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O n ø gd u r fiskakeypari: Fiskam arknað u r F øroya oyðileggur ú tróðrarfisk
Kári Hansen, stjóri á
Hansen Seafood á
Strondum hevur sent
Fiskam arknaði Føroya klagu, tí hann
metir, at handfaringin hjá uppboðssøluni
av daggom lum utróðrarfiski er út av
lagi vánalig.

Kari Hansen vísir á. at
hann hevur keypt sokallaðan daggam lan fisk í
korum. Men undir ovusta
lugnum var fiskurin um
at vera spiltur. H itin í
fiskinum var 5,8 stig, og
hetta er alt ov høgt - hitin
skal helst ikki vera hægri
enn null stig.

Kári Hansen sigur, at
fískurin var alt ov illa
isaður, og hetta er ofla tilfeldið, ta fískur er landaður seint friggjadag ella
leygardag.
tí
tiskurin
stendur í kørum, har ísingin e r alt ov vánalig.
Stjorin a Hansen Seafood heldur, at Fiskam arknaðunn
eigur
at
syrgja fyri, at fískunn

verður betur isaður, tá
hann stendur um vikuskdli. Hann sipar til. at
Fiskamarknaðurin tekur
ávist gjald f> rt just is frá
utroðrarbatunum.
Jón Nielsen, ravørukeypari hja Førova Fiskavtrking, er ikki so treytaleysur. Men hann viðgongur, at tað stundum kann
vera
trupulleiki
við

manglandi tsing, og hetta
gongur útyvir g<x\skuna.
- Men tað er blivið nógv
betri seinastu árini, og eg
en sum heild væl nøgdur
við samarbeiðið millum
okkum og uppboðssølunu
Ta tað snvr seg um
mangLandi tsing hevur
líka so nogv hug at geva
utroðrarbatunuiti ábyrgdina, ti tað eru teir, sunt

standa fyri hagreiðingini
Ið hvussu er staðfestur
Jón Nielsen, at Fiskanturknaðurin ongantið etg
ur fískin - uppboðssølan
er bert eitt slug av transithøll, sum fískurin ferðast um.
Men betri kann tað altið
blíva. sigur Jón Nielsen.
L e s id á síd u 5

T eir b o ra
e ftir u pp lýsin gu m
Danop vil vid boringunum í Lopra hava
at vita, um n akrar
ábendingar eru um
olju ella gass longur
úti í sjónum.
l.KIK IjtAOAI ______

Borurtn t Lopra kom tkkt t
gongd i hesu vikuni. Ætlamn var at seta á at bora
mikudagin. men tórkanníngarnar eru ikki rættiliga lidnar enn
Tað er ikki olju. sum
borað verður eftir. men

upplvsingum. sum kunnu
geva eina ábendtng um,
um olja ella gass fínnast
longur uti í sjónum.
- Tað er nærum omøguligt at fínna olju á einum
tilvildarligum stað, sigur
Lars Bruvoll, sum er undirstjóri í Danop.
Kortini er økið i Lopra
trygdarbugvið. um olja
ella gass verður funnið.
011 neyðug trygdarutgerð
er fíngin til vega, so um
olja ella gass kemur upp,
eru teir klarir at taka
imóti har suðuri.
L e s id á sídu 5

Graslíkisvøllur tikin
í brúk á Eiði í morgin
- Kom graslíkið ikki
nú, hevdi fótbólturin helst fingið somu
lagnu sum hondbolturin fekk, tá ítróttarhaliimar komu,
sigur Magnus á
Stongum, nevndarlimur í EB og formaður í EB/Streymi.

B ítrin ffin i L ttp ru b y r ja r a v á lv a r a i næntu v ik u . M e n i fyrnta u m f a r i e r tađ ik k i n já lv a ri u tju n i, t e ir
f a r a e f t ir - bttrad v e rd u r fyrnt b a ra e f f i r u p p lý a in g u m
Mynđ leiu Kr v«ng

Seinnapartin i morgin
kunnu eiðisfólk langt um

leingi taka nýggja graslíkisvøllin i brúk.
Veðrið hevur darvað
arbeiðinum, so vøllurin.
ið er av slagnum Pro M.
ikki fekst liðugur fyrst i
farna mánað, sum annars ætlanin var.
Men nú er hann liðugur. og sum hann liggur,
kostar hann tilsamans
tn ggjar m illiónir krón
ur. sum Eiðis kommuna
hevur tikið úr egnum
lumma.
L e s id á síd u 6

O ngan B erlinm úr í Jerusalem , takk!
- Jerusalem fer ongantíð at verða býttur
sundur, segði ísraelski forsætisraðharrin Benjam in N etanyahu mikudagin í
talu síni í am erikansku Kongressini. —
Vit fara ongantíð at
loyva, at ein Berlinm úrur verður reistur mitt í Jerusalem.

(R E U T E R i Tá ísraelski
forsætisráðharrin Betvjamin Netanyahu mikudagin slapp fram at røðarapatlinum í amerikansku
Kongressini, heitti hann
á U S A um at leiða ein altjóða innsats móti tí, ið
hann rópti einaraðisstýrum í Iran og Irak, og at
forða fyri at hesi fíngu
kjarnorkuvapn.
Eisini vísti konservativi
forsætisráðharrin aftur,
at tað kundi koma upp á
tal at býta Jerusaiem
sundur i tvey:

- Jerusalem verður ongantíð býttur sundur. Vit
fara ongantið at loyva. at
ein Berlin-múrur verður
reistur m itt í Jerusalem.
Sum væntað bleiv hann
m óttikin við lógvabrestum í Kongressini fyri síni
uttanrikispolitisku
og
búskaparligu sjónarmið.

ísrael til reidar

um er heldur ikki við ein
annan átrúnað, men við
bardagafúsar fanatikarar, sum reingja truarsetningarnar í einum av
heimsins størstu atrunaðum, segði hann.
- Tað snýr seg um yvirgangsatgerðir og ein frið,
har Israel skal vera álopið, sum ikki er veruligur
friður.

Netanyahu segði, at ísrael er til reiðar at fara undir samráðingar við palestinarar um eina endaliga loysn.
- V it rætta út hond
okkara í friði móti øllum,
sum vilja taka hana,
segði hann, samstundis
sum hann undirstrikaði,
at ísrael ikki e r í nøkrum
stríði við sínara arabisku
grannar, ið ikki kann
loysast í semju.
Hann segði, at ísrael
heldur ikki striðist móti
islam.
- Vit skrivað ikki undir
uppá, at islam er komið í
staðin fyri kommunismuna sum nýggi fíggindin
t\já vesturheiminum. Og
striðið hja jødiska statin-

Sambært sera vælvitandi
amerikanskuin
keldum
skal Netanyahu hava vist
ein meira íagaligan hugburð undir samrøðunum
við amerikanska forsetan
Bill Clinton.
Á privatum fundi teirra
millum i Hvitu húsunum
týsdagin segði hann, at
hann æ tlar sær at standa
við israelsku skyldurnar,
tær báðar undanfarnu
arbeiðarafíoksstjómirnar
bundið seg til, samstundis sum hann lovaði, at
hann vildi royna at fínna
endaliga loysn viðvíkjandi palestinsku sjálvstýrismyndugleikunum.
U m fram t ætlar hann at

So loysir forstjórin
frá landi og fer heim
I dag hevur Finn Norman Christensen sin sidsta arbeiðsdag i Tinganesi. Stjórin i danska granskmgarmálarádnum steig inn i ein heilt nyggjan heim, tá
hann fyri einum ári síóan kom til Føroya at gera
nyggja iandsumsiting. Mangar positivar upplivingarhevur hann havt, ■•men føroyingar eru sera harðir
og pørsónligir í sínum kritikki, og teir áttu at samstan eð betur, ti eitt lítið land hevur ikkt ráð til at
misflja gott fólk,« sigur hann.
Siða 4

Vestmenningar
vildu »ei verri vera«
í dag er vestanstevna i Vestmanna Bygdin hevur
umframt mangar slóðbrótarar innan vinnu á landi og
sjogvi fostrað mangar úrmælingar i ítrottaleikum
-Kappingarhugur hevur altið ligið í føroyingum, og
vít mugu ásanna, at kappróðurin var fyrsta itrottargrein sum hevði stóran áhuga og fekk undirtoku f
Vestmanna Vestmennmgar vóru tí eisim teir fyrstu.
sum smiðaðu bat til hetta ema endamalið burturav
- tíggjumannafarið Vestmenning,- sigur Agnar Nielsen. fyrrv logtmgsmaður
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Flogferðasedlar
útseldir 20 dagar á rað
Meira enn 10.000 fólk hava ferðast um ftogvollin f
Vagum seinastu vikurnar - meginparturin føroyskir
utisetar, sum koma heim í summarfrí Frá 19. juni tíl
9 juli var hvørt flogfar, sum lendi í Vágum, stugvandi
fult. Reimr yvirskotsturar hjá bæði Mærsk og Attantic
Siða 11

Liggur væl fyri at
reinsa vatn í Føroyum
Týskarin dr Richard Winckelmann er komin væl
áleiðis við teknologisku vatnreinsíætlan sini, sum
midar imóti at stedga dálking á sjónum og á votnum Verkætlanin er sett /verk í samstarvi við WHO
í Foroyum heldur hann góðar møguleikar vera fyri at
reinsa spillivatnið frá vinnuni og húsarhaldinum,
sum veitt verður á sjógv.
Siða 11

Syrgir pápa sín eitt ár aftrat
Alment sigst Kim Jong-ll í Norðurkorea vilja syrgja
pápa sín eitt ár aftrat. men meira sannlikt er, at
kreppan og hungursneyðin í Norðurkorea fáa hann
at halda seg aftur.
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Lagaligan hugburd

- o lju m á lin g

- vinyl

- plastmáling
- lenoleum
- til øll endamál - teppir
- í alskyns litum - álegging

økja sambandið við FLO,
men fer ikki fyribils at
hava nakran toppfund

við Yasser Arafat, tí hann
hetdur ikki, at hetta er
neyðugt í fyrireikingun-
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um av teimum nýggju avtalum.
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