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đagur upp isuftn mftur degnum vetur summir
10 Hóf Tórshavn 826 12.11 15.55 7.29 ♦ 2.27 + 12.08
10 Hót Mykines 8.30 12.15 15.58 7.27 ♦ 2.29 ♦12.12
10 Hóf Sumha 8.22 12.11 15.59 7.36 + 2.21 ♦11.43
10 Hós Vióareiði 8.28 12.10 15.52 7.24 ♦ 2.32 ♦ 12.24
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( suftn mftur

10 Hó« Tónhavn 13 54 18 48 23.57
10 Hó« Mykinet 13.58 18.52
10 HófSumba 13.51 18.48 23.59
10 Hó« Viftnreiði 13.54 18.47 23.55

T íðind ir  u tta n eftir

Clinton fekk 
ein lúsing 
frá veljarunum

Sonæ r og

Ameríkanska mið- 
skeiðisvaiið varð hildið 
týsdagin. Clinton og 
deniokratamir høvdu 
tepran meiríluta áðr- 
enn valið, men máttu 
ásanna eftir valið, at 
republikanaramir 
høvdu yvirtikið fleir- 
talið av veljarunum. 
Teir fingu valdið í um- 
boðsmannatinginum, 
og fleirtalið av teimum 
100 senatorunum og 
50 guvemømnum.

í amenkanska senatin- 
um, har 100 senatorar hava 
sætið, hovdu demokratamir 
56-44 leiðslu, meðan repu- 
blikanaramir nú hava 52- 
47 meiriluta. 1 senatorur er 
framvegis óvissur. Demo- 
kratarnir hava havt meiri- 
lutan síðani 1986.

Fimmti guvemørar em í 
Amerika, og áðrenn valið 
áttu demokratamir 29-20 
fleirtal. Nú hava republik- 
anaramir fingið 27 guver- 
nørembætið, meðan demo- 
kratarnir bert hava 15 em- 
bætið. Átta embætið eru 
ikki avgjørd. Henda meiri- 
lutan hava repu- 
blikanaramir ikki havt síð- 
ani 1970.

Sjúkraflutningurin úr 
Nólsoy er ikki nóg 
tryggur og kann lætt- 
liga verða ein av høgur 
prísur at gjalda fyri al- 
mennu sparíngamar

Jenis av Rana løgtingsmað- 
ur hevur vegna Miðflokkin 
lagt uppskot fyri tingið til 
samtyktar viðvíkjandi 
sjúkraflutningi úr Nólsoy.

Skotið verður upp at heita 
á landsstýrið um at seta á 
fíggjarlógina næsta ár ta 
upphædd, ið krevst til nøkt- 
andi tilkalliskipan fyri 
manningina á Ritum ella 
tað strandfaraskip, sum til 
eina og hvøija tíð røkir 
sambandið millum Tórs- 
havn og Nólsoy so hesir á 
tryggan hátt kunnu røkja 
neyðugan sjúkraflutning.

- So nær og tó! Soleiðis 
kann av røttum sigast um 
nólsoyingar, sum viðvíkj- 
andi fjarstøðu kunnu fegn- 
ast um at vera so nær staddir 
meginsjúkrahúsi okkara, 
sum væl ber til tá tú ikki býrt 
á sjálvari Streymoynni, men 
fyri at kunna hava fullgóða 
njóting av trygd lands- 
sjúkrahúsisns, tá ið á stend- 
ur, krevst skjótur og tryggur 
sjúkraflutningur. Ein slíkan 
hava nólsoyingar ikki. Tað 
vfsir seg, tá ið á stendur, sig- 
ur Jenis av Rana.

Ritan -  strandfaraskipið, 
sum í løtuni røkir rutuna til 
Nólsoyar - hevur ikki vakt- 
artilkalliskipan fyri mann- 
ing sína, og tí fáa hesir ikki 
veitt nólsoyingum ta neyð- 
ugu hjálpina, tá ið á stendur.

- Istaðin hava vælmein- 
andi menn valt at lata annað 
strandfaraskip við legu á

Gomlurætt røkja hesa tæn- 
astu. Sparing sigst vera or- 
søkin, men av nólsoyingum 
verður prísurin tíverri longu 
hildin at hava verið ov høg- 
ur, sigur Jenis av Rana.

Sjálvur er Jenis av Rana 
lækni og starvast á Lands- 
sjúkrahúsinum. Hann sigur, 
at tey flestu, sum hava 
kunnleika um hesi viður- 
skifti, eru samd við nóls- 
oyingum: ótryggleiki nóls- 
oyinga og beinleiðis kostn- 
aðurin verður lættliga ov 
høgur prísur at gjalda fyri 
hesa sparing.

Hann heldur, at lóggev- 
andið valdið eigur at læra av 
gjørdum mistøkum, binda 
um heilan fingur og veita 
nólsoyingum ta sjálvsagdu 
trygdina, sum ein tilkalli- 
vaktarskipan til manning- 
ina á Rituni hevði givið. ^ Ritan -  strandfaraskipið, sum í løtuni røkir rutuna til Nólsoyar -  hevur ikki vaktartilkallisk- 
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Hóast demokratamir til 
hetta miðskeiðisvalið fingu 
ein lemjandi ósigur, so hev- 
ur hetta ikki so stóran týdn- 
ing fyri demokratiska for- 
setan. Bili Clinton.

Sum vit skrivaðu í blað- 
num í seinastu viku, so hava 
fleiri amerikanskir forsetar 
havt afturgongd júst við 
hetta val, men hava so 
styrkt støðu sína aftur til 
amerikanska forsetavalið.

Og hesaferð gjørdist 
heldur einki undantak. 
Demokratiski flokkurin hjá 
Bill Clinton tapti so dyggi- 
liga alt sum kundi tapast.

Sambært eini uppgerð ffá 
amerikanskum sjónvarpi, 
so høvdu demokratamir 
áðrenn valið 256 sessir í 
umhoðsmannatinginum og 
republikanaramir 178. Nú 
er býtið heilt annaðleiðis. 
Republikanaramir hava 
223 sessir og demokratamir 
hava 196. 15 sessir em enn 
ikki avgjørdir.

Viðmerkjast kann eisini, 
at hetta er fyrsta ferðin síð- 
ani 1954, at republikanar- 
amir hava meirilutan í um- 
boðsmannatinginum.

Veíjarin talað
Starvsfólkaleiðarin í Hvítu 
Húsunum. Leon Panetta, 
segði við fjølmiðlamar í 
gjáramorgunin. at nú høvdu 
amerikansku veljaramir 
sent eini boð, at teir ikki eru 
nøgdir við, hvussu arbeiðið 
fer fram í Washington.

Hann greiddi vfðari frá, at 
Bill Clinton fer at biðja rep- 
ublikanaramar um samar- 
beiði at loysa trupulleikar- 
nar sum em. Og longu í 
komandi mánaði sæst um 
republikanaramir em sinn- 
aðir at hjálpa. GATT-sátt- 
málin um toll og avgjøld 
kemur fýri kongressina í 
USA og spennnandi verður, 
hvussu hesin verður móttik- 
in.

- Hetta var ikki ein stutt- 
lig nátt fyri forsetan, og 
hann hevur tikið hørðu og 
klám boðini frá veljamnum 
til eftirtektar, segði Panetta.

- Hann nevur eisini lovað 
at samarbeiða við nýggju 
republikansku kongressina, 
segði Panetta.

Handílsfólk kunnu 
fáa handaviðgerð
umborð á
Kappingin er hørð 
millum flogfeløgini og 
alt verður brúkt í kapp- 
ingini um kundamar. 
Eitt flogfelag á rutuni 
millum London og 
New York bjóðar 
handaviðgerð ella 
massagu til handilsfólk 
á túrínum.

Kvinnan, ið situr aftanfýri 
Check-in diskin, spyr blíd- 
liga. um viðkomandi skal 
sita hjá roykjamm ella ikki 
roykjarum, við vindeyga 
ella við miðgongdina. Og 
seinast, vilja tygum hava 
massagu ella sum vit siga á

flogfari
føroyskum eina handavið- 
gerð.

Hetta stendur handils- 
monnum í boði, sum ferðast 
við Virgin Atlantic Airways 
úr London til New York. Og 
tilboðið er galdandi umborð 
á øllum fiogfømnum hjá 
felagnum.

Talan er sostatt um trý 
sløg av flogtemum. Tær 
reyðu servera matin, tær 
grønu flogtemumar taka 
msk, fløskur og gløs, og tær 
hvíta flogtemumar geva 
handaviðgerð ella massagu, 
sum fleiri kalla tað.

Hetta verður gjørt sam- 
bært Richard Branson, um- 
boðsmanni hjá flogfelag- 
num, tí handilsfólk vilja 
sleppa njóta lívið.

Bjargar óføddum  
soni og doyr
Ein kona í London, 
sum ikki vildi hava við- 
gerð fyri bróstkrabba, 
meðan hon var við 
bam, er deyð.

Hálvtannað ár eftir, at son- 
urin David varð føddur, 
doyði móðir hansara, Mar- 
ina Donethy, ay bróst- 
krabba.

Marina Donethy var í 
fjórða mánaði, tá læknar
staðfestu, at hon hevði 
krabbamein í bróstinum.

Læknamir gjørdu henni 
greitt, at kemoterapi var 
einasti møguleiki at basa 
sjúkuni. Men læknamir 
ávaraðu samstundis um, at 
slík viðgerð kundi skaða 
bamið í móðurlívi.

Til tess at bjarga bami- 
num avgjørdi Marina Don- 
ethy, at hon skuldi ikki hava 
kemoterapi.

Og nú sonumin er hálvt- 
annað ára gamal, doyði 
Marina Donethy, 38 ára 
gomul.

Nú verður borað við
føroyska fiskimarkið
I gjár tók bretska ídnaðarmálaráðið endaliga avgerð um, at loyvi 
skal gevast til at bora eftir olju í Foinaven-økinum skamt frá før- 
oyska fiskimarkinum
ABERDEEN, 8. november. 
(Diml.) -  Bretski ídnaðar- 
ráðharrin Tim Eggar gav í 
gjár boð um, at stjómin nú 
hevur gjørt av at lata olju- 
feløg troyta møguleikamar 
fyri at seta sjøtul á eitt nýtt 
tíðarskeið í bretsku frá- 
landavinnuni.

Hetta er so úrslitið av 
kanningum og royndabor- 
ingum seinastu árini millum 
Føroyar og Hetland, sum 
nógv hevur verið skrivað og 
talað um bæði í Føroyum og 
í Bretlandi. Fyrsta stigið 
verður í Foinaven-økinum. 
og bretska oljufelagið BP, 
British Petroleum, stendur 
fyri arbeiðinum har.

Nýtt átak
Menn innan bretsku frá- 
landavinnuna meta hetta 
eins slóðbrótandi, sum tá ið 
frálandavinnan í Norðsjón- 
um tók seg upp lyri 25 árum 
síðani; og teir meta ffamtfð- 
ar oljuídnað f djúpa og itl- 
sjógvaða Norðuratlants- 
havinum sum nýtt átak, nýtt 
tíðarskeið og nýtt útmark í 
frálandavinnuni.

»Avgerð stjómarinnar í 
gjár er einki minni enn 
marknasteinur í ffamtøku- 
num innan frálandavinnu-

na, tí umstøðumar og krøv- 
ini eru heilt øðrvísi enn í 
Norðsjónum,« segði ein 
teirra.

Kortini verður mælt til 
hógv, tí ivasamt er, um 
nýggju framtøkini vestan 
fyri Hetland fara at gerast 
líka ógvuslig og lønandi fyri 
nógv fólk sum námini í 
Norðsjónum á sinni. -  Tá 
hevði eingin frálandavinna 
verið her um leiðir áður, 
men á okkara døgum hevur 
vinnan nógv ár á baki.

BP væntar, at Foinaven 
fer at framleiða um 85.000 
tunnur um dagin, og tað er 
minni enn 4%  av øllum tí, 
sum framleitt verður í 
Norðsjónum sum er. Hetta 
er tó einans í byijan, og út- 
litini tykjast vera góð.

Stórar fløgur
Metingar, sum serfrøðingar 
hjá 10 ymiskum oljufeløg- 
um hava gjørt, benda tó á, at 
samanlagda nøgdin kann 
vera um 3,5 milliardir 
tunnur, og at tað fer at kosta 
um £10 milliardir, t.e. 100 
milliardir krónur, at fáa alla 
hesa oljuna til lands.

Verður gingið eftir hes- 
um fýribilstølum, kann olju- 
økið vera um triðingur av

øllum norðsjóvarøkinum. - 
Men við lágu oljuprísunum í 
huga, og so tí, at stjómin tók 
skattin á olju av í fjør, er 
støða frálandavinnunar 
heilt øðrvísi í dag enn í 
glæstritíðini í 1970- og 80- 
árunum.

Og fiøgumar em øgiligar: 
BP og Shell hava ætlanir um 
at nýta £550 milliónir, t.e. 
um 5,5 milliardir krónur, til 
at búgva út Foinaven-økið, 
sum sambært feløgunum 
sjálvum kann veita upp 
ímóti 500 milliónir tunnur 
av olju. Sjálv framleiðslan 
fer helst f gongd heystið ella 
veturin í 1995; og tað er 
ómetaliga skjótt atborið, tí 
funnið var ikki fram á økið 
fyrr enn fyri tveimum árum 
sfðani.

Føroyar
Nýggjastu oljuøkini liggja 
væl nærri Føroyum enn 
Hetlandi; so mong her un- 
drast á, at føroyingar ikki 
hava verið meira úti um seg 
seinastu 10-15 árini. Tí 
longu tá varð roknað við 
olju á leiðunum vestan fyri 
Hetland; og oljufeløg og 
onnur hava mangan vent 
sær til føroyskar myndug- 
leikar.

Dr. Neil Thomas á 
granskingar- og ráðgeving- 
arstovninum »Wóod Mac- 
kenzie« helt í dag fyri, at so 
stórt oljuøki fór at bøta um 
gjaldsjavna Bretlands, geva 
inntøkur frá partafelags- og 
øðrum skattum, veita fleiri 
arbeiðspláss og bøta um bú- 
skapin f síni heild.

»Nógv er broytt, og tað 
við ferð, síðan byijan frá- 
landavinnunar,« segði 
hann, »men í sambandi við 
oljufdnað Bretlands er støð- 
an tíverri tann, at f fleiri ár 
hava fólk avskrivað vinnu- 
na ov tíðliga.«

Og hann legði afturat: 
»Hyggja vit at forsagnunum 
frá miðskeiðis í 70árunum, 
so skuldi frálandavinnan 
longu verið farin í søguna. 
Men tað, vit nú síggja, eru 
met í gass- og oljufram- 
leiðslu; so tú veitst ongantfð, 
hvat er beint handan hom- 
ið.«

Summi hava leingi hildið 
so fyri; men nú er veruliga í 
tøkum tfma, at føroyingar 
manna seg upp av álvara, so 
okkurt fæst burturúr nýggju 
møguleikunum í sambandi 
við frálandavinnuna.
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F erd 'n a n d

V eð r ið

Eitt lágtrýst í ein útsynning úr írlandi førkar seg í 
ein landsynning. Eitt hátrýst yvir landnyrðings- 
partinum av Grønlandi førkar seg spakuliga ■ ein 
landsynning til Skandinavia, og veðríð verður gott í 
vikuskiftinum.

í  dag

|  og í morgin:
jr Frískur vindur av eystri, umleið 10 m/s. Tað verður 
Bl fyri tað mesta skýggjað, og okkurt ælið. Hitalagið: 
? millum 6 og 9 stig.

I
Leygardagin, sunnudagin og mánadagin:
Lot tll frískan vind av landsynningi, 5 til 9 m/s. 
Seinni melur hann av ymsum ættum, umleið 5 m/s. 
Turt, og fyrí tað mesta skýggjað. Hitnlagið: millum 
6 og 9 stig.
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