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Neydætlanin, sum Danop ætlar at seta í verk, um ein vanlukka 
skuldi stadist av boriarbeiðinum í Lopra, er so ófullfÍKgjað, at onki 
skil verður á, um hon skal fremjast í verki, sigur leiðarin á Bruna- 
umsjon landsins, Petur Lava Olsen. Brunaumsjónin er ikki spurd til 
ráðs í sambandi við ætlanina, men hon óttast fyri, at tað verður hon, 
sum fer at standa við ábyrgdini, um ein vanlukka skuldi hent

UNl -----------------------------------

Fer ga-ss at blá.sa ur holinum í Lopra. olja 
at sprikja, ella kemur eldur í, so er sann 
líkt, at tann neydætlanin. sum er nj«rd. 
ikki kann fbrða fyri, at stórur skaði 
stendst av tdikari vanlukku.

Nevðætlanin er so ógreid og ófull- 
fíggjað, sigur leiðarin á Brunaumsjon

landsins, at hon rætt og slætt er ofor- 
svarlig. í ætlanini ver«1a neviul fleiri 
amboð, sum skulu takast í nýtslu, um 
ein neydstøóa tekur seg upp. Eitt nu 
skulu slamsugvarur ut sug\a olju við, 
tangar og kor syrgja Ivri, at skaðin 
verður so litil sum gjørligt, men hesi 
umboð eru als ikki til taks.

Haratlrat verður sugt, at Vuktar- og

Bjurgingurtænastan hevur fólk og reið- 
skup at nýta í eini nevðstøóu, men Joan 
Karl Hognesen, leiðari á \’&B, sigur. at 
V&B hevuronki fólk á staðnum, og skul- 
di boringin farið at dalkað, so kann V&B 
einans taka olju upp av sjónum -  og ikki 
á landi.

I einum oðrum broti sigur Danop. at 
boð kunnu sendast eflir donsku sivil- 
verjuni. Men Petur Lava Olsen veit ikki 
um, at sivilverjan kann operera i Forov- 
um. Ongin avtala fvriliggur um hetta.

Hann heldur taó eisini vera ein vanda, 
at sjálvbodna arbeiðsmegin, sum skal 
taka tut i einum moguligum bjargingar- 
arbeiði. er ókøn við tey amboó. sum 
skulu brukast, og at ogreitt er fyri henni.

hvørji amboð yvirhøvur eru til taks.
Brunaumsjonin er ikki spurd til ráðs í 

sambandi við neyðætlanina i Lopra. 
Ætlanina hevur hon fingið fra Sumbiar 
kommunu, sum er awarðandi myndug- 
leiki i Lopra.

Petur Lava Olsen sigur, at hendir ein 
vanlukka. so kann væl henda, at komm- 
unan og brunaumsjónin fara at standa 
við ábyrgdini.

Danop hevur gjørt eina vánaligu 
neyðætlanin, og eg óttist fyri, at tað 
verða vit, sum fara at standa við ábyrgd- 
ini, um vanlukkan hendir Tað vilja vit 
ikki standa modell til uttan at hava havt 
ávirkan á ætlanina, sigur hann.

Føroysknr 
rockur 
selur sum 
heitt breyð
Heilar fýra føroyskar 
fløgur eru komnar út 
undan olavsøkuni, og 
tær selja sum heitt 
breyð.

Føroyingar kevpa før- 
ovskan tonleik sum ong- 
antið áður

Og høvi er sanniliga 
eisini til tad. Fyra fløgur 
eru komnar út seinastu 
tíðina.

Fyrst var tað You Jane, 
sum kom ut við teknoton- 
leiki. Hetta var ein sokal- 
lað maxifløga.

Siðani komu føroysku 
Prix Føroyar vinnararnir 
við teirra fløgu

Og henda selur sera 
væl, verður sagt frá Tutl- 
búðini, sum eisini gevur 
fløguna ut Moirae hava 
eisini spælt nógv nu i juli 
manaði og spældu so 
seinst sum tyskvøldið á 
Michael Learns to Rock 
konsertini á Hálsi.

Er Moirae rockur, so 
eru Safir meira fólkatón- 
leikur.

Teir báðir Tor Verland 
og Janus Trúgvason 
komu eisini út við flogu 
undan olavsøku. Og hon 
er eisini farin at selja, 
verður sagt úr Tutlbúðini.

Hjá fólki verður tó bert 
tað eina høvi at hoyra 
Satir, og tað er tá teir 
spæla á einum Føroyak- 
vøldi nú seinni i august.

Teir seinastu at koma 
við eini fløgu eru Mark 
No Limit.

Teirra floga kom 
friggjakvøld undan ólav- 
søku. so bara leygardag- 
urin var at keypa í.

Men longu nu i hesi vik- 
uni er fólk hyrjað at visa 
hesi maxifløgu ahuga.

Mark No Limit hava 
eisini spælt nakað i juli 
mánaði. Bolkurin er eisi- 
ni i fer við at Ijoðblanda 
eina fløgu, har 14 løg vera 
við á.

011 vilja 
síggja OL
Sjónvarpshyggjaraf i USA hava rættiliga funnið 
sær sess i besta stólinum og sappa sum ongantið 
fyrr yvir NBC, sum sendir frá leikunum í Atlanta 
Avrikini hja amerikonsku itróttartólkunum eru 
góðbiti hjá hyggjarunum. sum eisini vilja hava alt at 
vita um bumbuhóttamr

Siða 7

Ein millión 
hóast oysregn
Tórshavnar Itróttaráð fekk okkurt um eina millión 
krónur brutto burtur úr tiltøkunum. sum ráðið skip- 
aði fyri á ólavsoku Hetta er nakað tað sama sum i 
fjør og er Ikki so galið, tá hugsað verður um. at tað 
regnaði illa i ar Ta útreiðslurnar eru drignar fra. 
verða pengarmr byttir millum tey 17 limafeløgim

Siða 3

Nýggir pengaseðlar 
á veg
Fyri at forða fyri. at fólk við framkomnum kopi- 
maskinum kopiera pengaseðlar, fer Tjóðbankín frá 
1997 at skifta 50. 100. 500 og 1000 krónuseðlar- 
nar út og leggja gliturtræðrir og smáar stavir á teir 
nýggju. Eisim foroyingar fáa nýggjar seðlar, og eins 
og damr fáa vit ein spildurnýggjan 200 krónuseðil 

Siða 3

Logmansroðan 
í fullari longd
Tingið varð sett ólavsokudag. og eins og vanligt er, 
helt løgmaður røðu, har hann greiddi frá tí, sum 
farið er, og gjordi metmgar um framtíðina Løgmað- 
ur nam við ørgrynni av viðurskiftum, og sum heild 
var tónin positivur, tó at hann minti tingið a, at enn 
er langt á mal áðrenn samfelagið aftur kemur á 
beint.

Siða 4

Grannar leggja uppí í Bur- 
undi
Á fundi á hægsta stigi millum leiðararnar i Kenya, 
Rwanda. Tanzama. Uganda, Etiopia, Zaire og 
Kameroon var borgarakriggið i Burundi ovast a 
dagsskránni Ikki er óhugsandi. at herdeildir úr lon- 
dunum verða sendar um markið at basa ófriðinum 
í Burundi. har fólk úr hutu- og tutsiættarbólkunum 
liggja í blóðigum stríði

Siða 6

Nogvxir bilstuld- flogferda 
ur í Danmark < seðlar
i REIJTER i í øðrum ars- 
fjórðingi í ár eru ikki 
færri enn 10.185 
fráboðaðir sum stolnir i 
Danmark.

Hetta er ein rætiliga 
stor øking i mun til árið 
fyri. upplýsir Danmarks 
Statistik.

Talan er um ein 
vøkstur í bilstuldrum 
upp á 5,6 prosent.

Líka síðan fyrsta kvar- 
tal í 1995 er talið økt í

Danmark
Talið a stuldrum ur 

hilum hevur verið fallan- 
di líka síðan 1994. men | 
eisini á hesum øki er 
vøkstur nú

9.346 ferðir varð tilikur 
st ulduir fralKiðaður don- 
bsku løgregluni

Talan er um utvarpstól 
o.a. av virði.

Faroe TraveL
Tlf. 12600
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Konsertin við kenda danska pop bólkinum 
»Michael leams to Rock*, sum var í ítróttarhøl- 
lini á Hálsi týskvøldið, kemur at geva Havnar 
Róðrarfelag einar 100.000 krónur.

Peningurin keinur væl 
við, sigur ein av fyrireik- 
arunum Rúm Persson. 
Róðrarfelagið hevur

fimm bátar og har rógva 
62 fólk. Eisini vóru 
neystini í Álakeri nógv 
bygd út síðst í 80 unum,

og hendan íløgan skal 
afturgjaldast

Yvirskotið verður 
væntandi 100.000 krón- 
ur. sigur Rúni Persson. 
men hann leggur aftrat, 
at alt er ikki talt upp 
enn.

Útselt var til konsert- 
ina. so heili 1600 folk

vóru á Hálsi dagin eftir 
ólavsøku Ein stórur 
partur av ahoyrarunum 
vóru millum 12 og 16 ár. 
Danski popbólkurin er 
ein av teimum kendastu 
í Norðurlondum og tað 
eru sum oftast teir yngru 
tónleikaelskaramir, sum 
keypa teirra fløgur.

Rúni f\irsson sigur, at 
-Michael leams to Rock- 
væntandi koma aftur til 
Føroya um eitt ár. so ta 
er møguleiki f\ja teiraum, 
sum ikki fingu atgongu- 
merki hesaferð at siggja 
og hoyra teir.

Iæsid á síðu 12

Føroysk genta á OL-liði

100.000 kr. í yvirskoti

Jann ie  Thom »en , »urn  
»paelir g o a lb a li í 
A tlan ta

Tann 29 ára gamla 
Jannie Thomsen úr 
Sumba er á danska 
OL-liðnum i ítróttar- 
greinini goalball. 
Jannie er blind, men 
donsk bløð skriva, at 
hon er ein knassi og 
fýrir ikki fyri at 
tveita seg fram eftir 
rommum, sum spæl- 
ararnir ofla mugu 
gera í goalball.

U.Nl ABUE_________________

Føroyingar eru allastaðni 
Eisini í Átlanta, har olym- 
pisku leikirnir verða hild- 
nir í hesum døgum

Tann 29 ára gamla Jan- 
nie Thomsen, sum fór til 
Danmarkar at búgva sum 
3 ára gomul. men sum 
framvegis kennir seg sum 
ein rættan føroying, er á 
danska goaiball-liðnum.

Hon fekk at vita tann 
30. april í ár, at hon skuldi 
til Atlanta.

-  Eg bleiv sera glað, tá

eg fekk boðini, men eg 
hevði eisini verið skufláð. 
um eg ikki slapp við, sigur 
Jannie Thomsen við Taa- 
strup Avis um úttøkuna

Blaðið skrivar, at hon 
hevur vant sum oð og ætl- 
ar sær at vinna gull i 
Atlanta.

Danmark hevur ein rea- 
listiskan møguleika, met- 
ir blaðið, ti liðið er nærum 
eins gott og tað fínska, 
sum vann seinasta heims- 
meistaraheitið.

í goaiball eru allir spæl- 
arar utispælarar og mál-

verjar. Ein klokka er í 
bóltinum, sum sigur tei- 
mum blindu frá, hvar 
hann er, og so díkja spæl- 
aramir á fyri at fáa fatur 
á bóltinum og skora.

Sonur Jannie, tann seks 
ára gamli Jónas, er errin 
av mammu síni

Hóast hann ikki sær 
hana so ofta um dagarnar, 
tí hon bæði arbeiðir og 
venur, so er tað ikki verri 
enn so, at hann reypar 
fyri vinmonnunum, at 
mamma hansara tekur 
lut í OL.

Brunaumsjón landsins: Neyð- 
ætlanin í Lopra er óforsvarlig

I BLAÐNUM  I DAG
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