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Onøgdur fiskakeypari: Fiskamarkn- 
aður Føroya oyðileggur útróðrarfisk
Kári Hansen, stjóri á 
Hansen Seafood á 
Strondum hevur sent 
Fiskamarknaði Før- 
oya klagu, tí hann 
metir, at handfaring- 
in hjá uppboðssøluni 
av daggomlum ut- 
róðrarfiski er út av 
lagi vánalig.

Kari Hansen vísir á. at 
hann hevur keypt sokall- 
aðan daggamlan fisk í 
korum. Men undir ovusta 
lugnum var fiskurin um 
at vera spiltur. Hitin 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 til- 
feldið, ta fískur er landað- 
ur seint friggjadag ella 
leygardag. tí tiskurin 
stendur í kørum, har ís- 
ingin er alt ov vánalig.

Stjorin a Hansen Sea- 
food heldur, at Fiska- 
marknaðunn eigur at 
syrgja fyri, at fískunn

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 ábyrgd- 
ina, ti tað eru teir, sunt

standa fyri hagreiðingini 
Ið hvussu er staðfestur 

Jón Nielsen, at Fiskant- 
urknaðurin ongantið etg 
ur fískin -  uppboðssølan 
er bert eitt slug av tran- 
sithøll, sum fískurin ferð- 
ast um.

Men betri kann tað altið 
blíva. sigur Jón Nielsen.
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verður betur isaður, tá 
hann stendur um viku- 
skdli. Hann sipar til. at 
Fiskamarknaðurin tekur 
ávist gjald f> rt just is frá 
utroðrarbatunum.

Jón Nielsen, ravøru- 
keypari hja Førova Fiska- 
vtrking, er ikki so treyta- 
leysur. Men hann viðgong- 
ur, at tað stundum kann 
vera trupulleiki við
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Teir bora  
eftir upp- 
lýsingum
Danop vil vid borin- 
gunum í Lopra hava 
at vita, um nakrar 
ábendingar eru um 
olju ella gass longur 
úti í sjónum.

l.KIK IjtAOAI ______

Borurtn t Lopra kom tkkt t 
gongd i hesu vikuni. Ætl- 
amn var at seta á at bora 
mikudagin. men tórkann- 
íngarnar eru ikki rætti- 
liga 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 omøgu- 
ligt at fínna olju á einum 
tilvildarligum stað, sigur 
Lars Bruvoll, sum er und- 
irstjóri 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.
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Graslíkisvøllur tikin 
í brúk á Eiði í morgin
-  Kom graslíkið ikki 
nú, hevdi fótbóltur- 
in helst fingið somu 
lagnu sum hondbolt- 
urin fekk, tá ítrótt- 
arhaliimar komu, 
sigur Magnus á 
Stongum, nevndar- 
limur í EB og form- 
aður í EB/Streymi.

Seinnapartin i morgin 
kunnu eiðisfólk langt um

leingi taka nýggja gras- 
líkisvøllin i brúk.

Veðrið hevur darvað 
arbeiðinum, so vøllurin. 
ið er av slagnum Pro M. 
ikki fekst liðugur fyrst i 
farna mánað, sum ann- 
ars ætlanin var.

Men nú er hann liðug- 
ur. og sum hann liggur, 
kostar hann tilsamans 
tnggjar milliónir krón 
ur. sum Eiðis kommuna 
hevur tikið úr egnum 
lumma.
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So loysir forstjórin 
frá landi og fer heim
I dag hevur Finn Norman Christensen sin sidsta ar- 
beiðsdag i Tinganesi. Stjórin i danska granskmg- 
armálarádnum steig inn i ein heilt nyggjan heim, tá 
hann fyri einum ári síóan kom til Føroya at gera 
nyggja iandsumsiting. Mangar positivar upplivingar- 
hevur hann havt, ■•men føroyingar eru sera harðir 
og pørsónligir í sínum kritikki, og teir áttu at sam- 
staneð betur, ti eitt lítið land hevur ikkt ráð til at 
misflja gott fólk,« sigur hann.
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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 itrottarg- 
rein 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 Niel- 
sen. 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 At- 
tantic
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Liggur væl fyri at 
reinsa vatn í Føroyum

Ongan Berlinmúr í Jerusalem, takk!
-  Jerusalem fer ong- 
antíð at verða býttur 
sundur, segði ísrael- 
ski forsætisraðharr- 
in Benjamin Neta- 
nyahu mikudagin í 
talu síni í amerikan- 
sku Kongressini. — 
Vit fara ongantíð at 
loyva, at ein Berlin- 
múrur verður reist- 
ur mitt í Jerusalem.

(REUTERi Tá ísraelski 
forsætisráðharrin Betvja- 
min Netanyahu mikudag- 
in slapp fram at røðara- 
patlinum í amerikansku 
Kongressini, heitti hann 
á USA um at leiða ein al- 
tjóða innsats móti tí, ið 
hann rópti einaraðisstýr- 
um 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 ong- 
antíð býttur sundur. Vit 
fara ongantið at loyva. at 
ein Berlin-múrur verður 
reistur mitt í Jerusalem.

Sum væntað bleiv hann 
móttikin við lógvabrest- 
um í Kongressini fyri síni 
uttanrikispolitisku og 
búskaparligu sjónarmið.

ísrael til reidar
Netanyahu segði, at ísra- 
el er til reiðar at fara und- 
ir samráðingar við pale- 
stinarar um eina enda- 
liga loysn.

-  Vit rætta út hond 
okkara í friði móti øllum, 
sum vilja taka hana, 
segði hann, samstundis 
sum hann undirstrikaði, 
at ísrael ikki er 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 kommunism- 
una sum nýggi fíggindin 
t\já vesturheiminum. Og 
striðið hja jødiska statin-

um er heldur ikki við ein 
annan átrúnað, men við 
bardagafúsar fanatikar- 
ar, sum reingja truarsetn- 
ingarnar í einum av 
heimsins størstu atrunað- 
um, segði hann.

-  Tað snýr seg um yvir- 
gangsatgerðir og ein frið, 
har Israel skal vera álop- 
ið, sum ikki er veruligur 
friður.

Lagaligan hugburd
Sambært sera vælvitandi 
amerikanskuin keldum 
skal Netanyahu hava vist 
ein meira íagaligan hug- 
burð undir samrøðunum 
við amerikanska forsetan 
Bill Clinton.

Á  privatum fundi teirra 
millum i Hvitu húsunum 
týsdagin segði hann, at 
hann ætlar sær at standa 
við israelsku skyldurnar, 
tær báðar undanfarnu 
arbeiðarafíoksstjómirnar 
bundið seg til, samstund- 
is sum hann lovaði, at 
hann vildi royna at fínna 
endaliga loysn viðvíkj- 
andi palestinsku sjálv- 
stýrismyndugleikunum.

Umframt ætlar hann at

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-

um av teimum nýggju av- 
talum.
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Týskarin dr Richard Winckelmann er komin væl 
áleiðis við teknologisku vatnreinsíætlan sini, sum 
midar imóti at stedga dálking á sjónum og á votn- 
um 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.
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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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-  o lju m á lin g

-  plastmáling
-  til øll endamál
-  í alskyns litum

-  vinyl
-  lenoleum
-  teppir
-  álegging
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