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Viðmerkingar til aktuell mál
Polar Sea á land av
menniskjaligum ávum Trúgvið ikki, at bretsku

»oIjuserfrøðingarnir«
eru nakrir filantropar

Báðir yvirmenninir
foru av brúnni umleið
kl. 21.15 leygarkvøldið
6. november í tí góðu
trúgv. at annar fór aftur
á vakt sum skjótast.
Polar Sea var tá staddur millum Raktanga og
Kjalnestanga. Vió 10
mfla ferð hevði hann
beina kós norður
gjognum Sundini. við
hvørgum yvirmanninum á brúnni. Ongin
gav Polar Sea ordrar at
venda í bakborð við
Selatrað. Sjófrágreiðing varð hildin hósdagin í Føroya Raetti.

14 tlið oljuna liggja, har hon er, so at okkara eftirkom arar kunnu eiga hana
afturfyri tær ræðuligu brotsgerðir, okkara spekulantar hava fram t. Bretar
hava vit einki at tosa vib um - teir eru fíggindar okkara
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Sambært sjófrágrciiVngini í
Føroya Rætti hósđagin, so
bcr til at siga. at taó var ein
menniskjaligur feilur, at
Polar Sea rendi á llúrarnar
uttanfyri Selatraó, leygarkvøldió 6. november, uml
kl. 21.30.
í teirri góóu trúgv. at
skiparin hevur yvirtikió
vaktina á brúnm, fer stýrimaðurin nióur í messuna at
skriva undir tollpappírir
Áórenn stýrimaðurin fer av
brúnni kl. 21.15, greióir
hann skiparanum frá radarpositiónini og hvar skipió
er. Tá hann fer av brúnni
stendur skiparin og hyggur í
radaran. Stýrimaóurin fer
nióur í messuna at skriva
undir tollpappirini. Skiparin
fer av brúnni í skiparakam
arið stutt eftir, tí hann skuldi
táa sær sigareltirnar, ió lógu
á boróinum í kamarinum
Hann trýr, at stýrimaðurin
fer aftur á brúkvavaktina, tí
hann hevði bióió stýrimannin skundaó sær
Ta skiparin hevursett seg
vió boróió í kamannum. sær
hann stýrimannin við ferð
konia upp gjøgnum leytaran frá messuni. og er nú
slettis ikki í iva, at hesin
skundar sær upp aftur á
brúnna. Stýrimaóurin, ió
kemur upp gjøgnum leytaran er á veg eftir gongini og
nióur í sítt egna kamar.
Hann roknar við, at skiparin
er á brúnni, og er i góóari
trúgv. Sostatt er eingin á
brúnni uml. 15 teir seinastu
minuttirnar

Krágreiðing skiparans
Polar Sea hevði landað
rækjur í Hirtshals og var á
veg til Rækjuvirkið á Oyri
at landa seinastu 80 tonsini
Tveir yvirmenn skiftust um
vaktina á brúnni. Skiparin,
Hrland Olsen. og 1 stýri
maóurin.Óli Joensen. Vakt
irnar vóru seks tímar - við
hvørt styttri og við hvørt

Styrimaóurin, Oli Joenstm, avmyndaóur
hosdagin
nakaó longri.
Skiparin greiddi frá í
rættinum, at hann hevði lagt
seg at sova kl I 8.00 og varó
vaktur kl 20.00, tí Polar
Sea hevói maskinsteóg.
Hann fór á brúnna nakaó
eftir kl. átta og setti kósína.
Teir vóru góó 4 sjómíl úr
Hystnesi Hann gav stýrímanninum boó um at halda
leiðina fram, ti hann skuldi
orna tollpappírir og annaó
Var síðani aftur á brúnni
tvær ella tríggjar ferðir
seinni. Veórió var gt*tl og
Polar Sea sigldi vió 10 mfla
ferð.
Skiparin greiddi frá, at
seinastu feró hann var á
brúnni var uml. kl. 21.15.
Hann baó stýrimannm fara í
messuna at skriva undir
tollpappírini »Ger skjótt
av« greiddi skiparin frá. at
hann hevði sagt vió stýrimannin. Fór stðani stutt aftaná niður í skiparakamari
eftir sigarettunum Tá hann
sær stýrimannin koma upp
gjøgnum leytaran, hugsar
skiparin ikki meira og veróur verandi í kamarinum
Undir
sjófrágreiðingini
bleiv skiparin spurdur, um
hann hevði nýlt rúsdrekka á
turinum Skiparin segói seg
ikki hava nýtt rúsdrekka I
politiraportini stendur, at tá
skiparin stutt eftir varð av
hoyrdur, varð mett, at hann
als ikki hevði nýtt rúsdrekka Uppá fyrispurning í
rættinum, um hann metti
stýrimaðurin var ávirka’tur,
segði skiparin, at tað metti
hann ikki

KráRreiðinjí
stýrim ansins
Stýnmaóunn greiddi frá, at
hann hevói vaktina frá kl.
14.00 leygardagin Skipann

>eg inn til sjófrágreióingina i Førova Kætti
M \nd Thomus

hevði bióió um veking, tá staddur, tá skipió rendi á.
teir nærkaóust landi Han
Stýrimaóurin greiddi víóbleiv vaktur 5 sjómíl úr ari frá, at tað ikki er vanligt,
landi.
at stýrimaðurin siglir sein
Tá skiparin kl. 21.15
asta strekkið, tá farvatnið er
kom á brúnna, trúói stýritrupult. Hg var i góóari
maóurin at hann hleiv avtrúgv. tí skiparin stóð á
loystur frá vaktini Skiparin
brúnni, tá eg fór av brúnm
baó meg fara í messuna at
skriva undir tollpappírini
A la rm u rin ik k i fra
Hann segói seg ikki minnast, at skiparin hevði sagt
Fram kont eisini i rættinum,
við seg, »ger skjótt av«.
at dagbókin ikki nágreiniHann avvisti ikki, at skiparliga var førd henda túrin
in hevói sagt tað, men segói
Umframt kom fram, at
seg ikki hava hoyrt taó
eingin dekkari var settur at
Hg greiddi honum frá rahalda vakt á brúnm, ið vandarpositiónini og hvar skipliga er mannagongdin, tá
ið var, síðani fór eg av
siglt
verður
innanlands.
brúnni. Spurdur um hann sá
Hetta segói stýrimaóurin
skiparan
koma
aftaná,
seg kanska hava skyldina i.
segði stýrimaóurin, at taó
Polar Sea sigldi vió ragjørdi hann ikki.
darkenning, men alarmurin
Hann segói seg heldur
var ikki settur til Skipann
ikki leggja merki til, at skipgreiddi frá, at tá hann fór av
arin var á kamarinum, tá
brúnni stiSð sjálvstýrarin til
hann kom upp gjøgnunt
Maskinmeistann, Eljón
leytaran. Men legói aftrat, Johannesen, varð eisini avat hann kanska hevði sæó
hoyrdur. Umframt vóru trý
hann, um hann visti at hann
onnur vitni avhoyrd. Hesi
var har Tann tankin var
vóru dekkararnir Jóanes N.
ikki til staóar Trúði skipar
DalsgarO og Tórður Olsen.
in var á brúnni, segói stýriHitt av vitnunum segói seg
maðurin.
ikki hava sæó Óla koma í
í kamannum fekk eg
messuna at undirskriva,
mær nakað at drekka Millmeðan hitt vitnið segði seg
um annað nakrir stórar
hava sæó Ola i messuni
snapsir, so hýrurin var góóGuðrun Hansen. systir
ur, ta skipið kom r' hav n eftir
stýrimannm, varó eisini avlangan túr, greiddi stýri
hoyrd. Hon greiddi frá, at
maóurin frá. Spurdur um
hon hevði ringt umborð á
hann hcvði drukkió nakaó
skipið uml. kl 21.20. Tá
áórenn, segói stýrimaóurin,
hevði skiparin tikió telefonat taó hevði hann gjørt, men
ina og sagt, at hann hevði
taó var onki stórvegis - sent Óla niður i messuna at
nakrar fáar ø!
skriva undir tollpappinr
Tá stýrimaðurin hevói
Hon skuldi so ringja aftur
tJngió okkurt gott niðurum,
seinni.
skuldi hann fara uppaftur á
Hnn er eingin ákæra reist
brúnna at vita, hvussu langt
i málinuni. Um eina goóa
skipió var komió Hesa tíóviku kemur úrslitið av rúsina rendi skipið á land, men
drekkakanningini aftur úr
stýrimaðurin dugdi ikki at
Danmark
siga, hvar akkurát hann var

Kingin var á brunni at geva Pnlar Sea boðini at venda i hakhoró. F.ins og skipari og stvrimaóur, a hvør sinum kamari
vóru í góóari trúgv, var eismi Polar Sea í góóari trugv, tá hann við 10 mila feró var i veg noróur gjøgnum Sundíni

Mong eru dømini í heinis
søguni um niðurundirkomnar tjóðir. ið hava
bjóðað figgindanum vælkomnum Ja, enntá nazistar eru bodnir vælkomnir
av
undirbrotligum
stjórnum.
Hvat fer fram her á
landijúst íhesum døgum ’
Jú. mánadagin 15. nov.
kemur veldug bretsk sonevnd »oljuserfrøðinganevnd« og skal gista her
til hósdagin I 8.
Hr verulíga nakar í hesum landi so bláoygdur at
trúgva. at hetia er ein
sendinevnd, sum vitjar
okkara niðurundirkomna
land einans av filanlrop
iskum orsøkum' Helst
eru fleiri, sum halda tað,
Talan er um cinki
ininni enn størsta figginda
Føroya innan komandi
oljuvinnu, sum kemur at
sninlda. Teir vita, at føroyingar búskaparliga eru
á knøunum og fara at
ganga við til alt
Bert fáar mánaðir eftir.

at bretar sendu amcri
kunnu vit rokna vió al faa
kanskt skip 17 fjórðingar
kanska eitt promillu av
inn um føroyskt mark at
úrtøkum. meóan bretar
gera
kriminellar
seisfara avstað vió restini
miskar kanningar. eru teír
Sannlcikin er tann. at
so nasadjarvir at koma at danskir kapitalistar hava
»vitja«
okkum,
helst
nióurbundið okkum T í
leggja okkum lag a, geva
koma bretar nu al tosa við
okkum góð ráð eini kom
okkum Løgting og land'
andi oljuvinnu viðvíkj
slýri hava als einki vald.
andi.
hoast løgtingsmenn tvæt
Onkur trýr helsl hesum
la tómt tos i dagavis t
svarta sjónleikarhusinum
møsni. Men vita skal alt
Føroya fólk, al hetta er á Tinghúsvøllinum. V'ald ,
ið er i Bruxclles
enn ein av nógvum ráða
gerðum móti Føroyum
Seismiskar kanmngar
Vit hava einki sum
verða gjørdar, og tær
helst at tosa við figgindan
verða seldar til hægst
um Ein figginda. sum
bjóóandi
Ncyvan eru
hevur eittans endamál. At
nevndu kanningar. sum
fáa sum mest hurtur ur av tilvild vóróu uppdag
føroysku oljum Alt annaó
aðar. lær einastu, sum
er tvætl. Teir koma ikki
fremmand lond
helst
mannsterkir fyri at hjálpa
bretar
hava gjørt innan
okkum. Hugsa bert um
mark okkara
tey órímiligu marknaðar
Vit mugu nú
ikki í
krøv, teir seta okkum.júst
morgin
gera okkum
fyn at tryggja sær sjálv um
pura greitt. al oljan fer
oljuna
ikki at bjarga okkunt
Her í Noróurlondum er
burtur ur nakran krcppu
staófest. at danir fingu ta Taó kann einans eitt nytt
vánaligastu oljuavtaluna
samfclag gera
við útlendingar. meðan
Kanska onkur minnist
norðmenn fingu ta bestu
aftur til 1474, tá heims
Vert er eisini at leggja
umfatandi olju krcppa«
til merkis, at í »FrágrenV
var (hóast hetta var ein
ingini frá Oljuráðgeving
fiktiv kreppai Her á landi
arnevnd Landsstýrisins..
sluppu privatbilar ikki al
verður at kalla alt nevnt. ko\ra sunnudag og eftír
uttan tað mest sentrala.
klokkan b á kvøldi.
nevniliga
býtisviður
Sunnudagar sast tú úti a
skiftið millum Føroyarog
gøtunum fólk spáka, sum
onnur lond. T.v.s., at vit
tú helt vera deyó fyri tlem
arum síðani. Tá kom und
skulu neyvan rokna við
eitt nú at faa eina helvt um
an kavi, at USA við sinum
helvt
avtalu.
Heldur
ómetaliga oljuríkidømi i

mest
møguligan
mun
goymdi sina olju. og held,n nýtti olju úi Miðey '111
Tað var umráðandi at
nýta
fremmanda
olju
fyrst Tá hon er uppi. hevur USA sína egnu olju
Hvi gera vit ikki tað
sama? Tað er vitleyst at
hugsa sær. at vit, sum
fíggjarliga
iiggja
á
knøunum undír danska
yvirvaldinum og eru á veg
inn 1 HF, sum ein donsk
blindgørn, skulu fáa eina
avtalu. sum hjalpir nakað
sum helst upp a sundur
sorlaóa búskapin Vit eiga
at goyma okkara olju
nogv ar fram í tióina. Vit
skylda
okkara
langommu og langabbabørn
um hetta fyri tær buskaparligu brotsgeróir. sum
okkara
kraddarar
og
spekulantar hava framt í
navni hálovaóa marknaóarbúskapsins
Vit kunnu einans loysa
kreppuna sum ein sjálvstvvðug tjoó. har fólkió og
ikki spekulantar, stýra
landinum.
l.atið oljuna liggja. har
hr*n er. sr* at eftirkomarar
okkara kunnu eiga hana
afturfyri tær ræðuligu
brotsgerðir, okkara spe
kulantar
hava
framt
Brctar hava vit einki at
tosa vió um. hvat olju viðvíkir Teir vóru skjótir at
gloyma tómu lyfti Chur
ehills nl føroyingar eftir
Annan Heimsbardaga.
Arnhjørn R. fhomsen.

Fiskurin skal
hondskerast
Løgmaóur,
landsstýrisfólk. politikarar og nógv
onnur
hava
gjøgnum
seinastu 20 anni meylað
um, at bara vit kunnu
veióa eina nóg stóra
mongd av fiski. so er vælferóarsamfelagió Føroyar
bjargaó
At vit troyttu bæði okkara egnu og aðrar grunnar
og sópaóu alt. sum livdi.
við øllum teimuni mest
nýmótans skipum, tólum
og amboðum. tosaði eingin um.
011 henda øgiliga fiskarúgvan skuldi so geva arbeiði til Føroya fólk bæði
á sjógvi og landi
Og fyri at viðgera hesa
ómetaliga stóru fiskanøgd skortaði ikki {x*litikarum at geva studning
og bankum at geva lán til
at byggja stórar høllir
næstan við hvørt havnarlag og fylla hesar høllir
við
maskinum,
sum
høvdu eina orku til at viðgera nógvar fcrðir meira.
enn vit kundu fiska
Og allur hesin fiskur fór
av landinum sum bert
hálvtilgjørd vøra Keyparamir griggjaðu sær 1
hendumar, ti bert við
lítlan viðgerð, kundu teir
selja henda fisk fyri dup-

ult so góðan prís
Hesin p*olitikkur
ella
hetta mynstrið er í sjálv
um sær berur ørskapur, tí
væl goymir havið eitt øgi
ligt rtkidømi av fiski og
øÓFum livandi kyktum.
men hetta pinkulitla Før
oya
land
við
sínum
47.000 íbúgvum hevur
ikki loyvi til at rokna sær
meira enn ein vissan part
av havsins tilfeingi, og vit
hava ikki loyvi til at oyðsla við rávøruni og bara
kradda inn undir okkum.
Tað er jú beinleiðis vitleyst, at vit skulu fiska eftir framleiðsluorkuní hjá
øllum maskinunum, sum
vit hava fylt landið við fyri
hundraðir av milliónum,
og sum eisini kosta nógv
at dríva.
Alt ov nógvir av okkara
politikarum hava als ikki
skil fyn húsarhaldi (økonomi), tí er fíggjarstøðan í
landinum so út av lagi
ring.
I greinastubbum hesi
scinastu ánni havi eg
mælt til, at fiskurin, sum
skal skerast til flak, verður skorin við hond Meðan
politikarar og nógv onnur
siga bara. at tey ætla sær
ikki aftur 1 miðøldina at
viðgera fiskin bcrt við

handakraft
Og sølufólkini agentarmr vita sum er, at bara
tey siga fyn fólki, at motin
er soleiðis, at allur fiskur
eigur at skerast við ma
skinum, so fáa tey við
hald Ja, eg havi enntá eisini hoyrt fortalt, at teír,
sum selja maskinumar,
hava
stungið
høvdini
saman við teimum. sum
keypa flakið. at tey bara
mugu keypa flak skorið
við maskinu. Ein óndur
sirkul
Onkur, sum arbeiðir á
flakavirki, sigur fyri mær,
at tað eru maskinurnar.
sum stýra arbeiðinum. og
tkki arbeiðsfólkið sum
stýrir maskinunum Við
øðrum orðum: tað fer
ótrúliga nógv fyn skeyti,
og tað verður alt ov nógv
svinn 1 mun til, tá hvør
fiskur verður hagreiddur
við handamegi
Tað frøddi meg lí almikið. at stjónn a Føroya
Fiskavirking
nú hctta
kvøldið 1 sjónvarpinum
segói bart út, at flakavirkim ongantió ov skjótt
máttu fara í holt vió at
skera fiskin við hond
Tá sandmaðkur ella
annað brek er við ti cin
staka fiskinum. má tað

vera lættari at síggja
hetta. ta skorið veróur vió
hond
Sleppa vit okkum av
við meginpartin av maskinunum og gagnnyta
allan lisk, sum fæst við
Føroyar
og so fáa vit
kanska eitt smdur aðra
staðni eisini
en eg av
tetrri askoðan, at tað er
nógmikið av fiski og
øðrum, sum fæst úr sjónum í dag Hvt kunnu vit
ikki sjálv tilvirka svartkjaftin, sum er á Føroya
leiðini?
Tá eg sigi. at vit skulu
klára okkum við okkara
egna sjógv fyn mesta
partin. st* skal tað ikki
skiljast solciðis, at vit
kunnu fara upp aftur á
tann livifótin
heimsins
hægsta sum verið hevur
í Føroyum nú i nógv ár.
men á ein sámiligan livifót sum tilfeingið úr sjónum loyvir okkum
Tað verður nógv funnist at stjóranum fyn Føroya Fiskavirking, mcn tá
hann hevur fingió fólkið i
arbeiði 1 staðin fyn allar
maskmumar, sum eru ein
av orsøkunum til, at alt cr
tanð á heysin, cr øll orsøk
til at rósa honum
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