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V ið m e r k in g til g r e in
í D im m a læ ttin g
ta n n 1. f e b r u a r 1996
f sumband við grein i
Dimmalætting lann 1.
februar 1996 við heitinum: "Iagmaður steingir
barrina í Tinganesi- segði
løgmaður, at goymslan
skal steingjast m.a. tí hon
skapar órógv í arbeiðinum í Tinganesi.
lagmaður ger vart við,
at hetta er ein politisk
avgerð, sum ikki skal
skiljast sum ein skuldseting móti starvsfólkinum í Tjnganesi.
Upplýsast skal, at bert
løgmaður og landsstýrismenmnir hava atgongd

til goymsluna í Tinganesi. Starvsfólkið í Tinganesi hevur ikki atgongd
til hesa goymslu.
Goymslan
hevur
í
mong ár verið umrødd
manna millum og sigast
kann, at hon hevur ikki
bøtt um umdømið hjá
lundsstýnnum, og átti at
verið slongd fyn fleiri
árum síðani.
Tórshavn,
tann 2. februar 1996
Kdmund Joensen
løgmaður

IJsbeth L Petersen, býráðsform aður:

H e ld u r fly t a t e y
e ld r u b ø r n ín i
I sambanđi við nógva
trýstið á tveir av skúlunum ætlar skúlaráðið
at tosa við býráðið um
spurningin. Býráðsformaðurin hevur sína
meting av støðuni.
Neyðugt er við nýhugsan á økinum. Mín
persónliga meining er,
at vit heldur skulu flyta
størri bornini til aðrar
skúlar, sigur býráðsformaðurin.
DIA MIDJORD
Tað eru ov mikið av skúlastovum i Tórshavnar Kommunu. men tær samsvara
ikki við íbúðarøkim. ið
konun eru seinastu árim
Sambarrt hagtølunum hjá
h'ólkayviriitinum, so verða
Hoyvík og Vesturbýurin
mest barnanku økini ( høv-

uðsstaðnuni komandi árini.
Tórshavnar
Skúlaráð
hevur i hesum sambandi
spælt bóltin yvir til kommununa Sambxrt ráðnum
so er ein fyribilsloysn gjørd
til komandi skúlaár. men
hvussu æilar býráðið síðan
at loysa trupulleikan.
A hesum økinum krevst
nýhugsan
Samstundts
mugu vit meta, um lað er
rímiligt at byggja aftrat
skúlunum í einum øki. meðan skúiastovur standa tómar aðrasteðs Er tað rxtt í
hesum tíðum. spyr býráðsformaðurin.
Hvørju meining hevur Lisbeth L Petersen.
Um eg skal koma við
míni meining. so er tað
neyðugt. at vit rætta okkum
eftir, hvar hølini eru. Skulu
vit flyta nøkur, so vil eg
mæla til. at eldru flokkamir
verða lagdir saman. heldur
enn smáu børnini. sigur býráðsform aðurin
Lisbcth L. Petersen sigur
víðari, at alt má síggjast út

frá umstøðunum. vit hava í
hesum tíðum.
Upprunatankin er, at
bømini eru so tætt heiminum sum gjørligt Eitl
annað er, at vit, f hesum
ringu tfðum. mugu innrætta
okkum eftir umstøðunum
Tað er ikki talan um so
stórar frástøður. um vit
hugsa. hvussu frastøðurnar
eru f øðrum loodum. sigur
Lisbeth L Petersen
TaA trýst, ui kumu> er á
ávtsar skulur, er uu) ikki
konúd, tt býrádió i siruin nó
hevur Ligt ema skeiva hedd
arætlan.
Nei, avgjørt ikki. Skúlarnir vórðu bygdir f samsvar
við menmngina sum var tá.
sigur baráðsformaðunn
Lisbet L. Petersen vísir, at
síðst f áttatiárunum vóm
ynskir framnn hja býráðnum at byggja ein skúla
aftrat vestanfyn Hetta datl
kortini fyri bakka. tf ført var
fram. at hctta var ørvitisskapur

Ongi prógv um lekar
í undirgrundini
I^đgmaður sigur, at føroyingar skulu sláa kalt

vatn í blóðið, nú fram
er komið, at olja lekur

úr undirgrundini. Ongi prógv eru fyri tí

92 ára føðingardagur
í morgin, 4. februar, fyllir
Veronika Olsen, vanliga
nevnd Ronika, á Toflum 92
ár.
Ætlanin var at senda
eina kvøðu á 90 ára degnum, men av tí at hetta varð
av ongum, nýta vit í dag
høvið til at ynskja tær
hjartaliga tillukku við 92
ára degnum f staðin.
Vit halda, at vit hava so
nógv at takka tær fyri.
Fyrst av øllum tín blíðskap
og tftt lætta lyndi, ið altíð
hava sett teg í eina serstøðu í tonkurn okkara. Nú
árini eru vorðin so mong,
eru nógv góð minni frá
famari tíð. Heim títt hevur altíð verið ein friðsælur
miðdepil, har vit hava sitið
væl, og nógv hava tey verið,
ið hava nýtt blfðskap fýá
tær.
Tað er mangt, sum er
hent og broytt, sfðan tú
sum smágenta gekk á Toflum, men enn býrt tú í
heiminum, har tú vart fødd
og vaks upp. Sum fyá meginpartinum av fólki tá á
døgum var lív teirra arbeiði
og aflur arbeiði; so tað var
ein strevin barna- og ungdómstfð, ið fólk upplivdu.
Tín partur hevur ikki ligið
eflir á hesum øki Tú vart
altfð við og spardi ongantfð
teg sjálva, líka upp f ellisárini. Manga hosu hevur tú
latið av stokki, góða Ronika, og øll familjan neyt
gott av hegnisliga arbeiðslagi tfnum.

I gjár komu Joachim
prinsur og Alexandra
prinsessa til Uganda á
fyrstu almennu uttanlandsferð teirra sum
prinsahjún.
BEATE L. JENSEN_____ ^
I gjar fóru Joachim prinsur
og Alexandra pnnsessa til
Uganda á almenna vitjan
Pnnsahjunini skulu hitta
umboð fyri fleiri danskar
felagsskapir
og
annars
hjálparstovnar. har Dan
mark er vió. so sum Reyða
Kross, Danida, Neyðhjálp
Fólkakirkjunnar o. a
Upprunaliga var tað ikki
ætlanin, at hetta skuldi vera
ein almenn vitjan, men
heldur meiri privai al hyggja eftir, hvussu ein náttúruverndartelagsskapur
sum
C A R h vtrkar og arbeiðir í
einum landi sum Uganda
Av tí, at hetta er fyrsla al
menna vitjanin hjá Alexan
dru sum prinsessu uttanfyn
donsku landoddamar, hev
ur áhugin fyri ferðini venð
so mikið stórur, at 26 donsk
tfðindafólk og myndafólk
hava boðað frá, ai tey fylgja
við pnnsahjúnavitjamm til
Afrika

enn, sigur hann.
UNI ARGE

27 januar fingu Jensia og Jóan Hendrik Davidsen,
Miðvágur, eina dóttur Hon vigaði 3800 gr og var 55
cm. long
29 januar fingu Kára og Rasmus Magnussen, Søldarfjørður, eina dóttur. Hon vigaði 3650 gr. og var 52 cm.
long.

24 januar fingu Vivi Jacobsen og Elias borsteinn Elisson, Skopun. ein son Hann vigaði 4200 gr og var 53
cm. iangur.
25. januar fingu Katnn á Fløtti Jacobsen, Klaksvik, og
Hans Vilhelm Anthoniussen. Fuglafjørður. eina dóttur
Hon vigaði 3675 gr og var 53 cm. long.
25. januar fingu Sólgerð og lævi Sunonsen, Esbjerg.ein
son Hann vigaði 3700 gr og var 53 cm. langur
26 januar fingu Elin og Sólbjartur Olsen, Argir, ein
son. Hann vigaði 3880 gr og var 52 cm. langur
26. januar ftngu Elisabeth Holm og Paili Mortensen,
Ffoyvík, eina dóttur. Hon vigaði 4300 gr og var 55 cm.
long

Svik í Svøríki kostar føroyska
feiefonverkinum milliónir

Her í heimi tfnum var
mangan nógv fólk, og øll
føldu seg væl her. Tú hevur
verið miðdepilin í øilum
meginpartin av lfvi tfnum,
og vit minnast væl alt tað,
ið tú hevur útint her, bæði
í gleði og sorg. Høvdu vit
ikki mangan havt teg í
tungum løtum, duga vit
ikki at hugsa okkum,
hvussu tað hevði verið. Ikki
er tað bara eitt ættarlið, ið
hevur notið væl av umsorgan tfnari, nei, tú fylgir enn
í dag við, Ifka mður til
yngsta skotið av ættini.
Vit vilja øll somul senda
tær nógv góð ynski við l'øðingardegnum ug takka fyri
alt gjøgnum tey nógvu góðu
ár.
P á ll

Prinsahjúnini
farin til Uganda

27 januar fingu Merlie og Alex Ocampo, Klaksvfk.
eina dóttur. Hon vigaði 1335 gr. og var 41 cm. long.

Tillukku v ið nýfødda h a m in u m !
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30 januar fmgu Mildnd Jacobsen og Páll Nólsoy. Hoyvík, eina dóttur. Hon vigaði 3400 gr og var 52 cm.
long.
30. januar fingu Ella og Gundur Nielsen. Vestmanna.
eina dóttur Hon vigaði 3300 gr og var 51 cm. long.
31 januar fingu Annie og Mortan Højgaard. Toftir,
eina dóttur Hon vigaði 3600 gr. og var 54 cm. long.
I februar fingu Helle Nielsen og Petur Ami Mortensen,
Tórshavn, eina dóttur Hon vigaði 3650 gr og var 53
cm. long
I februar fingu Kristina Svabo og Zakaris Reynagarð
Olsen. Miðvágur, eina dóttur Hon vigaði 37(K) gr og
var 53 cm. long

Stórt fátækradømi
Av somu orsøk er vitjunarskráin vorðin so stór, al
fleiri aðnr stovnar, har đamr
eru við, hava biðið prinsahjúnini um eisim at vitja tey,
tá tey nú eru stødd f Uganda
Fátækradømi er ógvuliga
stórt í Uganda. har einaveldið hevur rátt f nógv ár
Ikki minst, tá Idi Anun sat
við valdið i nøkur ar f
70’unum og har folk vórðu
dripin fyn eitt gott orð.
Neyðin var sera stór. og
eingin pemngur tøkur til
nakað sum helst
Tá umboð fyri Dimmalætting í 1975 var stuttan
steðg á flogvøllinum i En
tebbc, var lagt til merkis. at
slóra klokkan. sum hekk á
vegginum. stóð púra sttll
Hon hevði ikki gingið í flem
mánaðir

( msføóurnar
betraðar
Ráð vóru ikki at keypa
eykalutjr til hana úr Týsklandi I matarhøllini vóru
ugandesarar settir at pynta
upp i landslagnum, men har
var einki at fáa Ikki ein
drekkamuður Einki. <)g
eingin visti, hvat klokkan
var!
Fleni tjølmiðlar hava hesa
vikuna bonð tfðindim um,
at australska kanningarfel
agið. World Geosciencc.
hevur staðfest. at olja lekur
úr føroysku undirgrundim
Men tfðindini eru ikki
eftirfarandi, sigur Edmund
Joensen, løgmaður
Hann hevur spurt Oljufyrisiuugina, um lekar eru. og
hevur fingið at vita, at hetta
er ikki prógvað enn. tf
kanningartilfarið er ikki
liðugt viðgjørt
Tað einasta. sum er
prógvað, er, at olja bráar á
sjónum Staðfest er ikki,
hvaðam hon stavar
Frá Oljufyrisitingini hevur løgmaður fingið at vita.
at vissa fæst ikki fyri, at olja
er f undirgrundini. fyrr enn
borur verður settur í havbotnin.
Hann heldur, at føroyingar skulu sláa kalt vatn f
blóðið, hvat oljum viðvíkur
Men hann fegnast um. at
australska kannmgarfelagið hevur staðfest. at okkurt
er at sfggja á sjónum
Hetta gevur eina vón,
nú kannmgamar fara at
halda fram. sigur Edmund
Joensen.

Týsdøgur: Við at brúka føroysk telefon
nummør hava professionellir fartelefon
svikarar sfðam á nýggjánnum ringt til
miðeystur fyri milliónir av krónum
Talan er um sokallaðar »hack’arar«.
sum við seriigarí útgerð ringja uttanlands og samstundis beina rokningina
yvir á citt annað telefonnummar f hes
uin førinum føroyskt.
Misnýtslan, sum talan er um her, er
farin fram síðam á nýggjárinum
Norska blaðið Arbeiderbladel skrivar,
at samlaða telefonrokningin eftir hesum
stutta mánaðinum er komin upp á tvær
miUiónir.
- Eg kann ikki útihýsa, at upphæddin
fer at snúgva um milliónir. sigur Hjal
grím Hentze, deildarleiðan á støðardeildini hjá telefonverkinum.
Hann er kortim ikki samdur við trygdarstjóran á norska Mobil Telenor, Mor
ten Schelđerup. sum sigur við Dtmma
Letting, at tey lond, sum verða rakt av
misbrúkinum, sjálvi mugu gjalđa
Hjalgrim Hentze vfsir til, at hetta er
ein løgfrøðiligur spummgur
Søgan aftanfyri hesa stóru telefon
rokning er í stuttum henda
Svenska løgreglan í Helsingborgk tók
i síðstu viku ein iraka, sum hevur framt
hendan gerning siðani á nýggjárinum
Handtøkan var dramatisk, tf maðunn
tveitli bæði telefonútgerð og seg sjáivan
ut gjøgnum vindeyga
Fyrr í summar fekk lelefonverkið
rokning úr Noregi uppá 375 000 krónur
fyri liknandi svik við fartelefonum

StrandferÓMlan lýsti vid
Skotlandstúrum uttan neyóuga
siglinj>arlo>\ið
I vsdagur: 10 januar boðaði Strandferðslan í útvarpinum frá, at ferðatólk
kunnu sleppa við Teistanum til Scrabster
tríggjar túrar í februar
Men Teistin hevur ikki siglingarloyvi
at fara uttanlands. og Skipasýnið letur
ikki endaliga loyvið. fyrr enn bógportrið
er sveisað fast
Thomas Arabo, stjóri á SL, váttar, at
Strandferðslan hevur loyvt fólki við
Teistanum uttan siglingarloyvi.
Hann harmast um. at hetta er hent,
men vfsir á. at siglingarloyvið hjá Teistanum nú er komið undir land, men hetta
er bara lutvfst rætt.
Skipasýmð hevur boðað frá, at Teistin
kann fara til Skotlands undir ávísum
treytum. harav fyrsta treyt er, at bógprninð verður sveisað fast
Ikki fyrr enn bógportrið er sveisað
fasl. verður endaliga loyvið latið. upplysir Torleivur Hoydal á Skipasýninum
Teistin hevur annars verið til umvælingar f seinastuni.
Thomas Arabo upplýsir. al Ijosmotor
amir og høvuðsmotorurin era sum nýggir aftur
At Teistin er um at detta sundur, sum
Thomas Arabo hevur verið endurgivin
fyri at siga. er ikki rætl
Eg segði. at maskinaríið er um at
delta sundur. men tað er nú umvælt, so
skipið er f fínasta standi, stgur Thomas
Arabo

løgm aáur steingir
h a rr in a í I in gan esi
liosdagur: l Jndir eim trappu i Tinganesi.
har Føroya Landsstyn og landsins um
siting heldur til, liggur ein av landsins
størstu spruttgoy mslum
Henda goymslan skal nu steingjasl. tf
hon. sambæn Edmundi Joensen. løg
manni. »skapar órógv í arbeiðnum f
Tinganesi «
Løgmaður sigur. at tfðin er fann fra
goymsluni. sum sá dagsins Ijós i teimum
døgum, tá allur rúsandi løgur f landinum
mátti bflcggjast av flatlondum
Men ikki nóg mikið við ti
Arbeiðslagið í Tinganesi er eisini ein
av orsøkunum til. at løgmaður nú fer at
niðurlcggja goy msluna.
Hann sigur. at spruttgoy mslau skapar
órógv í arbeiðslagnum. men vil tó ikki
koma næm inn á, hvussu hetta skal skiljast. men hann heldur fast við, at hetta
órógvar arbciðslagið
í dag ber til at bfleggja so hvørt frá
Rúsdrekkasøluni. og tískil heldur løg
maður taðv era óneyðugt við hesi
goymslu.
Hesum sjónarmiði tekur landsstýrismaðunn við rúsdrekkamálum. Sámal
Petur f Grand. undir við
Tað er uppa tfðina. sigur hann, uttan
tó at gera viðmerkingar til orðini hjá løgmanm um arbeiðslagið

SMS sparir sensurin ■
Favør-blaónum burtur
Hosdagur: I vikuni kom Favør-blaðið út
sum vanligt. men hesaferð tó uttan sensur av nøkram slag.
- Tað er ov kostnaðarmikið at Qala út
yvir rúsdrekkalýsingamar f blaðnum.
sigur Hans Mortensen. stjóri í SMS
Hann vil ikki upplýsa. hvussu nógv

sensurann hevur kostað SMS
Tað er í øllum førum ov nógv, og vit
fara eisini at geva blaðið út einaferð um
mánaðin í staðin fyri einaferð um vikuna
fyri at minka um útreiðslumar. sigur
Hans Mortensen
At tað nú affur verður lýst við rúsdrekka í føroyskum handlum, merkir tó
ikki, al ein kann fara i Miklagarð at
keypa sær nakrar fløskur av víni til ein
prís, sum liggur væl niðanfýri tann hjá
Rúsdrekkasøluni
Tað er ikki loyvt at selja rusdrekka úr
handlum í Føroyum. og inni í Favør
blaðnum slendur eisim við smáum stavum. at rúsdrekkatilboðini ikkí eru galdandi í Føroyum sambært lóg.
Lógin, sipað verður til, cr rúsdrekka
lógin, og f henm stendur eisini. at tað ikki
er loyvt at lýsa við rúsdrekka í Føroyum
Mcn sambærl varafútanum Finn Ougaard hevur SMS ikki brotið lógina við
al lýsa við rúsdrekka í Favør-blaðnum
Tað er ikki ólógligt at reklamera við
rúsdrekka, um tú ikki hevur tað á hillun
um, og tf gera vit einki við hetta málið.
sigur varafutm

FyRleiAari fer i farloyvi
iloMlagur: Bjarni Djurholm úr fólka
flokkinum. sum varð valdur eygleiðari f
bankakanmngini, er komandi hálva ánð
loystur úr vanliga starvinum sum lærari
á Tekmska Skúla í Havn
Bjarai Djurholm sigur. at hetta sjálvsagt verður gjørt fyri al kunna reka
starvið sum eygleiðan til fulnar
Avhoynngamar f bankamálinum eru
settar at byija í mars Tær verða fyri afl
urlatnum hurðum.
Men longu nú er tað greitt, at banka
kanningin er sera umfatandi ja meira
umfatandi enn tað nógv umrødda tamilmálið, sum at enda kostaði Poul Schlúter
starvið sum forsætisráðham
í Ijørheyst bað kanningamevndin um
at fáa skrívligt tilfar frá øllum pørtum í
málinum.
Og siðutalið er fyribils mett at vera
70 000 sfður’

Havnar Fimleikafelag vann
FimleikafaRnaAin
Hosdagur: l.cygardagin og sunnudagin
kappaðust 350 fimleikarar úr trimum
feløgum um at vinna »Fimleikafagnaðin
'96«. sum hesaferð var i Norðurlandahúsinum
Og lá ið avtoraaði, vann Havnar Fimleikafclag kappingina hesaferð
Trý feløg vóru við. Umffamt HF vóra
tað Ljósið úr Havn og Støkk av Glyvrum.
Evnið, sum tey trý feløgini skuldu
lýsa, var býtt upp í fýra partar - 30-ini,
60-ini, 90-ini og ár 2010
Dómaramir høvdu trupult við at finna
ein vinnara. men at enda valdu tey so
Havnar Fimleikafelag

Nýggj føroysk mjolk
á marknaAin
f i iggjadagur. Mjólkarvirkið Búnaðarmanna er komið á marknaðin við etnum
nýggjum slagi av mjólk. nevnd AB
mjólk.
Hetta er sama slag av mjólk, sum í
Danmark eitur »Cultura«
Henda mjólkin er súrgað við acidophilus- og bifiđobakteríuum. ið eru sera
gagnligar fyri magan.
Haramframt er mjólkin eisim góð
móti strongd og káiktroti
Kim Petersen, søiustjóri á Mjótkarvirkinum. sigur, at teir f skjótt eitt ár
hava arbeitt við ællantm um at gera ABmjólk
Tað era uý sløg av nýggju AB-mjólkini. ein »R ein«. ein við sitrón- og lemonsmakki og eina við banan- og sitrónsmakki.
Tann reina minnir mest um »Blak«,
meðan hinar báðar minna um »koldskál«, sigur Kim Petersen
AB mjólktn hevur verið á marknaðinum í eina viku. og Kim Petersen heldur. at hon er blivin væl móttikin.
í øllum føram hava fleiri handlar
longu bilagt eina sending afturat

I-andsliAiA til kypros
á veujingarlegu
Friggjadagur: Seinni f mánaðinum fer
føroyska fótbóltsiandsliðið hjá monnum
til Kypros á venjingarlegu M.a skal
landsliðið spæla tveir landsdystir móti
ávikavist Estlandi og Aserbadjan. sum
bæði era styrkismett lægri enn vit.
Alian Simonsen hevur tikið 18 spælarar út til venjingarleguna, og teir era:
Harley Bertholdsen, Jan Dam, Jens Christian Hansen. Tummas Eli Hansen. Øss
ur Hansen. Henning Jarnskor. Magm
Jamskor, Oli Johannesen. Julian Johnsson, Todi Jónsson, Jens Martin Knudsen.
Jákup Mikkelsen. Allan Mørkøre. Kurt
Mørkøre. Jan Allan Múller. Janus Ras
mussen. Jens Erik Rasmussen og Kári
Reynheim.

