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DONG ætlaði ongantíð 
Mærsk Contractors við
Mærsk stód ungantíð á fyrsta listanum yvir feløg, sum DONG vildi 
hava at bjóða upp á boriarbeiðið í Lopra. Hetta fekk Mærsk onkurs- 
vegna at vita, og felagið bað tí sjálvt um at sleppa upp á listan við tí 
ursliti, at tað fekk arbeiðið.
U n i A k i ;k _______________________

Tá Danop, sum IK>Ntí eigur, skuldi 
bjóða sjalvt boriarbeiðið i lx»pra út, hevði 
l'elagið sjey feløg í huganum -  eitt ís- 
lendskt, trý bretsk, tvey týsk og eitt
franskt.

llesi feløg vórðu sett á listan, tí tey 
vórðu hildin at hava besta førleikan til 
at faa boringina í Ixipra frá hondini.

Men meðan l)anup ger tilfarið klart at 
senda út til feløgini, so tey kunnu fáa eitt 
yvirlit yvir, hvat tey skulu bjóða uppa, 
vendir Mærsk sær til Danop.

Mærsk fortelur, at taðjúst hevur keypt 
boriutgerd, sum er egnað til arbeiðið i 
Føroyum

Danop noyðist so at spyrja tey atjan 
oljufeløgini, sum figgja boringina i 
l.opra, um tað er i lagi, at Mærsk eisini 
sleppur at bjoða. Tey siga, at tað er i lagi.

Kndin varð sum kunnugt. at Mærsk 
fekk arbeiðið fram um hini sjey feløgini. 
sum av fyrstan tíð vórðu mett at vera 
best egnað.

Arne Rosenkrands Larsen, projekt-

at hava 
í Lopra
leiðari hja DONG, váttar, at tað var so- 
leiðis, at Nlærsk kom upp i leikin.

Av fvrstan tí hildu vit ikki. at Ma*rsk 
var egnað, ti vit vistu ikki, at teir júst 
høvdu keypt neyðugu utgerðina. Men so 
vendu teir sær til okkara og søgdu, at 
teir høvdu utgerðina, og so settu vit teir 
upp á liatan, sigur Arne Kosenkrands 
Larsen.

V instravongurin vann  italska valið stm nudagin
(RElJTERi Hoast teir høg- 
rasinnaðu í Italia høvdu 
góðar vónir undan tjóðar- 
tingsvalinum sunnudagin, 
taptu teir greitt íyri vin- 
strasamgonguni -  eisini 
kallað Oliventræið.

Áðrenn valið varð leið-

ann av National Alliance. 
Gianfranco Fini, mettur at 
hava bestu møguleikamar 
fyri at gerast italskur for- 
sætisráðharri, men hann 
og høgrasinnaða Frælsis- 
samgongan vóru við 
skerdan lut.

Smeiturin man hava 
kenst enn størri l\já Fini, 
tí flokkurin hjá honum 
ikki megnaði at fáa fleiri 
atkvøður enn partaflokk- 
urin Forza Italia. sum er 
leiddur av Qølmiðlakong- 
inum og fyrrverandi for-

sætisraðharranura Silvio 
Berluscom

Nú er leiðann av Oh- 
ventrænum, Romano Pro- 
di, fremsta evnið sum 
nýggjur forsætisráðharri I 
Italia.

Lesið á siðu 6

Leigusáttm álin  órógvar arbeidid í Føroyahúsinum
Tað er sera trupult at 
reka virksemi í Føroy- 
ahúsinum, tí leigu- 
sáttmálin fer avstað 
við ov stórum bita av 
studninginum. Tad 
sigur leiðarin í Føroy- 
ahúsinum í Keyp- 
mannahavn, Martin 
Fjallstein.

Du Muw rp___________

Leigan av Føroyahusinum 
ha kkar hvørt ár, og sátt- 
nmlin er bindandi inntil ar 
2003. Samstundis er 
stuðulin til húsið lækkaður 
seinastu árini.

Tað er trupult at reka 
Føroyahusið í Keyp- 
mannahavn. Tað hevur 
leiðann. sum varð settur i 
starvið 1. februar i hesum 
árinum eisini merkt.

-  Tað er eitt ogvuliga 
spennandi arbeiði. men tuð 
er sanniliga eisini strævið, 
sigur Martin Fjallstem. 
leiðari.

Hann sipar til fíggjarbga 
partin, ið er ómetaliga 
tungur at hava við at gera 
Tá ið Føroyahu.sió flutti i 
nyggj høli við Vesterbro- 
gøtu varð ein 10 ára leigu 
sáttmáli undirskrivaður 
Hesin bindur báðar partar 
inntil ár 2003, og leigan 
djrrkar a hvøijum ári.

í 1993 skuldi Føniya- 
husið gjalda 439.000 krón- 
ur i leigu. Ilettíi er 36.500 
krónur um mánaðin (>g i 
hesum árinum skal Før- 
oyahúsið gjalda 570.000 
krónur, ið eru 47.500 kron 
ur um mánaðin.

Men hoast leigusáttmal- 
in dýrkar á hvøijum ari. so 
gongur tann øvugta vegin 
við studninginum úr Før- 
oyum. í 1993 var studnmg 
urin 9H0.000 kronur, með-

Martin Fjallatein, leióari 
i Føruyahuiiinum

Mynd Jens Kr. Vang

an hann i dag er 896.000 
krónur.

-  Hetta skapar trupul- 
leikar. sigur Martin Fjall-
stein.

Vit fáa 74.000 kronur 
um manaðin fra lands- 
styrinum og hetta dekkar 
ruerum Iiert leiguna og 
lønina hja leiðaranum, 
sigur hann.

llann heldur. at tað ma 
tiera til at fáa ein skilabetri 
sattmala við eigaran, hoast 
sattmalin ikki kann sigast 
upp fyrr enn ar 2003 Hann 
nevnir eitt nu, at Føroya- 
husið i fleiri førum er 
skert, ta talan er um tiltøk. 
ti husini liggja so tætt upp- 
at privaúbúðum.

Tað stendur ongastaðni 
i sáttmálanum, at Føroya- 
húsið ikki kann brukast til 
tað og tað. Men kortini er 
álagt okkum strangar regl- 
ur at fylgja i sambíindi við 
tiltøk. So spumingurin er, 
um vit ikki hava rættindi 
til at fáa ein skilabetri sátt- 
mala, sigur Martin Fjall- 
stein.

í hlaðnum ho.sdagin 
hava vit størri samroðu 
við Martin Fjallstein, 
leiðara t Foroyahús- 
inum.

ST YNSKIK BlLBrraLmNUM THJ.irKKU: Nyggja føroyska 
nummarplátan við frámerkinum »FO« hevur verið og 
vent hjá Boutros-Ghali. ST-aðalskrivara. f skrivi til Bil- 
eftirlitið sigur ST, at felagsskapunn hevur tikið broyting- 
amar a nummarplatunum til eflirtektar. Hann ynskir 
Atla Jensen og hinum á Hoyvíksvegi 57 tillukku og lovar 
at boða øllum heimsins londum fra umleggingini.

í B LAÐNUM  í DAG

Landslidið spælir í morgin
í morgin ter føroyska lotboltslandsliðið hjá monnum 
urtdir undankappingina til HM-endaspaelið i Frak- 
lartdi í 1998 Landsliðið skal spæla tiggju dystir i 
kappmgim. og tann fyrsti er ivaleyst ein av teimum 
torførastu A útivølli móti Jugoslavia. Lesið upptakt- 
ina í ítróttarblaðnum

Itrottur

Siðamisbrot móti børnum
Eva Hildebrandt ur Danmark hevur havt skeið fyri 
ahugaðum um incest og teir trupulleikar, ið barn- 
inum eru fyri, umframt hvussu bæði barn. siðamis- 
brðtarin og famltjan sum heild mugu hava serkona 
hjálp fyri at kunna virka sum famifja aftur

S.ða3

Við fiskidogum er 
útróðurin farin í soguna
Formaðurm í Meginfelag Utróðrarmanna. Martm 
Strøm, rópar nu varsko Hann visir á, at utróður i 
Føroyum nú er við at fara í soguna, og kemur ver- 
andi trolarauppskot við fiskidøgum gjøgnum mesk- 
arnar, so fara trofararnir avstað við ollum, og eitt 
punktum kann setast fyri føroyskan utróður

Fólk við arbeiði kunnu 
søkja ALS um farloyvi
ALS veitir fólki í fostum starvi moguleika fyri at fara i 
farloyvi frá trimum upp i tólv mánaðir. Treytin er, at 
ein arbeiðstøkur fær starvið i hesum tíðarskeiði, og 
at arbeiðsgevarin játtar at umbýti kann fara fram

Siða 4

Føroya Sparikassi: Aftur- 
gongdin er nú steðgað
í 1995 var yvirskot á handilsjavnanum. arbeiðsloysið 
og burturftytingin minkaðu. meira varð útgoldið i lon- 
um, og sethusaprisirnir fiækkaðu Hetta fær Foroya 
Sparikassa á aðalfundi sinum 1996 at staðfesta. at 
kreppan í foroyska samfelagnum er avhæsað

Siða 4

Kýpros vísir ísraelskum 
loftvenjingum aftur
Tríggjar ferðir i ár hevur Kypros vist umsóknum frá 
ísrael um loftvenjingar i kypriotiskum loftrumi aftur 
Nú hevur ísrael so gjort avtalu við Turkaland um 
hemaðarvenjingar. og tað hóvar ikki kypnotum

Siða 6

Landsfundur Sambandsfloksins 1996
verður friggjadagin 26. og leygardagin 27. apríl í Havn í Læraraskúlahøllini

Fundurin byrjar friggjakvøldið kl. 19.30 i Læraraskulahøllini (ikki í 
Norðurlandahúsinum sum fyrr lýst) og  fer fram eftir viðtokum landsfelagsins. 
Leygarmorgunin kl. 10 heldur fundurin fram úti i Læraraskulahøllini: 
kl. 10 Edmund Joensen, formaður Sambandsfloksins leggur upp til politiskt orðaskifti 

Orðaskifti.
kl. 12 Døgurðasteðgur
kl. 13 Umboð fyri veljarafelogini hava orðið. og  orðaskifti verður millum innleggini 

Siðani verður orðið frítt 
kl. 15 Stuttur kaffisteðgur

Siðani heldur fría orðaskiftið fram 
kl. 17 Gestatalari frá Venstre: Thor Pedersen, fyrrv. ráðharri 
kl. 18 Landsfundurin endar

U m  k v ø ld ió  kl. 1 9 .3 0  
v e ró u r  v e its la  í H a v n a r  K lu b b a

Tekning til voitsluna i se inasta lagi hósdagin hjá 
form onnunum  i lokalfelogunum. á tlf. 10870/fax 13910 

og  á tlf. 14400 
Kostnaóur fyri hvonn 150 kr.

Landsnevndin

Flogfrakt/
Sjofrakt

Tlf. 1 2222
Alt sum skal fraktast til og  

úr Føroy um 
VM avgreiða oil skjol
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