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Borgar stj ó ram ir vunnu  
kommunuvalið 1996

Tað loysir seg eflir 
øllum at døma at sita 
við vaidinum, eisini í 
ringum tíðum. Um alt 
landið fingu borgar- 
stjøramir góð val

Tað vóru serliga borg- 
arstjoramir og samgongur- 
nar kring um i teimum 
stóru kommununum, sum 
komu væl fra valinum 
hesafienV Hóast allar kom- 
munur na>rum hert hava 
spart seinastu fym árrni, 
og ikki hava havt orku at 
setta stórvegis í gongd.

Tórshavn
Lisheth L. IVtersen og 
Samhandsflokkunn saman 
við •Javnaóarflokkinum 
gjørdust teir storu sigurs- 
harramir

Sambandsflokkurin fekk 
vid seinasta val 1542 at- 
kvøður. og Lisbeth L. Peter- 
sen fekk ta 790 personligar.

Hesaferð fekk Sam- 
handsflokkurm 1890 at- 
kvøður og Lisbet h L. IVter- 
sen 1007 personligar. Tað 
gav fvra umboð, sum er eitt 
aflurat. So frøin var stór í 
ítmttarhøllini a Halsi. Hin- 
ír samgonguflokkamir varð- 
veittu sini umhoð, so sam- 
anlagt fekk samgongan ein 
afturat.

Klaksvík
Jógvan við Keldu og Fólka- 
flokkurín vann valið í 
Klaksvik

Folkaflokkurin fekk við 
seinasta val 895 atkvøður, 
harav átti Jogvan við Kel- 
du 345 atkvøður.

Hesaferð fekk Fólka- 
flokkurín 906 atkvøður. 
harav atti Jógvan við Kel-

du 335 atkvøður, ella at 
kalla tríðingin av atkvøð- 
unum.

Tvoroyri
A Tvørovri gjørdist vahð 
serliga spennandi i ár. AJlir 
flokkarnir i samgonguni 
høvdu tikið seg saman moti 
javnaðarlístanum.

Samgongan fekk við 
seinasta val 650 atkvøður. 
Hesaferð fekk hann nakað 
fa>rri, 519 atkvøður, men 
varðveitti meirílutan.

Stori sigursharrín gjørd- 
ist byráðsfoi-maðurin Páll 
Vang, sum við seinasta val 
fekk 37 persónligar at- 
kvøður Hesaferð fekk hann 
heilar 166. og kom harvið 
eisini framum -toppskorar- 
an- við tey undanfamu 
valini. Sverra Micjjord, sum 
fekk 150 persónligar at- 
kvøður.

Kunavík, Fugla- 
Qordur og Vágur
F.isini í Runavik fekk Listin 
hjá byráðsformanninum 
gikla undirtøku. Listin frá 
1992 er farin i tvmingar, 
men listin hja Jákup Lam- 
hauge vann Og personliga 
gjørdist valið eitt rættihgt 
hál. Seinast fekk hann 96 
personligar atkvøður 
Hesaferð var tahð 208.

I Fuglaiirði var tað eisini 
hstin hju bvraðsformann- 
inum sum fekk eitt gott 
val. Sigfríður Vørðhamar 
fekk 138 atkvøður moti 76 
við seinasta val.

Og i Vági var tað listi E 
hja Jogvani Krossla, bv- 
ráðsformanni, sum strev 
við signnum. Serliga gott 
gekst persónliga -  frá 63 
atkvøðum í 1992 til 177 
atkvøður hesaferð.
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Brondby víóari í UEFA Cup 
vió stórsigri móti Karlsruhe
Týsdagin syrgdi danska superliguliðið Brøndby fyri 
emum av mest uveentaðu ursiitunum i UEFA Cup- 
kappingmi. ta liðid vann heili 5-0 á útivøili moti tys- 
ka Karlsruhe. sum hevði vunnið fyrra dystin 3-1 
Sostatt kom Brondby viðari til fjórðingsfinalurnar

ftróttur, siða 4

Fýra síður vid 
valúrslitum

Oljufeløgini hava víst á  
áhugaverdu  te igam ar
Utbjóóingarumfarid til veruligar oljuleitingar 
verdur einaferð um ársskiftið 1998/99, men 
Oljufyrisitingin hevur longu ftngið eina ábend- 
ing um. hvørjir teigar oljufeløgini halda vera 
áhugaverdar. Freistin hjá feløgunum at korna 
við tilmælum er úti á middegi í dag.

D ia M idjord

Oljuævintýrið nærkast 
hvønn tann einasta dag. 
Hoast leingi er at bíða til 
oljuvinnan av alvara fer í 
gongd, koma bríkkamir til 
endaliga puslispælið ao 
hvørt upp á pláss.

Á middegi í dag er eitt nú 
freistin úti hjá oljufeløgun-

um at koma við tilmadum 
til Oljufyrisitingina. Tey 
eru biðin at visa á, hvørjar 
teígar tey vilja hava við í 
fyrsta uthjoðingarumfarín- 
um og hvi.

Um tjúgu oljufelog
Martin Heinesen, leiðíiri av 
Oljufyrisitingini, segði fyrra-

partin i gjar, at fleiri enn 
tiggju oljufeløg høvdu vist á 
teigar, sum tey hildu vera 
áhugaverdar

-  Tilmælini koma inn 
alla tíðina, og eg rokni við, 
at okkurt um tjugu uljufel- 
øg hava gjørt vart við seg, 
ta freistin er úti á middegi i 
morgin, sigur Martin Hein- 
esen.

Ein partur av arlieiðnum 
hjá Oljuráðleggingamevnd- 
ini er at leggja fvri ella til- 
mæla landsstyrinum, hvørji 
okið skulu utbjóðast, hvørj- 
ar treytir eru o.s.fr. Og tað 
er í hesum samhandi. at 
( iljuraðleggingarnevndin 
hevur loddað dýpið hjá

oljufeløgunum.
- Taó voru nógv feløg við 

i l.opra, so nøkur av fel- 
øgunum ganga sjálvandi 
aftur, men eisini onnur 
oljufeløg hava latið tilimeli 
inn, sigur Martin Heine- 
sen.

Ilt at spáa nakaó
Ixúðarin á Oljufyrísitingini 
sigur, at tað skal takast við 
eitt sindur av fyrívarni, tá 
ført verður fram, at áhugin 
er stórur.

- Áhugin er stómr á tann 
hátt, at nógv oljufeløg nú 
íyrireika seg og hyggja eflir 
føroyska økinurn. Tað er 
ikki givið, at hesi feløgini 
fara at at hjóða upp á eina 
rúgvu, tá ið tað veruliga fer 
at galda, sigur Martin Hei- 
nesen.

Hann sigur víðarí, at tá 
útbjóðingarumførini verða, 
tá skulu oljufeløgini søkja 
um at fáa loyvi til at gera 
ein stóran innsats á økjun-

-  Ikki fyrr enn tá linna 
vit útav, hvussu veruligi 
áhugin er, sigur hann.

Martin leggur aflrat, at í 
verandi løtu teknar tað 
gott, tí fitt av f'eløgum - 
bæði stór og professionell - 
hava víst áhuga.

læ idarin á O lju fyrisitin- 
g ini, M artin Heinesen, 
roknar vid, at e in i tjúgu 
fe log  hava gjort vart vid 
seg, ta ið freistin  e r úti 
á m iddegi í dag

Jólatrøini verða tendrad
Tvey av jólatrøunum, tad í Havn og tad á 
Argjum, koma í ár úr Fjerritslev kommunu. 
Tilsamans verða fimm jólatrø í kommununi 
tendrad seinnapartin leygardagin. 
læygardagin komandi vt>nla jolatrøim i Tórshavnar 
Kommunu, Føroya størsta kommuna, tendrað.

Ikki færrí enu fímm jolatrø skulu tendrast henda 
dagin.

Fvrr var tað so, at Havnin fekk jólatræ sendandi sum 
jólagávu frá vinarbýi sínum í Danmark, Birkerød. Men 
besir báðir bvir eru ikki longur bundnir saman í vin- 
arbandi, hóast teir hava sera gott samband hvør við ann- 
an.

Eftir at Havnin segði vinarbvarsambandi sitt upp við 
Birkerød, hevur býráðið kevpt jolatrø úr Birkerød

í ár er stoðan ein onnur, ti Birkerød hevur ikki eitt ein- 
asta stórt jólatræ til sølu, ið hvussu er ikki so stórt, sum 
býráðið ynskir sær

Heldur ikki hevur boríð til at fíngið nakað frá norska 
fyrrverandi vinarbýnum Asker

í staðin fekk borgarstjorin i Tórshavnar Kommunu, 
Lisheth L. Petersen, fyri nakað sma avtalu við sam- 
starvsfelaga og persónliga kenning sín í Fjerritslev kom- 
munu at útvega Havnini jólatrø.

Fjerritslev liggur i Norðuriyllandi, og er hetta júst 
staðið har fyrr\'erandi haskúlastjorin, Thorben Jo- 
hannesen, fyri nakað siðani var settur í starv sum prest- 
ur.

Væl lá fyri at iata Havnini jólatrø. Tað var gamani, og 
hevur Torshavnar kommuna fingið tvey stór jólatrø frá 
Fjerritslev í ar. Annað skal standa í Tinghusvøllinum og 
hitt á Argjum

Tað fyrra verður tendrað kl. 16. leygardagin, har Hav- 
nar Horaorkestur fer at spæla jólaløg, og røðararnir vera 
Sverri Steinhólm, prestur, og Lisbeth L. FVtersen, borg- 
arstjóri.

Aflana at jólatneið er tendrað, uml. kl. 16.30, syngur 
barnakór á Káta Horninum.

Seinni leygardagin, kl 17.30 verður jólatræið í Kald- 
bak tendrað. Har fer GHM at spæla, og bæði Sverri 
Steinholm, prestur, og Lisbeth L. Pótersen, borgarsstjóri 
fára at siga nøkur orð.

Leygarkvøldið kl 19 verður jólatræið á Hvitanesi 
tendrað. Har fer GHM aftur at spæta jólaløg, og Sonja 
Klein, prestur, og Lisbeth L. Petersen, borgarstjóri, halda 
røður.

I Norðradali verður jólatræið tendrað leygardagin kl. 
16 GHM spælir, og Høgni IVulsen, prestur, og Heri 
Tróndheim, bygdaráðsformaður, tala.

Kl. 19 um kvøldið verður jólatræið á Argjum tendrað, 
og har fer GHM aftur at spada jólaløg. Røðarar verða 
lløgni Poulsen, prestur, og Heri Tróndheim, bygdaráðs- 
formaður.

Sum øll helst vita var kommunuval um att landið 
týsdagin. I dag hevur Dimmalætting øll valúrslitmi i 
blaðnum, tilsamans fýra siður

Siða 6,7,8 og  9

Um hálvan desember má 
smoltið úr Vatnsnesi
Tað undrar landsstýrismannin við umhvorvismál- 
um, at landsdjóralæknin og Heilsufrøðiliga 
Starvsstovan hava givíð Hera Hjelm undantaksloyvi 
at flyta smolt í Vatnsnes.

Siða 3

Nú fer skjótt at bera til 
at búgva á mánanum
Eitt rumdarfar hjá NASA hevur sent radarasignal 
niður á jorðina, sum eftir øllum at doma prógva, at 
ísur er á mánanum. Um so er, halda fleiri, al tað 
um ikki so nógv ár fer at bera til hjá fólki at búgva 
uppi á mánanum.

Siða 10

FULLFIGGJAÐ
P A R A B O L-

SKIPAN
Skál: 99 cm. D2 MAC
satelittmoftakari við 2 
kortlesarum. Skál. be- 
slogoa úr rustfríum
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