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Aftur í veitina?
NÚ IÐ Føroyar eru niAurundirkoinnar bæði tíggjarliga og á annan hátt, býður tað uttan iva ímóti hjá
mongum at hoyra oddamenn á sjálvstýris- og loysingarvonginum royna at tváa hendur sínar reinar
fyri leiklutin, teir og teirra (lokkur eiga í teim politisku atgerðum, sum hava ført til ta eyðmýkjandi
støðu, landið nú er statt í.
Umframt Javnaðarflokkin, ið seinna helming av
sjeytiárunum stóð á odda fyri tveimum landsstýrum við Fólkaflokkinum og Tjóðveldisflokkinum
sum samstarvsflokkar, og sum tá løgdu støðið til
búskaparligu niðurgongd føroyska samfelagsins,
vóru bæði Sjálvstýrisflokkurin og Tjóðveldisflokkurin við í vanlukkuligu landsstýrissamgonguni
lagnuárini 1985-88, tá endaliga útinningin varð
framd av tí búskaparliga oyðingarverki, sum byrjað varð miðskeiðis í sjeytiárunum undir tí tá nýggju
og broyttu javnaðarleiðsluni. Og báðir samstarvsflokkarnir høvdu kunnað steðgað hesum vitloysisverki, um viljin var har, tí hvør sær áttu teir lyklastøðu til at avgera, um samgongan skuldi halda ella
ikki.
Lítið ella einki sæst nú til milliardasárini eftir
týnda farmaskipaflotan, sum varð fyribeindur miðskeiðis í fýrsunum av sama vanlukkuliga landsstýri
og fór av landinum, fyri at geva pláss fyri javnaðarlívgaða svartkjaftaflotanum, sum ov lítið virkisgrundarlag var fyri og seinni noyddist at fara sama
veg. Men so mikið meira merkir føroyska samfelagið sviðan eftir hesi sár í dag.
Okkurt sjónligt arrið sæst kortini - munnin til
undirsjóvartunnilin og forbergið við Gomlurætt,
sum ikki er liðugt enn.
Lítið batar kortini nú at seta nøsina upp eftir teim
milliardunum, ið kundu verið vunnar og spardar
við, at javnaðarlandsstýrini hesi seinastu skjótt
tjúgu árini við teim ymsu loysingarhallu samstarvsflokkunum høvdu latið sumt verið ógjørt og annað
gjørt, meðan tíð var; men tað skaðar ikki at taka
afturíaftur og minna á, hvør ið gjørdi hvat av teim
politisku umboðunum, sum veljararnir settu at
røkja áhugamál síni og landsins. So kunnu veljararnir taka tað til eftirtektar, tá ið næstu ferð skulu
veljast umboð inn á eitt Løgting, sum skal vinna
sær aftur tann avgerðarrætt, ið farin er fyri skeytið
sum úrslit av vanstýring skurvblandaðu loysingarflokka, teir høvdu sett álit sítt á.
Ikki skuldu vit endað í somu veit, tá ið tað einaferð er eydnast okkum at sleppa uppúr aftur henni.
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Føroyingar góðan trumfí marknatrætuni við bretar:

Vit geva tæ r eitt tónarfkt Ifv

K unnu krevja H etla n d
o g O rk n o y a r
- H etta er eitt krav, sum m ó tp a rtu r okkara ikki hevði feg n a st um,
tí lítió er a t ivast um, a t fólkarcettarliga støðan hjá bretum í hesum
oyggjum er veikari enn n a ka r grunar, avgera fø ro yin g a r a t fa ra til
aóm stólin í Haag, sigur Z akarias Wang, stjórnm álafrøðingur
Dimmaketting hevur havt
greinarøð um Hetland og
Orknoyingar í 25 pørtum,
sum endaði í summar. í tí
sambandi spurdi blaðið Zakarias VYang, stjórnmálafrøðing, um hann helt
nakra orsøk vera til at
halda, at tað ber til at taka
spurningin um veðsetingina av Orknoyum og Hetlandi í 1468 og -69 uppaftur.
Zakarias Wang segði tá. at
hetta ikki bar til, tí tá fiskimarkini vórðu flutt út fyrst í
sjeytiárunum, varð við havrættaravgerð staðfest, at
norðmenn høvdu frásagt
sær rættin til alt, sum lá innan fyri bretska sjómarkið,
harvið eisini gomlu norsku
krúnrættindini, Hetland og
Orknoyar.
Siðan hevur Zakarias
hugsað eitt sindur um mláið
og sigur seg vera komnan
eftir, at tað møguliga er
skeivt ikki at taka spurningin upp í sambandi við tær

Ein trumfur

Zakarias Wang: - Undir
øllum umstøðum er tað nú
høvi til at reisa kravið, tí
goðkenna vit eitt mark millum Føroyar øðrumegin og
Hetland og Orknoyar hinumegin, so vendist ikki aftur

samráðingar, sum nú fara
fram um markið millum
Føroyar og Skotland.

Tað, sum hendi í 1468
var, at ein partur av Noregi,
sum í 1450 hevði gjørt ein
samveldissáttmála við Danmark, varð settur í veð. Síðan er minkað nógv um tað
landaøki, sum var umfatað í
hesum sáttmála, men fyri
Føroyar er hann so framvegis galdandi, sigur Zakarias Wang.
Hann heldur tað eisini
vera møguligt, at hann er
galdandi fyri Orknoyar og
Hetland, tí formliga eru
hesar oyggjar ikki farnar
burtur úr tí ríki, tær vóru ein
partur av í 1450.
Men tað kunnu bert
vera Føroyar, íð sum rættur
ríkisarvingi kann reisa hetta
kravið,
sigur
Zakarias
Wang og leggur samstundis
dent á, at vit sjálvandi skulu
rinda veðið, sum er ein ávís
upphædd av gulli fyri eitt
virði uppá einar 300.000 kr.
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er tað nú høvi til at reisa
kravið, tí góðkenna vit eitt
mark millum Føroyar og
hesar oyggjar, so vendist

ik k i aftur. sigur Zakarias
Wang, stjórnmálafrøðingur
^

Hetta er eill krav, sum
m ótpartur okkara helst ikki
hevði fegnast um, tí lítið
man vera at ivast um, at
tann fólkarættarliga støðan
hjá bretum í hesum oyggjum er veikari enn nakar
grunar.
Hetta kundi tí verið eitt
krav, har tað lá fyri at hótta
við at fara til dómstólin í
Haag, sigur Zakarias Wang,
stjórnmálafrøðingur.

So vendist ikki aftur
Men føroyingar kundu kanska verið so hampuligir, at
vit bjóðaðu ta semju, at hetlendingar og orknoyingar
fingu høvi til at nýta sín
tjóðskaparliga
sjálvsavgerðarrætt til at valt, um teir
vildu vera saman við okkum ella saman við tí landi,
sum í hesum árum ognar
sær allan teirra eyð.
- Undir øllum umstøðum

Skipasmiðjan Føroyar samráðist við russar

Fleiri russisk skip til Skálar í framtíðini
Russar gjalda stóran part av umvælingunum í fiski, sum flakavirkini keypa og rinda skipasmiðjuni fyri, í
staðin at lata pengarnar til russar fy ri fiskin
Um 75 mans arbeiða í
trýskiftisvaktum á Skipasmiðjuni Føroyar á Skála ■
løtuni, og arbeiðið er til umleið ein mánaða hjá teimum
afturat. Trý russisk skip
liggja á Skála. Fitt av teimum Tralmeyster lYlogutov
hevur ligið í dokk siðani
fyrst í septembermánaði.
Skipið fór á land í Hetlandi
um mánaðarskifti august/
september. Allur botnurin
fekk stóran skaða umframt
aðrar skaðar. Skipið sigldi
tá til Skálar at verða umvælt.

Samráðast við russar
Dimmalætting var á Skála
hósdagin, og vit hava tosað
við Rúna Jacobsen, sum sigur frá, at Skipasmiðjan Føroyar hevur eina rammuavtalu við ymisk russisk reiðaravirkir, at skip teirra
verða umvæld á Skála.
Russar leggja eina ætlan
fyri eitt ár í senn, hvørji skip
skulu umvælast, og hvørt
reiðaravirkið letur skipasmiðjuni eina uppgerð við,
nær tað einstaka skipið
kemur á beding.
í løtuni er stjórin á Skipasmiðjuni Føroyar Bjarni Joensen saman við Nikolaj Jacobsen í Ruslandi og samráðist við ymisk reiðaravirki m.a. í Murmansk, Arkangelsk og Moskva, at fáa
fleiri russisk skip til umvælingar á Skála.

Stórur skaði
Tað er ikki heilt fast í

rammuavtaluni
hvussu
nógv skip, teir fáa at umvæla á Skála, men hesa
stóru
umvælingina
av
Tralmeyster Mogutov, sum
fór á land í Hetlandi, hepnaðist tað Skipasmiðjuni
Føroyar at fáa.
Skaðin á hesum skipinum
er stórur, og fleiri ymisk arbeiði eru at gera, stálarbeiðið t.d. fer at taka ein mánaða
afturat, og tá ið botnurin
verður liðugur at gera, og
skipið er komið á flot aftur
skal aksilin hyggjast eftir og
okkurt annað afturat.
Føroyingar gera ymiskar
umvælingar
umborð
á
hinum báðum skipunum,
sum liggja á Skála í løtuni.
Nógv umborð er niðurslitið,
nógv er brotna, og tað eru
slíkar umvælingar. sum føroyingar gera.
Uttan t frá síggja russisku
skipini ikki serliga vælhildin út, eitt var enntá sera rustað, men russar mála sjálvir
skipini.

Gjalda í fiski
Ein partur av hesum umvælingum verður goldin í
fiski. Stóra umvælingin á
Tralmeyster Mogutov kostar nógv, og ein stórur partur
av hesi verður goldin í fiski.
Gjaldingin gongur fyri
seg soleiðis, at russar selja
fiskin til eitt flakavirki.
Skipasmiðjan hevur áðrenn
gjørt eina rokning til russar í
krónum, og flakavirkið
flytir síðani hesar pengarnar
til skipasmiðjuna f staðin

Frá

Norðstreymoyar
Sambandsfelag
Politiskur fundur fyri sambandsáhugaðum verður í
Avhaldshúsinum í Haldarsvík ídag kl. 16.00.
Við á fundinum verða løgtingsmenninir Finnbogi
Arge og Terje Davidsen
Til viðgerðar verður politiska støðan
Nýggir limir kunnu tekna seg.
Noróstreymoyar Sambandsfelag

Rimmar Bingo
verður í ítróttarhøllini í Runavík
sunnudagin 25/10 kl. 16
Vinningar fyri meir enn 55.000 kr.
í løtuni arbeiða umleið 75 mans í triskiftisvakt á Skipasmiðjuni Føroyar, flestu umborð á hesum skipinum Tralmeyster
Mogotov. Hetta arbeiðið varar minst ein mánað afturat
Mynd DimliThonuis
fýri at lata teir til russamar.
Stórsti keyparin av russiska fiskinum er Lynfrost í
Runavík, men tað eru eisini
onnur flakavirki, sum taka í
móti fiski frá russum.

Komandi ár rokna teir skip verða at umvæla, og
við á Skála, at fleiri russisk sum sagt eru tvey umboð í

Ruslandi og samráðast um
fleiri skipaumvælingar.

Fleiri russisk skip
í framtíðini

Russisku skipini týdning
fyri føroyska samfelagið

Skipasmiðjan Føroyar hevur ikki fleiri avtalur við
russar fyri ár, og nakrir av
teimum 75 arbeiðsmonnunum kunnu tí rokna við at
missa arbeiðið, tá ið stóra
umvælingin er liðug um
borð á Tralmeyster Mogutov, men Rúni Jacobsen sigur tó, at tað kunnu væl
koma onnur russisk skip til
umvælingar.

Vit hava tosað við Árna
Dam á Skipafelagnum, sum
cru agentar fyri russar í Føroyum. Hann vísir á fyri
Dimmalætting. at russisku
skipini hava stóran týdning
fyri føroyska samfelagið.
Teir geva arbeiði a v sæ rá
skipasmiðjuni á Skála. Harafturat hevur tað eisini
týdning fyri flakavirkini, at

Tvey russisk skip hava landað til Lynfrost og Bacalao
teir landa í Føroyum soleiðis, at eisini her verður meira
arbeiði, umframt tað verður
meira hskur at útflyta hjá
føroyingum.
í gjár landaði russiski
trolarin Toros 338 tons av
toski úr Barentshavinum til
Lynfrost í Runavík. Hetta er
fiskur fyri skipaumvælingar
á Skipasmiðjuni Føroyar á

Bogaskjótifelagið Ørvur

Skála.
Mikudagin landaði eitt
annað russiskt skip 180 tons
av toski úr Barentshavinum
á Bacalao. Hetta var sera
góður fiskur, sigur Árni
Dam.
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