læra teir upp bæði um borð 
á kanningarskipinum og á 
landi. Men longu framman- 
undan eru tað fleiri før- 
oyingar, sum arbeiða hjá 
Westem.

Eisini hevur Western 
bundið seg til í aðrar mátar 
at brúka føroyska arbeiðs- 
megi og tænastur í tann 
mun tær eru nøktandi.

Kisini í I>opra
Seismisku kanningarnar 
fevna um eitt øki upp á 190 
ferkilometrar innan fýri 
200 Qórðinga markið, skift í

trý: Øki A sunnan fyri Før- 
oyar, Øki B eystan fyri Før- 
oyar og Øki C norðan og 
vestan fyri Føroyar.

Umframt sjálvan hav- 
botnin verða eisini kanning- 
ar gjørdar í sambandi við 
boriholið í Lopra, har dýp- 
darboringar fóru fram fyrst í 
áttatiárunum. Stutt eftir, at 
boringarnar vóru lidnar í 
1981, sást vatn seta upp úr 
boriholunum.

Tá ið boriholið í Lopra 
varð opnað aftur í 1983, 
vórðu teir, sum hetta gjørdu 
varugir við, at metanríkt 
gass bullaði úr vatnstreym- 
inum í boriholinum.

Isotopkanningar av me- 
taninum og heilt smáum 
nøgdum av olju, sum drigin 
varð úr vatninum, vístu, at 
hetta var nátúrligt gass og 
olja, tilgjørt av Ifvrunnum 
tilfari av sjóvaruppruna.

í BLAÐNUM í DAG

Komandi stjøm ur í 
føroyskum sjónleiki
í hesum døgum verður leikurin »óvitar« framførd- 
ur í Sjonleikarhúsinum. Skrivað leikin hevur ís- 
lendski rithøvundurin, Guðrún Helgadóttir og 
Martin Næs hevur tjrtt. Leikurin, við komandi 
sjónleikarastjømunum, verður ummæltur inni í 
blaðnum.

Tvey advokarvirkir 
umboda alla fígging
Tvey advokatvirkir umboða allan føroyska flíggjar- 
heimin. Talan er um bankar, sparikassar, trygg- 
ingar, kreditfeløg o.s.fr. Spumingurin er, hvussu 
virkir, ið t.d. umboða allar síður í einum tvingsils- 
máli, kunnu vera objektiv.

Lærara-
samstarv
Fyri tveimum mánaðum síðani skipaðu lærarar 
við Fuglafjarðar skúla fyri einum tiltaki, har enda- 
málið er a t betra um samstarvið millum lærarar- 
nar og grannaskúlam ar í Eysturoynni. Tiltakið 
skal fara fram á hvørjum ári frameflir.

Sambandsflokkurin fer 
ikki at lækka lønirnar
-  Eingin eigur at ivast í, a t Sambandsflokkurin 
respekterar rættindi hjá arbeiðsmarknaðinum at 
tinga seg fram til ræ tta lønarstøðið, sigur Finnbogi 
Arge, løgtingsmaður, í sjónarmiðum til arbeiðs- 
marknaðarviðurskifti.

Tídindi
uttaneftir
Rodney King fíngið megnar endurgjald fyri harð 
ligu handtøkuna i Los Angeles í 1991. Sambært 
mssiska varauttanríkisráðharranum em  serbar 
ikki at líta á, og fýrsti franskmaðurin nakrantíð er 
dømdur lívlangt fongsul fyri brot á m annarættind- 
ini.

Postgiropeningur 
í heimildarloysi
í 1989 lænti Postverk Føroya í heimildarloysi Pf. 
Bláhamar/Pf. Superdekk Service postgiropening. 
Løgtingsgrannskoðaramir heita nú á landsstýrið 
um at fýlgja málinum upp til tess a t staðfesta eina 
ábyrgd.

Thomas Arabo vil verja 500 mló. kr.
Thomas Arabo vil 
betjast sum úlvur á 
skóg, fýri at vetja 
fiskivinnuavtalur ið 
gjørdar eru til frama 
fýri føroysku tjóðina.
I sambandi við ætlanimar 
hjá sørvingum at taka 
ímóti físki frá føroyskum 
skipum undir útlendskum 
hentleikaflaggi, ið veiða í 
Barentshavinum, sigur

landsstýrísmaðurin seg 
vilja gera alt honum 
stendur í boði at veija ver- 
andi avtalur.

- Er áhugi hjá hesum 
monnum at torpedera 
hesa avtalu, so kann stór- 
skaði standast av hesum, 
sigur Thomas Arabo.

- Meti eg, at virðið hjá 
samfelagnum eru f vanda, 
so ætli eg mær at blanda 
meg uppí, sigur Thomas 
Arabo.

- Men fýrst vil eg gera 
støðuna púra greiða fýri

peningastovnunum, ið eg 
ikki meti verða áhugaðar 
at missa einar 500 mió. 
kr. f umsetningi, sigur 
landsstýrismaðurin.

- Hóast eg eri sørving- 
ur, so vil eg gera alt at 
veija áhugamálinum hjá 
øllum føroyingum og ikki 
hjá einstøkum persónum 
runt f samfelagnum, sigur 
Thomas Arabo.

Landsstýrismaðurin 
sigur, at allir møguleikar 
verða kannaðir at steðga 
hesum, og um neyðugt

verður farið niðan í tingi.

Yvirtaka 1. mai
Sørvingar yvirtaka leigu- 
málið um fiskavirki I. 
mai, tá eisini Jørgen Ni- 
classen tekur við stjóra- 
starvinum.

- At Thomas Arabo 
ætlar at ieggja eina lóg 
fyri løgtingið, tað er nak- 
að heilt nýtt fyri okkum, 
sigur Jørgen Niclassen.

Hann vil kortini ikki

gera stórvegis viðmerk- 
ingar til hetta málið, men 
sigur, at hetta bert er ein 
lítil partur av ætlanunum. 
Keyp av russiskum fiski 
er ein annar møguleiki, 
eins og ætlanin er at leiga 
frystigoymsluna út, til teir 
ið hava brúk fyri slíkum. 
Og eisini er ætlanin, um 
tað lønar seg, at keypa 
fisk úr t.d. íslandi.

Dia

ÚTVARPSSTJÓRIN f 
FØROYA BANKA. Nú er 
avgjørt, at Jógvan Jesper- 
sen. útvarpsstjóri, verður 
sjeyndi nenvdarlimurín í 
Føroya Banka.
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