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G jaldið  
frá  ÚF 
ov lítið
Ú tvarp ið  rindar tónaleikar- 
um  og tónaskø ldum  ov 
lítið  fyri tónleik in , sigur 
K ristian  B lak. -  Vit g jalda 
m eir enn onnur, sigur 
Jógvan Jespersen  g ) ð a  g

Føroyingar 
eru sera 
vinarligir
Lis og L auge V estergaard 
vunnu e in a  ferð  til Føroya 
í R adio A lfa í Jútlandi

Síða 8

Telefon  
t il  Høgna 
Hoydal
Tað e r  í m orgin, at lesarar 
h já  Sosialinum  fáa høvi at 
seta H øgna H oydal, lands- 
stýrism anni, spum ingar í 
sam bandi við fu llve ld is- 
uppskotið  s i ð a  3

Suðuroyarskipið ognað børnunum í Elba í Italia:

Teistin siglandi 
barnagarður 
í Italia
Nú eitur Teistin Moby Ale. Hann 
siglir millum italska meginlandið 
og oyggjarnar Elba og Korsika - 
og hann er ognaður børnunum

Helta er ikki italska útgávan av Jurassic 
Park, men góði gamli Teistin - ein heilur 

Síða 4 djóragarður er málaður á síðurnar

Olja funnin við 
føroyska markinum

Enn einaferð hevur tað eyđnast at fmna olju tætt við føroyska markið. Hesaferð er talan 
um eina rimmar oljukeldu, sum boripallurin Suvereign Explorer hevur funnið S|fta 9

Mamman 
at spæla

fekk tey 
sjónleik

Systkini Súsanna, R ia og H ans 
Tórgarð  fáast øll við sjónleik , 
og tey eru sam d um , at tað er 
m am m uni fyri at takka. T ó hev- 
ur pápin sjálvsagt eisin i gjørt 
sítt. T. d. bakaði hann einaferð  
allar pannukøkum ar til pannu- 
køkuhúsið, tá bøm ini leiktu 
H ans og G reta

VØRUKOYRING

FLYTING
UR FØROYUM  

TIL FØROYA
Goymsla & Flytikassar 
T IL B O Ð  v e rd a  g iv ln  

L a g a lig ir  p rís ir!

Síða 16-17-18
Sjónleikurin hevur altíð havt 
stóran ahuga í familjuni Tórgarð. 
Sosiaiurin hevur hitt alla familjuna

http://www.sosialurin.fo
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Funnið rimmar 
oljukeldu tætt 
við markið

Fyri stuttum kom »Sovereign Explorer« fram  á eina rimmarstóra oljukeldu beint við 
føroyska markið

picnic

VEL MILLUM
|  6  e lla  7  p e rs ó n a r
I  - b e n s in  e lla  d ie s e l!

Enn ein aferð  h evu r tað  eyd n a st a t  f in n a  o lju  h eilt tæ tt við  
fø ro ysk a  marlcið. H esaferð  e r  talan  um eina  rim m ar olju- 
keldu, sum  sam tak ið  v ið  A rco  og  C on oco  h ava  fu n n ið

J an M uller

Meðan naggatódn leingi 
hevur vakia í marknatrætuni 
millum Føroyar og Bretland 
og henda hevur verið við til 
at køva ta bjartskygni, sum 
annars hevur verið í øllum 
oljumálinum, er eitt nýtt 
slórt oljufund gjørt skamt 
frá føroyska markinum, úti 
í Hvítu Sonuni. Tað er olju- 
samtakið við Arco og Con- 
oco, sum hevur funnið eina 
nýggja oljukeldu í tí teig- 
inum, sum bretska stjómin

gjørdi av at designera i 
sjálvum Hvíta økinum fyrr 
í ár.

Fundið er tætt við Suilven 
oljukelduna, sum BP fann 
herfyrí. Keldan sigst vera 
uppá 400 mill. tunnur. Sam- 
an við Suilvcn fundinum 
er talan um eitt nýtt oljuøki, 
sum er størri enn Foinaven 
og Schiehallionøkið longur 
suðurí.

Tað er boripallurin »Sov- 
ereign Explorer«, sum bor- 
ar.

Eingin ivi er um, at hetta

seinasta fundið kann fáa al- 
stóran týdning fyrí alt økið 
millum Føroyar og Hetland. 
Her er talan um tað fyrsta 
veruliga oljufundið síðani, 
Schiehallion varð funnið 
fyrr í 90-unum.

At nýggja keldan liggur 
so tætt upp at føroyska fiski- 
markinum er eisini at stór- 
um týdningi fyrí alt føroya- 
økið. Tað hevur víst seg, at 
allar tær oljukeldurnar, sum 
eru funnar vestan fyri Het- 
land seinatu áríni, liggja nær 
føroyska markinum.

Telefonverkið fingið nýtt navn:

Nú eitur tað 
Føroya Tele

SVEINUR TRÓNDARSON

Telefonverk Føroya Løg- 
tings er faríð í søguna. Tá 
stovnurin var umskipaður 
til partafelag skifti hann eis- 
ini fyríbils navn og kallaðisl 
P/F Telefonverkið.

Men nú er eisini tað farið 
í søguna.

Fyri at laga seg til tíðina 
og fyri at skapa sær ein rein- 
ari profil - ella image, hevur 
stovnurin bæði skift navn, 
samstundis sum hann hevur 
fingið nýtt búmerki.

I sambandi við broyting- 
amar er pakki sendur starvs-

fólkunum soleiðis at tey 
kunnu lesa um bakgrundina 
fyri átakinum og nýggja bú- 
merkinum.

Stovnurin viðgongur al 
tað er sera týdningarmikið, 
at bæði starvsfólk og við- 
skiftafólk taka undir við til- 
takinum og tí verða fjøl- 
miðlamir boðnir at meta um 
tiltakið, um búmerki og um 
Føroya Tele sum fjarskift- 
isveitaran, sum framhald- 
andi skal skapa fortreytimar 
fyri føroyska kunningar- 
samfelagnum, sigurFøroya 
Tele í tfðindaskrivinum.

Enska heitið á føroyska

FØROYAIGLG
Soleiðis satr nýggja búmerki 
hjá Føroya Tele úl

leleverkinum er Faroese 
Telecom.

Útgerð:
Powerstýring
Fjarst. sentrallás
El-rútar
El-spegl
Fløguspælari
o.m.a.

Picnic 2.0 XLi
TURBO DIESEL 
Picnic 2.2 TD

128 HK motor 90 HK motor
Bensin nýtsla: Bensin nýtsla:

o Býarkoyring: Býarkoyring:
> - 8.3 km/l 9.9 km/lo
h -  1 Blandað koyring: Blandað koyring:

11.1 km/l 13.0 kmfl
Mtllum bygda;
15.6 km/l

6 pem, 2 4 4 .4 0 0
(7. p«rs. + kr. 10.000)

froknað metaiMakk 
Ziebart/Tidy Car 
lakkforsegling

'*>TWrOT

Millum bygda 
13.7 km/l
6 pars.r 2 2 4 ,4 0 0 ,*
(7 pers. + kr. 10.000)
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