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U ni A h u e ___
Víírka'tlanin i Lopra er so trygg, sum
hun fær verið.
Hetta halda hteði trygdarleiðarin a
Oljufyrisitingini, Alex Buvik, ug trygdarstuvan hja Orkustýrinum, sum er ráðgevi hja Oljufyrisitingini.
Oljufyrisitingin sigur i svari uppa Uer
atiinningar. sum Brunaumsjón landsins
setti fram ímóti neyðætlanini i Lupra
hósdagin, at beeði trygdarutgerð, trygdarmannagungdir og hýtið av abvrgdini.

skuldi ein neyðstøða tikið seg upp, luka
tey krøv, ið verða sett til verlúetlanir
Lupra-ætlanina
Oljufyrisitingin hevur saman við
Orkustyrinum kannað boriplanin hja
Danup. Planurin gongur ullum vanligum
útføringar-. trygdar- og visindakrøvum á
møti, og somuleiðis er neyð- og tilbugvíngartetlanin forsvarlig, sigur Oljufyrtsitingin.
Neyðætlanin er bvtt upp í fleiri lið.
Hendir ein vanlukka. koma einstøku liðini uppi eftir eini ávisari skipan Liðini

eru hesi:
- tilbugvingaræ tlanin l\já Mærsk fvri
Rig 81
manningar- og bvgnaðarætlanin hjá
Mærsk fyri Rig 81
neyð- og tilbugvingarskipanin hja
Danop.
tilbúgvingin i Suðuroy (sløkkilið,
sjukrahus ug annað)
serlig aktionsnevnd í sambandi við
verkætlamna.
Aktionsnevndin er serlig nevnd. ið
O ljufyrisitingin hevur tikið stig til fyri at
samskipa innsatsin hja myndugleikun
um i eini neyðstøðu
Pulitiið leiðir aktiunsnevndina, ug i
henni eru eisini umboð fyri Brunauni
sjonina, Arbeiðseftirlitið, sjukahusverkið, HeilsulrtMliligu Starvsstovuna, Sumbiar kummuna ug O ljufyrisitingina

Bjarni Djurholm,
sigur seg vera til
reiða at taka seg aftur sum eygleiðari, nu
hann er komin í
samgongu. Men
hann dugir ikki rættiliga at síggja tað
skilagóða í tí.

Bjarm
Djurholm
ur
Fólkaflokkmum.
bleiv
upprunaliga valdur sum
eygleiðan í bankakanníngarmálinum av andstøðuni. í dag situr hann i
samgongu, aftana at Fólkaflokkurin fór ul íT in ganes eftir at Javnaðarflokkurin stakk i sekkin.
Hósdagin reisti Heini
O. Heinesen, formaður
Tjóðveldisfloksins. spurningin á tingi

Heini ónøgdur

F am ir at film a í Hoyvík

L e i f LAPAL
Hesar
»second unit«
upptøkurnar eru myndir. suin skulu brúkast
at klippa inn í sjalva
søgugongdina í filmin
um, eitt nú hav, Qøll og
luft.

i

gerðast í H oyvík, í Húsavik. á Tinganesi og í
Vágunum.
Filmsliðið hjá Malmros verður í Føroyum í
átta vikur.
Nærum
allar
upptøkurnar í Føroyum vera
gjørdar uttandura. Bert
Tæ r rættiligu
upp- heilt fáar innandurauptøkurnar
byrja
6. ptøkur kunnu gerast í
august. T á fer filmsliðið Føroyum, ti til hetta slag
runt í Føroyum, við av upptøkum krevst eitt
øllum teimum føstu sjón- filmstudio.
T á ið Uðugt er at filma
leikarunum og teim um
føroysku ffyUisleikaru-. í Føroyum veróur farið
tíl Danmarkar H ar skal
num.
millura annað -fransaUpptøkur
skulu

festurin- takast upp úti
á Holm en í Keypmannhavn. Uraieið 100 føroyingar,
sum
búgva
niðri, skulu við til hesar
upptøkur.
Upptøkum ar í Hoyvik
og aðrastaðni í landinum
mugu ikki órógvast ov
nogv. Filmsliðið heitir á
fólk um at halda seg eitt
sindur frá sjálvum økinum har filmað verður.
Serliga týdningarmikið
er tað at bátar og bilar
ikki órógva.
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Neyð- og tilbugvingaræ tlanin fyri
Lopra er gjørti seinasta halva arið, og
Oljufyrisitingin sigur, at Brunaumsjon
landsins hevur verið við frá bvrjan, og at
hennura vidmerkingar eru tiknar til
eflirtektar. Somuleiðis hava umboð fyri
umsjónina verið a staðnum og kannað
viðurskitlini. verður sagt
Petur Lava Olsen, leiðari a Brunaumsjon landsins, sigur i viðm erking til
skrivið, at umsjónin hevur ikki goðkenl
staðið sum verandi trygt.
Hann vil hava, at allir partar seta seg
niður og gera pura greitt, hvørji amboð
flnnast, skuldi vanlukkan verið vis.
Vit siggja ongastaðni, hvat er til taks
av bjargingaramhoðum. og fyrr enn
hetta er greitt, er neyðætlanin ikki nog
try gg, sigur Petur Lava Olsen.

Eygleidari
til reidar
at taka
seg aftur

Nú eru filmupptøkurnar til filmin um Barbu og Harra Pál byrjaðar. Danski filmmaðurin Nils Malmros og hansara fólk
vóru í gjár uppi í Hoyvík vid øllum filmstólunum. Har skulu nakrar sonevndar
-second unit« myndir takast.
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Oljufyrisitingin: Neyðæ tlanin
í L o p ra lýkur øll trygdarkrøv
Tøkniliga útgerðin, id verdur nýtt í Lopra, lykur við trygdarutgerð,
trygdarm annagongdum og ábyrgdarbýti øll trygdarkrøv, sum Oljufyrisitingin og Orkustýrið seta til Lopra-ætlanina. Brunaum sjon
landsins er sloppin fram at í sam bandi við neyðætlanina, og hennara
viðm erkingar eru tiknar til eflirtektar, sigur Oljufyrisitingin

»0kkara Gulu«

Hann helt ikki. tað er
rætt at Bjarni Djurholm
verður sitandi sum eygleiðari. tí so hevur samgongan tveir eygleiðarar
hin er Helena Dam á
Nevstabø úr Sjálvstýrisflokkinum - meðan andstøðan ongan hevur.
Við hesum er grundarlagið
undan
sjálvum
tankanum við tveimum
[Militiskum
eygleiðarum
farin fyri bakka. helt
Heini O. Heinesen.
B jam i Djurholm sigur
seg vera til reiðar at taka
seg aftur sum eygleiðari.

um politiskur m eiriluti er
fyri ti.
Hann sigur seg eisini
væl duga at skilja grundgevingarnar fyri, at hann
ikki skal verða sitandi

l'ru p u l stoóu
Hinvegin heldur Bjarni
Djurholm. at tað verður
trupult at velja ein nýggjan andstøðueygleiðara. ti
kanningin er um at vera
liðug nú.
- Næstan allar avhoyringarnar hava verió. Tað
eru bert nakrar faar vikur
eftir. so tað verður trupult
hja einum nvggjum eygleiðara at seta seg inn
allar tæ r avhoyringar og
tey skøl. sum hava verið
framnn i malinum, sigur
B jam i Djurholm.
Nøkulunda somu meming hevði formaðurin í
ræ ttam evndini Bjørn á
Heygum, tá Dim malætting gjørdi vart við nyggju
parlamentarisku
støðuna.
Bjørn a Heygum segði.
at hann a-tlnði at reisa
malið fyri at vita, hvat
tingið heldur um n.vggju
støðuna.
Nú hevur formaðurin í
Tjóðveldisflokkinum
so
gjørt vart við, at hansara
flokkur vil hava, at ein
annar eygleiðari skal veljast.
Og B jam i
Djurholm
sigur seg vera til reiðar at
taka seg aftur.
Spurningurin er. um tað
hendir kortini

Leidarin á Hotel
Tórshavn átti at
verið hoyrdur
■Tað er ikki rætt at gera
eina frágreiðing, har tann
ið verður kannaður. ikki
kemur til orðana. Stýrið
fyri Hotel Tórshavn átti
at latið leiðaran á hotellinum uttalað seg, áðrenn
fragreiðingin kom út til
almenningin-

H etta sigur sjúkrahússtjórin Høgni Jæ nsen í
einari
viðm erking
til
fragreiðingina. sum stýrið
fyri
Hotel
Tórshavn
almannakungjørdi í vikuni.
L e s ið á s iðu 3

Saxofonistur blæsir
lív aftur í jazzin
Brandur Øssurson stendur trettanda árið á rað
sum oddamaður fyri Torshavnar Jazz Fólka & Blue s Festivali Inni í blaðnum er samrøða við
sax ‘onistln. ið endaðl sum fyriskipari av storsta
aftur.endandi tónleikatiltakinumi Føroyum
Siða 5

Familjan fer spent at
fylgja hondbóltsfinaluni
Anja Byrial Hansen skal i dag leika finalu við Dan
mark moti Suðurkorea. Anja er dóttir Árnu o g Leivur Hansen Ein av systrunum hjá Árnu er Herborg
Joensen sum nógv ár leikti við 1. kvinnuliði hjá
Kyndli Hon og restin av familjuni fara spent at fylgja finaluni
Siða 6

Ferðslumálaráðharrin til
Føroya á almenna vitjan
Jan Trøjborg, ið er danskur ferðslumálaráðharri.
kemur tysdagin a almenna vitjan i Foroyum Vesturi í Vágum fara Sámal Petur i Grund, landsstyrismaður við samferðslumálum, Magm Arge, stjori i
Atlantic Airways og Vibeke Larsen. rikisumboð. at
taka imóti
Siða 3

Ottey heldur einki
gull á 2oo metrum
Bert tjugu metrar áðrenn málstrikuna tók franska
Marie-Jo Perec gullið, sum Marlene Ottey ætlaði
sær í 200 metra finaiuni. Hildið verður. at hetta var
seinasti møguleikin hjá Ottey at vinna eitt gullheiðursmerKi i einstaklingakapping i OL
Siða 6

Danm ark vil
samráðast
við Island
- E g havi bióið islendsku
stjóm ina taka ímóti eini
danskari sendint-vnd, so
v it kunnu koma til eina
samraðingarloysn. segði
N iels Helveg Fetersen,
danskur uttanrikismálaraðharri i gjar
Taó er i sambandi við,
at eitt fiskakriggj lunr, tí
íslendingar ikki vilja lata
danir físka í sonevndu
grau
zonuni
millum
ísland og Grønland.
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MÁNAU«(> 0 5 .08 .:
Kjøtt>ollar >/nsi og karr>
TÝSUXO 06.08.:
tiu llash
MIKI UACi 07.08.:
F is k a fr ik a d c llu r
t lla pylsuractt
H(IM>A(. 08.08 :
L t t tsa lta A o k s a k jø t
r a fc c jA D x c 09.08.:
L a m b a s tc ik
LCYGAØUAG IO.08 :
B a n k ik jø t

