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♦ 14 20 ♦ 0.21
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♦ 13 45 ♦ 0 19
♦ 14.37 + 0 1 8
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4 Tý» Tónhavn
3 Mik
4 Tj^* Mykine*

Tysdagur 4 juli 1995

I 18 argangur

I: I:

Eim tuvund fólk hava venð
undir læknahond fyn vkaða
Flem fólk lógu unđir dung
unum tá bjargingariiðum
evdnaðist at rudda seg fram
gjøgnum
mðurrapaðu
leivdtmar
Eitt skifti vóru bjarging
ariiðini noydd at gevast ú
vanđi var fyn. at tað. sum

|

Nú er loksins eydnast
Shell at fáa eina fy ribils
loysn á. hvat skal gerast við tann í seinastuni
nógv umstrídda bonpallin Brent Spar Hann
skal fyríbils sleipast inn
í Eríjørðin í norska
Rogalandi og leggjast
fyrí akker har inntil ein
loysn er funnin. hvussu
hann skal burturbeinast á forsvarligasta
hátt
Nú um vikuskiftið vcntast
togarar at vera inni í Erfjwðinum við Brent Spar.
har hann skal liggja tyn
akken n e s u ánð til hósk
andi stað er funnið at hegga
hann upp

Brent Spar er gamal
kennmgur i F.rfjørðinum. ti
her var hann stykkjaður
saman fyn meira enn 20 ar
um síðan Og tey gomlu
akkersfestim kunnu enn
nytast til hansara
Kommunalu
myndugleikamir i Frfjorðinum eru
fegnir um avgerðina hjá
Shell at lcggja Brent Spar
har hjá teimum. ti tað gevur
kommununi ikki so lítið av
akkcrspengum
Men vandi er í hvørjan
v d fe rð Orsøkm til nógva
stnðið um bonpallin herfyn
var dálking Og kommu
nalu
umhvørvismyndug
leikarmr í Erfjerðinum
Icggja strangar treytir við.
at Shell ber seg at við skili.
so pallunn ikki dálkar umhvønnð

Víðkaða palestinska
sjálvstýrið endaliga
konfirmerast í USA
upp á pláss. palestinar fáa
Ameríkanski forsetin
viðkað sjálvstýn og frítt val
Bill Clinton og uttankann haldast f sjálvstnsøkjríkisráðharri hansara.
unum sum actlað Miðast
Warren Chnstopher.
skal ímóti at sknva undir
dvtaluna i seinasta lagi 17
hava boðtð ísrael og
juii.
PLO til USA at sknva
Tingingam ar
millum
undir xtlaðu avtaluna
Arafat og Peres vóru á
um víðkað palestinskt
marknaleiðim millum Gaza
og ísrael Og á hesum
sjálvstýn á Vestara
dnígva fundi varð eingin
Aarbakka og í G a/a.
avtala gjørd um nýggjar
sum ætlandi skuldi
sam ráðm gar tá hann endvera fingin frá hondim í aði.
Høvuðsspumingurin, ið
setnasta lagi I . juli
Samráðingamar
miilum
leiðaran i palestinsku fr*ls
isfylkingim Yassir Arafat
og ísraelska uttanrfkisráð
harran Shimon Peres endaðu unnumorgumn uttan
at nakað úrslit spurdist Teir
høvdu tá sitið við samráð
mgarhonð i tíggju timar
Amenkanski fonetin Bill
Clinton og uttanrfkisráð
ham
hansara
Warren
Chnsopher hava nú boðið
pørtunum i samráðingunum
til USA at halda fram við
samráðingunum so enda
ligu snøklamir kunnu fáast

eftir er at loysa. er israelska
afturtøkan av herdeildum á
hersettu økjunum á Vestara
Á arbakka og eiaini i G aza
Ein
annar
áleikandi
spum ingur at loysa. er leyslatingin av teimum mongu
palestinum. sum ísraelar
hava sitandi í fangatippum
orsakað av yvirgangsvirksemi og atsóknum á israelsk
mál
PLO vil hava fangam ar
leyslatnar alt fyn eitt. men
ísrael sýtir fyri hesum og vil
hava eina endaliga avtalu
fingna frá hondini fyrst.

mAur
000
0.13
004
0 16
013
012

I dag letur ein nyggj listatramsýning upp í Smiðjuni f
I .itluvfk Tað er Flin Peturs
dóttir Andreasen, sum f
høvuðshcitum
framsýmr
vatnlitsmyndir
Framsýningin er s
merkl á tann hátt. at Flin
hcvur lagt seg eftir at mála
fruktir og grønmeti, sum t.d.
agurkir, leyk. piparfrukúr,
hananir, pcnr, súrepli og
appilsimr Fisini eru nakrar
barnamvndir við á framsýn-

var eftir av húsunum fór at
rapa
Orsøkin úl ólukkuna
M gst vera bv ggifu.sk. at hustni ikki vóru nóg vcl konstruerað. ein treyt fyn bygg
ing av øllum hahusum i økj- j
um. har vandi er fyn jarðskjalvta og nstmgum
Keldur i Seoul siga. at
leiðstan fyn vøruhusið visti |
um brekið. men lætst sum
einki Løgveijan hevur nu
handukið fy ra fólk. sum eru
skuiđsett fýn at hava
abyrgdina av. at húsini rapaðu og at tusunđatals og
hundraðtals fólk eru skadd
og deyð.
Mvndugleikamir i Suður
korea rokna við. at talið á
deyðum fer at knappast
teimum tvey hundrað tá tað
er eydnast bjargingarliðunum at ruđda dungam ar
burtur Meira enn trv hundrað eru saknað

Brent Spar í
Erfjørðin

MÁNIN
I »uAn
18 29
19 17
18.32
1920
1828
19 16
18 28
19 16

Frukt
í Smiðjuni

ByggifiLsk kostað
hundraðtals suðurkoreanarum lívið
Meira enn hunđrað
fólk eru funnm deyð
unđir dungunum av
etnum vøruhúsi i suðurkoreanska høvuðsstaðnum Seoul, tð rapaði sum eitl korthús
fríggjadagin meðan
flein túsund fólk vóru í
tí Lt»gvet]an hcvur
handtikið fýra fólk.
sum hava ábyrgdina
av. at ólukkan hendi

4 Tý* Sumba
5 Mik
4 Tý» ViAareiAi
5 Mik

Fas 10941

upp
1228
1331
1232
13.33
12.27
13 50
12.27
13.51

ingini

Hetta er fyrstu ferð. F.lin
hevur cgna framsýning f
Føroyum. Hon hevur havt
málningar við á Ólavsøkuframsýningum og á ffamsýntngum í Føroyahúsinum
í Keypmannahavn.
Flin hevur lisið til innrættningsarkitekt á Danm arks Designskole, men
tað er torført at nakað ar
heiði innan hetta økið í Føroyum Tf hevur hon brúkt
tað scinasta ánð, síðam hon
flutti heimaftur. at rcalisera
dreymin. sum hon tekur til,
um sfna cgnu framsýning
Framsýnmgin hjá Flin
Petursdóttir Andreasen
Smiðjum i Lítluvfk varír til
leygardagm

V eð rið
Eitt hátrýst, 1020 hpa. i utsynningsunnan ur fslandi viknar nakað. Eitt lágtrýst, 994 hpa, vlð Vestumoreg. fer eystureftir. Eitt lágtryst. 998 hpa, eystanfyri TsJand fer i lamlsynning til Suðumorrg og
grynnist so Itðandi. ug i dag rekur kwlin lufl móti
Eøroyum av norði. I morgin nærkast eitt annað
lágtryst. og tað fer yvir Køroyum hósnáttina. Stðani
rekur kaklarí luft inn yvir Karoyar av utnvrðingi.
og tað verður klarari i veðrínum.

Petundóttir Andrea.sen vtsir ein av vatnliLsmyndunsum hon framsynir í smiðjuni i I itluvfk i hesi vikuni

N ógv vitjað listafram sýning
hjá Jógvani A sbirni Skaale

-4
%

225 fólk hava vend
inni á gólvi hjá Jógvani
Asbimi Skaale. sum
hevði listaframsýning
heima í stovu síni f
síóstu viku.
Hetta er ikki fyrstu ferð. at
hstarfólk hevur havt listaframsýnmg heim a hjá sarr
sjálvum Eitt nú Ingálvur av
Rcyni. Tróndur Patursson
og Eivindur Mohr hava havt
listaframsýnmg í atelierum
sinum. men eingin hevur
fýrr havt framsýmng í sini
egnu stovu
225 fólk vitjaðu framsýningina. sum var opin thggjar tímar um dagin i eina
góða viku
Jógvan Asbjøm Skaale er
sera vcl nøgdur við undirtøkuna. og hann sigur tað
ikki vera óhugsandi. at hann
fer at royna hetta aftur
Hann sigur seg ivast í. um
fleirt høvdu venð til framsýningma. hevði hon verið
onkra aðrastaðm
Jógvan Asbjøm Skaale
sýndi tram 46 málningar
O nknr eldn m álnm gar vóru
við á framsýningim. men
teir flestu eru nýggir
Hetta er aðru ferð. at
Jógvan Ashjøm Skaale hevur havt sjálvstøðuga ffamsýning Fym i ferð var í
1991, tá hann sýndi fram
málnmgar í Norðurlandahúsinum
Grundin til. at eg ikki
havi havt flem framsýnmgar einsamallur. er. at eg havi
ikki havt nóg nógv bfløt Eg
havi ikki hildið, at tey vóru
nóg góð, men hesa ferð helt
eg. at tað var í lagi. sigur
Jógvan Asbjøm Skaale
Annars hevur Jógvan Asbjøm Skaale havt nógvar
framsýnmgar saman við
øðrum listafólki

í dag:
Strukur i vindi av norði. 13 m/s. Seinni utnyrðingur
i»g minni vindur. 8 m/s. Skyggjað og kanska ælingur, men ut a dagin møguliga sólglottar. Mikunáttina dregur hann aftur a luftina og minkar vindin,
minni enn 5 m/s. Hitalagið: millum 6 og 9 hitastig
alt samdøgrið.

i rnorgin:
F erd 'n a n d

Hann fnskar vindin av landsynningi. seinni av eystri, umleið 10 m/s. Skvggjað og sum fráhður regn.
Ilitalagið: upp f 10 hitastig

Hósdagin, frtgjøudugin or leygardagin:
Kriskur vindur ella ein strukur av utnyrðingi og
vestri. 8 til 13 m/s, men seinnapartin hOsdagin
rnínkar hann vindin eitt sándur. Tað verður klárari
i veðrinum, men framvegis skýggjað og ælingur.
Hitalagið um dagin rnillum 7 og 9 hítastig. um
náttina niður i 5 hitastig.

