
Ðimmmlirttim
-  ALITANDÍ TÍÐINDI

Leygardagur
Nr. 139 •  120. árgangur 

26. juli 1997 
Tlf. 11212 •  Fax 10941

kr 7,00

T ú su n d  ára  
hald í
T róndheim i
í ár eru liðin 1000 ár siðan 
Tróndheimur í Noregi varð 
bygdur. Stórt hátíðarhald er í 
hesum sambandi. Mætasta 
eyðkenni býarins er gamla 
dómkirkjan. Hon er stór- 
sligin; men soga hennara er 
ikki bara glæsilig.

Heim atíðindi 4

Ó la vsø k u d a g a r
eislni
a rb e ið sd ag a r
175 flogg, Ijósperur og 12 
plastikktunnur eru millum 
lutirnar, tá byraðið fyrireikar 
ólavsøkuna. Arbeiðsfolkið 
hjá býráðnum hevur havt 
nógv um oyruni. Fyri summi 
av teimum eru ólavsoku- 
dagarnir eisini arbeiðsdagar

Heim atiðindi 3

Petu r S k e e l: 
M inn ist til 
re g n sk jó lið
Moguleiki er fyri at vit fáa 

i regn olavsokuaftan, sigur 
! Petur Skeel, veðurmaður. 
i Hinvegin skuldi veðrið ólav- 
; sokudag verið rimuliga gott.

Orsokin er eitt lágtrýst, sum 
; er á veg sunnan fyri ísland.

Heim atiðlndi 3

Litið lot av ymsum ættum ella 
utsynningi. Skyggiað og sirm 

ella pollamjørki av og á, 
men i støðum klárt og sól. 

Hitin upp i 15 stig

Hvat ætlar tú á ólavsøku ?

Anja Sluale, (»fkkuvrrtur:lj'
legjo ongar fautar ætlanir fyri 
Ólav.sekuna. Ætli ma*r at spaka 
og U»sa viA folk Hvlst fari vg om- 
an ( býin, tá Ólavsakan vvrður svtt 
ng síðan til kapprrtður Harum 
framt til goupvlkonsvrt og tiltakið 
i (iraaagarði. Ólavsekudag fari vy 
til skruðgongu og siftani i 
føðingardag hjn mammu mini.

Jenta av Kana, kommunu- 
laekni: Kndiliga huvi vg fri á 
Ólavaaku Kg ætli at hugna rna-r 
saman við famijjuni. Fari til uti 
møtir og gnspvlkonsvrt. Kisini fara 
vit til skruðgongu, kapprðður og I 
liataakálan Kanska eisini á 
matatovu at vta vin goðan hita

Annika .Jovnaen, ferðamann- 
ustjori: Kg gvri tað sama hvørja 
ðlavsøku. Fari at eta morgunmat 
saman við systir míni, sum fyllir 
So fari vg til kapprrður, 
ponyrfðing og at spáka í býnurn 
Eg fari at lurta eftir kðrsangi 
undir Tinghusinurn vftir skrúð- 
gnnguna Siðani til kappriðing, 
Ólavnøkuframsyning, kaharvtt og 
midnáttarsang á Vaglinum

Jðan Hendrik Winthvr I'ouIh- 
en, malfrørtingur: Eg u*tli imvr 
at hyggja at kapprððri og hitta 
fðlk. OlavHøkudag fari vg i kirkju 
tað geri vg hvørja ðlavsøku - og at 
lurta eftír kðrsanginum undir 
Tinghðsinum. Men vg fari ala ikki 
at leypa gyrðislop (bungy- 
jumping) á Ólavsøku

Fiskur og olja 
hond í hond
Hvussu fer at ganga 
vid at samskipa olju- 
vinnu og fisk. Oljurád- 
leggingamevndin 
skrivar í frágreiðing- 
ini, ið var handað 
Landsstýrinum hós- 
dagin, at hetta ber til, 
men at tað koma at 
standast trupulleikar 
av hesum.

L e if  LA a d a i ._______ ,

Stóri spurningurin viftvtkj- 
andi oljuleiting ng vinnu i 
Føroyum, er fiskunn 
Hvussu fer at bera til at 
samskipa hesar háðar 
vinnur? Tað ber til, sigur 
nevndin, men eitt 
otøuamntýr í Føroyuin 
kemur at ganga út yvir 
ftNkiskapin. Ti tilmælir 
nevndin at fiski- 
vinnuspumingar vera tíd- 
liga tiknir vift í oljuráftlegg- 
ingina. Hvussu so hesin 
dansur kemur at ganga, er 
ringt at spáa um, men í frá- 
greiðingini eru listaðar

endurgjaldsreglur til
fiskimenn, hvussu fiskiøkir 
tryggjast best og tilmælir 
fiskivinnuni at hava 
útbúgvið starvsfólk, ið 
kann røkja áhugamálini 
hja fiskivinnu mótvegis 
oÍjuKÍnaðinuin 
I frágreiðingini verdur víst 
til lond har oljuleiting 
hevur avirkað fiskiskap, 
men samstundis skrivar 
nevndin, at tað ber til at 
minka nogv um avleiðingar 
við hóskiligum tiltøkum og 
endurgjaldi til tey, ið hava 
mist inntøku vegna 
ofjuvinnu.
Frágreiðingin inniheldur 
eisini eitt lógaruppskot til 
løgtingslóg um kolvetnis- 
virksemi. Henda lóg skal 
tryggja at oljuleiting við 
Føroyar skal skipast soleið- 
is, at neyðug fyrivami verð- 
ur tikin til fiskiskap, 
sigling, umhvørvis- og 
náttúmáhugamál 
umframt onnur
samfelagslig áhugamál.

Lesið meira á síðu 3

Taka sending upp 
úr gummibáti

íslendski sjónvarpsmað- kreppu og politikk, hóast 
urin Ám i Johnsen er í hann er altingsmaður. 
holt við at gera eina Upptøkuraar verða 
sending um føroysku gjørdar úr gummiháti. 
fjøllini, bygdimar, Ijós og
hugløg. Ikki eitt orð um Siða 5

Jana skal kappast við Vágadal
Tað kynspolitiska er komið upp á pláss í styrkikappingum 
í Føroyum. Nú sleppa konufólkini upp í part.

Leif LAadal____________________

Áðrenn Regin Vágadal og hinur

kempurnar sleppa framat < 
høllini á Hálsi ólavsøkudag, skulu 
konufólkini kappast í fimm

styrkiumførum. Tær skulu mill- 
um annað trilla eina ofjutunnu á 
einum sekkjnvogni.

Jana Thomsen, sum er leiðari 
av Fragd og Fimi, er ein av teim- 
um í minsta lagi fýra konu- 
fólkunum, ið stilla upp til kapp- 
ingina.

.lana heldur ikki at hon er 
favorittur, men leggur afturat at 
hon hevur vant eitt sindur til 
kappingina og vónar at eisini 
konufólkunum fer at eydnast væl.

Iæs a siftu 6

»Heimsins nalvi« dregur fólkið til sín
Hóast Tórshavnarøkið var 
tað økið í iandinum sum 
lutfalsliga misti minst fólk 
tá kreppan rakti føroyska 
samfelagið, hevur hetta økið 
longu vunnið helvtin av 
minkingini inn aftur.
E li G uttesen___________________

í tiðarskeiðinum frá árskiftinum 
1989/90 til árslok í 1995, fall 
fólkatalið f Tórshavnarøkinum við 
956 fólktirn, ur 16.232 niður í 
15.276. Hetta svaraði til eina 
minking upp á útvið 6- prosent.

Síðan tá er longu helvtin av

missinum longu vunnin inn aftur. 
30. juni í ár var fólkatalið t Tórs- 
havnarøkinum koniið upp á 
15.748. Hetta em  472 fólk fleiri 
enn við árslok 1995 og svarar til 
ein vøkstur upp á um 3-prosent.

Hóast ayðra Esturoy misti á leið 
tað sama sum Havnin tá kreppan 
setti inn, rakti tað hetta økið 
lutfalsliga tvífalt so hart, so at 
minkingin kom at ligga um 11-pro- 
Hent. Nógv av hinum økjunum i 
lundinum høvdu eina lutfalsliga 
minking í fólkatalinum, sum var á 
leið lam a støði. Men Suðuroyggin 
og Sandoyggin høvdu eina mink- 
ing upp á ávikavist 13 og 14- 
prosent. Norðara Eysturoy misti

eisini utvið 13-prosent av fólkinum 
hesa tíðina.

Frá ársbyijan 1996 til í dag 
hevur Eystumyggin lutfalsliga 
vunniðfleiri fólk afiur enn Havnin. 
Meðan Havnin hevur ein lutfalsl- 
igan vøkstur upp á 3,1-prosent, er 
vøksturin í Eysturoynni 0,6- pro- 
sent hægri. Vøksturin er javnt 
býttur millum syðru og norðaru 
Eysturoy.

Klaksvikarøkið misti 538 fólk 
eflir seks ám m  frá arshyrjan 1990. 
Hetta var ein minking upp á 10- 
prosent. Hóast frafiytingin siðani 
er avhæsað, hava teir ikki vunnið 
missin aftur.

Fólkatalið í Streymoynni við

undantak av Tórshavnarøkinum  
fall 10-prosent frá ársbyijan 1990 
til arslok 1995. Síðan tá er fólka- 
talið óbroytt i hesum øki. Tað sama 
kann sigast um Vágaøkið, sum 
hevur havt eina líknandi gongd.

Kreppuárini frá ársbyrjan 1990 
til árslok í 1995 misti Sandoyggin 
lutfalsliga flest fólk. Talan var um 
247 fólk, svarandi til 14-prosent. 
Hóast Suðuroyggin misti 762 fólk í 
sama tíftarskeiði, var hetta 
lutfalsliga 1-prosent lægri enn 
Sandoyggin. Men meðan fráflyt- 
ingin úr Suðuroynni síðan bert 
hevur verið l-prt»ient, hevur Sand- 
oyggin havt eina fráflyting upp á 3- 
prosent.

U T S Ø LA
Sum m arútsøla  okkara  
byrjar m ánam orgunin

S p o r t  M KLAKSVIK O P U S
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Oljufyrireikingin kann byrja av álvara

MøKwlciki er fyri at 
vit fáa regn ólavsøku- 
aftan, sigur Petur 
Skeel. Hinvegin 
skuldi veðrið 
Ólavsøkudag verið 
rímiliga gott.

Ó l u v a  Z a ch a r ia sb n

Vedrid á Ólavwøku er nak- 
að, sum allir ólavsøkugest- 
ir eru sera spentir uppá. 
Eitt sindur av regni hoyrir 
tíverri líkasum við til tjóð- 
arhátíð okkara og eftir øll- 
um at døma, sleppa vit ikki 
turr gjøgnum hesa ólav- 
søkuna heldur.

Petur Skeel Jacobsen, 
veðurfrøðingur, sigur, at

tað helst fer at regna ólav- 
søkuallan. Orsøkin til het- 
ta er eitt lágtrýst, sum er á 
veg sunnanfyri Island og 
sum helst mánanáttina 
ella mánamorgunin verður 
yvir okkum. Hetta kann 
hava regn við sær, sigur 
Petur Skeel Jacohsen.

Viðvíkjandi útlitunum til 
Ólavsøkudag sigur Petur

Skeel seg hava betri vónir. 
Tá verður hann útnyrðing- 
ur í ættini og tað er besta 
ætt f Havn.

Petur Skeel roknar ikki 
við, at tað verður so nógvur 
mjørki n Ólavsøku sum vit 
annars hava havt seinastu 
vikumar.

Petur Skeel Jaeohaen

nni
fuí <tl luiyr m eirti’ H  H  ■  _  
.l.lfronckMgøbi 37 J K .  J i J B  •

1 5 900

Hósdagin handaði 
Oljuráðleggingamevn 
din landsstýrinum 
frágreiðingina »Fyri- 
reiking til oljuleiting*. 
Tað eru trý ár síðani, 
at nevndin byijaði 
arbeiði sítt og úrslitið 
fyriliggur nú á 468 
síðum.

Leif LAadal____________

Nevndin leggur dent á, at

høvuðsmál myndugleikan- 
na við at seta í verk kol- 
vetnisvinnu -  tað eru úr- 
dráttir úr kolbrintu- í Før- 
oyum, verður at skapa inn- 
tøkur, vinnumøguleikar og 
arbeiðspláss her á landi.

Nevndin sigur bart út, at 
um føroyingar ongan fyri- 
mun hava innun vinnu, 
inntøkur og arbeiðspláss, 
so er als eingin meining at 
fara undir oljuvinnu i Før- 
oyum.

Tann fyrsta tíðin i o|ju- 
vinnuni tað sum nevndin

rópar leitiskeiðið, verður 
nóg\’ umrødd í fragreiðing- 
ini. IJentur verður lagdur á 
útbúgvingarspumingin i 
hesum sambandi eins og 
vánimar fyri inntøkum av 
avgjøldum og skattum eiga 
rásarum í frágreiðingini.

Føroyar sammett 
vid U-lond
Eitt møguligt alment o\ju- 
felag verður umrøtt í frá- 
greiðingini. I hesum sam- 
bandi skrivar nevndin, at 
lond, ið standa okkum nær. 
hava tílik feløg eins og 
mong lond i triðja heimin- 
um hava alraenn oljufeløg, 
sum reka oljupolitikk land- 
sins. Samanburðurin er 
ivaleyst gjørdur við ti i 
huga, at Føroyar eru eitt 
olju-lMaiHÍ

Landsfelagið skal ikki 
stovnast í bræði. Allir 
møguleikar skulu kannast, 
so sum kostnaðurin at reka 
eitt tílikt felag, leiklutin 
hja felagnum i ti samlaðu 
oljuskipanini og spuming- 
urin, hvat onnur oljufeløg 
siga til eitt møguligt lands- 
oljulelag.

Olja dálkar
Nevndin er fult vitandi um, 
at olja dálkar. ella sum tað

stendur i frágreiðingini: 
-Eitt annað standandi og 
støðugt krav til kolvetnis- 
virksemið verður i mestan 
mun at minka um tey fýa- 
árin og teir vansar, sum 
kolvetnisvirkst»mið fer at 
hava við sær •

Frágreiðingin lýsir um- 
hvørvisvandamáUni við ol- 
juvinnu, serliga 1 leit iskeið- 
inum. í hesum sambandi 
verðu eisini teir vansar, 
sum kunnu veiðu fiski- 
vinnuni fyri umrøddir.

O l j a n  kem ur at 
ávirka fiskiskitpin
Vansar ið kunnu standast 
av oljuvinnu og fiskiveiðu 
em  hesir: Tíðarbil, ið um- 
fatar oljuvirksemi, ið ra»ður 
físk a leiðini. Hvar skulu 
rør leggjast? Her verður 
hugsoð um tað arbeiði, ið 
ma gerast við at leggja rør 
ini uttanum ta»r góðu físki- 
leiðimar. Hvar frumleiðslu- 
pallar og fermingarboyum  
vera løgd. Hvussu undir- 
sjoarútbunaður og rørleið- 
ingar em  háttað. Kunn- 
gerðir og upplýsing. Grót og 
grúsblakmg. Niðurgraving 
og mtjamsuppmdding.

Nevndin kemur fram til 
at oljuvirksemi í Føroyum 
kemur at ávirka fiskiskap-

(Hjuráðlcggingarnevndin 
handaði hÓMlagin lands- 
stynnum fragreiðingina 
um fv rir»»ikingar til ofju 
vinnu i Foroyum. Úr henni 
kann millum annað lesast 
at o|juvinna i og rundan- 
um Føroyar kemur at ávir- 
ka hicði umhvørvi og fiski- 
skapin

in, hetta slepst ikki undan 
og tilmælir millum annað, 
at fiskivinnuspumingar so 
tiðiliga sum tilber verða 
tiknir við í oljuraðlegging-

•• ;

Føroyskur sendimaður í Bruxelles
Iáígmaður hevur gjørt 
av at aenda ein sendi- 
mann til Bruxellea, at 
umboda og røkja før- 
oyak áhugamál har. 
Sendimanaembætid 
verður knýtt at 
donaku ES-umboða-

verða kunnaðir um øll við- 
komandi viðurskifti í ES og 
virka fyri, at føroysk 
áhugamál verða Isirin 
myndugleikunum i ES og 
skal skipa fyri neyðugu 
fyrireikingunum, tó ið før- 
oyskar sendinevndir eru á

vitjan i sumhandi vió sam- 
ráðingar við myndugleik- 
am ar í ES.

Sondimuðurin skal eisini 
vera við i samráðingum  
millum danskar/fømyskar 
sendint»vndir og myndug- 
leikamar í ES unt spum-

ingar av serligum vinnu- 
ligum týdningi fyri Før- 
oyar.

Sett verður sum krav, at 
umsøkjarar havu viðkom- 
andi úthugving frá hægri 
la»ristovni. Haramfiramt 
eiga umsøkjarar at vera

førir fyri at orða st»g bæði 
skrivliga og munnliga á 
fomyskum, donskum og en- 
skum máli umframt at 
hava kunnleika til franskt.

Umsóknir skulu vera løg 
mansskrivstovuni i hendi i 
einasta lagi 29. august.

2 vaksin og 2 hørn í bili

Danlandíbúðir
Úr Køroyuin frí&tjudaft

11.619
stovuni í Bruxelles, 
men verdur annars 
Hkipað undir 
løgmansHkriv8tovuni

P o l  a Ki > :m

DanCentersummarhús
< I 'vika4 
frítitVribfið

i há-
lirstíð  ú r

l Tr  Køroym n fríj>j*juUiij>

11.396
( N o r e A )

IlardungerFeriesenter
I vilui í 
fntiðurhufll

í h á á rs tíð  ú r H.523
(N orvyt)

Pers Hotelí Gol
1 viku í frítíðarliiisið i IIu ilmð

í h á árN tíd  ú r

Sigl &  Flú£
Danmarkar

l r riitHiiK... •

7.52S,-
w rður aniiMn 
i»á flogið himcgin.

Grumma Grimhild fer eisini á Ólavsøku

Starvið sum stmdimaður 
Føroya í Braxelles verður 
nú lýst leyst at søkja.

Sendimaðurin fer í høv- 
uðsheitum at virka sum 
milluingongufólk millum 
løgmansskrivstovuna og 
myndugleikarnar í Eum- 
peiska Samveldinum við- 
vikjandi spurningum av 
serligum vinnuligum týd- 
ningi fyri Føroyar.

Men formliga fa*r sendi- 
maðurin tign sum danskur 
sendimaður og verður sum 
soleiðis knýttur aftrat 
sturvsliðinum hja ES-um- 
boðsstovuni. Hetta verður 
undir virkandi sersendi- 
mannaskipan.

Fømyski sendimaðurin 
skal virka soleiðis fyri, at 
føroyskir myndugleikar

Foruyski Nt»ndimaðurin í H ruxelles verðu r knýttur at tlonsku KS-uml»oðs.stt»vuni har. Scndim aðurin  fer í 
høvuðsht»itum at v irka  sum millum gttngufólk m illum  logmansskrivst<»vuiiH og m yndug le ikarnar í 
Furopeiska Sam veldinum  v iðvík jandi spu rn ingum  av serligum  vinnuligum  týdningi fyri Føroyar

KiaTórgarðog Birita Mohr, 
sum huva skrivað leikritið. 
tað eru eisini ta»r, sum 
hava leiklutimar. ls»ikurin 
snýr seg um tvíhurðasyst- 
rarnar, sum skiljast, og 
enda i klørnum á gívrini 
Grummu Grimhild.

Edward Fuglø hevur tek- 
nað pallmyn(jina til Gram- 
mu Grimhild og Erling 
Eysturoy hevur smiðað 
pallin. Hjálparfólk til bú- 
nnmar hava verið Maijun  
( Hsen og Elin Toftalíð.

Lt-ikpallur Føroya og 
Mentanargrunnur Føroya 
I,øgtingH hava stuðlað leik- 
inum, men MáF, Havnar 
Sjónltákarfelag og onnur 
hava eisini hjálpt til. 
Grununa Grimhild verður 
sýnd ( Mavsøkuatlan og 
Olavsøkudag. Báðar sýn- 
ingamar verða kl. 16.00.

Vælumtókti barna- 
sjónleikurin Grumma 
Grimhild verður Hýnd- 
ur í NorðurlandahÚH- 
inum báóar ólavsøku- 
dagamar

Um ólavsøkuna fer leikar- 
afelagið Grima at framføru 
hamasjónleikin Grumma 
Grimhild í Norðurlanda- 
húsinum.

Hetta er ikki fyrstu ferð, 
at hesin leikurin er á palii. 
Grfma hevur ferðast kring 
Føroyar við leikinum. Vitj- 
að hevur verið á skúlum og 
higartil hava yvir 2.000 
børn sa»ð hann.

Hugskotið til at geru 
hendan leikin er sprottin 
úr ævintýrinum hjá l)r.

B am as jón le iku rin  (iru m m a (Jrim hild verðu r at sigg ja  í N o rðu rlan dah úsinum  Jacohsen og tað eru ta»r 
um óiavHøkuna triggjar, Kristina Hansen,


