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dagur upp í suóri nidur degnum vetur summar
25 Fri Tórshavn 9.08 12.14 15.19 6.11 + 1.10 + 13 26
25 Frí Mykines 9.13 12.18 15.22 6.09 + 1.11 + 13.30
25 Frí Sumba 9.02 12.14 15.25 6.22 ♦ 106 ♦ 12.57
25 Frí Viðareiði 9.11 12.13 15.15 6.04 ♦ 1.12 + 13.43

B im m ialírttim t
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November 1994
upp

MÁNIN
í suðri nióur

25 FríTórshavn 23.19 5.34 12.51
25 Frí Mykines 23.22 5.38 12.55
25 FríSumba 23.20 5.34 12.49
25 Frí Viðareiði 23.17 5.33 12.51

T íð in d ir  u tta n e ft ir

Trý fólk deyð 
í hotelbrandi
COLOGNE: í hvussu er trý 
fólk doyðu, og seks fmgu 
mein, tá eldur kom í eitt ho- 
tell í lítla týska býnum Verl 
hósmorgunin. Løgreglan 
dugir ikki at siga, hvaðani 
tey trý deyðu eru.

Tað er hinvegin greitt, at 
millum tey, ið búðu á hotell- 
inum/gistingarhúsinum, 
vóru 30 bretskir hermenn.

Hotellið var í tveimum 
hæddum, og tað eru turkar. 
ið eiga tað.

Kvinnur við 
barn verða 
avrættaðar
Ein norðurkoreanskur 
avhoppari segði á tíð- 
indafundi í suðurkor- 
eanska høvuðsstað- 
num, Seoul, at konur- 
nar hjá øðrvísi hugs- 
andi, serliga tær, ið eru 
við barn, verða avrætt- 
aðar í Norðurkorea. 
Hetta verður gjørt til 
tess at seta øðrvísi 
hugsandi upp á pláss.

Avrættingamar av 
kvinnum, ið eru við bam, er 
partur av eini herferð, norð- 
urkoreansku stalinistarnir 
fremja á almennum støðum, 
so vanliga fólkið kann 
verða vitni, segði 25 ára 
gamli norðurkoreanski av- 
hopparin, An Myong-chol, 
á tíðindafundi hósdagin.

Hann segði, at einar tvær 
ferðir um árið kann norður- 
koreanski almenningurin 
vera við til at avhopparar, 
øðrvísi hugsandi, og 
kvinnur við bam verða av- 
rættaðar. Hann sigur eisini, 
at orsøkin til at kvinnur við 
bam verða avrættaðar, er at 
vísa andstøðuni í landinum, 
at tað er »Kim-dynastiið«. 
ið ræður í Norðurkorea, 
nevniliga »Stóri Leiðarin«, 
Kim Il-sung, og sonurin,

Jong-il, sum tók við maktini 
í landinum, eftir at faðirin
doyði.

An Myong-chol arbeiddi 
sum vaktarmaður í eini týn- 
ingarlegu í Norðurkorea, 
áðrenn hann flýddi suður- 
um. Hann sigur, at fangar í 
týningarleguni, hann ar- 
beiddi í, hungra. Fyri at 
yvirliva er neyðugt hjá 
teimum at eta rottur, slang- 
ur og froskar.

- Fangamir eru onki utt- 
an húð og bein orsakað av 
megurð (fóðslutroti), og em 
noyddir at ganga í gomlum 
og slitnum hermannabún- 
um. Um føtumar mugu teir 
gera sær ymiskt úr djóra- 
skinni, sigur hann.

- Fasilitetimir í slíkum
týningarlegum eru ógvuliga 
ófullkomnir. Hvussu
mangar legur em í Norður- 
korea veit eg ikki, men eg 
havi hoyrt um í hvussu er 
fimm, sigur An.

An flýddi úr Norðurkorea 
eftir at faðirin tók lívið av 
sær orsakað av at vera tikin 
fyri at hava stolið mat, og 
eftir at móðirin varð hand- 
tikin, skuldsett fyri at hava 
roynt at eitra mannin.

Eftir í Hongwon, føðibý- 
num hjá An, eru móðirin og 
tveir yngri brøður.

Higartil í ár eru 45 norð- 
urkoreanar flýddir til Suð- 
urkorea.

»M D-Food« 
stórt yvirskot
Størsta danska mjólk- 
arvirkið, MD-Food, 
hevði eitt nettoyvirskot 
hetta seinasta árið upp 
á 571 milliónir krónur. 
Hetta verður mett at 
vera rættiliga gott, hó- 
ast tað er 6 prosent 
minni enn árið fyri.

Forstjórin í MD-Food, Jens 
Bigum, sigur eina orsøk til 
stóra yvirskotið hjá hesum 
danska mjólkarvirkinum 
vera væl eydnaði ostaút- 
flutningurin á evropeiska 
marknaðin, og nógvi feta- 
osturin, ið seldur er til Irans 
og Miðeystur.

Jens Bigum sigur, at ein 
orsøk til minkaða nettoyvir- 
skotið er tap í útlendskum 
gjaldoyra og óvæntaðar 
lækkingar í útflutninginum 
til Evropeiska Samveldið.

- Tað, ið bjargaði okkum

•  í Argentina eru andstøð- 
ingar í øðini inn á forsetan 
Carlos Menem, sum hevur 
havt vitjan av eingilska 
prinsinum Andrew. Uttan- 
fyri eingilsku sendistovuna í 
Buenos Aires vóru harðlig

eitt gott nettoyvirskot hóast 
alt, var ostaútflutningurin á 
evropeiska marknaðin, ser- 
liga Týsklands, Grikka- 
lands, Spanina, Bretlands, 
og sølan innanlendis, sigur 
Bigum.

Hann leggur aftrat, at 
feta-osturin hjá fyritøkuni, 
ið serliga verður virkaður 
við neytamjólk, og sum 
verður seldur á iranska 
marknaðin, miseydnaðist 
fullkomiliga seinna hálvár 
av rakstrarárinum. Tað var 
vánaliga búskaparstøðan í 
Iran, ið var orsøkin.

MD-Foods, ið m.a. ger 
væl kenda Lurpak-smørið, 
ger nógvar rættiliga væl 
umtóktar ostar Millum aðr- 
ar kunnu nevnast Danish 
Blue-Cheese, Emmentha- 
ler, Buku, Høng og Ca- 
membert-ostar.

MD-Food hevur undir- 
deildir í Bretlandi, Brasilia, 
Suðuramerika og ymsum 
londum í Miðeystri.

mótmæli í mðto vitjanini. 
Eldur varð settur á eingilsk 
og amerikansk fløgg. Mót- 
mælisfólkini vóru ónøgd við 
kríggið millum Argentina 
og England f 1982 um 
Falklandsoyggjamar.

Vedrið

F erd 'n a n d

vestara útmarkið
Min/candi oljugoymslumar í  Norðsjónum noyða fráUmdavinnuna 
aðrastaðni

Frálandavinnan kring bretsku oyggjarnar

Eitt hátrýst yvir Bretagne styrkist og breiðir seg í 
ein útnyrðing til havið sunnanfyri Føroyar. Leygar- 
dagin fer eitt lágtrýst frá økinum í ein útsynning úr 
íslandi i ein landnyrðing, og tilhoyrandi brúgvaløg 
fara framvið Føroyum leygardagin.

I dag:
Lot av útsynningi, undir 8 m/s, men út á leygarnátt- 
ina frískar hann vindin nakað. Tað verður fyri tað 
mesta turt, og onkur sólglotti. Seinnapartin verður 
skýggjað, og tað fer at regna. Hitalagið: millum 5 og
10 stig.

Leygardagin:
Strúkur í vindi til skrið av landsynningisuðri, 13 til 
18 m/s, seinni snarar hann í ein útsynning. Skýggj- 
að og regn. Hitalagið: millum 5 og 10 stig.

Veðurvánirnar til á middegi fríggjadagin: 
Hattonbanki:
Utsynningur og sunnan, 5 til 10 m/s, seinni regn og 
toluligt sýni.

Ytsti-, Ytri-, Føroyabanki og Vesturhavið: 
Útnyrðingur og vestan, 8 til 13 m/s, seinni útsynn- 
ingur 5 til 10 m/s. Hóskvøldið gott sýni, men til á 
middegi fríggjadagin regn og toluligt sýni.

Bankaryggur og Munkagrunnur: 
Útnyrðingur og vestan, 10 til 15 m/s. Hann minkaði 
vindin hóskvøldið til 5 til 10 m/s. Regn av og á, 
annars gott sýni.

Mýlingsgrunnur, Norðhavið og havið 
eystan fyri Føroyar:
Vestan og útnyrðingur, 5 til 10 m/s. Hann lækkar 
niður í útsynning frfggjadagin. Gott sýni.

Vanligur norðsjóvarpallur

arbeiði tengd at frálanda- 
vinnuni.
Framtíðarvónir

ætla at nýta £550 miljónir, 
t.e. góðar 5 miljardir 
krónur, til at menna økið og 
gera tað tilbúgvið. Tvey 
onnur øki, Stronsay og 
Schiehallion, liggja upp í 
móti, og eitt triðja øki, 
Clair, er 70 Qórðingar í ein 
landnyrðing haðani. Vænt- 
andi verður Schiehallion 
næsta økið, sum fer undir 
framleiðslu aftan á Foinav- 
en.

Eini 10-14 feløg hava 
blokkar í økinum, og fleiri 
enn 25 boringar hava givið 
góð úrslit, hóast framleiðar- 
amir einki ítøkiligt vilja 
siga um úrslitini. Onkrar 
metingar benda tó á, at 11 
øki við 3,5 mia. tunnum av 
olju eru á leiðini. Og fyri 
stuttum visti eisini D im m a- 
ketting  at siga ffá, at bretski 
ídnaðarráðharrin Tim Egg- 
ar segði, at í økinum kundu 
vera um 30% av øllum olju- 
tilfeingi Bretlands.

At fáa Foinaven oljuna á 
marknaðin ætlar BP at nýta 
ein av elstu framleiðslu- 
hættunum, nýttir hava verið 
í Norðsjónum. Staðin fyri at 
byggja boripall, har beinini 
standa á botninum, er ætl- 
anin at nýta serliga tillagað 
og útgjørt skip lagt fyri akk- 
er uppi yvir økinum. Farið 
verður hildið í sama stað við 
báknum frá fylgisveinum. -  
Eitt minni nútfmans far 
varð nýtt at fáa oljuna úr 
Argyll økinum longu í 
1975.

Mesta av fíggjarliga 
vinninginum frá atlantisku 
grunnunum kring Foinaven 
fara til vanligu frálanda- 
deplamar Sullom Voe og 
Aberdeen. Men onnur støð, 
ið framleiða og veita ymisk- 
ar tænastur innan vinnuna í 
Skotlandi fáa eisini væl 
burtur úr nýggju framtøku- 
num. -  Illa fyrikomnu sam- 
feløgini f Vesturonglandi og 
í Wales vóna eisini at fáa 
okkurt burtur úr, til dømis

Alt er tó ikki dapurt sunnan 
fyri. Ein vónrík bytjan er 
gjørd í sambandi við góðu 
úrslitini av kanningunum í 
Liverpool-víkini. Hamilton 
Oil fer at seta fýra øki -  
Douglas, Hamilton, Ham- 
ilton North og Lennox -  í 
framleiðslu móti endanum 
av 1995; hetta fer at kosta 
teimum meira enn £1 milj- 
ard, t.e. góðar 10 miljardir 
krónur. Fleiri enn 600 fólk 
eru longu í arbeiði har, har 
øki til ein stóran terminal 
verður gjørt byggibúgvið. 
Gerð av rørleiðing haðani 
til eitt 1.400 MW gassrikið 
orkuverk við Connah’s 
Quay í Norðurwales er eis- 
ini komið nakað áleiðis.

»Virki og fyritøkur á 
staðnum hava havt mesta 
arbeiðið um hendur,« segði 
Charles Howson, leiðari á 
deild felagsins í slfkum mál- 
um.

Eisini tá ið byggistigið er 
lokið, verður peningur at 
vinna hjá virkjum og fyri- 
tøkum har um leiðir, tf 
Hamilton-felagið hevur sett 
£40 miljónir, t.e. 400 milj- 
ónir krónur, á fíggjarætlan 
sína til júst slíkt. Nógv av 
hesum verður nýtt á útgerð- 
arstøð felagsins í Liverpool.

»Eisini hava vit onkur 
smávegis góð tfðindi at bera 
Merseyside og Norðurwal- 
es,« segði Charles Howson.

í Suðurwales fegnast tey 
eisini um útlitini, sum ný- 
funnu olju- og gassøkini f 
St. George’s-sundinum 
geva fyri framburði og 
menning har. Tað er Mara- 
thon-felagið, sum hevur 
staðið fyri leitingum har, 
men teir royna at forða fyri 
ov stórum bjartskygni.

»Vit hava ómetaliga 
góðar vónir har, men royna 
at halda lok á ovfarakætin- 
um,« segði talskvinna Ma- 
rathons, Mary Gallagher, 
og legði afturat. »Summi 
bløð har um leiðir hava púra 
mist tamarhaidið, og tað er 
ov tíðliga at eggja til ov 
nógva øsing.«

Pembroke havnarlagið 
og floghavnin f Swansea 
verða nýtt til flutningin út á 
økini, har leitingar og 
royndir fara fram; men nógv 
ár kunnu lfða, áðrenn Mara- 
thon heldur seg til at fara 
undir veruliga framleiðslu. 
Næsta ár verða helst fleiri 
seismiskar kanningar og 
royndarboringar, hetta at 
fáa neyvari innlit í møgu- 
leikamar og nøgdimar av 
olju og gassi í økinum.

Tíðindini vestaneftir 
hava verið ein lætti hjá bret- 
um, tí í tvey áratfggju hevur 
verið sagt, at oljan fór at 
vera uppi nú. Slfkar for- 
sagnir hava tó ferð eftir ferð 
víst seg ikki at halda. -  í 
1977 varð mett, at oljutil- 
feingið, ið eftir var, lá um 12 
miljardir tunnur; men sfðan 
tá eru 13 miljardir tunnur 
framleiddar og lOmiljardir 
afturat eru búnar at fáa til 
vega. j.t.

Ráevnini undir Norð- 
sjónum fara brátt at 
ganga undan, so bretar 
leita eftir gass- og olju- 
goymslum aðrastaðni 
kring oyggjarnar; frá- 
landavinnan finnur 
nýggj øki
ABERDEEN 18. nov. (Diml.)

Manningar á vindsveiptu 
dekkunum á boripallum f 
Norðsjónum eru famir at 
síggja framtfð sfna f vestara 
sjónarringinum. Nú ovfyltu 
økini í bretska partinum av 
Norðsjónum brátt fara at 
gerast minni lønandi, leita 
olju- og gassfeløgini eftir 
nýggjum leiðum í sjógvi frá 
atlantssíðu Hetlands til St. 
Georg-sundið fyri sunnan.

Nú um dagamar fer 
stjómin at boða frá, hvøiji 
øki frá landi verða boðin út 
til royndar- og vinnuligar 
boringar; og nøkur bori- 
loyvi vórðu givin upp at før- 
oyska sjómarkinum sein- 
astu viku. Stjómardeildin 
fyri Handli og ídnaði vil 
ikki geva neyvar ábending- 
ar enn; men ein embætis- 
maður segði við blaðið In- 
dependent sunnudagin, at 
har er »týðandi og skilligur 
áhugi fyri leiðunum fram 
við vesturstrondini.«

Ikki einans Atlantshav
Hetta bendir á, at áhugin í 
Norðsjónum er í minking; 
og hóast tilfeingi framvegis 
er har, eru økini at kalla 
kembd. Royndarboringar 
og trívíddar kanningar hava 
givið oljufeløgunum greiða 
mynd av støðuni og vánun- 
um í Norðsjónum. Men 
vestanfyri er myndin ikki so 
greið; mesti jarðfrøðiligi 
kunníeikin har er einans 
grundaður á tvívíddar 
kanningar, og fáar royndar- 
boringar em gjørdar. Kort- 
ini siga tey feløg, ið arbeiða 
har, at fyribils bendir alt á 
góð útlit fyri lønandi frá- 
landavinnu.

f onkrum føri er komið 
longri áleiðis; British Gas-

»Flótandi« oljupallur

økini í Morecambe-víkini 
eru nóg stór, tí goymslumar 
har eru 188 miljardir rúm- 
metrar, nóg mikið til at 
veita hita í Útnyrðinsong- 
landi í 30 ár. Og Hamilton 
Oil ætlar at fara undir fram- 
leiðslu longu komandi ár í 
fyra økjum í Liverpool-vík- 
ini, har 35 miljardir rúm- 
metrar av gassi og 150 milj- 
ónir tunnur av olju em.

Onnur øki í sambandi við 
framtíðar frálandavinnuna 
eru í írska Havinum, serliga 
í syðra partinum og sunnan 
fyri írland; men eisini í ein 
útnyrðing úr oynni. -  Men 
sum er, bendir alt á, at tað 
em økini vestan og norðan 
fyri Hetland, ið fara at hava 
høvuðsleiklutin í oljuvinn- 
uni sum firá líður.

Foinaven
Týdningarmest er nýggja 
Foinaven-økið, bæði tí tað 
er so stórt og tí tað liggur 
nærri verandi oljudeplun- 
um, BP og felagi teirra Shell

t


