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N y r u p k a n n a r h v u s s u b in d a n d i
o lju a v t a lu m a r v ið F ø r o y a r e r u
Danska forsætismálarádid fór í gjár í hoit við at kanna, hvussu bindandi avtalurnar millum Føroyar og Danm ark eru fyri báðar partar.
Forsætismálarádið kannar serliga avtalurnar vid atliti til oljulyftini,
sum føroyingar hava givid.

IMARQK________________
Orsøkin til, at foreætismálaraðid er farið
at hyggja nærri at avtalunum, er ein fyrispumingur
frá
Dimmalætting
um,

hvusau danskarar tulka brotini um olju.
sum standa í fleiri av avtalunum, ið eru
gjørdar siðan 1992.
Kdmund Joensen, løgmaður, segði í
Dimmalætting leygardagin, at avtaian
frá 17. november 1994, har rættiliga nógv

stendur um, hvussu đanskar tyritøkur
skulu sleppa upp i leitingina eflir ráevnum í undirgrundini, er ikki i gildi
meir.
Løgmaður segði, at avtalan frá 3.
november 1995. har onki stendur um olju.
hevur avlovst avtaluna frá 17. november
1994.
Hann vísti eisini a, at tað einasta, suin
er i gildi mitlum Føroyar og Danmark i
sambandi við olju, er kunngerðin um yvirtøku av ráevnunum fra 13. mai 1993.

Henda kunngerðin bindur ikki fcroyingar til nakað, tí hon er so veikt orðað,
segði løgmaður.
Hetta er so uppfatanin fýá føroyingum.
Hvat halda danskarar, spurdi Dimmalætting skrivstovustjóran í forsætismálaráðnum, Steen Rye Lareen, i gjár
Hann segði, at foreætismálaraðið fór at
taka málið upp beinanvegin og koraa við
einum svari fra l’oui Nyrup Rasmussen,
forsætismálaráðharra, so skjott tað klart

Býráðsformaður
í Runavík kennir
seg styrktan
R u n a v ík : Uttan at
gera stórvegis viðmerkingar, so eri eg
sannførdur um, at
meirilutin í býrádnum er styrktur, sigur
býráðsformaður í
Runavík, eftir at
ákæ rur um óreglusemi eru a w ís ta r í
landsstýrin um

Norðoya Kunningarstova fyrireikar seg nú til summar og ferðamannavitjarnr Em liður i hesum fyrireikingum er nýtt tjakfingarplass úti í Grov í býlinginum
Oyri. Umframt útlendingar, eru klaksvikingar norðoyingar og føroyingar annars allir vælkomnir at
tjalda
Sida 15

Lions stuðlar minnisvarða
og kjarnorkuraktum børnum
Komandi leygarkvold sktpar Lions Club fyn hugnakvokli í bygdarhúsinum i Sumba Endamalið við tiltakinum er at savna inn penmg til minnisvarða í
Sumba og at stuðla kjarnorkuraktum bornum i Tjernobyl. Á skránni er skemt, hugleiðingar. spurnarkapping og sangur.
Siða 7
-Jákup L ttm h u u g e ,
b ý rá ósfurm ud u r
Jákup Lamhauge heldur ikki, at málið órógvar
urhfiðið i býráðnum.
- Eg haldi meg kunna
siga í dag, uttan at gera
fleiri aðrar viðmerkingar,
at meirilutin er styrktur,
sigur hann.
L e s ið á sídu 4

F rá yvirtøku til
b o rin g í L o p ra

U ttanrík ism álaráðh arrin:
S en d ið fólk til B ru xelles
- Eg haidi, tað er skilagott at senda eitt føroyskt umboð til Bruxelles, segði Niels Helveg
Petersen á tíðindafundi
mikudagin.

Danski
uttanrikismáiaráðharrin heldur, at føroyingar eiga at senda ein
umboðsmann til Bruxelles
fyri at halda seg kunnaðar
um gongdina í ES.
Niels Helveg Petersen
vísti til, at Grønland hevur umboðsstovu í Bruxelles, hóast teir ikki eru lim-

ir í ES. Danski uttanríkismáiaráðharrin
endaði
sína ferð í Føroyum mikudagin.
Sjáivur segði hann seg
vera sera væl nøgdan við
túrin.
Eitt nú hava føroyingar
og danskarar funnið felags stev í marknaðartræt-

uni millum Føroyar og
Bretland.
Niels Helveg Petersen
vildi tó ikki avdúka, hvør
taktikkurin er. Taktikkur
er júst grundaður á, at
mótparturin ikki kennir
hann, segði uttanríkismálaráðharrin.
L e s ið á síðu 3

- Hetta er størsti
dagur i Føroya søgu.
Orðini fullu 11. september 1992 beint
aftaná, at semja var
fingin um, at ráevnini í undirgrundini
skuldu gerast føroyskt sermál. Vit
hava kagað í oljusøguna síðan henda
m inniliga dag.
Eingin hevði rættiliga
roknað við tí - at danir
lótu føroyingunum ræðið
á ráevnunum í undirgrundini.
Teir vóru eisini smílandi, løgmaður, lands-

stýrismenn og ein sakførari, tá teir tosaðu við sjónvarpið á eini inatstovu í
Keypmannahavn,
beint
e flir at undirgrundin var
vorðin føroysk.
- H etta er størsti dagur
í Føroya søgu, segði ein
teirra.
Eftir at verulig gongd
kom á oijukanningarnar,
hava fleiri sett spumartekin við, um hesin dagur
veruiiga var so stórur.
Nógv'ar gitingar hava
verið um, hvør í veruleikanum fer at skúma
róman. Er tað A .P M øller
ella onkur heilt annar.
V it hava hugt eflir
gongdini síðan 11. september 1992.
L e s id á sídu 4

Tom ba frið fy ri fútanum
So leingi Fiskavirking ikki meldar Tomba
fyri nakað óregluiigt, í sam bandi við umbýti
av maskinum, kann fútin einki gera við
málið. Tað er alt upp til Fiskavirking.
G koro l . P eteksen_______
f fam u viku kundu vit
endurgeva uinboð fyri
Fiskavirking fyri, at P/f
Tomba hevði flutt maskinur av teirra virki í Sørvági, til virkið hjá Tomba í
Miðvági.
Fiskavirking hótti við at

i

fara til fútan. um maskinurnar ikki vórðu fluttar
upp á pláss aflur. Tað
vórðu tær. og so hendi ikki
meira.
Finn Ougaard, varafúti,
sigur, at fútin kann taka
eitt mál upp av sínum
eintingum. Men hetta mál
er ikki av tí slagnum.

sambært
varafútanum.
Hann sigur, at málið um
Heina O. Heinesen ikki
kann samanberast. Tá
hendi óhapp av eini
spreinging. T á kom løgreglan av sær sjálvum
upp í leikin. og tí nýttist
eingin at melda.
M álið um Tomba er ikki
so upplagt. Har mugu
nærri kanningar til, áðrenn mátið kann reisast.
Var t.d. ætlanin at varðveita maskinuna? H vat lá
aftanfyri umbýti av skelt-

unum o.s.fr.
Fyri at lýsa allar hesar
spumingar,
má
málið
kannust nærri, og tá má
Fiskavirking melda málið.
Annars er tað ein spurningur millum Fiskavirking og Tomba, út frá avtaluni millum partarnar
báðar.
H etta kann snúgva seg
um brúksrætt o.a.. og tá
kann
endurgjakiskrav
fyri avtalubrot koma upp
á tal

Nogv umrøddu hernaðarvenjingarnar hjá Kina uttan
fyri Taiwan hava ikki bert fingið avleiðingar fyri fólkið
áTaiwan. Fiskibannið. sum kinesiska stjornin hevur
sett i gildi, hevur elvt til storan peningaligan miss fyri
bæði taiwanskar og kinesiskar fiskaframleiðarar
Siða 8

Tjaldpláss úti í Grøv

D ia M iojohu ___
Tað var Hana Tausen Olsen, býráðsliinur í Runavíkar Kommunu, sum t
mars kæidi viðgerðina av
figgiar- og iløguætlanina
hjá kominununi til landsstýrið.
Hann kravdi, at figgjarætlanin skuldi viðgerast
umaflur. Orsøkin var, at
eitt mal ikki var sett á
skránna og sent býráðslimunuin í nóg góðari tið.
Landsstýrið gav Hans
Tuusen Olsen at ræ tt var
ikki farið fram, men at
feilurin ikki var so týðandi, at viðgerðin mátti
takast umaftur

Hernaðarvenjingarnar
hjá Kina haida fram

Barnabókamyndir
í Norðurlandahúsinum
í morgin letur upp ein framsyning í Norðurlandahúsinum við norðurlendskum barnabókamynckjm.
Framsýningin er partur av norðurlendskari myndlist i
1995-96 og er komin í lag í samstarvi við norðurlendsk listafelog i Nordisk Kunstforbund.
Siða 9

Danskur jazzur til Foroya
Kind of jazz eitur danskur bólkur sum vitjar i Foroyum komandi vikuskifti. Tað er Norðurlandahusið, ið
skipar fyri vitjanini. Danska jazztrioin fer at spæla á
Tvoroyri í Klaksvík og í Norðurlandahúsinum í
Havn.
Síða 11

Føroyingur sá barn verða
skotið framman fyri bilinum
Havnarmaðurin, Signheðin Knudsen, hevur sum
ST-hjálparmaður i Jugoslavia upplivað, at barn er
skotið fyri nøsini á honum. Hann hevur eisini mist
ein av sínum lagsbrøðrum í borgarakrígnum a
europeiska meginlandinum.
Siða 9
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