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Rækjuflotin tosar
fyri deyvum oyrum
Landsstýrið hevur giv- Økja um flotan
fæst fyri rækjurnar, ikki at
ið tveimum rækjutrol- Tískil varð at kalla einki rækjuflotin er ov lítil, sigur
fiskað av rækjukvotuni við Jákup Egholm Hansen.
arum innflutningsSvalbard í fjør. ístaðin fóru
loyvi, millum annað
skipini á Flemish Cap, og
við tí fyri eyga, at
rættiligt rækjurok tók seg Landsstyrið lurtar ikki
Hann fýlist á, at landsstýrið
gagnnýta kvotuna við
upp.
- Fiskiskapur við Svalbard ikki lurtar eftir rækjuvinnuSvalbard. Sambært
ni.
lønar
seg
bert,
um
onnur
rækjumonnum loysir
Nú hava teir verið so
veiða kemur inn í myndina,
hetta ongan trupulsum alternativ. Og nú kvot- glaðir um, at húkaflotin og
urnar við Svalbard eru økt- trolaraflotin kom fram til
leika, tí fyrst má tað
semju, og vinnan sjálv
løna seg at fara til Sval- ar, kundu vit fingið ein part eina
av toskakvotuni tillutaðan, loysti trupulleikamar. Okkbard.
sigur Jákup Egholm Han- um øna teir ikki aftur, sigur
GEORG L. PETERSEN

M aria Eide 100 ár
í morgin verður Maria Eide sess og ein góðan kaffiPetersen, fyrrv. lærarinna í munn.
Maria hevur givið út lesFunningi, 100 ár. Hon er
búsitandi á Lágargarði í trabøkurnar Lívsins Vatn,
Havn, har føðingardags- Lívsins Kelduvað og Lívsins
Breyð við lestrum, hon
haldið verður. í morgin kl.
10 fp. vitja umboð fyri al- hevur týtt, og so bøkurnar
mennar stovnar; kl. 11 Konglar, Rekar og Snøklar
verður gudstænasta við Ax- við siðsøguligum greinum
el Tórgarð, presti; kl. 15 um gerandis- og høgtíðslívið í Nólsoy, haðan honm er
verður borðhald.
Dimmalætting hevur vitj- ættað, og í Funningi, har
að Mariu á Lágargarði og hon var lærarinna frá 1924
prátað við hana. Hon var til 1959.
Fyri bókmentaligu avrik
birg henda dagin og treiv í
Harru Pæíur og Elinborg: síni fekk Maria Eide í 1978
»Set teg niður við mínum Bókmentaheiðursløn M. A.
borði, drekk við mær í Jacobsens.
dag...« tá hon beyð okkum

S já umrødu inni í blaðnum

Supernevndin
liðug

Endurreisingarnevndin før fyri at steðga tí skeivu
gongd, ið fer fram í løtuni
gav umboðum fyri
og sum snýr seg um ta stóra
landsstýrið munnliga
fólkaflyting av landinum.
Skal samfelagið fáast
frágreiðing um úrslitið
uppaftur á eitt nøkunlunda
av arbeiði sínum týshampuligt aningarstøði, má
dagin.
okkurt henda, sum ger at
BEATE L. JENSEN
Týsdagin hevði landsstýrið
fund við sokallaðu superne\ndina, ella endurreisingarnevndina, sum hon eitur.
Supemevndin er liðug við
frágreiðing sína, sum inniheldur nøkur uppskot.
hvussu vit kunnu fáa samfelagsligu hjólini at mala
aftur so smátt m.a. við at
gera brúk av tí, sum vit duga
og sum vit hava evnir til.
Tó má viðgangast, at vit
hvørki hava evnir ella eru

fólk verða verandi her. Og
tað er ikki sum at siga tað heldur ikki hjá eini endurreisingarnevnd.
Tað, sum gekk fram av
fundinum við landsstýrið,
har løgmaður, Marita Petersen, var hjástødd saman
við fleiri landsstýrismonnum, var ein munnlig frásøgn
úr frágreiðingini, sum skal
reinskrivast og prentast ein
av fyrstu døgunum.
Formaður í endurreisingarnevndini er Rolf Guttesen.

5,1 mió. kr.
frá Orra fyri
laksakvotuna
Felagið Laksaskip og umboðsmaðurin hjá tráðuntonnum, íslendingurin Orri
Vigfússon, eru komin ásamt
um sølu av føroysku laksakvotuni.
Sambært avtaluni, sum er
galdandi fyri 1 ár í senn, fáa
føroyskir laksamenn 5,1
mió. kr. fyri lakskvotuna f
ár.
Laksaskip hevði ætlað
sær meira fyri kvotumar,
men prísurin er tó hægri enn
í fjør tá 4.8 mió. kr. varð
latin.
Samlaða laksakvotan er
er 550 tons, og eins framm-

anundan verður møgulig
royndarveiða mótróknað
heildarprísinum.
Partamir hava verið
ósamdir um, hvussu laksaavtalan skal tulkast, men
slfkar trætur skulu nú
beinast av vegnum.
Føroyingar hava tulkað
avtaluna soleiðis, at samráðast skal av nýggjum,
hvørja ferð, nýggj avtala
skal gerast. Tað gera íslendinfar hinvegin ikki.
Landsstýrið leggur avtaluna fyri løgtingið til góðkenningar.

Jákup Egholm Hansen.
sen.
Hetta var tað, sum t síni
Fyri at fáa kvotuna við
Svalbard gagnnýtta, hevur tíð tók grundarlagið undan
Rækjuskip
landstýrið givið tvey inn- Felagnum
flutningsloyvi
til
tvey seinnu helvt av 80-unum.
Áðrenn hetta hendi, var
rækjuskip afturat.
- Hetta erjúst sum við eini tað Felagið Rækjuskip, sum
sjúku, at um ein ikki dugur býtti kvotumar millum
at skilja sjúkueyðkenni, ber rækjuskipini. Men tá landsheldur ikki til at lekja. stýrið eitt tíðarskeið gav
Trupulleikin er, at ov lítið innflutningsloyvi til upp í

móti tjúgu skipum, fór
grundarlagið undan felagnum, og landsstýrið býtti
kvoturnar í staðin.

Loysir cinki
- Tá hetta hendi, vóru
níggju skip limir í felagnum.
Tað er tað sama sum nú vit
skulu endurreisa felagið,
sigur Jákup Egholm Hansen.
Hann vil kortini ikki siga,
um pláss er fyri fleiri skipum í flotanum, nú landsstýrið hevur givið nýggj innflutningsloyvi.
Men tað loysir so ongan
trupulleika í sambandi við
at rækjukvotan við Svalbard ikki verður gagnnýtt.
Trupulleikin er ikki ov fá
skip, men at tað ikki kann
løna seg at fara til fiskiskap
har, sigur Jákup Egholm
Hansen.

Landsstýrið kann ikki
hava gjørt sær greitt, hvar
trupulleikin liggur. Trupullekin við at rækjukvotan við
Svalbard ikki verður fiskað,
er at tað ikki loysir seg at
fara, vegna ov lágan prís.
Flotin er nóg stórur sum er.
Hetta sigur Jákup Egholm Hansen, ið er millum
stigtakararnar til at fáa lív í
aftur Felagið Rækjuskip.
Landsstýrið hevur býtt
kvotuna við Svalbard, og
rækjuflotin fekk ikki tað
hann ynskti, nevniliga ein
part av toskakvotuni.
Hetta hevur vinnan annars biðið um fyri eini tíð síðan. í skrivivarð víst á, at um
tað skal loysa seg at fiska
rækjur við Svalbard, er
neyðugt at fáa part av
toskakvotuni.
Rækjurnar við Svalbard
er sonevndar ídnaðarrækjur, ella pilkirækjur.
Prísurin á hesum rækjum er
so mikið lágur, at tað loysir
seg ikki at fara á leiðina, Tað loysir seg ikki at fara á rækjuveiðu við Svalbard, og tí varð at kalla einki fiskað av
bert at royna eftir rækjum. kvotuni. ístaðin fyri at lurta eftir vinnuni, vil landsstýrið loysa trupulleikan við at økja
um flotan

Norðmenn siga seg eiga økið
uttanfyri fýra fjórðingar
Mánakvøldið var samanbrestur millum dominukansku skipini og
norsku sjóveijuna.
Tvey ávaringarskot
vórðu skotin frá sjóverjuskipinum.
- Teir siga seg eiga
økid uttanfyri fýra
Qórðingar úr landi,
men tað stendur ikki í
Svalbardsáttmálanum,
sigur Jørmund Vágadal, reiðari.

Hetta fekk skiparan,
Dánjal Petur Nielsen, at
geva endaligt boð til manningina, at trolið skuldi hálast inn. Og kósin hjá skipinuni varð sett eystureftir
móti sokallaðu Smoguni.
Og norska sjóverjuskipið
var alla tíðina í hølunum.
Skipini hjá Amfar Dominicana komu á fiskileið
seinnapartin í gjár.
Norska útvarpið visti í
gjár at siga, at norðmenn
ilskaðust á norsku myndugleikarnar, tí ov nógvir pengar vórðu brúktir til eftirlit í
Svalbard-umráðnum.

DIA MIDJORD

Ikki í sáttmálanum
Seinasta orðið er ikki sagt í
stríðnum millum reiðaríið,
Amfar Dominicana, og
norsku myndugleikamar.
Men nú er stríðið í Barentshavinum harnað munandi.
Mánakvøldið skeyt sjóverjuskipið, Andenes, tvey
ávaringarskot eftir skipinum, Zaandam.

Løgmaður
til London
Tíðin cr komin, tá umboð
fyri landsstýrið aftur skulu
til samráðingar við bretar.
Mánadagin 24. januar
fara løgmaður og fleiri til
London. har marknaðarsamráðingar verða Hetta
vera helst drúgvar samráðingar.’
B.

Jørmund Vágadal, reiðari
hjá Amfar Dominicana, sigur, at norðmenn tvíhaldað
um nakað, ið als ikki stendur í Svalbard-sáttmálanum.
Og tað má metast rættiliga
løgið.
- Skiparin á sjóvetjuskipinum hevur sagt við okkara
skipara, at Svalbard-sátt-
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málin er bert galdandi frá
landi og út á fýra fjórðingar.
Og alt uttanfyri fýra Qórðingar er norskt umráði,
greiðir Jørmund Vágadal
frá.
- Og hetta er púra burtur
út vón og viti, sigur hann.
- í sáttmálanum stendur
púra greitt, hvussu ymsu
positiónimar eru fyri økið,
og har verður einki nevnt
um fýra fjórðingar. Bert at
hetta er Svalbard-økið.

Kunnu einki gera
Higartil hevur dominikanska lýveldið við 100%
vissu, sagt seg stuðla sjónarmiðunum hjá reiðarinum,
Amfar Dominicana. Og tað
halda teir á við.
- Torført er at siga,
hvussu norðmenn sleppa

í dag

burturúr hesum, men um
Dominicana ikki tímir at
halda fram, so verður torført hjá okkum at gera nakað víðari, sigur Jørmund
Vágadal.
Zanndam og Atlantic
Margaret høvdu júst fingið
væl av fiski, tá sjóveijuskipið. Andenes, kom fram á
teir. Teir høvdu ikki fingið
nakað serligt fyrsta mánaðin, men henda mánadagin
var so fitt av fiski.
Verður eingin fiskur at
fáa í Smoguni komandi
dagarnar, koma skipini hjá
reiðarínum heimaftur.
Og Svalvard-sáttmálin
skal viðgerðast av nýggjum,
tá allir partar eru til staðar,
verður upplýst. Og hetta
skal helst verða sum skjótast.

FU N D U R
Mánakvøldið 17. januar kl. 19.30
verður fundur á Sjómansheiminum í
Runavík, fyri øllum Sambandsáhugaðum.
Umframt tinglimir úr Sambandsflokkinum verður Martin Heinesen jarðfrøðingur eisini við.

K ann kom a samfelagnum a ftu r um brekku
Sam stundis sum stór krøv verða sett bankunum,
verða tiknar politiskar avgerðir, ið gera tað enn
tyngri at reka bankavirksemi, sigur Jørn Astrup
Hansen í drúgvari samrøðu við Dimmalætting.
Hann hugsar serliga um figgjarognaravgjaldið.

Gom lu d an gu rn ar
m ugu skiftast út
Hetta er m.a. nakað av tí, sum felagið SKJPATING
fer at taka upp til kjak, nú skipafloti okkara er um
at gerast ov gamal. SKIPATING varð sett á stovn í
fjør, men ikki fyrr enn nú eru reglur gjørdar at arbeiða eftir, og í mars verður aðalfundur.

M edan kongressin
svansar
Annfinnur í Skála, studentaskúlalæ rari, hevur í
dag drúgva og forvitnisliga grein við viðmerkingum til íllgitingar um støðuna i samfelagnum í dag
og til lóggávuvaldið. Seinni p artur kemur í blaðið
leygarđagin.

Løgtingid ella K jartan
Hoydal, ið h ava vald
Óli Jacobsen formaður í Føroya Fiskimannafelag.
stendur fast við sítt í tulkingini av heimildini at
gjalda ú t serliga viðbót til langfarafiskimenn fyri
telefonútreiðslur.

Tíðindi ú r útheim i
Nú verður loftálop á Bosnia-Hercegovina fjTÍreikað. Trygdarráðið f ST hevur góðkent æ tlanirnar og
NATO er biðið a t tak a neyðugu stigini. - IRA
sleppur nú í fjølmiðlamar. írska stjóm in hevmr
sett úr gildi 30 ára gam alt forboð, ið hevur sýtt
ólógliga tjóðskaparfelagsskapinum IRA og politikarum úr Sinn Fein-flokkinum a t koma til orða í
almenna sjónvarpinum.

2000 bussar skulu koyra
í Lilleham m er
í februar verða olympisku v’etrarleikim ir hildnir í
norska bvnum Lillehammer. Vit fara í dag og í
komandi bløðum at gera eitt sindur burtur úr
vetrarleikunum, har privatkoyring ikki verður
loyvd. 2000 bussar røkja ta uppgávuna.

Teldupappír
i samanhangandi
longdum!
Skjót avgreiósta
Kappingarførur
prísur
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