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Landsstýrið setir nýtt 
granskingarráð á stovn

Súsanna Danielsen fe r  
til verka 1. oktober

Sjey limir eru valdir í 
eitt nýtt granskingar- 
ráð, sum millum annað 
skal ráðgeva landsstýri 
og løgtingi í gransking- 
arpolitiskum málum 
og fyl&ia v*ð menning- 
ini innan føroyska og 
millumtjóða gransk- 
ing. Formaður er Jóan 
Pauli Joensen, profess- 
ari.

UNI ARGH

Fleiri av fremstu serfrøð- 
ingunum í landinum eru nú 
savnaðir í nýstovnaða Før- 
oya Granskingarráð.

Hósdagin tilnevndi
landsstýrismaðurin i undir- 
vísingar- og granskingar- 
málum, Eilif Samuelsen, 
sjey limir í ráðið, sum fer at 
hava til høvuðsuppgávu at 
ráðgeva landsins myndug- 
leikum í granskingarpoln 
iskum malum

Tey, sum komu í ráðið, 
eru Jóan Pauli Joensen. 
Guðrið Andorsdóttir, Bt»gi 
Hansen, F.lin Súsanna Ja 
eobsen, Malan Mamers 
dóttir, Jákup Reinert og Pál 
Weihe.

Hesi sjey umboða fieiri 
ymiskar greinir innan før- 
oyska gransking L.ands 
stýrið sigur, at virksemi 
ráðsins skal fevna um nátt 
úruvísindi, teknisk vísindi, 
fiskivinnu , landbúnaðar 
og umhvørvisvísindi, sam 
felagsvísindi. hugvisindi og 
læknafrøðilig vísindi

Umframt at ráðgeva 
landsins (nyndugleikum 
skal ráðið fyígja við menn 
ingini innan føroyska og

Nýggi stjórin á løg- 
tingsskrivstovuni, Sús- 
anna Danielsen, miðar 
ímóti at fara til verka í 
nýggja starvinum tann 
1 oktober. Framvegis 
eru tvey løgfrøðing- 
størv ósett á skriv- 
stovuni, og nýggi stjór- 
in ætlar at seta annað 
skjótast gjørligt.

UNI ARGE

Ikki sørt av rumbli stóðst av, 
at allir tríggtr løgfrøðingar- 
nir á løgtingsskrivstovum 
søgdu upp fyri summarfri- 
tíðtna.

íiøkt varð eftir nýggjum 
stjóra beinanvegin, men ov 
fáar umsókmr komu inn, so 
varð søkt einaferð aftrat. og 
tá komu ellivu umsóknir 
inn.

Av teimum ellivu, sum 
søktu, setti formansskapur- 
m i tingmum Súsonnu Dani-
elsen.

Nýggi stjónn er ikki 
ókunnugur við politiska liv- 
ið. Súsanna hevur starvast f 
Tinganesi i tilsamans 13 ár. 
Fyrsta tíðarskeiðið var frá 
1980 til 8 1, so var hon burt- 
urfrá eina tíð, men fór út aft- 
ur í Tinganes í 1985, og í 
1987 gjørdist hon leiðari á 
lønardeildini.

Hon hevur sostatt havt al- 
menn lønarviðurskifti um 
hendi i 11 ár, og nú helt hon, 
at tíðin var komin at royna 
nakað nýtt

Fyrireikar seg
Súsanna Daniclsen sigur. at 
fyrsta uppgáva hennara í

l andsstyrið hevur valt Joau 
ingarrað.

millumtjóða gransking, seta 
fram sjónarmið, tá almenn- 
ar játtamr skulu gerast við 
granskmgarendamálum 
fýri eyga, og ráðgeva í 
spurningum um. hvussu 
granskingin kann gerast 
mest gagnlig fyn samfelag 
ið b.t-ði a almenna og 
vinnuliga økinum.

Neyðugt at samskipa
Jóan Pauli Joensen sær fyn 
sær fleiri møguleikar við 
ráðnum Millum annað er 
neyðugt at fara undir at 
skráseta alla gransking í 
landinum og á tann hátt 
samskipa hana betur, sigur

Paula Joensen sum formann

hann
Higartil hava fólk sitið 

mestsum í hvør sínum lagi 
og arbeitt, men nú skuldi 
venð møguleiki fyri at skip- 
að granskingina betur og 
ikki minsl fanð undir lætt 
ari samstarv við útlendsk 
granskingarráð. sigur hann

Føroya Granskmgarráð 
hevur ikki tingið so stóran 
posa av pengum, at ráðið frá 
fýrsta degi av kann fara at 
stýra føroyskari granskmg 
Ein millión er sett av fýri 
fyrst, og pengarmr skulu 
millum annað brúkasi til at 
fáa á føtur eina nyggja 
skrivstovu

Jóan Pauli Joensen sigur.

nystovnaða t øroya (iransk-

at hevði ráðið nogvar peng 
ar at arbeiða við, so hevði 
borið til at stýrt gransking 
ini ymsar vegir. Eitt nú 
kundi stórur denlur verið 
lagdur a fiskivinnu, olju ella 
okkurt heilt annað. tá mett 
varð, al neyðugt var at 
menna okkurt av hesum 
økjum.

Hetta ber íkki til við 
ongum pengum, so í fýrsta 
umfan fer ráðið at virka 
sum samskipari fýri før 
oyska granskmg og ráðgevi 
hja myndugleikunum. sigur 
hann.

Føroya Granskingarráð 
hevur sín fýrsta fund 28. au 
gust

Seism ikk-skjóting 
í stereo undir Føroyum
Grønlenđskt-danska 
felagið Nunaoil a/s 
hevur sera góóa sam- 
starvsavtalu við 
donsku sjóverja, ja, so 
góða, at felagið fekk 
eitt av fyrstu sjóveiju- 
skipunum, sum bygt 
var í 90’unum, THE- 
TIS, til at gerast seis- 
mikk-skip burturav. í 
løtuni skjýtur THETIS 
seismikk í saman við 
WESTERN COVE, 
sum Western Atlas eig- 
ur.

BEATE L. JENSEN

Tá sjóveijuskipið THETIS 
herfýri fór undir stóra ar 
beiði at skjóta seismikk 
undir Føroyum, vóru bæði 
manmng, skipann. Herluf 
Rasmussen, saman við 
ábyrgdarleiðaranum av 
Nunaoil a/s, Morten D Lar 
sen. sera spentir uppa. 
hvussu hetta fórat ganga

THETIS var eitt av fýrstu 
skipununum, sum liðugt var 
í byggtrøðini av nýggjum 
sjóverjuskipum fyrst í 
90'unum.

Upprunaliga var skipið 
bygt eins og systurskipini til 
at røkja sjóvetju burturav 
bæði undir Føroyum og 
undir Grønlandi

THETIS fór fýrstu longu 
ferð sína til Føroya, tá tað 
var liðugt bygt, fýri at vita. 
hvussu tað royndist.

Hekkan broytt
Afturkomið til Danmarkar 
komu boð um, at tað skuldi 
byggjast um. Tað var hekk 
an. sum skuldi gerast 
annaðleiðis Tí var em 
stórur partur var umbygdur 
og gjørdur soleiðis, at hekk- 
an var nærum kvett av um 
tvøran fýri at pláss kundi

gerast til seismikk-útgerð- 
ina. Kaðalir skuldu kunna 
skjótast úl eftir elektromskt 
stýrdum skipanum og undir 
sera nágreimligum eftirliti í 
einum serligu innrættaðum 
rúmi har aftur, har bert teld 
ur o.l. útgerð stendur.

Tann. sum hevur ábyrgd- 
ina av sjálvum tilfarinum, 
sum inn kemur av seis- 
mikk-skjótingararbeiðin 
um. er Morten D. Larscn frá 
grønlendsku oljufyritøkuni 
Nunaoil als. íð var stovnsett 
fyri 10 árum síðani

Sjóverju-samstarv
Fógaraviðurskiftini i parta 
felagnum eru lutað sundur á 
tann hátt, at danska stjómin

eigur 50 pst. í ti og grøn 
lendska heimastýrið 50 pst.

Nunattii a/s hevur líka 
síðani byrjan havt sam- 
starv savtalu við donsku sjó- 
veijuna um seismikk- 
skjóling í Grønlandi. tí illa 
gekk hjá felagnum at faa 
fatur á hóskandi skipi frá 
pnvatum skipaaigarum. og 
eisini tí. at setsmikk-skipið 
skuldi verða styrkt til at 
kunna sigla í sjóøki, har 
nógvur ísur er.

Samstarvið við donsku 
sjóveijuna hevur riggað 
stak væl. sigur Morten D 
Lange, sum Dimmalætting 
hitti umborð á THETIS her- 
fyri.

Arbeiðið hjá THETIS 
undir Føroyum er tó nakað

annaðleiðis enn tað, sum 
tað vanliga plagar at gera í 
Grønlandi

Annaðleiðis havbotnur
Hetta er nevmliga fyrstu 
ferð, roynt verður við par- 
seisnukk-skjótmg. ella kan- 
ska mein populert sagt seis- 
mikk skjótuifi i stereo Tað 
merkir, at THETIS undir 
Føroyum skjýtur seismikk 
saman við skipi hja Westem 
Atlas. Westem Cove. har tað 
er amerikanska seismikk- 
felagið Westem Geofysuak 
ið hevur ábyrgdina umborð 
av seismikk-arbeiðinum 

Seismikk-skjótingim fer 
fram á einum øki sunnan- 
fýn og vestanfyri Føroyar

Tað áhugaverda við 
kanníngunum undir Før- 
oyum er at vita, hvussu ba- 
saltlagið á havbotninum 
liggur og hvussu tað sær út 
har. Kannmgar vísa, at hetta 
er munandi annaðleiðis enn 
havbotnurin i grønlendsk- 
um sjógvi.

Ikki meir enn 10 m/s
Annars er at siga um Nuna- 
oila/s, at fyritøkan ikki bert 
ger kanningar á sjónum, 
men eisini uppi á landi í 
Grønlandi, har nógv sløg av 
mineralum ftnnast eisini 
gull!!

Higartil hevur arbeiðið 
við seismikk-skjótingini 
undir Føroyum ikki gingið 
serliga skjótt, tí veðrið hev- 
ur verið heldur ólagaligt 
Vindmegin má helst ikki 
fara upp um 10 m/s, tá kað- 
al-arheiðið fer ffam.

Seismikk-skjótingin i ste- 
reo er mett at taka í minsta 
lagi tveir mánaðir. verður 
upplýst.

Tá sjóverjuskipini í sokallaðu Thetis-røðini vóru bygd, var hitt fvrsta teirra, - f hetis«, tikið inn aftur a skipasmiðjuna. 
hekkan kvett av og styrkt. SkipiA skuldi umframt at nytast til sjóverjueftirlit undir (.rønlandi og Føroyum eisini brúkast 
til seismikk skjoting. í løtuni skjytur » Thetis« seismikk vestanfyri og sunnanfyri Føroyar saman við - Western Cove«.

Nýggi stjorin a løgtingvskrivstovuni, Súsanna Danielsen, 
ætlar sær til verka 1. oktober.

nýggja starvinum verður at 
fínna út av, hvussu skriv 
stovan er skipað. og uin 
brúk er fýri at umskipa 
hana. Tvey løgfrøðinga- 
størv eru framvegis ósett, og 
støða skal eisini takast til, 
hvussu verður við teimum. 
Helst verður annað sett 
beinanvegin, sigur hon.

Spurd, um hon væntar at 
koma f somu trupulleikar. 
sum fýrrverandi løgfrøðing 
amir drógust við, svarar 
hon, at tað veit hon ikki Ein

trupuileiki segðist vera, at 
tingmenn vildu ikki altíð 
lurta eftir ráðgevingini, teir 
fingu.

Løgfrøðiligt arbeiði er 
ofta ein spumingur um at 
tulka, og tað er væl so. at 
summi helma ikki í. fýrr enn 
tey hava fíngið ta tulking. 
tey vilja hava. Men hvussu 
verður i framtíðim. kann eg 
onki siga um, sigur Súsanna 
Danielsen.

Tingmenn vístu annars á, 
tá fráfami stjórin hevði sagt

upp, at ein trupulleiki fyn 
teir hevði verið, at arbeiðið á 
løgtingssknvstovum var 
ikki so hðiligt, sum tað 
plagdi at vera Trupult var 
millum annað at fáa løg- 
frøðingamar at sita hja, tá 
tingnevndir arbeiddu eftir 
vanliga arbeiðstíð

Súsanna Danielsen stgur, 
at hon roknar ikki við at 
byija í einum starvi, sum 
verður frá átta til fimm.

Tað er neyðugt, at ar 
beiðstíðimar á skrivstovum 
eru fíeksiblar, men tfífku/n 
umstøðum eri eg von við at 
arbeiða undir. og um ting 
menn ikki biðja um log 
frøðiliga raðgevmg mitt á 
nátt, so skuldi tað ikki venð 
nakar trupulleiki. sigur hon

W l.'M.'MIII.'l
SONY
iPlaySfqtion
NavniS merkir spæli 
støð, og tað er just 
hvat henda maskina er 
Tú kannst ikki 
sammeta PlayStation 
við aðrar spæliteldur. 
Hon er fleiri ferðir 
skjótari og kraftmiklari.

•  AV-kóplar
•  Scart stik
•  hánd styring
•  Demo CD

Kontant-spar 400,-

2 .5 9 5 ,-
Vanl. prisur 2.995,-

Stórt úrvæl av spølum
QSffiHSOTSn
Her kanst tu koyra Porche, Ferrari, Lotus, V iper 
ella allar teir bílar tú hevur droymt um síðan 
tú var lítii.
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Teknimyndaútgáva av street fight«r c ’ r t C H ^  
yið storri fig p l ® ”
Otrúligur grafikkur

B B iiim i
Teknimynda ævintýr ^a — s 
frá Monty Phyton leikcwonum .
Terry Jones B|arga f * 1?' 3
prinsessum og tveit leg í favif nennaro

650 ,
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