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Oljulyftini til danir vórdu sett úr gildi 3. nov 1995
Tann 17. nov. í 1994 skrivaði landsstýrið undir avtalu við donsku 
stjórnina. í hesi avtalu stódu fleiri lyfti til danir viðvíkjandi olju. Men 
danir mistu sambært Edmundi Joensen, løgmanni, hesi rættindi við 
avtaluni 3. november í 1995, tá oljulyftini vórðu løgd burturúr

í knapt ár áttu danir rættindi í sam- 
bandi við eina møguliga ofjuleiting í 
førovsku undirgrundini.

Hetta var sambært avtaluni. sum 
landsstýrid og ríkisstjómin undirskriv- 
aðu 17. november 1994.

Hóast avtalan í høvuðsheitum snúði 
seg um stuðul til føroyska samielagið, so 
stóð eisini, at sakkunnleiki í danskari 
umsiting og innan danska gransking 
skuldi nýtast i sambandi við eina møgu- 
liga oljuvinnu í Føroyum

I avtaluni stóð eisini. at danska vinnu- 
lívið skuldi upp í hetta arbeiði.

-  Men hesi lyfti vóru bert í gildi til 3.

november í 1995, sigur Kdmund Joen- 
sen.

Ta samráddu vit oljupartin burturur 
aftur. sigur hann.

Einasta avtalan, sum er i gildi millum 
Føroyar og Daninark i sambandi við 
olju, er sambært løgmanni kunngerðin 
frá 13. mai 1993 um wirtøku av undir- 
grundini. Lesid  á síðu 3

H áhús í Bom bay  
skram blaði sam an
(REUTER i Bjargingarlið í 
indiska býnum Bombay 
leitaðu í gjár eftir fleiri 
fólkum, sum sótu føst í 
húsaleivdunum av einum 
háhúsum, sum brádliga 
skramblaðu saman hós- 
kvøldið.

Løgreglu- og sløkkiliðs- 
fólk søgdu, at talið av 
deyðum var komið upp á 
sókstan -  sjey menn, sjey 
kvinnur og tvey bøm.

Ein, sum slapp við lív- 
inum, var ein níggju ára 
gamal drongur, sum, sam- 
bært løgregluovastanum 
á staðnum, -bert spákaði 
út úr húsaleivdunum- ein 
tíma eftir, at vanlukkan 
var hend.

-  Tað datt bara sundur 
sum eitt korthús, segði 
borgarstjórin R. T. Kad-

Orsøkin til, at bygning-

urin, sum var í fimm 
hæddum, skramblaði 
saman, er helst, at tvær 
súlur vórðu tiknar burtur, 
tá ið bygningurin herfyri 
varð settur i stand.

Bert á trimum teimum 
ovastu hæddunum búðu 
fólk.

Annars vóru sløkkiliðs- 
menninir í býnum í verk- 
falli, tá ið vanlukkan 
hendi, men fakfelagið gav

teimum kortini lo>rvi til at 
fremja bjargingararbeiði.

Tøl vísa, at í Bombay, 
har 13 milliónir fólk 
búgva, eru næstan 18.000 
bygningar, sum treingja 
til at setast í stand.

Monsunimar, sum javn- 
an raka býin, hava heldur 
ikki minkað um vandan 
fyri, at nakað tílíkt kann 
henda aftur, og tað rætti- 
liga skjótt.

Mælir til nýggja 
ferðafólkaferju
-  Aberdeenleiðin er tað 
mest framskygda nakar 
almennur stovnur hevur 
borgað fýri, sigur Jóhan 
Mortensen, stjóri á Marr 
& Co. Strandferðslan hev- 
ur veitt eina fyrimyndar-

liga tænastu á Aberdeen- 
leiðini. Og skal Smyril 
skftast út, so eigur nýggj 
ferðafólkafeija at verða 
sett inn í staðin -  og 
Strandferðslan skal stan- 
da fyri. Les ið  á síóu 7

Hotellini trupul- 
leikar av gávu til 
Sjómansheimið

Stóru hotellini í 
høvudsstadnum eru 
ikki so fegin um pen- 
ingagávuna, sum Sjó- 
mansheimið hevur 
fingið -  kappingin 
verður avlagað.

Dia M idjokd_____________

Stjorin á Hotel Hafnia, Jo- 
han Restorfl og stjórin á 
Hotel Føroyum eru ikki so 
fegin um tær 4,2 milliónir- 
nar, sum altjóða sjomanna- 
felagið hevur latið sjó- 
mansheinunum í stuðli

Hotellini halda talan 
vera um avlagandi kapp- 
ing, tí sjómansheimið verð- 
ur i ikið sum eitt missjóns- 
hotell og annars er uli eftir 
somu kundum sum hoteli- 
ini.

-  Vit hava stór lán at 
dragast við. Tá so okkara 
grannar sleppa at nútiðar- 
gera við ongum láni, so er 
kappingm sjálvsagt avlag- 
andi, sigur Johan Restorff, 
stjóri á Hotel Hafhia. 
Hevði sjómansheimið bert 
verið ætlað sjómonnum, 
hevði hann einki móti 
lægri prísum.

-  Eg vóni, at Sjómans- 
heimið ikki fer at lækka 
prísirnar i kappingini um 
kundarnar. sigur Lis Ek- 
lund, Hotel Føroyar.

Lesid á sídu 4
■Jtthan Kestorff, 
H ote l H a fn ia

Løgmaður: 
Atroðkandi við 
nýggjari ES-avtalu
-  Nidurstøðan á fund- 
inum við Jacques San- 
ter er greið. Verandi 
avtala við ES dugir 
ikki, sigur løgmaður.
Dia M iujokd_____________

Løgmaður var á fundi við 
Jacques Santer, ES-for- 
mann 20. november í fjør. 
Finnast skuldi útav, 
hvussu avtalan millum

ES og Føroyar kundi betr- 
ast.

-  Hetta var verri enn eg 
væntaði, sigur Edmund 
Joensen, sum nú hevur 
fingið skriv frá ES-for- 
manninum.

-  Innan fyri verandi 
handilsavtalu er ikki 
møguleiki at fóa betri at- 
gongd til marknaðin, sigur 
løgmaður. Hann mælir tí 
til samráðingar.

Lesið á síðu 4

í BLA Ð N U M  í DAG

Ðíliga vínið ikki 
pengarnar vert
Stjórin á Rusdrekkasolu Landsins, Dagmar Joen- 
sen, ivast ikki eina løtu. Prísurin á biliga vímnum i 
Føroyum er ov høgur til ta goðskuna sum fæst Tað 
eru høgu gjøldim til landskassan. sum gera hetta, 
ti vínið kostar nærum einki at keypa inn.

Siða 4

Pf. Eimskip toluligt 
úrslit í farna árinum
Jóhann V. Ólafsson, stjóri i føroyska partafelagnum 
hjá Eimskip, sigur, at ársúrslitið hjá felagnum hevði 
verið heilt gott, um felagið ikki hevði mist um hálva 
million krónur upp á Fiskasøluna. tá henda fór av 
knóranum. Slakar 100 tusund í halli gjørdist úrs-

Williams væl fyri 
til nýggja árið
í morgin verður fyrsta Grand Prix kappingin í For- 
mel 1 koyrikappingini hildin i Melbourne í Australia. 
Liðið hjá Williams við Damon Hill og Jacques Ville- 
neuve er væl fyri, og eru teir favorittar til at vinna 
heimsmeistaraheitið.

Síða 6

Blái Krossur fíggjarstjóra
Blái Krossur i Føroyum er nú rættiliga farin at viðka 
vitksemi sítt. Stutt síðan varð aðalskrivari settur.
Nú um dagarnar varð Kristian á Reynatrøð settur 
sum fíggjarstjóri hjá felagsskapinum

Siða 9

Læknalesandi fyikjast
Tey, sum lesa til lækna hava nú stovnað egið felag. 
Felag Føroyskra Læknalesandi. Felagið er limur í 
MFS og hevur skrivstovu har. Endamálið við fel- 
agnum er at menna tey lesandi og bota um kor 
teirra undir lesnaðinum.

K O  N  F I R M A  T 1 O  N V Á R I Ð  1 9 6
Halt konfirmatiónina heima - matin fært tú úr Perluni FORRÆTTIR

Ynskir tú at halda eina góða konfirmatión fyri harni tínum, so 
her tað væl til at halda hana alla heinta, uttan tær nýtist at 
hugsa alt ov nógv um matin. Heimið er tað staðið, har hugnin 
hoyrir heima. Tú ringir bara lil Periuna og bfleggur eftir hesi 
matskrá - og tú hevur spart tær nógv stríð og pengar. 
Levering bert í Suðurstreymoy!

Aspargcs.siippa
við kjøtbollum og flute

Klár suppa
við kjøl- og mjølholluni og 
flute

Ra-kjublund
við flute og smøri

HØVliÐSRTTTIR
Fleskasteik við reyðkáli, agurkusalati. hvítum 
og hrimkaðum eplum og sós 

lleilstokt oksasteik við grønmeti, agurku 
salati, súltutoyi, hvítum eplum og hrúnari sós 

lleilstokt oksasteik við rómastúvaðum 
eplum, salati og reyðvínssós 

Lunhasteik við
reyðkáti. agurku- * y - tMwí
salati, súltu- (__ jf
toyi. hvituin < ‘
hrúnkaðum eplum og sós

DESSERT
íslagkoka við vaflum

Fruktsalat
við rákremi

PRÍSIR:
Høvuðs- rættur............
2 rættir..........
3 rættir..........
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D A G SIN SR Æ TT U R
K jø t fr ik a d e l lu r

TÝSDAG 12 .0 3 .: 
P a p r ik a g ry ta  
MIKl'DAG 13 .0 3 .: 

S tok tan  tlsk  c-lla 
spagetti %/kjøtsos

HÓSDAG 14 .0 3 .:
Læ ttsaltað  o k sak jø t

FKKUiJADAG I V 0 3 .: 
L am b aste ik  

LEYGARDAG 16 .0 3 .: 
H ø sn a ru n g i
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Løgmaður: Føroysku 
oljulyftini frá 17. nov. 
1994 hava ikki gildi meir
Avtalan, sum Føroya 
landsstýri og danska 
stjórnin skrivaðu undir 
í november í 1994, 
hevur ikki gildi meir. 
Hon er avloyst av av- 
taluni frá 3. november 
1995, har onki verður 
nevnt um, at danskur 
sakkunnleiki og fyri- 
tøkur skulu sleppa upp 
í eina møguliga olju- 
vinnu í Føroyum, sigur 
løgmaður.

UNl \ki,l

Finnbogi Isakson var sam- 
bært løgmanni á skeivarí 
leid, tá hann i Dimmalætt- 
ing hósđagin segði, at 
danskarar eru í ferð við at 
kanna sær ræðið á einum 
føroyskum oljuævintýri.

Tji>ðveldismaðurín vísti 
á, at í avtaluni frá 17. no- 
vember 1994 standa so 
nógv lyfti uin olju, at hann 
bar ótta fyrí, at foroyingar 
longu hava avreitt bæði 
yvirvaldsrættin og vinning- 
in av oljudropunum, sum 
møguliga eru í undirgrund- 
ini.

Hetta er ikki rætt, sigur 
løgmaður Tey lyfti, sum 
vórðu givin í 17 november- 
avtaluni, hava ikki gildi 
meir Avtalan. sum varð 
gjord 3. november í 1995,

Kdmund Joensen: - Danskarar ha\a onga binding lagt a 
fwrovingar i sambandi við eina mwguliga oljuvinnu.

hevur gildi nú, og í henni 
stendur onki um olju.

- Tann 3. november 1995 
samráddu vit oljupartin 
burturúr aftur. og ti sær 
Finnbt>gi ísakson trøll á 
alljosum degi, tá hann vísir 
til 17. november-avtaluna 
frá 1994, sigur Hdmund Jo- 
ensen.

Kunngerð í gildi
Hann vísir á, at tað einasla, 
sum er í gildi viðvfkjandi 
olju millum Føroyar og 
Danmark, er kunngerðin

frá 13. mai 1993 um yvir- 
toku av ráevnunum í undir- 
grundini.

Har stendur í stk. 6: 
■ Regeringin har konstater 
et, at Færoernes landsstyre 
er indstillet pá ... at anvende 
sagkundskab inden for 
dansk forvaltning og fors- 
kning samt i danske er- 
hvervsvirksomheder i den 
færsoke rásiofudvíkling.« 
Spurdur, um hetta ikki 
merkir. at danskarar eru 
slopnir rættiliga aktivt upp í 
eitt møguligt oljuævintýr, 
svarar Hdmund Ji>ensen. at

tað ger lað ikki.
- I kunngerðini stendur 

bara, at stjómin hevur stað- 
fest. at lanđsstýríð er fyri- 
reikað til, at nevndu ting 
skulu henda. Ongin bein- 
leiðis binding liggur í hes- 
um. sigur hann.

I rslitið ahuRavert
Hdmund Joensen heldur 
onki løgið vera í ti. at 
danska stjórnin og danskar 
fyrítokur eru áhugað fyri. 
hvat hendir á oljuokinum í 
Føroyum.

Tað eru tað so nógv. 
sum eru, og hvat viðvíkur 
kanmngum. so eru tað ikki 
donsk feløg. sum hava tikið 
sær av skjóta seismikk og 
kanna havbotnin ur luftini, 
sigur hann.

Upplysingarnar um. at 
danm Henmng Kruse. und- 
irleverandørur hjá Af* Møll 
er í Norðsjónum og fyrrver 
andi starvsfólk har i 20 ár. 
situr í nevndini í Danop 
undir Dopas, sum stendur 
fyri Lopransboringim, held 
ur løgmaður íkki vera ser 
liga áhugaverdar.

Tað. sum landsstýrið 
hevur áhuga fyri. er, hvat 
úrslitið verður av boringim. 
og ikki persónunum, sum á 
ein ella annan hátt eru 
knýttir at feløgunum. 
Landsstýrið hevur álit á, at 
trúnaðarupplýsingar ikki 
verða latnar øðrum enn 
teimum, tær eru ætlaðar. 
endar løgmaður.

Føroyskir sjóm enn á  
skúla í Skagen
Mikudagin vóru fleirí 
føroyingar millum 
teirra, sum fingu 
prógvini handað á 
Skagen Skipperskole. 
Áhugin hjá royndum 
navigatørum í Skagen 
at rætta eina hond í við- 
víkjandi lektiuhjálp hjá 
sjómansskúlanæming-

um yvirhøvur, tók seg 
væl upp.

Mikudagin vórðu prógv 
handað á Skagen Skip- 
perskole, har fleiri før- 
oyingar hava gingið sein- 
astu árini. Soleiðis eru eisini 
føroyingar millum teirra, 
sum lidnir vóru hesaferð 

Vit kunnu nevna Dánjal 
Bertholdsen, Tvøroyri, Ib

Christiansen, Vági. Jákup 
A. J Kyvindsson, Hirtshals, 
Frank Hildibjartur Olsen. 
Vestmanna. og Eyðstein 
Poulsen. Um nakar annar 
av næmingununi eru før 
oyingar. er ikki lætt at vita 
tá tað ikki er viðmerkt í 
navnalistanum.

Helst eru teir fleiri.

Heilsulæru-skeið

Undir hátíðarhaldinum 
segði forstandarin á Skagen 
Skipperskole. Jørgen Chr 
Jensen, m.a., at lýst hevði 
verið í lokalu bløðunum eft- 
ir lektiuhjálp, og høvdu fýra 
navigatørar í Skagen játtað 
at hjálpa sjómansskúla- 
næmingunum við vitan og 
royndum stnum Og tað var 
skúlin sera takksamur fyri 

Hetta var fyrsta liðið á 
skúlanum, sum eisini hevði 
flngið skeiðundirvísing í 
heilsulæru í fýra dagar 
Skeiðleiðararnir komu frá 
nystovnaða Medicai Center 
í Esbjerg. Næmingarnar 
høvdu lært bæði at nýta 
sproytur og seta drop í sjúk- 
lingar, um hetta onkuntíð 
kom at gerast neyðugt.

Bjarni Djurholm: 
Føroyar eiga at hava 
umboðsstovu í Bruxelles
Bjarni Djurholm, limur 
í uttanlandsnevndini, 
sum júst hevur verið á 
vitjan í Bruxelles, held- 
ur, at føroyingar sum 
skjótast eiga at seta 
umboðsstovu á stovn 
niðri í Bruxelles.

NICLAS JOHANNESHN

Bjarni Djurholm. limur t 
uttanlandsnevndini, heldur. 
at føroyingar eiga at seta 
umboðsstovu á stovn í 
Bruxelles.

Ongantíð ov skjótt.
Hann sigur. at er tað nak- 

að, sum túrunn hjá uttan- 
landsnevndini í Bruxelles 
vísti. so var tað. at føroytng 
ar skulu ikki rokna við at 
fáa nakrar sersømdir frá ES.

Bjami Djurholm heldur 
tó at føroyingar hava gjørt 
tað verri fyrí seg sjálvar enn 
neyðugt er við at sita heima 
a egnum klettum og eftir 
førímum royna at fylgja við. 
hvat hendir á størsta 
marknaðinum hjá føroyska 
fiskiídnaðinum.

(.ran n a lon d in i hava
Bjarni Djurholm vísir eisini 
á. at øll okkara grannalond, 
sum virka undir somu treyt- 
um sum Føroyar. hava um-

Bjarni Djurholm,

boðsstovu í Bruxelles.
ísland. Noreg og Grøn 

land hava øll umboðsstovu. 
Og har niðrí á meginland- 
inum høvdu tey hug at un- 
drast á. hví føroyingar ikk 
eisini hava eina slíka.

Ein av størstu fyrímun 
inum við eim umboðsstovu 
sigur Bjami Djurholm. er. ai 
tað verður lættari at fyri- 
halda seg til øll tey direktiv 

lógir sum dagliga koma 
úr ES. Og sum hava sina 
ávirkan eisini innan før- 
oyska flskasølu og fram- 
leiðslu annars.

Bjami Djurholm sigur. at 
hóast hann er imóti ES- 
limaskapi. so metir hann tað 
verða av týdningt. at før 
oyingar hava fingurin á 
pulsinum.

Tí mælir hann til at seta 
umboðsstovu á stovn.

Petur Zachariassen, umsjónarráðsformaður í Føroya Sparikassa:

-  Tað frøir meg ómetaliga nógv at síggja ábyrgdaraskaran vaksa
Tann 1. februar Vóru 
ikki ntinni enn 5.300 
ábyrgdarar skrásettir

POL A KLF.TTI

I hcsum døguni hevur Før- 
oya Sparikassi ábyrgdara- 
fundir i umboðsdømum sín- 
um upp undir aðalfundin. 
sum verður um stutta tíð 
Mikudagin var fundur i 
Miðvági.

A ábyrgdarafundunum er 
høvi hjá abyrgdarunum at 
velja fólk i umboðsnevnd- 
ina. eins og gjørt varð í 
1992, tá ið umboðsnevndin 
varð vald á fyrsta sinni.

Ábyrgdarafundur er f 
hvørjum av teimum seks Petur /achariassen Mynd HUmarJan Hansen

umboðsdømunum kring 
landið við fjølbroyttan 
skra bæði til gamans og álv- 
ara. Umframt fyrílestur og 
kunning um virksemi Spari- 
kassans eru framførslur við 
sjónleikarum og tónlista- 
fólki. bæði av bygd og ur bý 

Tað fløvar at sfggja. at 
ábyrgdaraskarín økist al- 
samt. Vit kunnu staðfesta. 
at tann 1 tebruar i ár vóru 
ikki minni enn 5.300 
ábyrgdarar skrásettir í Før- 
oya Sparikassa. Hetta tal er 
næstan tvifalt so nógv sum 
til ábyrgdaravalið fyn fýra 
árum síðan. sigur Petur Za- 
chariassen, formaður í um- 
sjónarráði Sparíkassans.

Løgreglan kannaði 
bilførarar í Havn
Alla hesa vikuna hevur 
løgreglan í Havn, uttan 
at bilførararnir sóu tað, 
kannaó eftir, hvussu 
nógvir sótu íbundnir. 
Knappur triðingar sat 
ikki trygdarbelti.

UNIARGE

Løgreglan í Havn hevur 
havt eyguni eftir hundrað- 
tals bilførarum hesa vikuna 
fyrí at flnna útav, hvussu 
stór nýtslan er av trygdar- 
beltinum.

Úrslitið av kanningini 
varð, at 7 1 prosent sótu íb- 
undin, meðan 29 prosent 
ikki bruktu beltið.

Suni Vinther á Politistøð- 
ini sigur, at úrslitið er á leið

tað, teir høvdu roknað við.
Vit hava fyrr mett, at 

umleið ein triðingur av øll 
um bilføraranum ikki situr 
ibundin Hetta hava vit so 
fingið staðfest nú, sigur 
hann.

Suni Vinther heldur. at 
nýggjasta kanntngin gevur 
eina betri ábending um 
standin enn kanningin, sum 
løgreglan gjørdi saman við

Ráðnuni Fyri Ferðslutrygd í 
fjør.

Ta ferðina varð hvør 
bilur steðgaður, og tá er so 
skjótt, at bilføraramir. ið 
koyra aftanfyri, fáa sær 
beltið uppá. Tað høvdu teir 
ikki møguleika fyri hesa- 
ferð, tí tey kannaðu vistu 
ikki av, at tey vórðu kannað, 
sigur Suni Vinter


