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Ein skuldarfríur 
heimur 
á r 2000
I hesum dogum er francis- 
kanarsysturin Marie Forrest- 
hal farin undir at savna inn 
undirskrivtir í Foroyum at 
hjálpa skuldartyngdum 
londum í 3. heiminum, so 
byrjast kann av nýggjum ár 
2000.

Heim atíðindi 3

Óljustjóri 
farin at 
ótolnast
- Nú hevði verið 
gott at fingíð 
horð fakta á 
borðið. Finst 
oljan. ella finst 
hon ikki. Vit fara 
aftur um Herálv 
Joensen, stjóra á 
Oljumáladeildini.
Tema 5

ísland ynskir 
okt samstarv 
við foroyingar

[ íslendskir myndugleikar 
hava lagt upp til eitt breitt 
samstarv við føroyingar 
innan mong oki -  Hetta 

i  samstarv fer at verða til 
gagns fyri baðar partar 

! sigur islendski raðharrin 
Halldór Blondal

Fyrst sunnan, 5-10 m/>. 
skyggjað og kanska rngn av 
a; stánni lamisvnningur, I ! 

m/s. rt^n ella rennikavi. 
Hitin 3-5 stig.

Koyrikort uttan 
aldursmark

Megabkith) hevur hugt 
riierri at nýggja hugtak- 
inum -  eitt teldukoyri- 
kort. Hvat er eitt teldu- 
koyrikort, hvat krevst og 
hvussu fær man tad? 
vóru nakrir av spuming- 
unum, id teldumenninir 
vildu hava svar uppá, og 
tí fóru teir sjálvir til und- 
irvísingina, har biinka- 
stjórin .Jørn Astrup Han- 
sen sat á fremsta bonki.

E k  u s t i n , ið vit kalla 
list, verulig list ella bara 
sjálvútnenvd list? Krydd 
hevur spurt ung um ein 
av málningunum, sum í 
løtuni eru við á Várfram- 
sýningini í Listaskálan-

Pkix Kiaxvik var um 
vikuskiftið. Krydd hevur 
tosað við limir í vinnandi 
Ixílkunum um kapping- 
ina og ikki minst final- 
una.

Les kisini um norður- 
lendska filmin -Magne- 
tisørens 5. vinter«, Pit- 
surnar á Sjómansheim- 
inum og finn út av hví 
teknirøðin hjá Jógvan á 
Høvdanum, yngra, um 
Prix Føroyar ikki er 
stuttlig.

Føroyskt oljufelag 
fekk stutta livitíð
North Atlantic Pro- 
vider er nú stedgað 
við øllum virksemi
Tað var við góðum treysti, 
at privat fólk og feløg í 
Vágoynni, ein skoti og ein 
norðmaður í september 
fingu alt tað endaliga upp 
á pláss, og felagið North 
Atlantie Provider kundi 
fara til verka Felagið 
skuldi útvega arbeiði inn- 
an eina komandi olju- 
vinnu. Suni á Dalbø, ið

hevði virkað sum ráðgevi 
hjá Suður-Vestur Sam- 
takinum, stóð á odda í fel- 
agnum og gjørdist stjóri. 
Men hann fekk stutta livi- 
tíð í stjórasessinum. Av- 
gerð er tikin um at nið- 
urleggja alt virksemi.

-  Tað er fyri einum 
mánað síðan, at nevnin 
kom upp í. Vit mettu, at ov 
nógvir pengar vórðu 
brúktir í mun til inntøk- 
urnar, sigur Heðin Poul- 
sen, formaður í nevndini.

Akæruvaldið hevur mist 
enn eitt mál á gólvið
Sørin Christiansen, fyrr\rerandi 
stjóri á Statoil, er nú reinsaður. 
Eftir at hava verið skuldsettur í 
nærum fýra ár fyri svik. hevur 
ákæruvaldið valt at sleppa 
málinum

Georu L. Petkksen________________

-  Hetta hevur verið ein trupul tað, men tað 
sær út til, at fleiri aðrir hava verið ígjøgn- 
um tað sama, sigur Sørin Christiansen og 
sipar til allar teir, sum í áravís stóðu

skuldsettir í skipamálunum.
Fyrst fóru eini atta skipamál fyri hakka 

hja ákæruvaldinum, og væntandi dettur 
alt hetta á gólvið. ()g  nu eru skulđseting- 
amar um svik móti Søren Christiansen. 
fyrrverandi stjóra á Statoil. eisini sleptar.

Málið bytjaði, tá tað kom fram. at Statoil 
í Føroyum hevði verið uppi í figgingini av 
trolarunum, sum fiskaðu i Smoguni.

Fiskikapurin var sera nog\ umrøddur, ti 
hann gekk ímóti norskum áhugamálum 
og tað ber ikki rættiliga til. ta Statoil er ein 
norsk statsfvritøka. Ti fekk Sorin Christ 
iansen sekkin a Statoil.

Men akieruvaldið helt eisini, at okkurt

annað varð framt, sum kundi bera eina 
akæru um svik Tí varð Sørin Christiansen 
skuldsettur fvri svik. júst sum hann var 
farin av Statoil.

-  Vit hava uppgivið at gera nakað meira 
við málið. sigur Finn Ougaard, varafuti

Sjalvur hevur Sørin Chnstiansen ikki 
gjørt sær nakrar tankar um. hvat hann nu 
a*tlar at gera - ti tungt hevur tað verið at 
hava skuldsetíngina um svik hangandi 
vvir høvdinum i try ar. Hann fkk boðini um 
at skuldsetingin var slept í manadagin

Finn Ougaard, varafuti. kennir seg 
trvggan.

-  Vit hava bert tosað við mannin og

ongan handtikið. Skal endurgjald koma
upp á tal, skal ein (X‘r•sonur hava veríð
settur 1'astur, sigur vara futin.

Eftir at Sørin Christnmsen var kovrdur
ur sturvmum a Statoil. og skuldsetingin
varð reist imoti honum. hevur hann buð í
Onglundi i eini try ar

-  Eg matti finna mær arbeiði. sigur
hann

HanrI vil tó ikki siga . at skuldsetingin
hevur £ivirkað hann arbeiðsliga

M«»n tað er púra vist, at ein tílík
skuldseting kostar á mangan hatt. sum 
ikki kann gerast upp í tøluin. sigur tann 
reinsaði Sørin ('hristiansen.

Niður til Danmarkar at spæla politikarar
Tveir næmingar úr 
einum føroyskum 
áttanda flokki skulu 
22. mars til Keyp- 
mannahavnar, har tey 
taka sessimar hjá 
føroysku fólkatings- 
umboðunum. Atli og 
Lisa, sum bæði ganga 
í 8.b á Venjingarskúl- 
anum, halda ikki, at 
politikkur er so tor- 
førur

Lkik Laadai.____________

Tey bara práta og práta, og 
einki kemur burturur. Hesi 
vóru orðini hjá Atla Brix 
Andreassen um politikar- 
ar, ta ið Venjingarskúlin 
bjóðaði til tíðindafund í 
gjár i sambandi við, at Atli 
og Lisa Mikkelsen skulu 
umboða føroyskar skúla- 
næmingar á danatingi í eitt 
samdøgur um smáar tvær 
vikur.

Fólkatingið skipar fyri 
einum bamaparlaments- 
degi í sambandi við, at 
grundlógin fyllir 150 ár í ár, 
og tað fall 8.b á Venjingar- 
skúlanum í lut at arbeiða 
víðari við einum munnlig- 
um fyrispumingi i Fólka- 
tinginum og einum lógar- 
uppskoti. Danskir og grøn- 
lendskir 8. og 9. flokkar 
hava eisini arbeitt fram 
ímóti hesum degi, og nakr-

ar dagar áðrenn tann 22. 
savnast 179 umboð úr øll- 
um ríkinum í Keypmanna- 
havn. Eflir tíðindafundin

var farið oman í okkara 
i'gna Løgting, har Atli og 
Lisa sluppu at royna at sita 
í teimum stólum, sum dag-

liga hýsa landsins loggev- 
andi valdi. Um hendan 
aðalroynd fer at hjálpa 
teimum báðum, vita vit

ikki. men so kunnu tey i 
hvussu so er reypa fyri 
donsku floksfeløgum sin- 
um, at tey hava roynt nak

að liknandi. aðrenn tey 
sessast í Fólkatinginuin, og 
áðrenn farið verður at 
práta og práta og prata...
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