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F o r s æ t is m á la r á ð id : A v t a l u m a r
u m o lju h a v a f r a m v e g is g i l d i
Tad er ikki ra*tt, sum logmadur Edm und Joensen hevur sagt, at avtalan viil donsku stjóm ina frá 17. november 1994 er farin úr gildi.
Hetta sigur forsætismálarádid í svari upp á fyrispum ing, sum
Dim m alætting setti ráðnum fyrradagin.
U n i A hge ________________________________
Danska forsætismálaráðið sigur í svar-

inum, sum skrivstovustjórin, Stoen Hye
Larsen, bar Dim malæ tting í gjár, at
avtalurnar um føroysku undirgrundina

skulu skiijast soleiðis:
Tann 22. desember 1992 gjørdu Føroyar og Danmark avtalu um, at føroyingar
skuldu yvirtaka rættin tii at umsita
ráevnini í undirgrundini.
Tann 17. november 1994 varð hendan
avtalan staðfest einaferð enn av báðum
ríkisjjørtunum
Pastandurin um, at avtalan 3. novem-

ber 1995 hevur sett 94-avtaluna ur gildi.
hevur sostatt ikki hald i veruleikanum
etlir uppfatan Danmarkar.
T í hava øll ly fli um olju, sum voróu
givin i 1994
og tey eru nogv - framvegis fult gildi.
L e s id á sidu 4

Tjúgu
m illióna
feijusáttm áliá
vippun i
Tórshavnar Skipasmiðja eigur la*gsta
tilboðið í sambandi
við bygging av eini
feiju, sum Svendborg kommuna skal
hava at røkja siglingina til Skarø og
Drejø. í næstu viku
kemur sendinevnd
til Føroyar at kanna
umstøðurnar hjá
Tórshavnar Skipasmiðju.
Dia MrnjoKi)

T rú b o d a ri á M a d a ga sk a r
í seks ár hevur Dorthe Skov frá D M S verið trúboðari á
heimsins fjórstørstu oyggj, M adagaskar, eitt av heimsins fátækastu londum.
Prii. A K ijrr n _____________________ hon hevur hitt m.a. umboð fyri
ungdómsarbeiði hjá HeimaDorthe Skov frá D M S hevur ver- missiónini.
ið í Føroyum í nakrar dagar, her
Tað var ein stór avgerð hon

tók í 1990, tá hon gavst sum
læ rari í Danmark, og fór til
M adagaskar at virka sum trúboðari.
Hon kom frá einum av heimsins rikastu til eitt av heimsins
fátækastu iondum.
Bert Mosambikfjørður skilir
landið frá afrikanska megin-

landinum. har Islam er ráðandi.
Tað vísir seg tó, at hoast stórt
arbeiði eisini verður gjørt frá
muslimskari síðu, so hevur
kristinboðskapurin munin
í
dag eru umletð 51% av fólkunum kristin. V it hava langa samrøðu inni í blaðnum.
L e s ið á síðu 5

F le ir i seism ik k k a n n in g a r í m a i
Felagið Geco skal
standa fyri seismikkkanningum um tveir
mánaðir.
D ia MimoRP
H u lv o r S. SnarvolcL, A t la n t ic M a r g in G ro u p

Samstarvið Atlantic Mar-

gin Group hevur avgjørt,
at neyvari seismikkur
skal skjótast á føroyskum
øki.
- Seismiska kanningin
verður gjørd í føroyskum
havøki móti bretskum
umráði, sigur Halvor S.
Snarvold, geologur. Hann

situr i samstarvshólkinum Atlantic M argin Group, sman vid V id ar Larsen
frá Statoil og Lew is S.
Murdoch frá Mohil.
Hann hevur verið í Føroyum hesa vikuna í arbeiósørindum.
L e s id á síðu 3

Tvæ r skipasmiðjur lótu
tilboð inn upp a gerð av
ferjuni, sum skal røkja
sambandið frá Svendborg
til oyggjarnar Skarø og
Drejø Tað vóru Torshavnar Skipasmiðja og skipasmiðjan í Assens.
Tað var Tórshavnar
Skipasmiðja sum hevði
lægra prísin, men avgerðin um byggisáttmála er
ikki endaliga tikin
Týsdagin kemur sendinevnd úr Svendborg at
vitja
skipasmiðjuna
í
Havn. í ferðatagnum eru
fimm fólk. harimillum
borgarstjorin Holger Rasmussen. havnameistarin
Kurt Hansen og skipsverkfrøðingurin Erik Ffetersen.
— Vit skulu til Føroyar
at kanna, um skipasmiðjan kann liva upp til
tilboðið, sum vit hava
fingið frá teimum. V it vilja eisini kenna fólkini,
sum vit skulu gera sáttmála við, sigur Holger
Rasmussen, borgarstjóri.
Tórshavnar Skipasmiðja hevur besta tilboðið
upp a fetjuna, sum kemur
at kosta slakar tjúgu
milliónir krónur.
Poul Mohr, stjórí á Tórshav'nar Skipasmiðju, vil
ikki gera viðmerkingar.
fyrr enn sáttmálin við
Svendborg
kommunu
endaliga er komin 1 hús.
Sendinevndin úr Svendborg fer avstað aftur hósdagin í næstu viku.
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Alt Bretland syrgir
Hosdagin var alt Bretland tyngt av sorg. eftir at em
byrsumaður mikumorgunm fór inn á ein skotskan
barnaskula og skeyt fra hond Sekstan smaborn
umframt em lærari fullu fyri skotunum. aðrenn Thomas Hamilton vendi eina av sinum fyra byrsum móti
sær sjálvum og gjordi enda a sær

Siða 8

Ingeborg og Carl
mótmæla Strandferðsluni
Føroya Arbeiðarafelag og Havnar Arbeiðsmannafelag motmæla, at Strandferðslan aftan fym ryggm á
takfelogunum roynír at gera lonarsáttmalar við bussførarar Tey hava sent landsstýrismanninum Sámal
Peturi í Grund eitt mótmæli Verður teirra áheitan
ikki gingin á møti. verða tiltøk sett í verk.
Siða 3

Símun Mittún verður
sitandi í nevnd
Hóast Simun Mittún hevur boðað fra. at hann fer frá
sum formaður í nevndini hjá Føroya Fiskavirking,
merkir hetta ikki, at hann eisini fer ur nevndini, tá
Siða 3
aðalfundur verður 10 arpril.

Poul Michelsen veit onki
um keyp av Fiskavirking
Stjórin á Faroe Seafood Prime avsannar øll tiðindi
um, at F.S. Prime er í ferð við at keypa tær bestu
restirnar av illa sperda Fiskavirking Poul Michelsen
sigur, at hevði FS. Prime veruliga havt ætlamr um at
keypa. so hevði solufyritøkan sjálvsagt ligið framvið.
tá høvið nú beyðst at keypa ábyrgdarpeningin hjá
Sparikassanum
S iða 3

Ár teirra menningartarnaðu
í Føroyum
Javni og landsstyrið hava í felag gjørt av at lýsa
1996 sum ár teirra menningartarnaðu i Føroyum.
Hetta verður gjørt í sambandi við. at tað i ár eru liðin
25 ar síðan Javni. Landsfeiagið Evnaveikum at
Bata, varð stovnað. Sjálvur stovningardagurin er 25.
mai. Alt árið verður skipað fyri tiltøkum at minnast
stovningardagin.
Siða 4

Heimsstjørnur tii Føroya
Skeeter Davis og Charlie McCoy trina á pall i Føroyum mikukvoldið 3. aprfl. Bæði eru heimsstjørnur
innan country og western tónleikaheimin. Aðrir bólkar verða eisini á skránni hetta kvøldið í Havn Tombola Band úr Svøríki, Vestmenn úr Føroyum og The
Ðig Rock & Blues Band vera eisini á skránm
Siða 7
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Fiskasølustjórin: P rim e Geco undír neyva seismikkk eypir ikki F iskavirkin g skjóting fyri A M G í mai
Poul Michelsen kennir
onki til, at Faroe Seafood Prime fer at keypa
illa sperda Føroya
Fiskavirking.
Hann roknar tó við,
at Fiskavirking fyrr
ella seinni verður eitt
vinnuligt projekt, og
ikki sum nú, ein kreditorloysn.

Vinnuligt projekt

N IC LAS JOHANNESEN
Poul Michelsen, stjóri á F.S.
Prime vísir púrasta t»llum
tíðindunum um fusjónskeyp
av Fiskavirking aftur
- F.S. Prime fer ikki at
keypa Fiskavirking. Vit eru
ein sølufyritøku og ætla ikki
at blanda skitt & kanel saman.
Poul Michelsen sigur, at
besta domi um, at F.S.
Prime ongar ætlanir hevur
um at fara inn í framleiðslulióið er, at fyritøkan keypti
ikki ábyrgdarpeningin hjá
Sparikassanum, nú tá høvið
beyðst.
- Og tá til stykkis kemur
hava vit heldur ikki pening
at keypa Fiskavirking fyn,
leggur stjórin á F.S. Prime
aftrat
Ik k i e in e g g ja ð ir
Poul Michelsen leggur eisini dent á, at hóast neyvt
samstarv, so eru F.S. Prime
og Fiskavirking ikki »ein-

Poul Michelsen: F.S. Primv keypir ikki Fiskavirking
eggjaðir tvillingar«. sum
hann tekur til.
- Sum fiskasøla eru vit
sjálvsagt knýtt at framleiðsluliðnum á tann hátt, at
steðgar alt upp, ja so verða
vit eisini rakt fyrr ella

seinni.
Fiskavirking er eisini
størsti kundin hja F.S.
Prime.
Men vit hava eisini aðrar kundar, ið skulu røkjast,
sigur Poul Michelsen

Prime góðan februar
Februar mánaður var góður
hjá Faroe Seafood Prime.
Sambært stjóran Poul
Michelsen, so hálaði F.S.
Prime meira enn helvtina av
tí laka januar mánaði inn
aftur í februar.
Januar kiksaði. Fíggjarætlanin helt ikki, men Poul
Michelsen hevur góðar vónir um, at tað í mars mánaði

fer at eydnast at hála restina
aV januar mánaðinum inn
aftur.
Fiskimarkrtaðurin hevur
síðan ársbyijan annars verið
sera ivasamur Keypararnir
keypa ben akkurát tað, teir
hava brúk fyri, tí útboðið av
fiski er ov stórt í løtuni.
Poul Michelsen sigur, at
hóast so at siga øll fiska-

framleiðsla
í
Føroyum
koyrir stuttskygt í løtuni, orsakað av likviditetstørvi, so
hevur F.S. Prime kortini
lagt eina langtíðarstrategi,
sum verður fýlgd.

Prógvini fyrst
Tá tað snýr seg um at fáa
nýggjar kundar - so sum

At Fiskavirking er í svárum
trupulleikum, er fiskasølustjórin eisini vitandi um.
Fiskavirking var upprunaliga og er framvegis ein
kreditorloysn.
Poul Michelsen sigur, at
sum so hevur Fiskavirking
verið
illa
lýtt
millum
manna, tí loysnin í veruleikanum snýr seg um,
hvussu nógv kreditoramir
kunnu fáa inn av útistandandi peningi.
- Eg rokni eisini við, at
Fiskavirking fyrr ella seinni
verður umsktpað, soleiðis at
talan verður um eitt reint
vinnuligt
projekt,
sigur
Fiskasølustjónn.
Samstundis leggur hann
eisini dent á, at nógv rumbul
hevur verið, síðan Fiskavirking varð sett á stovn.
Eitt nú fór gamla Fiskasølan í gjaldsteðg
síðsta
súmmar, og hetta ávirkaði
raksturin hjá Fiskavirking
skeiva vegin.
Føroyska vinnan hevur i
so máta á hvøijum án verið
merkt av ógvusligum broytingum í bygnaðinum stðan
fýrsta húsagangin 6. oktob e r 1992
-T í er tað mín vón, at tað
eydnaðst at koma igjøgnum
eitt ár. uttan tann stóra turbulentin Tástani eru møguleiki hjá ymsu fyritøkunuin
at vísa, hvat tær veruliga
duga til, sigur Poul Michelsen.

Kjølbro, tð sjálvir hava selt
síðan Faroe Seafood fór í
gjaldsteðg síðsta summar
sigur Poul Michelsen, at
F.S. Pnme fyrst má prógva,
at sølufyntøkan kann g«ra
søluarbeiði til lítar
- Hetta arbeiði má so
bara taka ta tíð, tað tekur
Hjá okkum ræður nú um at
prógva, at F.S. Pnme er eitt
gott altemativ hjá teimum.
sum selja aðrar vegir, sigur
Poul Michelsen
nic

Oya: Samstarvið Atlantic Margin Group
hevur avgjørt, at neyvari seismikkur skal
skjótast á føroyskum
havøki. Tað er norska
amerikanska seismikkfelagið Geco,
sum skal standa fyri
neyvu kanningunum,
ið byrja fyrst í mai
mánaði.
DIA MIDJORD
Seismiska
kanningin
verður gjørd í føroyskum
havøki móti bretskuni umráði, sigur geologunn Halvor S. Snarvold.
Seismikkunn
verður
skotin í einum umráði. sum
er runt roknað nakrar túsund kilometrar Talan er um
ein stóra kanning. sum byijar fýrst i mai mánaði.
Atlantic Margin Group er
samstarvið millum Enterprise. Mobil og Statoil og
hesin bólkurin er tann, ið
komin er longst við sínum
oljukanningum
Henda seismikkskjótingin verður ikki seld til
nakran Hon cr bert til tnnanhýsis brúk hjá okkara
bólki, sigur Halvor S Snarvold.
Hví fara tit unJir neyvari
setsmikkskjotinK
- Tað er tí, at umráði er
munandi meira spennandi í
dag. enn fyri tveimum árum
síðan, tá vit hyrjaðu at
keypa kanmngarúrslit fra
hesum umráði, sigur geologurin.
Tað er norska amerikanska
seismikkfelagið
Geco, sum stendur fýri
kanningunum Kanningarnar verða á leið tær somu,
sum Weslem gjørdi í 1994.
Hesaferð verður talan um
eút skip. ið togar veir káplar
afturút. Og munandi tættan
er millum móttakaramar á
kaplunum
Halvor S. Snarvold sigur,
at tað er vónleyst at koma
við nøkrum ítøkiligum, um

Míttún verður sitandi í nevnd
Nevndarformaðurin í Føroya
Fiskavirking
hevur
boðað frá, at hann fer frá,
sum formaður á aðalfundinum 10. apríl
Men hetta merkir tó ikki
neyðturviliga, at hann verður ikki sitandi í nevndini

frameftir.
- Tað velst um partaeigararnir framvegis hava álit
á mær, sigur Símun Mittún,
sum eisini leggur aftrat, at
tað ongantíð var hansara
ætlan at gerast nevndarformaður.

Seinast komu fleirí nýggir limir í nevndina, og tá
Símun Mittún og Andrías á
Lava Olsen vóru teir einastu, sum vóru eftir frá
gomlu nevndini, lá tað likasuni i luftini, at annar teirra
skuldi verða formaður.

Og tá Andrías avgjørdur
bar seg undan. gjørdist Símun Mittún fonmaður
- Men longu tá boðaði eg
frá, at eg varð bert sitandi
sum formaður til næsla aðalfund, sigur Símun Mittún.
nk

Læknaráðsfoimaðurín mælir
starvsfólki frá at úttala seg
O s e m ja : Hans Jákup

Simonsen, formaður í
læknaráðnum á Landssjúkrahúsinum, sigur,
at viðmerkingar, skrív
og úttalilsir um ósemjuna bert gera støðuna
nógv verri hjá Landssjúkrahúsinum.
D IA MIDJORD
- Talan er um eina ósemju,
sum fyrst og fremst má
loysast innan veggimar á
Landssjúkrahúsinum, sigur
Hans
Jákup
Simonsen,
læknaráðsformaður.
Hann mælir starvsfólki
ffá at skriva, gera viðmerkingar og úttala seg um
ósemjuna á Landssjúkrahúsinum.
- Tað gerst ein skrúva
uttan enda og kemur at
oyðileggja okkum sjúkrahúsið og arbeiðsfólkið, sigur Hans Jákup Simonsen.
- Eg haldi, at øll eiga at
umhugsa hetta, tí eitt
sjúkrahús er eitt týdningar
mikið
arbeiðspláss.
Vit

Hans Jákup Simonsen:
- Við mugu loysa semjuua
innanhysis, ti annars oyðileggja vit arbeiðsplássið

hava eisini sjúklingar, sum
kanska eru bangnir, um vii
klandrast á Landssjúkra
húsinum. So tað kann bert
oyðileggja arbeiðsplássið,
sigur læknaráðsformaðurin.
ósemjan millum Deildarsjúkrasystramar
og
leiðsluna á Landssjúkrahúsinum er ikki loyst enn.
løgmaður fekk eina frágreiðing frá landsstýrismanninum, Andreas Pelersen, sum hesin hevði fingið
frá
sjúkrahússtjóranum.
Men løgmaður vildi ikki
hava eina frágreiðing Hann
vildi hava at vita, hvussu
ósemjan kundi loysast.
Deildarsjúkrasystramar
sendu løgmanni eitt skriv
fýrst í hesi vikuni, har tær
søgdu seg ótolnast eftir
svarskrivinum upp á fyrsta
brævið. Løgmaður hevur
ikki sent svarskrivið enn.

olja er i undirgrundini.
Tað sær meira ahuga
vert út í dag Tískil hava vit
avgjørt at arbeiða víðan við
hesum Men tað ber ikki til

at siga nakað um boringar
og tílíkt, sigur geologurin.
Halvor S. Snarvold situr í
samstarvsbólkinum Atlan
tic Margin Group saman við

Arbeiðarafeløg
mótmæla A rabo
lngeborg Winther...

... og Carl Johansen motmæla...

Ingeborg Winther og
Carl Johansen eru firtin um. at Strandfaraskip Landsins hevur
roynt at gera lønarsáttmálar við einstakar
bussførar, uttan um
fakfeløgini.
NICLAS JOHANNESEN
Landsstýrismaðurin
við
samferðslumálum
Sámai
Petur í Grund hevur fingið
eitt mótmæli frá Føroya Arbeiðarafelag og Havnar Ar
beiðsmannafelag, sum mótmæla, at Strandferðslan
(SL) av sínum eintingum
hevur roynt at samráða seg
til individuellar sáttmálar
við bussførarar hjá Bygdaleiðum.

... at Thomas Arabo roynir
at gera lønarsáttmála við
bussførarar
aftan
fyri
ryggin á fakfeløgunum

Framlongdur
»Sum tygum óivað kunnugt
hava undirritaðu arbeiðarafeløg nú I fleiri ár havt sátt-

mála um starvs og lønarv iðurskifti
bussføraranna«,
skriva tey bæði Ingeborg og
Carl til Sámal Petur í
Grund
Eisini greiða tey frá,
hvussu strandferðslan á ein
um fundi 22. februar skeyt
upp, at verandi sáttmáli
varð framlongdur til I. inai,
tá
samráðingamar
um
nýggjan sáttmála skulu gerast.

Steóga busskoyring
Nú hava tey bæði Ingehorg
og Carl fingið frænir av, at
SL av sínum eintingum
roynir at lirka seg til individuellar sattmálar við bussføraramar.
Og hetta dámar fakfeløgunum illa
»Hetta stig strandferðslu-

nar kann fýri feløgim tykjast ikki sørt ørkymlandi og
kann ikki tulkast øðrvísi
enn at strandferðslan ætlar
ikki at samráðast við feløg
im um sáttmálar á hesum
øki«, skriva arbeiðarafeløgini.
Av tí sama gera Føroya
Arbeiðarafelag og Havnar
Arbeiðsmannafelag staði
liga vart við, at »>teløgini
undir ongum umstøðum
vilja lata sær hetta lynda «
Tey bæði lngeborg og
Carl siga, at koma ikki
greið tekin um, at SL sleppur hesum ætlanum, verður
øll busskoyring steðgað
Hetta ætla fakfeløgini
hæði at taka stig til
Thomas Arabo, stjón a
SL, hevur eisini fingið eitt
avrit av brævmum Hann
var ikki at hitta ígjár

Venus stóran skaða av eldi
Um hálvgum tiggju
tíðina mikukvøldið
kom eldur í umborð á
Ii'nubátinum Venus,
sum liggur við bryggju
í Miðvági.

Venus verður í løtuni umbygdur. Hann hevur i longri
tíð ligið við bryggju í Miðvági, har J K. Joensen og
Sonur hevur staðið fyri arbeiðnum
Sambært politisløðini í
Vágum, so er eldsbrunin

íkomin av sveising. Messan,
og gongin eru upp
{allan
olað, meðan flestu kømr
ini eisini hava fingið skaða
Tólini á brúnni hava eisini
fingið roykskaða.
Felags sløkkiliðið fyri
Miðvágs
og Sandavágs

kommunu fekk ffáboðan
um eldin tjúgu minuttir yvir
níggju mikukvøldið.
10
mans brúktu góðan tíma at
basa eldinum
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