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Jacqueline Onassis
Kennedy jarðað
Umleið 1000 fólk vóru
við til eina gudstænastu
í eini katólskari kirkju,
til minnis um Jacqueline Onassis Kennedy.
Fyrreverandi kona forsetan
John F. Kennedy og stórreióararn Onassis doyði av
krabbameini síðsta hósdag,
64 ára gomul.
Mánadagin varð hon
grivin í Arlington kirkjugarðinum í Washington, við
liðini á tyrsta manni sínum,
John F Kennedy, fyrrver-

andi forseta.
Bill Clinton, ið sjálvur
hevur haft John F. Kennedy
sum sína fyrimynd í forsetasessinum. var við til gravarferðina.
Minnisgudstænastan varí
katólsku kirkjuni Sankt Ignatius Loyola á Park Avenue, ið bert liggur nakrar fáar gøtur frá ibúðini hjá Onassis Kennedy við fimtan
rúmum, har hon búði í tjúgu
ár, við útsýni yvir Central
Park.
rb/reuter-glp

Eldur í tveimum
kjarnorkuverkum
Tvær ferðir ljóðaði eldlúðurin á kjarnorkuverkum í Svøríki
mánadagin. Talan var
um verkið í Ringhals,
og tað fyri okkum
meira kenda í Barsebáck.
Tey, sum ynskja kjamorkuverkini niðurløgd, fingu við
hesum enn einaferð eitt argument.
Eldurin í Barsebáck, sum
liggur Svørikis megin Oyrasund, ikki langt frá Keypmannahavn, byijaði har olja
verður latin turbinuni á
reaktor-2. Men trygdarútgerðin var í lagi, og skjótt
varð eldurin sløktur við

sjálvvirkandi sproytiútgerð.
Reaktoruirn var júst farin í
gongd aftur, eftir at hann
varð steðgaður herfyri vegna brek. Eldurin nervaði tó
ikki framleiðsluna, og einki
varð sløkt í sambandi við
eldin.
Á Ringhalsverkinum var
støðan tó ikki so álvarslig.
Orsøkin til at brandlúrurin
fór at ýla var, at roykur
kopm úr einum el-bygningi.
Tað víst seg seinni, at eldur
var eingin. Bert var roykur
komin úr eini ventilatiónsgongd. Sambært upplýsingum frá leiðsluni á Ringhals,
hevði gongin einki samband við sjálva framleiðsluna av kjarnorku.
rb/tt-glp

Tepur forsetasigur
í Týsklandi
Eftir tógvið stríð varð
60 ára gamli Roman
Herzog valdur til forseta Týsklands mánadagin, í harðari kapping við Johannes Rau.
Týskir politikarar vóru ikki
á einum máli um, hvør
skuldi gerast nýggi forseti
Týsklands, eftir Richard
von Weitzeker.
Atkvøðugreiðslan var í
týska tjóðartinginum, og trý

valumfør skuldu til, áðrenn
Herzog varð valdur. Tað
vóru Kristiligu Demokratarnir hjá Helmuth Kohl,
sum høvdu skotið Herzog
upp sum forsetavalevni,
men Sosialdemokratarnir
hvødu skotið Johannes Rau
upp. Endaliga úrslitið varð,
at Herzog fekk 696 atkvøður, Rau 605 atkvøður.
Roman Herzog er forseti
í grundlógardómstólinum í
Karlsruhe.
rb-glp

*

Ológlig fígging av
politiskum flokkum
Teir nýggju politisku
leiðararnir í Italia
sleppa heldur ikki undan at verða ákærdir fyri
politisk lógarbrot.
Umberto Bossi, oddamaður
í nýggja politiska stjómarflokkinum, Liga Nor, er
saman við øðrum politiskum leiðarum ákærdur fyri at
hava fíggja flokkin á ein
hátt, sum ikki er í tráð við

lógina.
Fyrrverandi italski forsætismálaráðharrin, Bettino
Craxi úr Sosialistaflokkinum og ein annar fyrreverandi forsætismálaráðharri
úr Kristiligu Demokratunum, Amaldo Ferlani eru
somuleiðis ákærdir.
Samanlagt eru 31 persónar ákærdir í sonevndu
Enimont-sakini.
rb/reuter-glp

Fingu 240 ára
fongsulsrevsing
Fýra víðgongdir muslim ar ftngu sam anlagt
240 ára fongsulsrevsing, fyri at hava staðið
aftanfyri bumbuatsóknina á World Trade
Center í New York 26.
februar í fjør.

olju vestanfyri Hetland
fíP hevur stórar ætlanir um oljuboringar millum Føroya og Hetlands. Oljuboringar veruleiki íføroyskum øki?
ABERDEEN 23. mai (Diml.)

mikið átak, ið verður mett
neyðugt í illa kroysta boriøkinum. Eisini Hetland fær
stóran part av ágóðanum, tá
ið verkætlanin verður sett í
verk í næstum.
Beint nú er semi-submersibli pallurin »Sovereign
Explorer« í Foinaven økinum, har hann arbeiðir við
aðru kelduni hetta árið.
Ein víðkað royndartíð,
sum skal vara 6-8 vikur,
verður nýtt til vatnrøttu
kelduna 204/24a-4, tá ið
liðugt er, sambært kunngerð frá BP um vikuskiftið.
Oljan verður flutt við tangaskipum.
Ein talsmaður segði, at
»Sovereign
Explorer«
skjótt fær annan semi-submersiblan pall, ætlaður til
tyngri arbeiði, afturat sær.
Hetta verður »Ocean Valiant«, sum verður gjørdur út
frá Cromarty Firth.
Seinasta, ið frætt er frá
BP, kemur omaná Amerada
Økt virkni
Hess-kunngerðina um, at
Arbeiðið fer at bera í sær eisini teir fara aftur á leiðir-

Stóra bretska oljufelagið
BP, British Petroleum, fer
undir nógv fleiri boringar í
Foinaven økinum vestan
fyri Hetland, enn hildið varð
framman undan.
Upprunaliga
ætlanin
fevndi um seks støð; men
frá keldum innan ídnaðin
hevur aberdeenblaðið, Press
and Joumal fingið uppspurt, at níggju, ella helst
tólv, oljukeldur verða boraðar f ár.
Henda ætlan, ið kostar
fleiri miljónir pund, bendir
á, at BP hevur í hyggju at
fáa til vega fýra semi-submersiblar, t.e. flótandi, boripallar til at fáa arbeiðið
gjørt so skjótt, sum BP fegin
vil hava sambært ætlanunum; og eftir Smith Reaforsagnunum at døma
verða 20-30 keldur neyðugar at troyta í Foinaven.

nar vestan fýri Hetland at
bora í ár og næsta ár. Oljufelagið hevur eina ætlan fyri
heystið, sum fevnir um 295/
26a, har teir funnu olju
góðan Qórðing úr Foinaven,
og sum nú ber heitið Stronsay.
Smith Rae hevur mett
hesa keldu til 100-250 miljónir tunnur av olju; men
nýggjari upplýsingar benda
á, at í økinum er nógv meiri
oíja, sum kanska er framhald av Foinaven, har mett
verður, at 250-500 miljónir
tunnur kunnu fáast.

Seismiskar kanningar
Eisini Texaco hevur ymiskt
nýtt á skránni. Felagið hevur ætlanir um at seta í verk
fleiri seismiskar kanningar í
vestaru økjunum til at fáa
eina hollari mynd av møguligum gassgoymslum í undirgrundini. Væntað verður,
at teir eisini fara at senda
ein semi-submersiblan pall í
økið.

Føroysku megin Hetlandsrennuna verða nú
gjørdar fyrireikingar til
fyrstu skipaðu seismisku
kanningamar har. Westem
Geophysical vann sær rættindini at gera 12.000 km
kanningar komandi tvey
árini.
Samstundis hava tingingar verið í tveir dagar millum
Bretland og Danmørk um
trætuna í sambandi við
markið millum bretsku-føroysku grunnamar. Tingingarnar í Keypmannahavn
endaðu fríggjadagin, men
einki verður kunngjørt fyrr
enn hesa vikuna, sigst.
Ongar ábendingar tykjast
tó í seinastuni vera um, at
partarnir eru hugaðir fýri
neyðsemju; serliga nú, ið
ferð og nýtt, økt virkni hjá
oljufeløgum hevur tikið seg
upp. Og ikki minst, nú stóru
oljufeløgini tykjast hava
fingið serliga stóran áhuga
fyri leiðunum millum Hetlandsog Føroya.
jt.

Nýggjur áhugi og nýggj átøk báðu megin Hetlandsrennuna millum Hetlands og Føroya Press and Joumal)

V e ð r ið
Eitt hátrýst meira enn 1020 hPa yvir Islandi og
havinum sunnanfyri ísland stendur í stað. Veik
brúgvaløg fara framvið Føroyum av útnyrðingi
komandi dagarnar.

Útlendsk skip kanska sýnast
Frásøgnin í sam bandi við Braer-vanlukkuna í Hetlandi íja n u a r 1993
kann væl elva til at neyvari eftirlit verður við útlendskum skipum
ABERDEEN 18. maiíDiml.)
Skip kunnu væl vænta at
skula til regluligt eftirlit ella
sýn, tí í gjárkvøldið varð
kravt, at myndugleikarnir
herða trygdarkrøvini, sett
verða øllum skipum, munandi. Hetta hendi, tá ið almenna frásøgnin um oijutangaskipið, sum fór á land í
Hetlandi í Qør, varð viðgjørd.
Tað var Donaldson lordur, formaður nevndarinnar,
ið skrivað hevur frásøgnina,
sum legði áherðslu á økt
trygdarkrøv. Hetta segði
hann eftir at hava gjørt vart
við, at Bretland í veruleikanum, og eftir hagfrøðiligum
forsagnum, kundi vænta í
hvussu er eina slíka skipsvanlukku aðruhvøija viku,
sum støðan er.

seg undrast stórliga á,
hvussu álvarslig støðan
veruliga var vorðin.
Eini 6.000 skip koma í
bretska havn á hvøijum ári;
og um 2.000 teirra verða
kannað, men helvt av hesum lúka ikki vanljg altjóðalig trygdarkrøv. I fjør vóru
120 í so ringum standi, at
teimum varð sýtt at leggja
frá landi aftur, áðrenn umvælingar vóru gjørdar.
Donaldson-frásøgnin,
sum hon verður nevnd millum manna, leggur ábyrgdina á lond, sum lata tilvildarlig skip skráseta og nýta
hentieikaflagg,
tí
tey

skúgva ábyrgdina yvir á
havnarmyndugleikar
í
teimum londum, hagar
skipini fara.
Sjálvur segði Donaldson,
at høvuðsuppskotið var »at
tann skipan, sum annars
verður roknað sum vanligt
sýn á t.d. akførum, skuldi
verið víðkað til eisini at
fevna um útlendsk skip,
sum komu í bretskt øki.«

Eftirlit
Skip, sum kemur í vestureuropeiskan sjógv fýrstu
ferð, skal í framtíðini undir
neyva kanning og eftirlit í
fyrstu havn, tað kemur til.

Frásøgnin
Ferðslumálaráðharrin John
MacGregor fegnaðist um
frásøgnina, sum hevur álvarsligar niðurstøður og
strong tilmæli í sambandi
við skipatrygd. MacGregor
gav lyfti um, at hann skuldi
gera alt, hann var mentur
»at trýsta nýggjar reglugerðir ígjøgnum«.
Fremsta endamál frásagnarinnar er at styrkja og
herða skipanina, sum ber í
sær, at skip í brestkum sjóøki ella í bretskari havn altíð kunnu vænta, at myndugleikar koma umborð at
kanna støðuna í sambandi
við trygd og onnur viðurskifti. Lúka skip ikki settu
treytirnar ella verða mett
óskikkað at halda til havs,
kann hald leggjast á tey.
Donaldson lordur í Lymington, sum hevur staðið
fýri fleiri frásagnum og havt
mong ábyrgdarstørv, segði

Braer-vanlukkan í januar 1993 fekk avleiðingar. Mynd
tikin tá

Mælt verður tii, at skipið
síðani fær eitt skjal, er alt í
lagi; hetta skal so hava gildi
í eitt ár hjá flestu farmaskipum, men einans hálvt ár hjá
tangaskipum.
Donaldson segði seg vera
sannførdan um, »at skip, ið
eru atvold til dálking ella
eru ein hóttan í so máta,
skulu gjalda fýri hetta og
eisini fyri tey tiltøk, ið eru
neyðug til at forða dálking.«
Frásøgn hansara sigur
greitt; »Vit halda, at nýggj
gjalds- og endurgjaldsskipan er neyðug, skal eftirlitið
virka til lítar; almenna
havnaeftirlitið, sleipibátar
og tiitøk at forða dálking
virka illa sum er.«
»Støðan er tann, at alt
hetta er alneyðugt, og at
kostnaðurin, hvaðan hann
so verður goldin, má rindast
til tess at tryggja, at strendur
Bretlands verða væl vardar.«
Nevnt verður, at nevndin
skjýtur upp at seta á stovn
tveir grunnar, sum verða
fíggjaðir av gjøldum løgd á
skip, sambært vandastigi f
sambandi við møguliga
dálking, og á skipafdnaðin
at rinda fýri sleipibátar og
neyðugar goymslur av
sprænievnum og reínskingarútgerð.
MacGregor
ráðharri
segði í undirhúsinum í gjørkvøldið, at tað var heilt
greitt, at grundreglan fór at
vera tann, at dálkarin ella
møguligi dálkarin skuldi
gjalda fyri trygdina.
Ráðharrin legði afturat,
at hann fór at leggja málið
fyri næsta fundin hjá europeiskum ferðslumálaráðharrum í EEC á næsta
regluliga fundi teirra. Har
fer spumingurin um gjald
eisini at verða viðgjørdur. jt.

í dag:
IvOgn til eitt lot, 0 til 5 m/s. Tað verður fyri tað mesta
turt, og sólin sær - tó verður helst onkur mjørkaflóki. Hitin fer at liggja millum 5 og 8 stig.

Fríggjadagin og leygardagin:

Yvir 1.000 fólk vórðu særd
og fleiri lótu lív, tá bumban
brast í World Trede Center.
Teir fýra søgdu seg allar
verða rætttrúgvandi muslimar, og eru knýttir at víðgongda blinda egyptiska
prestinum, Sheik Omar Abdel Rahman
rb /a fp -g lp

Eitt lot til frískan vind av vestri, 5 til 10 m/s. Hálvskýggjað, sólskin og framhaldandi turt. Hitin fer at
liggja um 10 stig um dagin, um náttina niður í 5 stig.

Sunnudagin og mánadagin:
Frískur vindur til hvassan vind av útnyrðingivestri,
10 til 15 m/s. Fyri tað mesta skýggjað og regnælingur. Hitin fer at liggja millum 7 og 10 stig um dagin,
um náttina niður í 5 stig.

