2’arín í dag:

Faroe Seafood Prime gongur nýggjar leiðir:

P o u l s a lt a r
f i s k í K in a
Lækni við filmsstjórn sum sergrein
- Eg havi figgjað filmsarbeiðið
við at lesa til lækna. Aðrír læknar gerast ofta serfrøðingar á elnum økí, men mín læknakunnleiki
verður at virka sum avloysarí hjá
hjálpartæknum, sigur danski
filmsleikstjórin Nils Malmros

Síða 1 4 - 1 5

Cafe og unplugged
í Margarinfabrikkini

Bara tíðin fer at vísa, um Poul Michelsen er vorðin ørur í høvdinum. ella
um hann bara hevur áræði, vit ikki eru von við í Føroyum. í hvussu so er,
er Faroe Seafood Prime farin undir eina ogvuliga forkunnuga roynd, sum
man tykjast flestu føroyingum ógvuliga fremmand: Teir eru farnir at salta
fisk í Kina.
Síða 4

Mærsk fær
arbeiðið í
Lopra

Maersk Cantrartors.
sum er en partur av AP
Møilter hevur finxiA
arbeirUA at bora í Ijtpra

SíOa 2

Nýggju krøvini um trygdina á sjónum:

Kostar Strandferðsluni
minst 20 milliónir
NYTT
SJÓNVARP

DYRT
— ik k i

Temavika hevur verið í Margarinfabríkkini. Tey ungu eru sera
nøgd við urslitið, sum m. a. hevur ymisk nýggj tiltøk við sær so
sum cafekvøiJ og regluligar unplugged-konsertir
s/ða 1 Q . ^
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Síða 6

v ið n y g g j u m ^
T IL B O Ð
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V ERK STAÐ N U M

Figging fæst!

HVØNN
DAG /
M A R S

o k k u m
—

Tað verður kostnaðarmikið hjá Strandferðsluni at ganga undir tær nýggju
altjóða treytirnar, sum nú verða settar
bilaferjum og ferðamannaskipum

25 U LTR A
s jó n v a r p
v/ tekst, stereo
o.o. hentleikum
Fyrr 7.500,-

__________
j bert 5 . 9 9 5 , -

RADIOVERKSTAPIÐ
Lýøanvmgmr 1 8 - ÍOO Tóenhavn - Ttf. 19844

Døgurði
fyri

bert25 kr.!
- bert gaktanđi. um etni
verður í matstowni -

Matstovan
í Hoyvík

N o rð u rla n d a h ú s ið
. ik k i
s k e rt á
hesuni
s in n i

Tjøldrini bera boð
um framtíðina!
Oddagrein
UM fáar dagar er aftur Græ karism essa. Tjøidr
ini. sum koma henda dag. bera boð um heitah
og Ijósari tíðir. Tey bera boð um lívsgleð' ogum
stoltleikan at bugva í hesum landi. Teirra yndisliga og eyðkenda pli. pli er ein áminnmg til
okkara um ikki at gloyma tað vakra. stórbara
og lívsjðttandi. sum finst í náttúruni - í okkara
umhvørvi.
TAÐ er kanska em serstøk orsøk á hesi Grækarism essu at geva hesum pii serhgan gætur.
Nú land okkara stevmr fram móti emi nyggjari
tíð við eini møguligari komandi oljuvmnu. At
somu tjøldur. sum skuiu mmna okkum á at
vera góð við náttúruna og umhvørvið. koma úr
em um frem m andum umhvørvi. sum júst er
vorðið dálkað av tí svarta gullmum. ger hesa
ámmning enn m eira sjónska og klára. Vit hava
nú í em a tíð hoyrt um. at olja er likm út í umhvørvið frá einum tangaskipi út fyri Suðurongland Tað áhugaverda í hesum máli er. at
tjøldrini. sum skulu vekja ans okkara fyri eini
óspiltan føroyskari náttúru. júst koma hiðani
Og tí eru hesi oijudálkaði tjøldur ein ávanng
KOMA vit at uppliva em a oljuvmnu her á landi.
er greitt. at her verða stórar avbjóðmgar. Tí
líka mtkið hvussu nógv vit tryggja okkum. so
lúhr vandm fyh dálkmg.
LATIO hesa Græ karism essuna og tjøldrim.
sum koma tii landið. verða em a ámmnmg á
okkara myndugleikar og øll tey. sum koma at
takast við hesa nýggju vmnu. um. at vit eiga at
gera alt fyri at tryggja eitt remt og vakurt umhvørvi. Vit vita. hvussu viðhvæmt eitt avmarkað havøki sum tað føroyska er.og tá tú sum
tjóð nærum em a livir av titfeingmum í hesum
avmarkaða havumhvørvt. tá er øll grund til at
vera á varðhaldi og harvið geva dálkingarspurnmgmum størsta ans.
VIT siga ikki við hesum . at okkara myndugleikar ikki taka hetta í álvara. Vit viija bert við tjaidhnum og Græ karism essu m m na teir á.
hvussu stóran týdnm geitt remt umhvørvi hevur ikki bert fyri okkum núlivandi m en íkki m inst
fyn komandi æ ttarlið. Vit hava jú bert fingið
náttúruna til láns frá teim um . Og við tí láni
ál iggur okkum ábyrgdin at lata tað aftur í sam a
standi og vit fmgu tað
TAD fer longu eitt rættiliga stórt arbeiði fram í
sambandi við at forða fyri og staðfesta møguligadálkmg. Biofar stendurfyri hesum ogverður tað stuðlað av eitt nú oljufeløgum
Betur
fynvarm enn eftirsnarm. Ogongastaðm hóskur hetta orðafellið betur enn júst. tá tað snýr
seg um umhvørvið. Vit kunnu bert vóna. at alt
verður gjørt fyri at tryggja Føroyum og føroyingum eitt reint og ódálkað umhvørvi í eini kom
andi oljuvinnu. Latið tjaidrið og hesa Grækarism essu ve«ða áminnmg okkara um hetta.

Sosialurin
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Skelkaður og skuffaður
Sjalvandi kann landsstýrism aáurin hava allar tcir
vmir. sum hann vil. og
sjálvaruli skal hann tmgan
vclja frá. ti hann fcr i landsstv rit'
Mcn hann skal ikki átaka
sx r ta uppgav una at doma i
cinan sák imillum vm sin
og hansara motpart. sum i
hcsum føn cru đcildar
sjúkrasystram ar á Landssjukrahusinum. ti tá c r hann

l ppldiam n hjá landsstyr
ismanninum A ndnasi P d
crvrn av hugtakinum inha
hilitct ma hava skclkaó
tlcin cnn unđim taáa
At tdá so cisini skuttar
iiKg er tí tað cr sán at s ita.
at sit iavnaáanncnn hasa
citt um hoá í landsstýnnum
- allar atVar dvgdir hcr 6ncv ndar sum ikki i hcsum
torm um dugir al skilja ímillum rxtt og skcivt

inhahilur
Ein pcrsonur skal ikki
Jomasi uttan kanmng. sigur
tu
Onkuntið er m ishroiiá tó
st* cyásxð. at t*ngin rxttar
sak cr ncyðug Parkcrar tú
skcivt. so vcrður tu sektatVir uttan dóm
I hcsum fønnum hevur
Pál Wcihc -parkcrat' vkcivt
í 5 árVit innan hcilsuvcrkiO

hava ju s x á og hoyrt lcvnatVn oll hcsi árini og tx r
syndarligu fylgjur fyri ar
hcitV klim aið hctta hcvur
havt
Mini raá til hcilsumálarátVioiTjn cru Slcpp hasan
glotVm. atVenn tu rxttuliga
hrcnnur tcg'
S ig n a r P. I)a m

L e s a ra b rø v

Er G u d ikki á h avin u m s u n n u d a g ?
í Sttsialinum nr 42 - 2*)
íebr sknvar gamal utrtWVarmatVir um -Sunnudags
útróðurl'n d im ta ái hevur sjálv -ur
venrt uirotVarmat'ur og átt
hát i IK tonsi i 34 ar. og vcit
sostalt nogv um tað livtá
Tat' lá cg mcst undrist á
v ið hesum -gam la utrotVarm anni-. cr at hann leggur
cttir utrotVarmtwinum. sum
fara á flttt sunnudag
Hvat vu' tiskimonnum. n'
s i g l j V I t ' trolarum. Iinuhái
nm c IIj otVum. sum fiska 7
dagar um vikuna. ja. cllacru
vn' sioru vcrksmu'jutrolar
unum. sum fiska paskir.
hvitusunnu og kanska jolmi
vit' ’ M einar gamli útrtkVarm at'unn. at hcsir fiskimenn
ikki hoyra undir hv iludagin

(sunnudagin i ella Gud tann
altvaldandi ’
Tat' kcmur mær fyn. at
tat' kundi vcrn' øv undsjuka
uppi i Kanska situr hcsin
gamli utrtWVarmaáur cin
gt*tVan sunuudag i ktrkjuni
t>g hugsar um hygdanncnn
sinar. sum sita úti á havi og
draga storan tosk av grunni
og koma aftur v i«' stórum
lt*ngi Tat' kann gcva øv
undsjuku «>g hon cr ringasta
sjuka. m cnniskju kunnu
hava. ja. kann ikki grøt'asi
sjálvt av cot'urn larknum
Nci. gamli utroórarmat'
ur. latum okkum ikki hara
hugsa um at lóggcva á hcs
um økmurn. mcn lata iat'
vcra cin spuming imjilum
Ciud og manna. sum hava
fingit' frían vilja yvtrfyn

Gudi frá Gudi
Sum cg segði. havi eg
sjálvur vcrit' ulrotVarma.'
ur og havi cisini róó sunnudag. tá lat' hava vcrit' umsuhVii til tcss hvat strcymi
og veðri vit'v íkur Cicr cin
ikkrtat' kann hann ikki liva
av utrotVi
Hcvt'i cg t d havt trub tn 'd i jv irkscmi sum cvkainnioku. kundi cg havt ligit' hcima hvønn sunnudag.
og ktwiini livað av saman
løgdu innløkum
Mcn av náttúrligum
grundum. havi cg ligu'
mangan sunnudag hcima.
t*g tá sitn' í kirkjuni Har
havi cg hvørja fcró - eins
t*g i utvarpi. tá cg var ih a v inum - hoyrt prcst hit'ja scr
stakliga fyn okkum fiski-

monnum. at vit skulu koma
til lands í øllum goóum
Er tat' tí. at tcir halda t*kk
um tørv j serliga fortM*n hjá
Varharra tyn -sunnudags
syndina-. clla viróa teir rxtt
mín til eilt pcrsónligt »forhold- lil Gud. tig y nskja at
Hann cr s u ' m x r sunnudags
utrotVjrdac.il so vx l sum
vanligar utióðrardagar
Mín tii' sum utrtHVannatV
ur cr nu fann eins og tygara. mcn kundu vit tkki
samst um. at tað cr skcivt.
oncyt'ugt og eitt sm dur
sjálvgói'sligt at lóggcva um
hctta cvni
D . J . J c n s c n . T v n ro y ri

Arne Rosenkrands Ijarsen, stjóri t Dopas:

Mærsk loyvi a t
bora í Lopra
Tíu) \ eri)ur danska felagid Mirrsk Contrat lor, sum skal bora teir
11(M) metramar i eini nxgiyari boring í Lopra ísumrnar. Avgeri)
in vari) tikin hósdagin.
Arnc Roscnkrands I^arscn
frá oljufelagnum Dtipas
sigur. at M xrsk áiti taó
hcsta tilht h' u' Haraltrat cru
flcin fynm unur við bonpailinum hjá M xrsk. tí
hann tekur ikki so nógv
plass og cr rxttiliga kompaktur
Hann sigur. at tad sx r út
til. at xtlanin h cldur og at
byrjað at hora í mai
Vit spurdu Ame Larscn.
um tað verður Ixttan fyn
tetr. at lað nú verður citt
danskt telag. sum ska)
standa fyn honngini Tiltað
sigur hann. at sum soer ikki
so stórur munur á bon-

tcløgunum. mcn i tann mun
ai tað scrða d >nsk hon-

tolk.surn fara at arhciða i
Lorpra. so kann tað sjálvandi malsliga vera ein fyrimunur
Men unjrar taJ ikii teg,
at Míersk nú brátbihga
setir %o nogs mn upp a al
fáa hetta bortprojektid tá
teir ikki hasa borae) i Eur
npa f \r r og lá Mtrrsk sum
so ikki hevur vist tann stóra
áhugan fy n førosska øki
num 7
M xrsk er em forrxtning.
og hclst er hctta tí. at teir
halda. al lað kann løna seg
at fara al bura á landi í

Europa.
Vit spurdu um tað cru
santtøtt
skott
mtllum
M x rk
C»*ntrai.iof
og
M xrsk Olie og Gas. nú
hctta scinna fclagið hcsur
ynskt ikki at vcra við í

Lopra?
-Tað má tað vcra TAð
bcr rx tt og slxtt ikki til hja
einum t->ritelag al lata
upplysingai v u 'a n nl citt
systurfelag Tað vtl vera
imóo øllum spxlireglum
Arne Rosenkrans vísir
aftur. at avtalan millum Dan
mark og Føroyar um at
pricntera donsk feløg. sum
eni kappingarfør. hevur

venð hrukt i samhandi v ið
honngina í Lopra
-íavtaluni. sum erm iltum
tey IK oljulcløgini og Dopas. vum stendur fyn pn>icktinum stcndur. at tað
íclagið. sum lctur inn figgj
ariigahcst hóskandi tilhoðið skal hava uppgásuna
í loyvmum stcndur. at
roynt skal serða at tryggja
at føroysk arhciðsmcgi (
mcst møguligan mun kcmur
inn ( myndina

