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Tórshavnar Skipasmiðja 
skal byggja umhvørvisskip
Sktpasmiðjan hevur 
gjørt sáttmála við 
đanska telagsskapin 
Danida um eitt sokall- 
að »anti-oilpolution«- 
skip Poul Mohr, stjóri. 
sigur. at sáttmálin fer at 
geva 25 ársverk til 
skipasmiðjuna

EMIL L. JACOBSEN

Tórshavnar Skipasmiðja 
hevur gj»w-t sánmála við 
DANIDA um at bvggja em 
sonevnt »Anti-oilpolut- 
ion« -skip Poui Mohr, stjon, 
vigur. at nvggja arbeiðið 
kemur v*l við b*ði hjá 
Torshavnar Skipasmiðju og 
hjá føroyskan skipabygg- 
ing sum heild

»Damđa>. ið merkir 
Danish Intemationai De 
velopment Agency. er ein 
deild í uttanrfktsráðnum. 
sum tekur s*r av almenna

Poul Mohr, stjorí

đanska búskaparliga. tøkni- 
frøðiliga og undirvistngar 
stuðulinum til mennmgar-

lond umframt at umsita 
sambandtð við norður- 
lendskar og altjóða menn-

inganrtlanir
Mett verður. at sáttmálin 

við Danida fer at geva 25 
arsverk til forshavnar 
Skipasmiðju. so arheiðið 
verður til nógvar hendur

Ongantið bvgt
t i llk t  Skip fYTT

Sum heild hevur nógv ar 
beiði venð á Tórshavnar 
Skipasmiðju seinastu tíðina. 
og í lotuni starvast umleið 
150 fólk á skipasmiðjum

»Anti-oil-polution« - 
skipið skal verða liðugt 17 
august nzsta ár. og harcftir 
skal tað beinleiðis til Tai- 
lands Tað fer at kosta 16 
mió kr umframt serútgerð 
o.a. fyn góðar 8 mió kr 
Poul Mohr sigur. at Tórs- 
havnar Skipasmiðja ongar 
royndir hevur av at smíða 
citt lílikt skip. men at hetta 
helst ikki verður torførasta 
uppgávan. skipasmiðjan 
hevur havt.

Ætli mær at vera virkin

Bjami Djurhotm verður annar politiski rygleiðarín.

Bjamt Djurholm. and- 
støðueygleiðari. aetlar 
sacr ikkt at sita hendur í 
favn og í orðsins rætta 
týdningi bert »eyg- 
letða«. hvussu leikur 
ferst í bankamálinum.

- Eg ætli mær at gera 
mítt til at tryggja, at øll 
tey skjøl. sum hava 
verið uppt og vent, fáa 
tað pláss í kanningini, 
sum tey nú einaferð 
etga.

NICLAS JOHANNESEN

Eftir polmska togtogan 
gjørdist tað endaliga greitt í 
seinastu viku, at Bjami 
Djurholm úr fólkflokkinum 
verður politiski eygleiðann 
hjá andstøðuni i bankamáli- 
num Saman við Helenu 
Dam á Neystabø úr sam 
gonguni og landsgrann 
skoðaranum. Leivur Harr 
yson. skal hann vera ein av 
eygleiðarunum. tá banka 
kanntngin rcnthga fer i 
gongd

Politiska kiibalin
Bankamálið, sum einu 

løtuna bar dám av føroysk - 
an sameining mótvegis 
donskum skuggaspch við- 
vikjandi partahrcvsbýtin- 
um millum Den Danske 
Bank og Føroya Banka. 
fekk aftur parupoliti.skan 
dám. tá eygleiðarar skuldu 
veljast.og valið gekk heidur 
ikki stilhshga fyn seg

Helene Dam á Neystabø 
hótti við at sláa seg burtur 
úr. eftir at løgmaður í sjón- 
varpinum segði. at um hann 
ráddi. w  hevðt helst onkur

annar venð valdur Og 
hvørki tjóðveldisflokkunn 
ella miðflokkunn gingu inn 
fyn, at Bjami Djurholm 
skuldi umboða andsstøð- 
una

Men pohuska kabalin 
vildi Uð soleiðis. at fólka- 
floksungmaðunn fór við 
eygleiðarasessinum

Fólkaflokkunn atkvøddi 
annars ímóti hesum kann- 
mgarhátti. sum nú verður 
framdur Kann Bjami Djur- 
holm f tí sambandinum 
ganga inn fyn at arbeiða í 
høpi. sum hann ikki hevur 
atkvøtt fyrí?

Tað er rætt, at fólka 
flokkunn atkvøddi ímóti 
hcsum kanmngarhátti Men 
sum parlam enuríkan
boyggir tú teg sjálvsagt fyn 
tí. sum ein meiriuti hevur 
samtykt Sostatt hava vit 
eisim luttikið i arbeiðtnum 
at velja eygleiðarar Og eg 
ctli m cr at vera ein virkin 
eygleiðan

Hevur fylgt væl vió
Sjálvur metir Bjami. at hann 
hevur fyntreytimar fyrí at 
gera eitt dygdargott arbeiðt 

Eg havi hsið so at siga 
øil skjøl og annað. sum hev- 
ur snúð seg um hetta mál 
Eg havi fylgt við frá fyrstan 
tfð. og kenni ti) samfeldu 
søguna í hesum máh Eg 
trúgvi, at hetta er nakað 
sum er sera torført at lesa 
seg til. um tú ikki hevur 
fylgt við frá byrjamni.

Eins og við Helenu c tlar 
Bjami sc r at vera vtrkin, um 
neyðugt útflýggja skjøl til 
kanningamevndina

- Eg c th  m cr avgjørt at 
vers so krítiskur. sum yvir- 
høvur ber til

Men c tlar hann at vera 
tað í einum samarbeiði við 
Heleau?

- Vit eru trýggir eygleið- 
arar úr Føroyum, og vit fara 
sjálvsagt at hava eitt sam- 
starv Men hvus.su tað fer at 
verða í verki, veit eg ikki 
enn Eg ivist ikki í. at bcði 
Helena og serhga lands- 
grannskoðann taka hetta 
málið sera álvarsligt. og at 
onki fer afturvið borðinum 
av tilvild. I so máta hava vit 
fingið em sera góðan stuðul 
í landsgrannskoðaranum. 
sum eftir mlni bestu sann- 
fønng er ein dugnahgur 
maður

Politisk ja v n v á g
Bjarm Djurholm sigur, at 

fólkaflokkunn alla tíðtna 
hevur gingið inn fyn. at løg- 
tingshmir eisini skuldu vera 
umboðanr millum eygleið- 
aram ar Og tá so samgong- 
an eisini vildi hetta. var far- 
ið til verka fyrí eisini at fáa 
andstøðulim valdan, soleið- 
is at »pohtisk javnvág* 
kundi fáast í eygleiðara- 
bólkin.

Men fer Bjami Djurholm 
so inn í arbeiðið við einum 
ávfsum misálitið á alt tað 
arheiðið. sum fer at verða 
gjørt í kannmgamevndini?

Nei. avgjørt íkki Eg fan 
at iuttaka í arbeiðinum f tf 
trúgv, at hetta er eitt arbeið- 
ið. sum verður gjørt senøst

Uppá spumingin. um 
hann hevur álit á Jørgen 
Grønborg, sum er valdur av 
statsministenunum, ið kann 
fara at vfsa seg at hava ein 
aktivan lut í bankakannmg 
ini, sigur Bjami. at hann ikki 
frammanundar kann døma 
Grønborg. bara út ffá hes 
um.

Men eg c th  m cr at gera 
mftt til at tryggja, at øll tey 
skjøl, sum hava veríð uppi 
og vent, fáa tað pláss f kann- 
ingini, sum teimum tilkem- 
ur. Eg vil eisini gera mftt til 
at upplýsa kanningar 
nevndina um viðurskifti. eg 
havi verið varugur við sjálv- 
ur f sambandi við máli. og 
sum kanmngarnevndin av 
náttúrhgum orsøkum ikki 
veit nakað um. tí hon hevur 
ikki veríð ein partur av 
málinum

Bjami Djurholm leggur í 
hvussu er stóran dent á. at 
hann ctlar sc r ikki at vera 
eitt alibi fýrí em kannmgar 
hátti. sum ikki kann hrúkast 
til nakað.

R ídluskríðín  ikkí av  
enn  á  sinni
Einasta pláss í Før 
oyutri. har varandi 
ridluskriói er. er úti í 
Fugloy. Ridluskrióin 
ger av og á vart við seg 
aóra staóni i  landinum. 
Ikki er eitt ár sióani. at 
seydur mátti drepast í 
Havn, tí hann var vorð- 
in sjúkur

BEATE L. JENSEN

Hóast landsdjóralcknin 
tysdagin kunngjørdi. at 
nđlusknðastongsihn i ávís- 
um økjum f Føroyum nú var 
tikin av. lysir landsdjóra- 
lcknin f dag við, at hetta 
ikki er so

Ridlusknðastongsihn. 
sum landsstynð hcvur lýst 
galdandi i Føroyum. stend 
ur cnn við

Orsøkin til mistakið er. at 
Per Hunshamar sum lands 
djoralxkm av sinum cin- 
tingum við egnan kunngerð 
tysdagin tók av eina kunn- 
gerð. sum landsstýnð 
annars hevði lýst

Tá landsstýnð lýsir eina 
kunngerð at vera setta i 
gildt. er tað eisim lands- 
stýnð. sum skal lýsa við 
aðran kunngerð, um hin 
fyrra ikki er galdandi long- 
ur

Ein drugv sjuka
At okkara logarverk er 
samansett a henda hátt, 
hevur norski landsdjora 
lckmn. Per Hunshamar. 
hclst ikki vcnð vitandi um. 
sigur setti landsdjoralckn- 
m. Justmcs Olsen. við 
['hmmaLrttwi’

Justines Olsen er settur 
landsdjóralckm fyríbils ul

Justínes (Nsen. settur 
landsdjóralckni til 1. <»kt<»- 
ber.

l 't i  i Kugkiv finst varandi ridluskrióin, <>g ti mivsa trír nakað av sryói a hvørjum árí har. 
Vnnars stendur nøkunlunda wd til. tá um ridluskriAa rc ð u r.

1 oktober. tá starvið hclst 
verður lýst leyst Kanska 
hann verður at siggja mill- 
um umsøkjaramar. tá starv 
ið skal setast. tt hann hevur 
ikki ctlaninr at rýma av 
landinum

Jústines Olsen sigur, at 
ndlusknðin er ein álvarshg 
ur tmpulieiki og eigur 
henda sjuka millum seyð at 
vera tikin f álvara

Tf er setti landsdjóra 
lcknin av tf áskoðan. at 
ndluskríðastongsihn ikki 
eigur at verða tikin av tey 
mongu komandi ánni. tf 
hetta er ein sjúka, sum fevn 
ir yvir langa tíð og er scra 
álvarslig

Stendur væl til
Um søkt verðureftir nýggj 
um landsdjóralxkna f heyst. 
cr tað cin sjálvfýlgja, at tann 
persónunn. sum settur verð- 
ur í starv. sleppur at vera við 
í avgerðini, nær rídluskriAa 
stongsihn skal setast úr gildi 
aftur

Jústines Olsen. settur 
landsdjóralækm. sigur 
annars. at tað stendur nøk 
unlunda væl til við rídlu 
skríða i landinum Men

hettar er nakað. sum tekur 
nógva tíð at láa bukt við

Hann upplvsir. at tað ikki 
er citt ár liðið. sfðam sein- 
astu seyðimir við ndlu 
sknða vórðu dnpnir i Havn.

Ridlusknði er ein sjúka, 
sum kann taka langá tfð, 
áðrenn sjúkueyðkennini 
gera van við seg IFøroyum 
eru eini 20 ár gingin, frá tf 
vil møguhga hava dngið 
smittuna inn f landið. og til 
hon kom til sjóndar

Stórur smittuvandi
Ridlusknðt er ein smitta. 
sum finst í einum dýri, sum 
á ein ella annan hátt ber 
hana víðan. T aðer ikki vist. 
at sjúkan brýtur út í fyrsta 
ættarliði. f flein førum er 
sjúkan fyrst komin til sjón- 
dar eftir flcin ættarhð. sigur 
Jústincs Olsen

Fyrr sást rídluskríði ben á 
ávfsum økjum og innan 
ávfsar seyðaslektir. Hildið 
var. at rídluskríðin var arva- 
ligur á etn ella annan hátt 
Arvaeginleikamir eru eisini 
staðfestir hjá ávfsum seyði 
við tað, at seyðurin kann fáa 
sjúkuna á ymsan hátt. hæði 
tá eginleikamir gera. at

scyðunn gcn sjúkur stutt 
eftir smittu ella. at hann 
kann hava smittuna í sær f 
langa tíð. ja. upp í flein ár. 
uttan gerast sjúkur, men 
harvið bera hana vfðarí til 
iambið.

DNA-kanningar
í hnglandi eru teir fyn nak- 
að síðani famir undir at gera 
eina skráseting. so brund- 
seyðir verða útvaldir sam- 
bært arvaeginleikum við 
DNA fýn at teir kunnu ala 
seg burtunír rídlusknða- 
vandanum og øðrum 
sjúkum við

Einasta plássið í Før- 
oyum, har vit hava varandi 
rídlusknða. er úti í Fugloy, 
og missa menn har nakrar 
seyðir hvørt ár

Annars fmst ndlusknði 
ikki varanđi nakra aðra 
staðni i landinum Onkuntfð 
vfsir onkur sjúkur seyður 
seg her ella har. men tað cr 
ógvuliga tilvildarlioga.

Annars gongur forboðið 
fyn at sleppa undan ndlu- 
sknðavanda út uppá, at liv- 
andi seyður ikki má flytast 
millum oyggjamar

Rundkoyríngarnar geva 
fólki trupulleikar
- Tað er umráðandi, at 
føroyingar læra seg at 
koyra í rundkoyring- 
um, eisini tí tær eru sp 
vanligar uttanlanda, 
sigur Atli Jensen, for- 
maður á Bileftirlit- 
inum.

hMIL L. JACOBSEN

Tað eru ikki so nógv ár síð- 
am. at rundkoynngar vóru 
eitt ókent fynbngdi á før 
oysku vegunum Men sein- 
astu tfðina eru fleiri tflfkar 
gjørdar til tess at lætta um 
hjá ferðslum

hyrst vórðu tv cr lítlar 
gjørdar í Havn, og seinni 
komu eisini rundkoyríngar f

Runavfk, Klaksvfk og f 
Kollafirði

Hava riggaA væl
Sum vera man er torføn hjá 
mongum at venja seg við 
nýggjii vegimar, og serliga 
eldra ættarhðið, sum fekk 
koyríkon, áðrenn nøkur 
rundkoyríng var komm til 
landið, hevur ríngt við at 
finna út av teimum ymisku 
ferðslureglunum f samhand 
við rundkoyríngamar 

Jón Kragesteen, stjórí á 
Ráðnum hyrí Ferðslutrygd 
sigur, at rundkoynngamar 
hava nggað væl, hóast tær 
eru nýggjar í føroyskum 
ferðsluhøpi og so fáar f tah, 
at fólk hava trupult við at 
venja seg við tær

Ongantið hlunka 
til vinstru
Atli Jensen, stjón á Bilcftir- 
litinum stgur, at teir hava 
roynt at leggja scg eftir at 
læra fólk, hvussu tey skulu 
bera seg at í eini rundkoyr- 
ing, eisini tí at rundkoyríng- 
ar uttanlanda eru eitt sera 
vanligt fyríbrígdi, og tað er 
ein sannroynd. at nógvir 
føroyingar eru uttanlanda í 
hesum døgum

Tað, sum fólk hava størst 
trupulleikar av, er at nýta 
blunkiljósini Meginreglan f 
mndkoyríngum er. at ein 
ongantfð hlunkar til vinstru.

Koyrir heint fratn, 
hóast tú koyrir runt

í prínsippinum koyrír tú

beint fram. tá ið tú koyrír 
mitt í eini rundkoyríng. Tá 
ið tú skalt út aftur. kannst tu 
bert snara til høgru, og tískil 
eisini blunka til høgru. Um 
tú hlunkar til vinstru, skuldi 
tú eftir røttum enda á sjálv 
an »oynni« ella við øðrum 
orðum inni í miðjuni, sigur 
Atli Jensen

Tá ið ein skal út úr rund- 
koyríngini, skal ein blunka 
til høgru áraka ta frákoyr- 
ingina. ið kemur beint Aðr- 
enn hana, ein sjálvur ætlar 
at njrta Hetta er torført at 

era f Havnini, av tí at tær 
áðar mndkoyríngamar úti 

við Skansan eru so lítlar 
Men í hinum rundkoynng- 
unum knng landið er hetta 
ikki nakar trupulleiki


