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Prát um seyða- 
kjøt h oyrir 
á rs tíð in i til
Tað er hesa ársins tíð, at 
menn byrja at tosa um 
smakkin á kjøtinum. Válgarin 
verður skorin, og fyrsti 
lukturin av rostum kjøti, sum 
verður kóka kemur fyri 
nasarnar. Ymiskir gamlir siðir 
eru knýttir at válgaranum

Heimatíðindi 5

Vil hava sakliga 
viðgerð um und- 
irsjóvartunnilin
-  Vit haida tað vera rætt, og 
tað ber til, sigur Suni á Dal- 
bo, nú kjakið um fast sam- 
band um Vestmannsund er 
kyknað. Saman við Ólavi W. 
Hognesen hevur hann gjcrt 
ein bókling um evnið -  og 
teir ynskja eitt sakligt kjak.

Heim atiðindi 3

Politiska kjakið í 
Danmark fingið 
løgna vend
Eftir at hava funnist at um- 
stoðunum hjá svínunum á 
donskum grísafarmum hevur 
Poul Nyrup Rasmussen vent 
politiska kjakinum i Danmark 
ein eitt sindur lognan veg 
Tað vísir seg nevniliga, at 
hann ikki hevur verið i einum 
svinastiggi i 10 ár. 
UttanlandstiOindl 8

Landsynningursunnan, 
8-13 m/s.

Samdrigið og regn. 
Hitin 6-10 stig.

Føroyska gásin -  
er henni lív lagað

í eini roynd at bjarga 
aum frægaat av føroyaka 
gáaaBlagnum, vendi And- 
rias Reinert sær fyri 
nøkrum árum sídan til 
Dunmarks Kjerkræavler- 
forening for Raceavl at 
vita, um áhugi var milJ- 
um limirnur í felngnum 
at vera við til at varð- 
veita Herstaka slagið.

Helat er førnyaku gáein 
beinleiðÍH ættað tra gásu- 
slagnuni frá vikinga- 
ttðini. Áltugin tykiat vera 
til stuðar og fleiri gáøa- 
pør av føroyskum slug 
send ahuguðum fólki t 
Dunntark
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Saab er torførasti 
bilur at bróta inn í
(REUTER ) Svenaka for- 
brúkuraráðið hevur gjørt 
eina kanning um, hvøijnr 
bilar tað er torførast at 
bróta inn í, og hvørjar bilar 
tjóvamir hava lætt Hpæl 
við.

Úrolitið vísti, at Saab 9-5 
vur tann einauti av tilsam- 
ans 90 hilum, Bum vórðu 
við í royndini, ið megnnði at 
standa ímóti ninum tjóvi í 
meir enn tveir minuttir.

Kanningin vísti eisini, ut 
tað bert tekur 4-5 sekuml 
at brótu inn í ein nýggjan

Mitsuhishi ( ’arisma GLX, 
ein Seut Toledo og ein Toy- 
otu ( 'orolla.

- Av teimum 30 hilunum, 
vit roynilu, kundu bert átta 
stundu ímóti einum inn- 
hroti i meir enn ein minutt, 
segði ein tnlsmuður hjá for- 
brúkuraráðnum.

Eftir Suuh 9-5 vóru 
tryggastu bilumir Opel 
Astru G L  (1.48 min.) og 
Ford Scorpio(1.45 min.).
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Bretland 
vísir aftur 
føroyskum 
oljukravi
Bretska blaðið Fress 
and Joumal skrivaði í 
gjár, at bretar hava 
tølurvÍH t eini klagu 
frá føroyingum og 
dønum um 
oljukelduna Suilven, 
ið liggur í umstrídda 
økinum, sum Bretland 
og Føroyar samráðast 
um. BP hevur ongar 
ætlanir um at steðga 
fyrsta útbjóð- 
ingarumfarinum.

D ia M idjord

Oljuuktiviteturín bara 
veksur í ein landsynning úr 
Føroyum, men vit fáa 
ongun ágoðu uv besum 
Seimisti ofjufongurin á 
leiðini vestan fyri lietland, 
sum Brítish Fetroleum 
hevur funnið, er ofjuøkið 
Suilven. Hendu oljukeldu 
lá fyrr i umHtríddu økinum, 
sum bretar og føroyingur 
sumráðast um, men nú 
hava hretur ognað sær 
hettu økið.

Bretska hlaðið l'ress and 
.iournal skrívaði i gjár, at 
flretlnnd hevur -galvuð* 
eftir føroyingum og dønum 
i Hamhundi við, ut føroying- 
ar og dunir huvu sent hret- 
sku stjórnini eina klagu.

Sambært bretaka hluðn- 
um hava føroyingur og dun- 
ir mótmælt, at BF fer undir 
fyrsta útbjóðingarumfar uv 
Suilven, ti nljukeIdun ligg- 
ur 80 tætt upp at føroysk 
um øki.

Bretska blaðið veit eÍHÍni

ut siga, ut danska uttan 
ríkisráðið i seinasta mán- 
aði sendi eitt skriv til bret- 
sku stjórnina og gjørdi vart 
við hesi viðurskifti.

Sambært blaðnum hevur 
bretsku idnaðarmálaraðið 
l/ n  vent s«>r til øll oljufel 
øgini, ið hava vist økinum 
áhugu og spurt, um tey 
framvegis hava áhuga í 
einum utbjóðingurumfari. 
Ein talsmaður Jya DTI sig- 
ur við blaðið, at einki olju- 
felag er sinnað at tuka seg 
aftur. Sami talsmaður um- 
røddi eisini klaguna frá før- 
oyingum og dønum og er 
endurgivin fyri at siga, at 
einki hald er í hesi klugu og 
tískil síggju bretar hurtur 
frá klaguni.

Fionaven  
fer í gongd
Preøø and Journal veit eis- 
ini at siga, at framleiðslun 
úr oljukelduni Foinuven, ið 
liggur tætt upp móti mark- 
inum, byijar mánadugin. 
Upplýsingamur hevur 
hlaðið fingið frá eini vinnu- 
lívBkeldu. Press and Jour- 
nul skrivar, at framleiðslan 
kann verða útsett, um 
veðrið ikki loyvir hesum.

Foinaven oíjukeldan hev- 
ur verið seinkuð meira enn 
eitt ár, tí ávÍHÍr tmpulleikar 
hava verið. Tuð er eisini BP, 
ið hevur funnið Fionaven, 
og felagið er ogvuliga varíð 
í sínum úttalilsum. Ein- 
astu upplýsingar eru, at 
oljufelagið roknar við 
fyrotu dropunum úr keld- 
uni, áðrenn hetta árið er 
liðugt.

Russland stuðlar Irak
(REUTER ) Russiskn tingið Dumain, har kommunist- 
urnir standa sUirkastir, stuðlu Irak I trætuni við ST.

Tingið hevur heitt á forsetan Boris Jeltsin um at 
sendu flogfør til Irak, sum kunnu flyta eitt nú sjúk 
l)ørn út úr landinum, har støðan er rættiliga spent í 
løtuni.

Seyðasýning í Syðradali
Seyðasýning var fastur ið sýndur varð. Tann seyð- uppuftur. í gjár var seyða- bastaðarhagum. 
táttur Ki« seyðaráðgevar- ur, ið syndur varð, skuldi sýning í Syðrtidali (S), har Thorvald Liitzen, hondi 
anum og lijnlparmonnum lúka ás<>tt standardkrøv ánarar flngu steyp fyri i Syðradah, og Eyðfinnur f 
hansuru hvørt heyst. Tunn tullkomnasti fekk ls>sta seyðin Ein dóms Búðim, hóndi á Velbastað, 
ííyKKÍHrr>ar vórðu skiftur í heiðuromerki. nevnd við kønum og skipuðu fyri seyðasýning-
tvey øki, so at sýning var á Nú  hava so einstakir royndum seyðamonnum ini 
hvørjum øki annaðhvørt liøndur tikið stig til at dømdi. Sýningin fataði um 
ár. Tað vur hrundseyðurin, tuka hesur seyðsýningur seyð úr syðraduls- og vel-

HEYSTFUNDUR
Sambandsflokkurin hevur fund á 
Hotel Hafnia leygardagin 22. nov. 

kl. 9.30-17. Á skránni er m.a.:
Liberalisma 

fííkisfelagsskapurin 
Politikkurin hetta valskeiðið 

Komandi valskeið

| Øll sambandsfólk eru vælkomin! ]
Sambandsflokkurin
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