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Útlendsk veiða undir Føroyum 1993:Bert 1324 tons í september
Útlendska veiðan fyrstu níggju mánaðirnar í ár er góð I32.(MH) tons
Utlendsk skip hava í september mánadi í ár ftskað 1.324 tons í føroyskum sjóoki Av hesum er 
stívliga helmingurin, 778 tons, makrelur og svankjaftur Yvirlitið , sum Vaktar og Bjarginganænast 
an hevur &jort yvir veiðina hjá útlendskum fiskiforum undir Føroyum frá januar til seplember 1993. 
vísir, at samlaða veiða teirra famu níggju mánaðimar í ár hevur verið 132.273 tons Skip ur E F  
londum hava tlskað 3.725 tons Tað eru fronsk skip, sum hava roynt i 182 fiskidagar og fiskað 2.403 
tons, tysk skip 250 tons í 88 fiskidagar, bretsk skip 867 tons i 135 fiskidagar, danskt skip 2(K) tons i l 
dag, og hollendskt skip 5 tons 1 fiskidag. Kussisk skip hava havt 1879 fiskidagar og fiskað 93.235 
ti>ns, norsk skip hava havt 999 fiskidagar og fiskað 22.322 tons. letlendsk skip hava havt 156 
fisktdagar og fiskað 8 440 tons, litavisk skip hava havt 101 fiskidagarog fiskað 3.038 tons, estlcndsk 
skip hava havt 49 fiskidagar og fiskað 1 425 tons.og íslendskt skip hevur havt 2 fiskidagarog fiskað 
88 tons.

Meginparturin av veiðini 
hja rusMsku skipunum var 
svarlkjaltur, 80 231 lons. 
1 2 50X tons vóru makrelur, 
'28 tons sild, 120 tons 
rossamakrelur, slok 10 t 
upsi. 4 tons kongafiskur og 
4 tons annaó

Norska veióan hevur eis- 
íni fyn tað mesta vend 
svartkjatiur. 19 003 tons 
Av oórum hevur taó mcst

venð longa og brosma. 
ávikavist 1324 og 1261 
tons

Veióan hjá baltisku skip- 
unum hevur somuleiðis 
mesl venð svartkjaftur og 
so nakað av makreli

Av fronsku veiðmi hava 
I 195 tons venð svartkjaftur 
og 9 9 1 tons langasporl, lað 
mesta av týsku veiðini, 208 
tons, hevur verið kongafisk

ur, og tað mesta av brctsku 
veiðini hevur venð toskur, 
h>sa og upsi Danska skipið 
hevur tisk að  makrel, og 
hollenđska svartkjaft

Lutað sundur a leir famu 
9 manaðirnar i ár hava út 
lendsku skipmi fiskað ijan- 
uar 13 599 tons, i februar 
2 956 tons, f mars bcrt 
1.244 tons, í apnl 13 992 
tons, í mai 74 802 tons. í

jum 12.121 lons,ijuli 6 822 
tons. i august 5 4 1 ' tons, og 
sum nevnt í september 
I 324 tons

Yvirlittð hjá V&B vvir ut 
lendsku veiðuna undir hør 
oyum frá januar til septcm 
bcr 199 ' Mrr annars soleið 
is ut ▲

Lítið ítøkiligt um undirgrundarmarkið
Dómarnir í sambandi 
við málið millum 
Grønland og Jan 
Vlayen og miðlinju- 
trætuna millum Malta 
og Libya vóru nógv 
frammi á fundinum t 
London, sum partamir 
sjálvandi tulka hvor til 
stn fyrimun

SONJA K LE IN

Føroyíngar og damr vtð Ár 
na Olafsym á t>dda sam- 
ráddust i London mikudag 
in og hósdagtn við bretar 
um undirgrundarmarkið. 
Hesir fundir ganga fyri seg á 
embxtismannastigi. og Ar- 
ni Otafson sigur fyn 
Dimmalætting, at fundunn 
gekk, sum teir hovdu vænt 
að og á ein sáttligan og 
sámuligan máta

Kemur einki burturúr 
hesum samráðingum á em 
bxtismannastigi. verður tað 
til eitt poiitiskt mál. og

endar eina ferð fyri antin 
einum gerðarrartti ella fyn 
dómstólinum i Haag 

Seinasti fundur varð hild 
in í oktober í fjor Nógv av 
tíðmi fór við at finna tráðin 
aftur frá seinasta ár, og av 
talað er ti eisini, at so leingt 
skal ikki verða aftur í mill- 
um fundimar Næsti tundur 
verður í Keypmannahavn 1 
og 2 desember

Samraðingarn.ir fara 
fram í trúnaði og tí er litið 
itokiligt at fáa at vita hvat 
fer fram á hesum fundum 

Tosað varð nógv um, 
hvat altjóða rættur sigur i 
slíkum trætum T.d. varð 
tosað nógv um dómin f 
málinum um Jan Maven og 
Gronland. miðlinjutrætuna 
millum Malta og Libya 
Báðir partar leggja sjálv- 
andi fram sínar tankar, 
hvussu teir halda. at hesir 
dómar skulu lulkast, og 
síggja teir sjálvandi í Ijós- 
inum av egnum fyrimuni 
Annars var heldur einki hjá 
ps'rtunum at samráðast um, 
sigur Ámi Olafson

Hann heldur tó, at málini 
eru ógvuliga olik, hóast 
ávísir fynmumr kunnu 
dragast ur baðum dómum

Danir ahuyaðir í
úrslitinum
Stoðan hjá føroyingum er 
tann einfalda, at markið 
skal fyigja miðlinjum, og 
landgrunnsmarkið skal 
fylja fiskimarkinum Með- 
an bretar vitja hava eina 
linju, sum er fitt petti innan 
fyn miðlinjuna

í føroysk donsku sam- 
ráðingamevndini eru um 
framt Áma Oiafson, Halgir 
Winther Poulsen, Martin 
Heinesen og Dánjal Nolsøe 
Danska stjómin er sjálvandi 
ahugað i, at úrslitið av sam- 
ráðingunum verður so gott 
sum gjørligt. og fýra damr 
eru við í nevndim, ein full- 
trui úr uttanríkismálaráð- 
num, tveir úr orkumálaráð 
num og ein geodetur. land 
málan

Mállærauppafturprentað

-Ein ferð inn i føroyskt, 
mállæra fvn leik og lærd- 
eftir Kara Davidscn og Jt>n 
hard Mikkelsen. studenla 
skulalærarar. kom ui í jum 
manaði i ár Tað var bein 
anvegin stórur eftirspurn 
ingur eftir bókim. og skjótt 
var hon uppseld

Føroya Skulabokagrunn 
ur sigur í tiðindasknvi. al av 
tí at tørvurm á føroyskum 
mállærutilfan cr storur i 
hægru skulunum. hevur 1 
grunnunn latið prentað nýtt 
upplag. so nú ber aftur til ; 
hjá lærarurn og næmingum 
at fáa hendur á bókina 

»Ein ferð tnn í førovskt- 
fæst til keyps i bókabuð- 
unum

Samarbeiðsavtala millum
Fólkating og
Danskir og tóroyskir 
politikarar vita ov litió 
um hvonn annan, og ti 
koma teir ofla vió 
skeivum metinguin 
Hetta skal ein avtala 
millum ungini bæói taa 
í rættlag

Ivøgting
G EO R G  l PET ER SEN

Henmng kasmussen, fotka 
lingsformaður og l.asse 
Klcin. løgtmgsformaður 
scttu sínar undirskriftir á 
aviatuna mikudagm

Avtalan gongur u( upp á. 
al økja um sanstarvið mill 
um icir iveir formannskap

imar Samstamð kal førasi 
um eina nevnd, og skal vera 
av kunnandi sla. >g soslall 
skal alt sum hev .i við log 
arurbciði haldasi uttaøfvri

I avtalum sicndur. al 
hctta skal siggj.i i sum em 
uthygging av vci.mdi sam 
arbeiði

Atiur ai form.n nskapun 
um. skulu eisiru eir baðir 
tøroysku fólkatmgsmenn 
tmr vera við i nevtidim

M i e l eEin Miele fer væl 
við hondunum
Hin or øfcint ofkut>parandi 
Tað loysir sea betn at 
vaska vtð M»eie onn at
vaska við hofKj
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Niels Pauli helstverandi í Føroyum
Køroya Banki rovnir nú at 
selja trolarnar Nicls 1‘auia 
og Skálaberg 1. sum teir 
hasa keypi a tvingsilssølu 

Anntinn Olsen i l øroya 
Banka sigur tvri Dimma 
lætting. at ahugi cr fyn at 
kcspa hcsi bæði sktpini, «*g 
N*ð cru komin bæði ur Føf 
oyum og uilondum

Ahugin í Føroyum ai

kcvpa Niels l’aula cr siorur, 
og ætlanin hja Føroya 
Banka er ti at kanna allar 
møguleikar. soletðis al 
Niels Pauli verður verandi í 
Føroyum l m hetta dettur 
niður fyn, verður rnáhð nk 
i«V uppattur. mcn sum cr, 
vcrður ali gjørt f'/n at setja 
hann i Føroyum

sk

Tvær týðandi ráðstevnur í Bretlandi
Labt>ur endar raó 
stevnuna nu, hin kon 
servativa verdur sett i 
vikuni

ABKRDEEN ' okt Diml
Tcir iveir storu llokkarnir i 
hreiskum politikki, -thc 
ugly sisiers . sum «>dda 
maðunn hja liheral demo 
kratunum. David Stecl. 
plagdi al kalla teir men sum 
kortim hava havi stjornar 
valdið i landinum til skiftis 
meginpartin av øldmi. hava 
árligu raðslevnur sinar tíð 
hga um hcystið

I abour raðsievnan i 
Bnghl«>n i Suðuronglandi 
fcr al vera av. og hin kon 
servaiiva, Fory-ráðstcvnan, 
hyrjar nu Mikið rok tvkist 
vera i báðum tlokkum, men 
teir roy na al tinna lov snir «>g 
ncyðsemjur. ið kunnu 
tryggja Óokkunum verandi 
støðuna tvey-flokka skip- 
amna inn i næstu øld
Smith sÍRruói
Flcstu hald.i. at royndir 
leiðarans i I ahourtlokkin- 
um at taka av hlokk at- 
kvø<5ugreiðslurnar. har vm 
isku yrkisfelagsskapirnir 
-atiu- so og so nógvar ai 
kvøður at raða yvtr, og 
lciðslumar so raddu yvir 
hcsum. voru i so nasadjarv 
ar <)g lað var um reppn>. al 
royndirnar tkki misevdnað 
ust

Men lað eyđnaiVst J«>hn 
Smith, formanni l.aNiurs, at 

na ein litlan metnluta 
fyn uppskolinum, sum ann 
ars flem fcrðir aður hcvur 
venð uppa tal

Sagt verður vanliga um 
løgfrøðingar i I dinhurgh. ai 
leir taka ongar kansir Men í 
scinastu viku sctti John

Humerki hja raóMrvnu I-rlx

Brown politisku framtið 
sina i veð og legði hana i 
hcndurnar a l.abourráð  
sievnum i Bnghton. Hctta 
var av niongum hildið vera 
v auduiuikii kansur al taka 

Men tað eydnaðisi so at 
vinna uppskotinum um 
~eitl fólk. ein atkvøða- 
frama

Fvrrverandi skuggaráð 
harnn tyri Skotland. Don 
ald Dewar. var ikki i iva um. 
al helta var glæsiligur sigur 

fað var b f  ivðandi sigur 
hj.i Smith - Ai formaðunn 
hja vrkisfelag tlutnmgs 
manna, Transport and Gen 
cral Workcr\ I nion. Bill 
Moms, vildi hava eina álil 
ismannakannmg. ti fdags 
skapur hansara hevur rcglu 
um, at rncinlutin var ov Itni, 
hcvur ongan tydmng

Surn fyrrvcrandi floks 
tormaðurm. Neil Kmnock. 
seg«5i -Sjalvt i rcglugcrðini 
hja tclagi flutningsinanna 
verður møguleikin fyn 
hroyttum reglum staðfcsl 
ur -

I hcsum cma ræmliga 
ivasaina lciki vann Smith 
bæt'n nyggjar hættir at 
grciða alkvøður á floksráð 
stcvnum og tveitti av sær 
grálitta dámin av einurn 
manni. sum var ov vann og 
ov línð framfystn 

F.yglciðarar í Bnghton

halda ikki, at malið snuði 
seg so nogv um hvussu val 
cvni til ParlamcniuS ver«>a 
koam hcldur um vtðurskiUi 
flokslciðslunnar vtð s« <n 
yrkistcløgini Og sun 
heild vcr«5ur mclt. at br«>vt 
ingin var fil tað betra

M ajor i andRle11i
Hcsa vikuna byrjar so ráð 
stevna konservaiiva lloks 
ins, har mikið rok hevur 
veri«5 um húskaparjv Imkk 
in, og hosdagin verður «>r«5a 
skifti um VA T. t c MVG 
ella meirvirðisgjald. á 
brenmvini i husarholdurn 
sum nógv eru óð um. m>> 
Margareih Thatchcr. rv rr 
verandi forsætisráðharnn

Hóast flein royndtr h|a 
floksmedarbciðarum at 
doyva málið nakað s<> tað 
verður ikki blást órímiliga 
nógv upp á ráðstcvnum. s«> 
vænta mong, at hetta ver«Mir 
eitt høvuðsmálið i Blask 
pool

Fisrni vcrður r «kna«ð við 
østng í sambandi . ið ætlan 
tmar um at leggja mctra 
skatt a eftirfønartolk >g 
húskt vtð nógvunt bs'rnum 
ti fletrt mótmæli cru longu 
gjørd. citt nu úr landnyrð 
ingspartmuin av Sk ilandi

Spumingamtr um. hvussu 
buskapurin vcrður umsitm 
og al figgjarmálaraðharrin

N«>rrnan I amont varð tra 
koyrdur, tara helst at sela 
dam a raðstcvnuna og 
kunnu seta spurnartckm við 
politisku framtið Ji>hn Ma, 
«>rs. vcrður hildið

Hottan l.urnonts urn at 
halda fram við álopum sm 
um a forsætisraiðharran. «>g 
at seta nyggj alop i vcrk .t 
raðstevnum, tara at gera 
støðuna upp attur fløktan

Ra«5hanm tyn Skotland. 
lan Lang. fer ikki at vcra i 
B I.k  kptHtl jusi tann dagin. ti 
harm kann cmans taka lut á 
ráðstevnum tys og Iriggja 
dagm. ta ið Major skal 
h.ilda r»v5u sina Men hann 
fcr at stu«Ma tor\ætisrá«5 
harranum av fullum huga 
>*g a allan hátt. verður sagt

Skolsku raðharT arrm  
Jam cs Douglas lordur og 
Mlarr Stewart vcra ávika 
vist i Japan og l'SA , mcðan 
ra ð ste sn a n  er. ti tcir skulu 
tmgast um nyggjar iløgur i 
Skotlandi

Men stríðið innan kon 
servaliva flokkm. sum nu 
hevur varað rættihga lcingi. 
kann lætthga gerasl hø\ 
uðseyðkcnm í BlackjXH*l. 
meðan onnur. hclst mcira 
týðandi mal. kanska als ikki 
verða viðgjørd so sakliga. 
surti tey skuldu, gremja 
nogv scg um jt.

T id in d a sk r iv  f r á  H a v n a r  H o rn o rk es tr i:

Heystkonsert í Norðurlandahúsinum
Sunnudagm 10 oktobcr 
1993 kl 16 fcr Havnar 
H»*morkestur at hava sína 
meira ella minm árligu 
heystkonsert i konsertsalin- 
um t Norðurlandahusinum 

Havnar Homorkestur fer 
vanliga i summarfn eftir 
ólavsøku og byrjar venjing- 
amar aftur fyrst í september 
við tí fyn eyga at halda ema 
konsert um mánaðarskiftið 
oktober-november Hesa- 
ferð verður konsertin eitt 
sindur fyrr. av tí at flein 
leikarar vcrða burturstaddir 
í m.a. heyslfrí, so nngt verð- 
ur at samla alt orkeslnð 
restina av mánaðinum

Rovni hevur venð at fing 
ið nmiliga fjølbroytta skrá 
til konsertina. uttan at 
henda gerst alt ov long.

Lagt verður fyri við 
lagnum Marching Through 
Georgia í etni útgávu hjá 
kenda enska tónasmiðinum 
Goff Richards. Hesm sami 
GofT Richards kemur eftir 
ætlan til Føroya í fcbruar 
næsta ar at vitja Havnar 
Homorkcstur

Nrsta á skránni er eitt 
hátiðarhgt lag hjá W agner. 
Prrxession To The Minster. 
eitt lag sum a pappinnum 
ikki sær so krcvjandi út. 
men tað cru ofta løgini við

teimum longu tónunum, 
sum tyngst eru at spæla og 
nngast em at fáa at hanga 
saman

Síðani verður skift til 
-renæssancu- tónleik, 
Pastimc Whith Good Com  
pany, sum sigst at ver 
sknvað av Henry VIII (tað 
er hann við konunum)

Høvuðsstykkið á kon- 
scrtim er eitt homorkest 
urverk hjá Enc Ball. ið eitur 
Resurgam við bíbilska und- 
irheitmum I Shall Rise Ag- 
ain Verkið var kappingar 
stykki í Onglandi i 1950 
Eríc Ball er annars ikki hcilt 
ókendur i Føroyum. munnu 
vtt ikki øll kenna hansara 
fralfku útseung av Havnar- 
marsjmum?

Og ongin homkonsert 
uttan teir goðu gomlu mar 
sjimar Hesaferð fall valið á 
Kenneth J. Alford og Colo- 
nel Bogey On Parade. ein

marsj fantasi yvtr kendastu 
marsjtmar hjá honum

Fyrt stuttum andaðist 
Gunnar Mikkclscn Hann 
hcvur sknvað flein kcnd 
føroysk løg. og tá hann cis 
mi var ein av teirnum 
»gomlu« i Havnar Homor 
kestrr, er sjálvsagt, at i»r 
keslnð fcr ai spæla lónlcik 
hjá honum. og verður lað 
Tónamyndir. ein útseting 
hjá Robcn Oughton av 
nøkrum av løgunum hja 
Gunnarí

Siðam er Goff Richards 
aftur á skránni vtð A Dtsney 
Fantasy, ein samling av 
kendum løgum ur Disney 
filmum. og endað verður 
vtð einum marsji í heldur 
meira nútímans smði eftir 
Ronald Hanmer

Havnar Homorkestur 
spclir. sum so ofta fyrr. 
undir leiðslu av Ova Olsen

Viðmerkingar

Landsrættardómur

Kftir Kystara landsrættar 
dóms utsøgn um Heyga

drangsmálið. hevði tíð- 
mdama«5ur SvF samrøðu 
við Atla Dam, fyrrv løg- 
mann, ið var ikki sørt 
hugvekjandi at lýða á. tá 
hann tulkaði dómin um 
fríkenning. at nú mátti 
ahyrgdm vísast til advo- 
katar og grannskoðarar, 
hvør skal siga eg og aðnr 
eru osekir. og hann hevur 
jú sitið landsins løgmaður 
i SFKSTAN ár

Vit hoyrdu eisini eftir 
dómin tnggjar advokatar 
uttala seg. ið høvdu heilt

aðra hugsan (tulkan* 
Løgið at Atli kundl í 
størsia álvara orðbera 
seg, sum hann gjørdi við 
at visa alla áhyrgd frá 
landsumsitingini

Menniskjan má sigast 
cr eitt løgið kykt frítt 
fyn sjálvkntikk

Tað kann ikki tigasl 
torskilt. at ávísir politik 
arar scta seg ímóti umfat 
andi kanning av landsms 
umsitingarliga huskapi, 
men hcldur umhcra scg 
við, al kanmng loysir

ongar trupulleikar. ísta«5in 
brúka kreftir at fáa ncyv 
ar og greiðar umsitmgar 
reglur Solerðis hov.tr ia«5 
løgmanm at umhera 
framferðarháttin

Hvat cr eitt rættarvam 
felag ’ Og cr tað bcn fvn 
ávís fólk»

Tað ma nu vera komið 
har til. al fólkið tær høvi 
al fella sin dom

I). J. Sørensen.


