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N estle tik ið av h illin i
á føðid eild in i

n o H

Heilsusystramar lata ivanum koma bømunum til gódar, hvat endotoksinum í pulvurmjólk vidvíkur. Hoast
tad ikki er staðfest, at nakað ávíst slag av pulvurmjólk er vandamikið, so mæla heilsusystramar til, at tað
slagið, sum inniheldur mest endotoksinir, ikki verður brúkt - tað vil siga N A N , frá felagnum Nestle

G eohg L. P eteksen------------------------------- Foreldur, stovnar og onnur ið hava vid
pinkubøm at gera hava ringt til okkum.

tí tey eru vorðin ótrygg i sainbandi við
tiðindim um endotoksinir í pulvurmjólk,
sigur Bjarta Wilhelm, leiðari hjá heilsusystrunum.

Heilsusystram ar mæla til, at bruka
A L L O M IN , sum felagið Beauvais, framleiðir.
Hetta verður eisini tað slagið, sum

pinkubørnini fáa, um tørvur er á pulvurmjólk.
.-Vnnars stóð í blaðnum i gjár, at tað
ikki enn er staðfest, at endotoksinir i
pulvurmjólk kunnu eru vandamikil.
Men eisim i Danmark er mælt frá at
bruka tað slag av pulvurmjólk, sum inniheldur mest endotoksinir

F ø ro y sk
v ir k i
e n n ik k i
b ú g v in
til o lju v in m m a
Fyri sløkum ári síðan
setti Føroya Oljuidnaður
í verk eina kanning, sum
skuldi staðfesta møguleikam ar hjá føroysku
vinnuni i eini komandi
oljuvinnu. Ein arbeiðsbolkur varð settur at
gera kanningamar, og
hann er fyri tíð siðan
liðugur við arbeiði sítt.
Fleiri fyritøkur, ið eru
lim ir í F O Í og fyritøkur,
sum annars hava luttikið
á frálandastevnuni OFFSH t)R E E U R O PE ‘95 í
fjørheyst hava verið spurdar um teirra møguleikar
at bjóða oljuvinnuni tænastuveitingar Fleiri siga
seg hava neyðuga kapasi
tetin, men sum av svørunum skilst, tykjast tær
heldur ivandi. Tað er sum
um tær bíða eftir at vita,
hvat oljuvinnan í roynd
ber í sær. ,
Kanningarnevndin
heldur hesa ivandi støðu
skyldast vantandi innlit í
oljuvinnuni
Og
hesin
vantandi
kunnleiki skyldast Oljufyrisitingini, at hon ikki í
nóg stóran mun hevur
upplyst vinnulívið um
møguleikarnar i oljuvinnuni.
Nevndin
heldur,
at
Føroya Oljuidnaður kann
bøta um hetta við at
halda skeið og kunnandi
fundir fyri
føroyskum
vinnulivsfólkum
Síða 4

Jóan Karl H øgnesen
Loyvini eru í lagi
Vit høvdu neyðug loyvi til at

Framvegis
eingin semja
um lodnuna
(R E U T E R ) Danir boðaðu
i gjár ftá, at teir ætla sær
at tingast víðari við ístendingar, eftir at einki
spurdist burtur úr samráðingunum
seinastu
tveir dagam ar í Keypmannahavn.
Danir og islendingar
eru ósamdir um fiskirættindi í Danmarkssundinum, sum er millum ísland
og Grønland
íslendingar krevja, at
don.sk fiskifør halda seg
burtur úr einum øki upp
á 10 000 ferkilometrar,
meðan danir siga seg
hava rætt til at fiska har
sambært eini semju, sum
varð gjørd í Reykjavík f
1988 Nógv lodna er at fáa
í hesum økinum

Vón um oljuleitingar
seinnu helvt av 1998
Fleiri útlendsk felog gera í lotuni seismiskar kanningar kring Føroyar, men enn skal
nógv fáast upp á pláss, áðrenn vit kunnu
rokna við. at leitingin byrjar. Vónirnar á
Oljufyrisitingini eru, at farast kann undir
leitingarnar um heystið 1998.
Síða 5

Logmaður brýtur ikki
stýrisskipanarlógina
Hetta sigur Rúni Joensen, løgmansfulltrúi,
við Dimmalætting í eini viðmerking til tað,
sum aðrir fjolmiðlar hava skrivað og sagt
um málsøkir, sum løgmaður ikki má
umsita sambært teirra útlegging viðvíkjandi stýrisskipanarlógini, sum fyri stuttum
varð sett í gildi í Føroyum.
Siða 5

Fiskidagarnir ein mentunarligur sorgarleikur
Skipanin við fiskidogum hevur við sær, at
teir, sum vetrarmánaðirnar hava havt fast
arbeiði og summarmánaðirnar hava róð
út, nú verða noyddir at sleppa sær av við
bátin - ein ogn, sum føroyingar hava lagt
stóra æru í at varðveita, og sum hevur átt
lívið í foroyinginum.
Síða 3

Útlúgvaðir av skeiðnum
um skaðastaðsleiðslu
Ambulansumenn, sløkkiliðsmenn og limir í
bjargingarfeløgum hava verið á skeiði alla
hesa vikuna. Og talan hevur ikki verið um
eitt avslappandi skeið. Luttakararnir hava
bæði kropsliga og sálarliga verið strongdir
allar tímarnar á samdøgrinum.
Síða 4

DAG SINS
RÆ TTUR

MÁNADAG 09.09.:
Roykt m c d itU rp Ú M
TÝSDAG 10.09.:
K jøtbollar i.karn og nti
MlKi DAG I 1.00.:
Fiskaflak tlU biksimatur
HÓSDAG 12.09.:
Pancrað flcsk t pcniliuM*
raÍGGjADAG 13.09.:
Oksastcik
LEYGARDAG I4.09.:
Mcksikanskan hakkibuff
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Utlúgvadir á skeidnum
um skaðastaðsleiðslu
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Am bulansam enn,
sløkkiliðsmenn og
lim ir í bjargingarfeløgum hava verid ó
bjargingarskeiði alla
hesa vikuna. O g talan hevur ikki verid
um eitt avslappandi
skeið. Luttakararnir
hava bæði kropsliga
og sálariiga verið
strongdir allar tímarn ar á samdøgrinum.

Leiðarin á Sjukrabilatæn
astuni hja Landssjúkrahusinum. Jógvan Jensen.
sigur, at hetta er fyrsta
ferðin, at eitt slíkt tvør
fakligt skeið innan skaða
staðsleiðslu í bjarging
ararbeiði hevur verið í
Førroyum
- Vit hava fingið loyst
nógvar knutar við hesum
skeiðnum Tað er avgjørt
ein gongd leið at koma
saman á henda hátt og
hava felags undirvísing,
sigur Jóg van Jensen, sum
ikki dylur fyri, at menninir hava verið hart strongdir.

K lárir a lt
samdøgrid

E in týd an d i p a rtu r av a k e ið n u m e r a k r iv lig a ro y n d in . H en d a v a r lid u g um m id d a g sle itið í {Qár, o g in a tr u k to r a m ir e ru fa r n ir í h olt at ræ tta u p p g á v u rn ar. F r á v in stru : J ó g v a n Je n s e n , G u n n a r B e rg e , J ó n K le in Olaen o g P e t u r O laen

Alarm ur:
Druknivanlukka
Klokkan 18.41 hósdagin komu boðini
um alarmsentralin,
at ein jola við trimum fólkum var
hálvd út fyri Bakka.
Klokkan
18.55
lupu
triggir kavarar á sjógv.
- Tað gekk stutt tíð til
allir partar komu á
vanlukkustaðið,
men
tann tíðin kann tykjast
ógvuliga
long,
sigur
Jogvun Jensen.

Tá lu ttakararnir møttu
mánamorgunin klokkan
mggju, fmgu teir at vita,
at teir nu vóru m ynstraðir
umborð á eitt skip. Mynstrað bleiv
av aftur
fríggjakvøldið.
Skeiðluttakararnir
búðu í blokkinum, har
gamli sjukrasystraskúlin
er Teir hava skula verið
tilbúnir alla tim arnar a
samdøgrinum Um dagin
og út á kvøldi hevur
fralæ ra verið og um náttina hava teir verið tilkall

aðir.
Jógvan Jensen sigur, at
m enninir soleiðis hava
verið pressaðir út í odd og
*“gg
- Tó vit um náttina
mettu, at teir gott og va*l
vóru
sovnaðir,
so
fráboðaðu vit alarm Ta
teir vóru lidnir og ut
lúgvaðir, høvdu ruddað
upp og gjørt utgerðina
klára aflur, skuldu teir i
skulastovuna at fáa eina
eflirm eting
- Síðan kundu teir fara
til songar, men skuldu
møta aflu r stundisliga
klokkan atta
Annars
vórðu teir burturvístir frá
skeiðnum, sigur Jógvan
Jensen

Eingin er
professari
Leiðarin á Sjúkrabilatænastuni, Jógvan Jensen,
sigur, at skeiðluttakarar
nir hava staðið seg ómeta
liga væ l undir nógva
trýstinum
Men tað skal harðliga
undirstrikast, at vit ikki
við hesum skeiði hava
útbugvið nakrar professarar á økinum. Vit hava
lagt
nakrar
týðandi
grundarstem ar, sum vit
kunnu byggja viðari á,
sigur hann
Tað er Sjúkrabilatænastan hjá Landssjúkra
húsinum, sum satnan við
Falk-skulanum í Noregi
og Politi og Brunaumsjon
ini, ið staðið hevur fyri
skeiðnum
Instruktørur frá Noregi
hevur verið i Føroyum
hesum
viðvíkjandi
Sam an við Jógvan Jensen
hava eisini IÁ‘tur Olsen
frá Brunaum sjónini og
Jon K lein Olsen frá polit
inum havt frálæru

V e n jin g a m a r

Triggir kavarar høvdu
leiklutirnar sum fólkini.
Ein teirra fleyt a sjónum,
ein hekk fastur undir joiluni og ein lá niðri á botni
Henda
síðsta
bjargingarroyndin
varð
hildin í sam starvi við
sløkkiliðið, sum hevur
fasta venjmg einaferð um
mánaðin.
Jógvan Jensen sigur, at
henda
seinasta
bjargingarroyndin
eydnaðist sera væl.

1. v e n jin g : E in h ilu r við trim u m fólkutn kom koyrandi oman e ftir Frælsinum
og rendi in n i grótga rðin við niðasta blokkin hjá Landssjúkrahúsm um Hetta hendi um m orgunin og skuidi brúkast sum útgangsstøðið restina av uiku
2. v e n jin g : Kl. 02.00 m ikunáttina rendu tveir b ila r saman m n i i K a ld
bakstunlinum. í øðrum b ilin u m vóru tvey fólk og i hinuni trý. A n n a r b ilu n n
koppaði o g lá á takmum. Fólk sótu føst í baðum bilunum .
3. v e n jin g : Kl. 04.00 hósnattina sprongdist ein gassfløska á B rcnnistøðim
uppi á Sandvtkarhjalla. Fólk vóru inni. A lt varð slókt og roykur v ar a lla staðni.
4. v e n jin g : Kl. 18 41 hósdagin komu boð um alarm sentralin. at ein drukruvanlukka var hend á Havnarvág. E in jo lla við trim u m fólkurn i hálvdist
u n d ir Bakka.

Føroysk virki vanta kunnleika um oljuvinnuna
Tó at ávísar føroyskar fyritøkur siga
seg hava kapasitet,
hava tær sum heild
onga ordada strategi
ella planlegging viðvíkjandi oljuvinnu.
Líkt er til, at tæ r
bíða til at fáa skil á,
hvussu stórt hetta
virksemi verdur. Ella
hava tær eisini ov
lítla hóming av týdninginum, oljuvinnan
fer at hava fyri føroyska samfelagid
POi

á

K i e t t i _______________

F yri sløkum ári síðan tók
Føroya Oljuídnaður stig
til at kanna føroysku
vinnuna við atliti til eina
komandi oljuvinnu. Kanningin skuldi lýsa:
1) Hvørja støðu hava
føroysk virki og føroyskar
fyritøkur til eina komandi
oljuvinnu. Hvønn leikiut
kanna hesi virki og hesa
fyritøkur sæ r í eini komandi oljuvinnu Hvøijar fyn
reikingar hava hesi gjort
ella ætla at seta i verk tii
tess at nóa settu málini.
Og hvussu er kapasitetur-

in viðvikjandi manning og
útbúnaði
2)
Frágreiðing
skal
leggjast soleidis til rættis,
at málini - stutt- og
langfreistad - koma til
sjóndar.
3) Eisini skal frágreiðingin lýsa, hvørji virki og
hvørjar fyritøkur kunnu
roknast at hava bestu
møguleikam ar at fáa
tæ nastuveitingar og uppgávur fyri oljuvinnuna.
Hetta stigið, FOÍ tók,
var ætluð sum ein forkanning ella ein fyrsti liður í
at lýsa nevndu viðurskifti
Haraftrat er arbeiðið at
meta sum ein roynd at
skipa verkæ tlanir mnan
FO i í arbeiðsbólki.
FO l vaidi hesar at gera
forkanningina: Ják u p í
Gerðinum, Føroya Handverksm eistarafelag. Sofús
Gregersen, KJ-H ydraulik,
Wilhelm Petersen, Føroya
Sparikassi og Jónfinn
Simonsen, Sm yril Line.

Spurdu
fyritøkurn ar
Arbeiðsbólkunn er liðugur við setning sin, og
byggir frágreiðing sina á
eina spum arkanning 40
føroyskar fyritøkur hava
verið spurdar, og tær eru
at kalla allar lim ir f

Føroya Ofjuídnaði
Og
næstan øll, ið vóru á
felagsbásinum
OfTshore
Europe ‘95 i Aberdeen
hava verið við í kanningini.
Sostatt ber til at siga, at
fyritøkum ar í kanningini
eru millum teirra, ið hava
sýnt oljuvinnuni mesta
ahuga
í meðal hava fyritøkurnar 40 starvsfólk, og tæ r
arbeiða mest á heimamarknaðinum
(79%).
Meginparturin av fyritøkunum heldur seg kunna uppfylla krøvini, ið
oljuvinnan setir. Bert fyra
nevna, at ISO 9000 ella
líknandi er nakað tæ r arbeiða við, ella verður eitt
krav.
Svarini vísa eisini, at
flestu fyritøkum ar meta
seg hava neyðugan kapasitet Triðingurin sigur
seg tróta arbeiðsmegi, ein
sæ ttingur sigur seg vanta
vitan, framleiðsluútbúnað
og høli Tann vinnugreinin, ið sigur seg tróta mesta kapasitetin, eru skipasmiðjur,
handverk
og
m ekanisk verkstøð.
f meðal æ tla virkini at
gera íløgur uppá minni
enn 1/2 mill. kr. Men
arbeiðsbólkurin ger vart
við, at talið skal takast við
fyrivam i, tí eingin tíðar-

horisontur er ásettur
Viðvíkjandi almennum
tænastuveitingum nevndi
umleið triðingurin av fyritøkunum, at mannagongdin við tollavgreiðslu ikki
er nóg liðilig.

Onga ordađa
strategi
So at siga allar tæ r spurdu fyritøkum ar meta, at
oljuvinnan fer at hava
týdning bæði fyri umsetningin og starvsfólkatalið.
Flutningsfyritøkur vísa
á, at tæ r stóru uppgávurnar vera í byijanini, at
umsetningurin longu er
øktur orsakað av ofjuleitingini. Onkur onnur fyritøka nevnir, at oljuvinnan
fer at hava við sæ r hægri
kunnleika- og tænastustøði - eisini á øðrum økjum.
Arbeiðsbólkurin heldur
tað tó ikki vera læ tt út frá
hesi kanning at siga nakað itøkiligt um, hvussu
føroysk oljuvinna metir
týdningin, oljuvinnan fer
at hava í fleiri spumingum sæst at fyritøkum ar
nýta orð sum: ~tað veldst
um .« »í fyrstu atløgu. •<
o.s.fr.

Hetta tulkar arbeiðsbólkurin sum, at fyritøkum ar ikki enn hava

eina greiða mynd av týdninginum av eini møguligari oljuvinnu ella hava ikki
orðað eina strategi á
hesum øki Heldur fæ r ein
ta fatan, at fyritøkum ar
bíða eftir at fáa skil á,
h vussu stórt virksemið
verður
Men tað m erkir kortini
ikki, at fyritøkum ar ikki
rokna við at luttaka í ofjuvinnuni Hetta kann eisi-

ni hanga sam an við, at
O ljufyrisitingin
ikki
hevur givið ábendingar
um, hvøiji krøv verða sett
oljufeløgum at nýta føroyskar fyritøkur sum
undirleverandørar.

Ein gongd leið
Arbeiðsbólkurin mælir tí
til, at setningurin fyri
framhaldandi arbeiðinum

verður broyttur til at kortleggja tørvin hjá fyritøkunum í fyrireikingum sinum til oljuvinnuna.
Og hetta kundi Føroya
Oljuídnaður bøtt um við
at veitt upplýsingar um
vørur og tænastur, ið oljuvinnan spyr eftir, um
góðsku-,
trygdarog
umhvørviskrøv.um
tey
krøv, føroyskir myndugle
ikar koma at seta útiend-

skum oljufeløgum, eitt nú
hvøijari kappingarstøðu,
føroysku
fyritøkum ar
koma í o.tl
Eisini er hugsandi. at
ynski er um. at nakrar
fyritøkur innan somu
vinnugrein
arbeiða
saman i bólki - møguliga
eisini sam an við útlendskum fyritøkum

