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Reiðarafelagið og m anningarfeløgini m ótm æla
søkking av Brent Spar

Sjónvarpsrøð um
grindadráp í RTL2
Klokkan 21.05 í kvøld
sendur týska sjónvarpsstødin RTLPLUSS eina 50 minuttir langa sending um
føroyskt grindadráp.
Hetta er næsta sendingin av í alt seks sendingum. sum RTL2
komanđi vikumar fer
at senda um grindadráp
Dimmalætting frættir. at
fyrsta sendingin. ið varð
send seinasta týskvøld. fór
illa vió føroyingum. Og
havandi i huga. hvorji upp
havsfólkini eru til sendingarnar. kunnu vit rokna VtO,
at eisini komandi sendingam ar vera rættiliga ágangandi móti foroyingum Taó
er nevniliga sonevndi umhvørvis og djóravemdarfclagsskapunn, HIA. ið hevur
latió týsku sjónvarpsstøðini
tilfanð til sendingamar
RIA er í Føroyum kent
fyn ágangandi og misvísandi tiltøk i móti m ø før
oyskum fiskavørum.

Kisini objektivar
sendingar
Utlendsku sjónvarpsrøðir
nar eru íkki hara ágangandi
mótvcgis føroyingum og
føroyska gnndadrápinum
Hin objektiv sending var

eisini at síggja i útlendskum
sjónvarpi
fyn
kortum
Klaus Kiesewetter, sjónvarpsframleiðarí. sigur við
Dimmalætting. at ein send
ing um gnndadráp varð
send í týska SWF3 fyn
fjurtan døgum síðani Sendingin var eitt hrot upp á seks
minuttir i sendingini »Blik
punkt F.uropa- Tað er týski
joumalisturtn.
Richard
Glug, ið hevur gjøn mnslagið um føroyskt gnndadráp
Klaus Kiesewetter sigur.
at Richard (ilug herfyn setti
seg í samband við scg fyrí at
frætta um gnndadráp
F.IA hevði vent sær til
Richard Giug, og heitt á
hann at gera eitthvøn um
gnndadráp Men Glug vildi
ikki hara hava síðuna hjá
EIA við, og tí vendi hann
sær til mín. sigur Klaus
Kiesewctter
Klaus Kiesewetter og Richard Glug foru siðani runt i
Føroyum, har Richard Glug
gjørdi ymsar samrøður við
føroyingar
Brotið um føroyska
gnndadrápið var rættiliga
objektivt. og føroyingar
sluppu væl og virðiliga til
orðanna, sigur Klaus Kiesewetter
Aftan á sendingina bað
sjónvarpsvenunn hyggjaram ar ikki lata seg ørkymla
av blt»ðugu myndunum. tí
hatta var ikki øðrvisi enn i
einum vanligum sláturvirki
i gerandis F'vropa.
Gdm-

har feløgini krevja, at Shell
sleppur
ætlanunum
at
søkkja borípallin
T að sum vit óttast, er at
hetta verður eitt fordømi,
sigur Jákup Sólstein, formaður i reiðarafelagnum
Feløgim vfsa á, at føroyska
fiskivinnan er neyvt tengt at
einum
reinum
havumhvørvi.
I brævinum til Shell
stendur. at tað fer at skaða
sambandið millum Shell og
føroysku fiskivinnuna. um
Shell tviheldur um ætlan
sína at søkkja Brent Spar
Jákup Sólstein vil tó ikki
siga nakað um reiðarafelagið fer at mæla limum sfnum at boykotta at keypa
olju frá Shell
- Vit hava onga heimild
at nokta limum okkara at
keypa frá einstøkum oljufelagi. Vit kunnu bert koma
við áheitanunum Higartil
hava vit tó tkki viðgjørd
spumingin um at boykotta
Shell, sigur Jákup Sólstein
Umframt reiðarafelagið
og mannmgarfelagið hava
eisini Kósin. Fiskavirkið,
Fiskasølan. Vaðhom og
Norðberg Seafood undir
skrívað mótmæli

Reiðarafelagið, ftskimannafelagið. maskinmeistarafelagið, skipara- og navigatørfelagið og motorpassarafel
agið hava sent høvuðsskrivstovuni hjá Shell í
Haag mótmælisskriv,
har feløgini krevja, at
Shell sleppur ætlanunum at søkka Brent
Spar.
KARTIN L HANSEN
Reiðarafelagið og manningafeløgmi í Føroyum
lcggja seg nú út í kjakið viðvíkjandi søkkingini av borípallinum Brent Spar. sum
eftir ætlan skal søkkast 50
fjórðingar úr føroyska fiskimarkinum.
Fiskimannafelagið. maskinmeistarafelagið. skipara og navigatørfelagið,
motorpassarafelagið
og
reiðarafelagið hava tikið
seg saman at senda høvuðsskrívstovuni hjá Shell í
Haag eitt mótmælisskrív,

B arnaansingin sleppur
at halda fram í K F U M
Leingi hevur stríð verið
um bamaanstngina fyri
smærri skúlabøm í
k H M Men Ifkt er til,
at Tórshavnar býráð á
fundi í kvøld fer endaliga at góðkenna ansingartiltakið.
Bæði fíggjamevndin hjá by ráðnum og sosialancvnd
taka undir við, at bam aans
ingartiltakið i KFIJM skal

halda fram
Á býráðsfundi í kvøld er
bamaansingin á skránni
Sosiala nevnd hjá býráðnum hevur samtykt at mæla
býráðnum til endaliga at
goðkenna ansingartiltakið
og at hækka kommununnar
part av játtanini fyn komandi ár úr 120.000 til
144 000 krónur Fyn ánð í
ár verður mælt til, t bamaansingin fær eina eykajáttan upp á 18.330 krónur
Fíggjamevndin
hevur
eisini samtykt at mæla bý-

ráðnum til at taka undir við
sosialu nevnd og at ffggja
eykajáttanina fyn 1995 á
18.330 av regulenngskontoini.
Rigmor Napoleonsdóttir.
leiðan av bamaansingini i
KFUM, sigur gmndina til
eykajáttanina f ár verða. at
stovnurin hevur brúk fyrí at
fáa eitt trygt grundarlag.
- Higartil f ár hava vit
vent og snarað hvøijan
krónu Keypt bílig leiku til
bømini og roynt at spinka
og spara. har tað yvirhøvur

hevur verið gjørligt. sigur
leiðann av bamaansingini
- So illa stendur til. at
bømini sjálvi hava havt litpennar við, meðan pappínð
hava vit fingið frá foreldrum og øðrum, sigur
Rigmor Napoleonsdóttir
Tilsamans 20 bøm eru á
stovmnum Bømini eru á
stovninum frá kl 10.3016.30 Bøm úr forskúla og
I. flokki verða heinta á
staðnum til bamaansingina.

í BLAÐNUM í DAG

Ferðavin n uspurn in gar
h av d ir á lofti í Nesvík
F erðavinnuráðstcvnan í Nesvík um vikuskiftið var
væl eydnað Tó vóru øll sam d um, a t hon átti at
verið fyrr um árið. so fleiri høvdu fingið høvi at
verið við.

O v fá børn ,
ov n ó g v ir læ r a ra r
Støðan í førovska fólkaskúlanum kom andi skúlaár
e r ta n n , a t ov fáir næ m in g a r eru og ov m angir
læ ra ra r. N eyðugt h ev u r ikki verið at siga læ rara ú r
starv i higartil - frágongdin hevur verið n a tú rlig m en n ú e r so nógv skorið á já tta n in a , at valla slepst
undan.

E in gin avgerð um
K irk ju b ø stó la rn ar
T á F o m m in n issav n ið fekk húsini hjá m øblasøluni
H ú sb ú n a til goym slu og fram sýningar. Ijóðaði, at
K irkjubøstólarnir m øguiiga fóru a t fáa ínnivist har.
A m e T horsteinsson sigur, a t eingin avgerð fyriliggu r um h e tta í løtuni.
'

S p ro n g in g í B elgia
k ra v t 16 m a n n a lív
M inst aekstan fólk lótu lív. tá ein sprongingoyðilegði e in a m atstovu og eina bensínstøð í evstara
f>arti av Belgm sunnudagin. Ikki er greitt, hvat
orsøkin til sprongingina var

Skotsk sjú k rasy stir
stun gin til deyðis
Ein 32 á r a gomul sjú k rasy stir varð sunnudagin
stu n g in til deyðis á einari deids á Stobhill-sjúkrahúsin u m i Glasgow, h a r hon arbeiddi. Fleiri eldri
s jú k ra sy stra r og eini 30 vitjandi vóru vitni til
morðið, sum hevur skelkað b re tsk a heilsuverkið.

Lívstryggingarnar fækka støðugt

Tórsvøllur grønt
Ijós frá býráðnum
Málió um Tórsvøll
kemur fyri á býráðsfundi í kvøld. Bæði
mentamálanevndin og
fíggjamevndin mæla
býráðnum til at geva
umsøkjarunum játtandi loyvi at umsita
ítróttarøkið.
Samtakið l órsvøllur hcvur
søkt býráðið um al sleppa at
ráða yvir økinum, har ætlanm er at hava grasvøllin.
F.in meirluti í mentamála
nevndini
Tórfinn Smith,

Leivur Hansen og Páll Petersen góðtekur framløgdu ætlan og mælir býráðnum um ffggjamevndina at
geva hetta loyvi. Men treytin er, at játtanin skal vera
óbindandi fyri kommununa.
Ffggjarnevndin
hevur
samtykt at mæla býráðnum
til at taka undir við meirlut
anum í mentamálanevndini
Sum skilst á hýráðslimum,
so vcrður málið samtykt á
fundinum í kvøld Heðin
Mortensen
og
hansara
menn kunnu so byrja at
grava f Gundadali
DUi

Serliga stavar hetta
frá, at nógv viðskifta
fólk eru farin úr eftirlønargevandi størvum og sostatt farin úr
starvi sínum. Nógvar
tryggingar eru strikaðar og ein partur av
hesum eru viðskiftafólk, ið eru flutt av
landinum og av hesi
orsøk hava fingið
loyvi frá skattamyndugleikunum at aftur
keypa tryggingina í
ótíð
PÓL Á KLHTTl
Fyri Føroya I.ivstrygging
var árið 1994 eins og árini
frammanundan merkt av
teimum
búskaparligu
trupulleikunum f føroyska samfelagnum
Hetta sigur tryggingin
ársfrágreiðing sfnari fyó
1994, sum beint nú er út
komin. F.ftir. at inngjøldini i nøkur ár vóru støðugt
vaksandi. hevur samlaða
tryggingargjaldið
verið

minkandi seinastu áríni.
Væntandi var, at henda
gongdin fór at steðga í
1994, men má tryggingin
eina ferð enn ásanna. at
samlaðu inngjøldini fullu
í 1994 úr 58.1 mió. kr.
til 48,0 kr., ella 17%.
Serliga stavar hetta frá,
at nógv viðskiftafólk eru
farín úr eftirlønargevandi
størvum og sostatt fann úr
starvi sfnum. Nógvar
tryggingar eru stríkaðar
og ein partur av hesum
eru viðskiftafólk, ið eru
flutt av landinum og av
hesi orsøk hava fingið
loyvi frá skattamyndugleikunum at afturkeypa
tryggingina f ótfð.
Avtala er gjørd millum
donsku
stjómina
og
landsstýnð um, at før
oyska tryggingarlóggávan skal nútfðargerast, og
at landskassaveðhald fýrí
tryggingar í framtfðini
skulu falla burtur
Uppskot um lógarbroytingar á tryggingarøkinum og uppskot um at
umskipa Føroya Lívstrygging til eitt partafelag
vóru løgd fram á ting
ávikavist
í desember
1993 og mars 1994 Hesi
uppskot vóru ikki lidugt

viðgjørd fyrí løgtingsvalið
fjuli 1994 og fullu tí bunur
Uppskot um broytingar
i tryggingarlóggávuni er
lagt fram aftur f vár og
verður væntandi nýtt uppskot um umskipan av
Føroya Lívstrygging lagt
ffam seinni f ár
Um so er, at lívstryggingin verður umskipað til
eitt paatafelag. fellur
landskassaveðhaldið
burtur
fýri
n ý g g ja r
try g g in g a r ,
meðan
veðhaldið verður galdandi fýri try g g in g a r, ið
eru te k n a ð a r áðrenn
ein nýggj lóg er sett í gildi.
Føroya
Lívstrygging
tcknar f høvuðsheitum trý
sløg av tryggingum: eftirlønarskipanir,
pnvatar
tryggingar og felagslfvstryggingar
Tá ið ein ríndar til egna
eftirløn, er umráðandi. at
henda trygging veitir endurgjald við deyða ella avlamni eftir ávfsum tørvi
og at uppsparingin til elliseftirløn fær so góða
rentu sum gjørligt í 1994
veitti Føroya l.ívstrygging eina rentu uppá 7%
p.a.
Vanliga fer ein partur

av tryggingargjaldinum
til at tryggja endurgjald
við deyða ella avlamni.
Tá íð ánð er lokið, verða
skaðamir gjørdir upp og
møguliga ov nógv goldið
tryggingargjald veríð útJutað teimum tryggjaðu
sum bonus. í 1994 var
bonus av váðatrygging.
2,2 mió. kr., goldið teimum tryggjaðu aftur
Føroya
Lívstrygging
upplýsir. at tað f dag eru
114 persónar, sum árliga
fáa eftirløn útgoldna frá
Føroya Lívstrygging.
Samlaðu rentuinntøkum ar vóru í 1994 63,5
mió. kr mótvegis 62,9 árið fýri Hesar rentuinntøkur svara til, at figgjar
ogmmar f meðal fyrí
1994 góvu eina rentu
uppá 9.9%
Rentustøðið í 1994 fall
sum heild nógv. Fyrí føroysk útlán merkist hetta
ikki nógv enn. tí tann
samlaða loysnin viðvfkjandi kommunuskuldini er
enn ikki komin endaliga
upp á pláss, men væntandi
hendir hctta í 1995, og tá
kann roknast við, at rentan fer at falla fýrí henda
partin av útlánum

»K ry sta llo s « í
N o rð u rl an dabú sin u m
M eðan sólin skein so fagurliga uttanfyri, dalaðu
kavaflykrur spakuliga niður inni í Norðuriandahúsinum seinasta vikuskiflið, tá finski ballett-bólkurin
•'Krystallos'- førdi fram eina m odem aða kvinnuballett við sam a navni.

• Norska tryggingin hevur
sagt seg vilja gjalda fyn
samlaða skaðan, ið hendi
undir vatnflóðini í Noreg
her í juni. Skaðin er munandi minni enn upprunaliga
mettur. um 704 mió. kr.
• í Tysklandi rendu tvey
tok saman famu viku. 80
ferðafólk fingu skaða, og av
hesum fingu tey 30 sera álvarsligan skaða Millum tey
skaddu eru fleiri skúlanæm
ingar, sum vóru famir útferð við skúlanum Tað vai
eitt menniskjansligt mistak.
sum var atvoldin til tokvanlukkuna f Schneverđingen
• Fin 34 ára gamla týskari
hevur kvalt ein hund av pitt-

bulliema slagnum Hundurín hundur leyp á mannin
og hund hansara í einí viða
lund í Frankfurt Pittbullt
erríarín læsti um aðra hondina á mannmum Ikki fvrr
enn hundunn var deyður.
slepti hundurin takinum
• I Iran hava myndugleik
am ir skipað fyrí størstu her
mannavenjingini uttanfyn
høvuðsstaðin Teheran aeinastu mongu áríni.
• í Skt. Pætursborg ( Rusland skal ein stór silvur
framsýning vera í juli mánaði I tí sambandinum skal
Joachim prínsur fara til
Ruslands við arva-silvurinum hjá Margrethe drotning
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