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Oljuhavnin á Drelnesi 
bjargar Suðuroynni
Seinastu 10 árini er 
ffelkatalið í oynni 
minkað við 20 pro- 
sentum. Men við teirri 
nýggjast.i ætlanini á 
Drelnesi verður vón- 
að, at fráflytingin fer 
at steðga. -  Henda 
ætlanin er einki 
minni enn bjargingin 
hjá Suðuroynni, sigur 
Páll Vang á Tvøroyri 
S n o r k i B rb n d

Nogv fvrr enn væntað, hev- 
ur nu nrbeiðið kjá TN’ør- 
oyrar Oljuvinnuraði givið 
urslit.

Á Tvøroyri kunnu tolk í 
dag fegnust um, at ein 
đonsk fyritoka nú hevur 
gjwrt eina futlfíggjaða ætl- 
an fyri eini koniandi út- 
gerðarhavn til oljuvinnuna 
á Drelnesi.

-  Vónandi verða ikki 
forðingar lagdar í vegin fyri 
ætlanini norðanífrá.

-  Henda ætlanin á Drel- 
nesi er einki minni enn 
hjargingin fyri Suður- 
oynna, sigur Páll Vang, 
borgarstjóri á Tvøroyri.

llpprunaliga var miðnð 
eftir at ætlanin skuldi 
leggjast fram í gjár av um- 
boðsmonnum fra donsku 
fyritøkuni -Danbor Ser- 
vice- í Esbjerg.

Men teir sluppu ikki til 
Køroya orsakað av danska 
verkfallinum, og venður 
hetta tí helst ikki gjørt 
fyrrenn um 1-2 vikur.

Skjótari enn 
væntad
Fvri tveimum árum síðam 
varð IVøroyrar Oljuvinnu- 
ráð (TORi stovnað, við tí í 
hyggju at fyrireika vinnu- 
lívið á staðnum tit eina 
komandi oljuvinnu.

Hoast stigtakararnir ikki 
høvdu væntað tað, so er tað 
í øllum førum ein sann- 
roynd i dag: Artieiði teirra 
at røkka hesum máli hevur 
gingið avbera væl og hevur 
longu givið urslit nógv fyrri 
enn væntað.

-  Vit høvdu ikki va*ntað, 
at tað fór at ganga so skjótt. 
Men nú vit tingu olju- 
lóggávuna kom verulig 
gongd a arbeiðið.

-  Tað var ti spetl, at dan- 
ska verkfallið skuldi forða 
okkum i at almannakunn- 
gera hesa ætlanina í hesi 
vikuni, sigur Henrik Thom- 
sen, sum er nevndarfor- 
maður i TOR.

Hann teggur aílrat, at 
hevði oljuvúinuráðið í sam- 
sturvinum við IVøroyrar 
kommunu ikki hevur ar- 
beitt so miðvíst við ætl- 
anini, var mátið helst ong- 
atið konuð so langt sum tað

Fólkaflytingin
stedgast
Hesi seinastu árini hevur 
Suðuroyggin i stóran mun 
merkt til avleiðingamar av 
kreppuni i samfelagnum.

Víst verður á, at folka- 
talið í oynni er minkað við 
eini 20 prosentum tey sein- 
astu 10 árini. Og at rætti- 
tiga stórur munur er á mið- 
ulinntøkuni har og i mið- 
staðurøkinum

Ut frá hesum veruleikum 
fegnast tí Páll Vang um 
hesa ætlanina, sum hann 
persontiga metir sum eina 
bjarging fyri alla ovnna.

V'ónað verður ti, at firá- 
flvtingin úr oynni fer at 
steðga við hesi ætlanini, 
hvørs fyrimunur er, at Suð- 
uroyggin tiggur næst teim- 
um bretsku oljuøkjunum, 
og tiskil -mitt í« ella nærm- 
ast við eina førovska 
oljuvinnu. Drelnes verður e ftir ullum at ilømu einasta útgerðarhavn til føroysku oljuvinnuna. Sum vera man fegnast 

fólk á T vøroyri um tad Mvn.i Kuim.u

Arbeidsgevarar rinda fyri frid skyld
Arbeidsgevarar hava 
valt at rinda yvirtídar- 
løn, meðan gerdar- 
rætturin avgreiðir 
ósemju um 
sáttmálatulking 
E li G ut t e se n

Nú ið vit nærkast altjóða 
arbeiðaradegnuin 1. mai, 
eru føroyskir arbeiðsgev- 
arar og løntakarar aftur 
farnir at stríðast um, hvør 
lønin skal vera fvri morgun 
og kvøldtimar. Alt inalið 
hotfmr i einiup gon.lum 
LdÁsspumingk øum nú er 

--- - - - - - -

Seinasta veljarakann- 
injgin bendir á, at sit- 
andi samgonga má 
leggja frá sær eftir 
valið. í staðin síggjast 
fleiri møguleikar á 
sjálvstýrisleið 
INGI RASMUSgEN

Sambært vetjarakanning- 
ini hjá Sosialinum og Ak- 
tuelt, so stendur nærum á 
jøvnuni millum teir stóru 
flokkarnar í løgtinginum.

Gamla mynstrið verður 
aftur at síggja, har flokk- 
amir fáa umleið 20 prosent 
hvør.

Sambandsflokkurin, Jav- 
naðarflokkurin og Tjóð- 
veldisflokkurin standa til 
at fáa 7 tinglimir, Fólka- 
flokkurin 6, Sjáívstýris- 
flokkurin 3 og Miðflokk- 
urin 2 tinglimir.

farin at spøkja aftur.
Meðan arbeiðsgevarar 

hert eru sinnaðir at rinda 
vanliga løn, krevur arbeiðs- 
fólkið yvirtíðarløn, tó ser- 
ligar umstøður gera seg 
galdandi.

Føroya Arbeiðarafelag 
boðaði sunnudagin limum 
sínum arbeiðsbann, um 
arbeiðsgevarin noktaði at 
rínda yvirtíð fyri timan 
millum klokkan 7 og 8 á 
morgni. um arbeiðsfólkið á 
arbeiósplássinum annars 
byijaði arbeiði sítt klokkan 
8. Tað sama gjørdi seg 
gaidandi fyn tíman millum 
klokkan 17 og 18 a kvøldi,

Javna býtið millum stóru 
flokkamar ger tað trupult 
at síggja nakran upplag- 
dan samgongumøguleika.

Men eílir øllum at døma 
má sitandi samgonga 
leggja frá sær, um úrslitið 
verður, sum veljarakann- 
ingin sigur.

Samgongan vid 
undirlutan
-  Verður hetta úrslitið, so 
má løgmaður helst ásanna 
valkvøldið. at hann ikki 
longur hevur ein meirluta 
aftanfyri seg, sigur Jógvan 
Mørkøre, samfelagsfrøð- 
ingur.

Sambandsflokkurin og 
Fólkaflokkurin geva sam- 
anlagt 13 tingmenn.

Skal sitandi samgonga 
halda fram, so má stuðul 
fáast frá Sjálvstýrisflokk- 
inum, og samgongan frá 
farandi valskeiði endur-

um arheiðsfólkið er biðið at 
niøta seinni enn klokkan 8 
á morgni.

Hetta er sostatt ein 
spurningur um tulking av 
galdandi sattmala, sum 
kom i gildi 1. mai í Ijør

Feløgini eru ósarnd um 
tulking av sáttmálatekst- 
inum, og sambært sáttmál- 
anum skulu slíkar ósemjur 
leggjast fyri gerðarrætt. 
Partarnir eru somuleiðis 
bundir at tulkingini hja 
gerðarrættinum.

Av tí at málið i peningi 
ikki hevur so stóran týd- 
ning, at vert ei at leggja 
alla okkara iltflutnings-

byggjast.
Um so verður, hevur 

samgongan 16 tinglimir 
aftanfyri seg, og so hevur 
løgmaður ikki ein meirluta 
imóti sær, og kann tískil 
halda fram sambært 
nýggju stýrísskipanarlóg-

Men ein slík hlanding er 
lítið sannlík. Til tess er 
ósemjan millum serliga 
Sjálvstýrið og Sambandið 
ov stórt.

Sjálvstýrisflokkurin hev- 
ur í valstríðnum lagt dent- 
in á at greiða viðurskiflini 
millum Føroyar og Dan- 
mark og at fáa eina fólka- 
atkvøðu í lag um framtíð- 
arstøðu Føroya.

Fólkaflokkurín vil eisini 
broytingar í ríkisfelags- 
skapinum -  og hetta fáa 
teir báðir flokkamir neyv- 
an Sambandsflokkin at 
ganga við til.

vinnu lamna, mælir Føroya 
Arbeiðsgevarafelag limum 
sínum til fyríbils at rinda 
yvirtíð fyri hesar tímamar.

Men vísir tað seg, at 
tulkingin hjá arbeiðsgev- 
arunum vinnur frama, 
boða teir frá, at yvirtíd- 
argjaldið verður mótrokn- 
að i komandi løn.

Sáttmálin
Sambært grein 7 i sátt- 
málanum skal yvirtíð ikki 
rindast, fyrr enn eftir 8 
tímar millum klokkan 7 á 
morgni og klokkan 18 á 
kvøldi

Hetta tulka arbeiðsgev-

Sjálvstýrissam-
gonga
-  Flokkarnir, sum siga seg 
vilja broytingar í stýris- 
skipanini, hava greiðan 
meirluta, og tí hevði verið 
nátúrligt, um løgmaður læt 
teimum møguleikan at 
skipa samgongu, heldur 
Jógvan Mørkøre.

Tjóðveldisflokkurin, sum 
gongur fram við heili 8,4 
prosentum, Javnaðarflokk- 
urin, Fólkaflokkurin og 
Sjálvstýrisflokkurín hava 
samanlagt eina framgongd 
upp á 19,4 prosent.

Jógvan Mørkøre heldur, 
at Tjóðveldisflokkurin hel- 
dur vil saman við Fólka- 
flokkinum enn Javnaðar- 
flokkinum, tí Javnaðar- 
flokkurín ikki vil arbeiða 
imóti at upploysa ríkisfel- 
agsskapin.

-  Uppskotið hjá Javnað-

arar sum, at ein skal hava 
arbeitt 8 tunar, aðrenn 
nndað verður fyri vvirtíð.

Men arbeiðarafeløgini vi- 
sa til eina aðra grein i sátt- 
málanum, sum ásetir, at 
starvsfólkið á einum 
arbeiðsplassi kann atkvøða 
um, hvør vanliga arbeiðs- 
tíðin skal vera á einum ar- 
beiósplássi.

Hetta merkir, at atkvøð- 
ast kann um, um vanliga 
arbeiðstiðin skal liggja 
millum 7 og 16 ella 8 og 17 
ella 9 og 18.

Føroya Arbeiðarafelag 
tulkar sattmalan sum, at 
verdur arbeitt uttanfyri

arílokkinum um eina sjálv- 
stýrislóg er just at sleppa 
undan einum so ógvuslig- 
um stigi sum at gera eina 
grundlóg, sigur Jogvan 
Mørkøre.

Baíði Fólkaflokkurin og 
Tjóðveldisflokkurin vilja 
hava uppgerð Danmarkar 
og Føroyar ímillum, sum 
hóast tær eru ymiskar, ge- 
va sama úrslit.

Men Fólkaflokkurin og 
Tjóðveldisflokkurin við 
Sjálvstýrisflokkinum í 
rygginum geva bara 16 
mans. ()g  sannlíkið er ikki 
serliga stórt fyri, at teir 
koma upp á 17.

-  Tað kann sjálvandi 
henda, men tað kann vera 
trupult hjá hasum flokk- 
unum at gera so grund- 
leggjandi broytingar við so 
teprum meirluta. Til slíkar 
broytingar sum at gera 
grundlóg skal helst ein

hesar normaltiðir, eigur at 
vera goldið fyri yvirtíð.

Arheiðsgevaramir halda 
hin vegin fast um, at satt- 
málin sigur, at yvirtið ikki 
eigur at vera goldin, fyrr 
enn farið verður út um 8 
timar millum klokkan 7 á 
morgm og 18 á kvøldi. 
Hetta uttan mun til hvat 
starvsfólkið hevur valt sum 
normala arbeiðstíð.

Dorni
Hevur til dømis starvs- 
fólkið valt at hava normala 
arlteiðstið núltum klokkan 
8 og 17, vifja arheiðsgevarir

breiður meirluti liggja 
aftanfyri, sigur Jógvan 
Mørkøre.

Jógvan Mørkøre heldur 
tí, at tað kortini er mest 
sannlíkt, at Javnaðarflokk- 
urin, Tjóðveldisflokkurin 
og Fólkaflokkurin royna at 
gera okkurt saman, sum 
ein breiður meirluti kann 
taka undir við.

Vinstrasamgonga
Uppaftur ein annar møgu- 
leiki, sum tykist upplagdur, 
er ein samgonga millum 
Javnaðarflokkin, Tjóðveld- 
isflokkin og Sjálvstýris- 
flokkin.

Flokkamir hava ligið á 
somu ideologisku leið, og 
allir siga seg sinnaðar at 
viðgera broytingar í við- 
urskiftunum við Danmark.

-  Nú er tað viðurskiftini 
við Danmark, sum hevur 
borið valtemaið. Tað vil 
verða trupult hjá Tjóð- 
veldisflokkinum at fara í 
eina samgongu við Javn- 
aðarflokkin, tá hetta hevur

ikki rinda yvirtið millum 7 
og 8 á morgni. ti hetta er 
bert tann fyrsti av 8 ar- 
beiðstimuin Men arbeið- 
arafelagið heldur fast við, 
at hetta er uttanfyri nor- 
maltiðina og er ti yvirtíð.

Sama tvístøða ger seg 
galdandi inilluin klokkan 
17 og 18 a kvøldi, um 
star\rsfolkið hi*vur valt, at 
vanlig arbeiðstíð er millum 
8 og 17. Arbeiðsgtívarar em 
íkki sinnaðir at rínda vvir- 
tíð fyri henda timan, um 
hetta er attandi arbeiðs- 
tímin frá klokkan 9 á morg- 
ni.

vigað so tungt. Men flokk- 
urin sleppur kanska ikki 
uttanum at fara i sam- 
gongu við Javnaðarflokkin, 
tá samanum kemur, sigur 
Jogvan Mørkøre.

Hann heldur fast við, at 
Tjóðveldisflokkurin sæð í 
Ijosinum av valstríðnum 
helst vd hava Fólkaflokkin 
við í eina slika samgongu.

Men tá meiningamar eru 
so ymiskar um, hvør leið 
skal haldast a sjálvstýr- 
isleið, so kann tað enda við, 
at flokkamir ikki koma til 
eina breiða semju.

Og so ber kortini til at 
ímynda sær, at vinstra- 
samgongan millum Javn- 
aðarflokkin, Tjóðveldis- 
tlokkin og Sjalvstýrisflokk- 
in verður ein møguleiki, 
har gmndarlagið er okkurt 
heilt annað.

Partamir kunnu so semj- 
ast um at kanna viður- 
skiftini millum londini við 
tí fyri eyga at finna ein 
felagsnevnara i løgtingin- 
um fyri broytingum á 
sjálstyrisleið.

Dómsvuldid 
avgerundi orðid
(lerdarætturin, sum skal 
taka støðu í malinum. er 
mannaður við tveimum 
umboðum frá hvørjum fel- 
ag og einum umbiiði frá 
dómsvaldinum Sostatt 
hevur domsvaldið avger- 
andi ordið, ta loysnin skal 
flnnast i hesum trætumali 

Oerðarætturin er júst 
fann undir at lovsa malið, 
og ruknað verður ikki við, 
at long tíð gongur, til ein 
lovsn fyriliggur.

Jógvan M orkore heldur 
tad vera mest sannlíkt, 
at Javnaóarflokkurin, 
T jódveldisflokkurin  og 
Fólkaflokkurin royna at 
gera okkurt saman, sum 
ein breiður meirluti 
kann taka undir vió

Sitandi samgonga fer frá

Countryfestivalurin utsettur
Verkfallið í Danmark 
hevur við sær, at 
countryfestivalurin 
varð útsettur 
Vegna aðalverkfallið í Dan- 
mark er neyðugt at útseta 
Country Festival 1998, 
sum skuldi verða leygar- 
kvøldið 2. mai til leygar- 
kvøldið 30. mai.

Trupulleikar stungu seg 
upp við at fáa Billy Swan til

Evropa, tí hann skal ikki 
bert til Føroyar, men hann 
hevur eisini sáttmálar í 
Danmark.

Vegna útsetta festivalin 
verða møguliga aðrar broy- 
tingar eisini. Millum ann- 
að, verður Ragnar úr Vík 
heldur ikki við. Hann er 
sjómaður og verður burtur- 
staddur 30. mai.

í  hansara stað fer Magni 
Christiansen at syngja.

Taka undir við 
fískimannakonunum
Seinæstu dagarnar hevur 
orðaskifti verið um nýtslu 
av rusdrekka umborð á 
skipijm. Blái Krossur Før- 
oya gera vart við, at felags- 
skapurin tekur undir við og 
sluðlar sjónarmiðinum hjá 
Felagnum fyri Fiskiman- 
nakonur: Rúsdiekka eigur 
als íkki at verða nýtt um- 
horð á skipum.

Allir skipaeigarar eiga 
at hava ein rusdrekkapoli- 
tikk og greiðar reglur hes- 
um viðvíkjandi. Og tað má

vera ábyrgd skiparans, at 
hesar reglur verða fylgdar 
umborð á skipunum.

Tá ið hugsað verður um 
ábyrgd av skipi og mann- 
ing. er tað skilaleyst, at ein- 
ki promillummark er gald- 
andi fyri at føra skip.

Tí vil Blái Krossur Før- 
oya mæla til, at promillu- 
markið verður 0,0, og at 
hetta verður galdandi í all- 
ari ferðslu, bæði á sjógvi og 
landi, sigur Blái Krossur 
Føroya.

Standa við sítt orð Handilsskúlanæmingar 
troyttir av 
bankakreppuni

Sjálvstýrisflokkurin 
í Vágum vildi ikki 
skriva undir, at 
hann er fyri føstum 
sambandi um 
Vestmannasund

R a n d i Ja co b se n_______

Tad er einki fyri at fáa val- 
evnini í Vágum at skriva 
undir uppá, at tey eru fyri 
føstum samhandi um Vest- 
mannasund.

Á valfundi á Giljanesi í 
seinastu viku søgdu øll 
valevni uttan mun til flokk, 
at tey vóru fyri føstum 
sambandi, og at arbeiðið 
átti at byija beint eftir

valið.
Aftaná fundin tosaðu fólk 

um, at valevnini áttu ikki 
at sloppið við bara at siga 
hetta, og Jóan Jakku 
Heinesen í Sørvági átók 
sær so uppgávuna -  vegna 
veljaramar -  at spyija val- 
evnini, um tey vildu vátta 
orðini skrivliga.

Hetta gjørdu tey flestu. 
Onkur var tó ikki til staðar, 
tá skrivast skuldi undir.

Einasti flokkur, sum ikki 
vildi vátta, at hann er fyri 
føstum sambandi um 
Vestmannasund, var Sjálv- 
stýrisflokkurin, ið stóð seg 
so væl í Vágum við fólka- 
tingsvalið, júst tí eitt val- 
evni í flokkinum hevði 
greiða støðu i hesum máli.

-  Eg skilji ikki, hví teir 
ikki so ikki vildu skriva 
undir, men tað vóru teir 
um. Vit veljarar vildu bara 
hava greitt at vita, hvøija 
støðu valevnini og flokk- 
amir høvdu, sigur Jóan 
Jakku Heinesen.

Valevnini vórðu spurd 
bæði um tey og flokkur 
teirra var fyri Fsturn sam- 
bandi. Valevnini l\já Fólka- 
flokkinum,
Javnaðarflokkinum og 
Miðflokkinum skrivaðu 
eisini undir floksins vegna, 
men valevnini hjá Sam- 
bandsflokkinum, Tjóðveld- 
isflokkinum og Kristiliga 
Fólkaflokkinum kundu ha- 
ra skriva undir egna vegna.

Bankamálið hevur 
ikki tann størsta 
áhugan hjá teimum 
lesandi á handils- 
skúlanum í Havn. Tí 
hevði næmingaráðið 
avgjørt, at hetta mál 
ikki skuldi umrøðast, 
tá veljarafundur varð 
hildin á skúlanum

Ing i S a m u e l s e n ___________

í staðin fyri bankamálið 
var tað undirsjóartunnlar, 
stuðulskipanin og teldur og 
tøkni, sum vnrðu mest 
umrødd, tá umlnið fyri po- 
litisku flokkarn.u luttóku á 
einum pallbor' a  r.di.

I samband við fundin 
gjørdi ein flokkur eisini 
eina veljarakanning mill- 
um teir 160 næmingamir, 
sum vóru við.

Kanningin vísti, at sofa- 
veljaramir em best umboð- 
aðir á skúlanum. 38 av 
næmingunum atkvøddu 
hlankt hæði undan og aftan 
á fundin.

Næmingamir vórðu 
spurdir bæði undan og eftir 
fundinv hvat teir fóm at 
velja. Urslitið gjørdist het- 
ta við talinum áðrenn fúnd- 
in í klombrum:

Fólkaflokkurin 34 (35), 
Sambandsflokkurin 13 
(14), Javnaðarflokkurin 26 
(25), Sjálvstýrisflokkurin 
12 (5), Tjóðveldisflokkurin 
24 (29), Kiistiligi Fólka-

flokkurin 3 (2), Mióflokk- 
urin 9 (11) og Verkaman- 
nafylkingin 1(1).

Sostatt var tað Sjálv- 
stýrisflokkurin, ið fekk 
yvirbevíst flestar veljarar á 
fúndinum. Flestu av hes- 
um fóm frá Tjóðveldis- 
flukkinum.

Teir luttakandi politikar- 
amir vóm íngi Olsen, Fól- 
kaflokkurin. Jóhan Petur 
Johansen, Sambandsflokk- 
urin, Eirikur Lindenskov, 
Javnaðarflokkurin. Jákup 
Sverri Kass. Sjálvstýris- 
flokkurin, Hildur Eyðuns- 
dóttur, Tjiiðveldisflokkurin, 
Hans Froði Hansen. Kristi- 
ligi Fólkaflokkurin, Erika 
Poulsen, Miðflokkurin, og 
Arnbjøm í Smiðjuni, Ver- 
kamannafylkingin.

Upptøkuroyndin útsett
Leygardagin komandi 
skuldi árliga upptøku- 
royndin verið til Danmarks 
Joumalisthøjskole. Roynd- 
in er altíð eisini í Føroyum.

Men í ár verður royndin 
ikki sum vant fyrsta leyg- 
ardagin í mai mánaði. Dan- 
marks Joumalisthøjskole 
hevur útsett royndina or-

sakað av verkfallinum í 
Danmark.

Royndin verður í staðin 
leygardagin 6. juni ó Før- 
oya Handilsskúla í Havn.


