»Ur Luftini«
vid SV- og U F-skránn i
í B LA Ð N U M í DAG

Teir vilja sleppa at selja
nýggjan føroyskan snaps
Sóknast verdur javnan eflir nýgKjum
hugskotum t'ra politiskari sídu. N ú er
eitt komið, sum kann
skapa 6 til 10 arbeiðspláss. Men
landsstýrið kann ikki
loyva framleiðslu
tað snýr seg nevniliga um rúsdrekka.
D i a M id j o k d _______________

Tad eru teir baðir studentaskúlalarararnir,
Jogvan Dahl og Finnur
Lutzen, sum hava framleitt ein snaps og ein bitt
er.
Men sum er, sigur
landsatyrið onga logarheim ild vera til staðar, so
teir báðir kunnu fara
undir
framleiósluna
Loyvt er at bryggja sterkt
øl, men ikki nakað sterkt
av øðrum slag.

K lárir longu
í 1992
T eir vóru annars klarit
vid rusdrekkanum longu 1
1992, og sendu landsstýrinum ta eina umsokn
Nú eru fyra ar liðin,
men enn er eingin før-

oyskur snapsur at siggja
a hillum bja rusdrekkasølum millum konkurent
am ar
sum
(>ammel
Dansk og Aalborg Akvavit
Hert hevur landstyrið
váttað, at brævið er mottikið.
- V’ it fmgu ta at vita, at
rúsdrekkalogin
skuldi
endurskoðust og kanska
broytast i I99ó, so best
var at bíða, sigu teir buðir.
Og teir hava bíðað, men
framvegis er eingin bmyting hend, so teir kunnu
fara í holtur við framleiðslunu
Klart er annars at fara
undir framleiðsluna.
Maskinur finnast i landinum,
sum
kunnu
hrukast til framleiðøluna,
og sum kunnu leigast fyri
ein samuligan penga.
Teir baðir hava bjóðað
vinum
og
kenningum
henda møguliga fyrsta
førovska snapsin. og tey
lata væl at.
Teir haðir v i| t ikki siga
hvat snapsurin smakkar
av.
Men tað er ein goður
føroyskur snapsur Lat
okkum
sleppa
undir
framleiðsluna. Tað verður
ein succes, sigur Jógvan
Dahl.
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U n i A r g e ______________

Tað rein við fleiri staðni,
tá leidarin á Brunaumsjon landsins, Petur Lava
Olsen, fyrradagin gjørdi
vart við i Dim malæ ttmg,
at neyðætlanin i sambandi við boringina i Lop-

ra er bæði ógreið og ofull
fíggjað
T rygdarleiðarin á Oljufyrisitingini, Alex Buvik,
upplvsti i gjár, at hann
hevur ongar viðm erking
ar til atfinningarnar, fyrr
enn allir partar i Lopra
hava tosað saman um

málið
Hann upplysti, at feløg
og myndugleiki skuldu
seta saman eitt tiðindaskriv. sum eftir ætlan skal
svara øllum spurningum
viðvikjandi nevðætlanini.
Dim malæ tting veit íkki
enn, hvat stendur i skrivinum. ti tað var ikki liðugt, aðrenn Itlaðið fór til
prentingar Tað kemur
helst i blaðið i morgin.
I’tetur Lava Olsen fanst i
fleiri førum at neyðætlanini i Lopra.
Hann harmaðist um. at
brunaumsjónin ikki hevur verið uppií at gera
ætlanina, og segði, at tað

Jens Schultz-Hansen heklur, at foroyska leigulógin
átti at venð endurskoðað. - Ein heilt nýggj leigulóg
átti at verið gjord í Foroyum, sigur dómarin. sum er
formaður i leigunevndini hjá Torshavnar Býráð.
Síða 3

32 framførslur á
jazzfestivalinum

Klandrið í
V M F legði
tingið lamið

Standandi striðið millum
Ingeborg Vinther ødrumegin og Óla Jacobsen og
Kristian
Magnussen
hinumegin, legði í gjár
tingið lamið stóran part
av
degnum.
Hesaferð
snúði tað seg um, hvør
skuldi hava talitíðina, nú

Ódnir í Føroyum
skrásettar

Leigulógin í
Foroyum avoldað

kann henda, at umsjomn
fer at standa við ábyrgdini, um ein vanlukka hendir
Hann segði eisini, at
fleiri av teim um amboðunum, sum skulu brúkast
i eim m øguiigan neyðstøðu, eru ais ikki til taks,
og at Danop hevur ovurmett tann stuðul, sum
felagið kann vænta sær
fra Vaktar- og Hjargingar tænastuni.
Petur Lava Olsen undraðist eisim á, at Danop
ætlar at senda boð eftir
sivilverjuni, sum føroysku
umsjónini kunnugt ikki
kann operera í Føroyum.

So at siga allan
seinnapartin í gjár
sótu tingmenn og
drukku kaffi, meðan
lim im ir í Verkamannafytkingini á
fundi við formansskapin keglaðust um
talutið.

Ikki oll eru so fegin um kanningina, sum er gjord av
stýrinum fyri Hotel Tórshavn. Ein teirra er Gertrud
Hjaftalin. betur kend sum »duddan« Hon sigur
fragreiðingina um Hotel Tórshavn vera hugstoytandi lesna.
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Teir báðir báðir foroyingarnir Einar Bnmnes og Jan
Poulsen hava skrivað eina uppgávu um vind a
Danmarks Tekniske Universitet Eitt nú sæst
hvussu ógvuslig jolaodnin í 1988 í veruleikanum
var.
Síða 3

A lli r p a r t a r í L o p r a
u m rø ð a n e y ð æ tla n in a
Seint í gjár ella í d ag skuldi eitt felags tídindaskriv koma frá Danop, M æ rsk Contractors og Oljufyrisitingini um neyðætlanina,
sum skal setast í verk, hendir ein vanlukka
á boriokinum í L>pra. A w a rð a n d i feløg og
myndugleiki vilja reiða tingini út, eftir at
Brunaum sjón landsins fyrradagin harðliga
fanst at ætlanini.

Nogd vid uppihaldið
á HotelTórshavn

løgmansrøðan er tií við^j
gerðar. Ingeborg Vinther
sigur seg eiga rættin tilj
talutíðna, tí V M F hevur
víat á hana, meðan teir
baðir Óli Jacobsen ogj
Kristian Magnussen siga.
at teir kunnu ikki takaj
hædd fyri. hvat nøkur til-l
vildarlig fólk haida og
vísa til. at teir eru valdir a
ting av VMF. Klokkan
háivgum fýra avgjørdi
formansskapurin, at tá
osemja er i flokkinum,
má meirlutin ráða, og
harvið gjørdist greitt, at
Óli Jacobsen verður framsøgumaður
Eftir tilmæli fra Kristiani.
n ic

Brasila tapti
Púra óvæntað slapp
brasilska fótbóltslands
liðið ikki í fínaluna i O L
í Atlanta. E ftir at hava
verið aftan fyri 3-1 í
seinna hálvleiki, kom
N igeria aftur í aftur í
semifinaluna og vann í
eykatíðini 4-3.

Hoyrívur
Líggjar
3
o
Orv
o
Hoytjóvar
o
Tráð
>
til turkilog J3
>
Grasposar
Sámuligir prisir.
Sent verður kring
alt landið.

Sekstan størri og smærri bótkar fara at hava konsertir í Norðurlandahusmum komandi vikuna I
sambandi við Torshavnar Jazz-, Fólka- og Blues
Festival Aftrat hesum verður Big Day of the Big
Band í Útvarpshollini og tittøk i SM S og Grasagarði.
Siða 4

Gullfebur í Hong Kong
Eina viku eftir, at hon vann gull í vindsurfing onkur kallar tað bylgjuriðing - er 25 ára gamla Lee
Lai-Shan vorðm millióningur. Hetta er fyrsta gullmerkið hjá Hong Kong í OL-kappmg
Síða 5

-

oljumáling
plastmáling
til oll endamál
í alskyns litum

-

vinyl
lenoleum
teppir
álegging
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