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Undir hamaran
Húsini hjá Saltsoluni 
og ognirnar hjá Lf. 
Hitafelagnum skulu 
seljast í Fútarættinum í
næstum.
Næsta hósdag verður restin 
av ognunum hjá Lf. Hitafel- 
agnum seldar á tvingsils- 
sølu i I utarættinum 

Tað var herfyri, at Lf. 
Hitatelagið í Hoyvík fór í 
likvidatión.

Fyrí at ikki sethúsini í 
Hoyvík skuldu missa fjar-

hitan. gjørdi Tórshavnar 
Býráð av at keypa ein stóran 
part av ognunum hjá Hita- 
felagnum, men av tí at fleiri 
lán vóru í ognunum, bar ikki 
til at selja alt undir einum 
fyri ein slikk, og tí mátti 
gerast at av fáa ognimar 
undir hamaran fyri at fáa 
sum mest fyri tær

Tað, sum selt verður í 
Fútarættinum hósdagin, er 
ein hitamiðstøð, sum stend- 
ur Millum Gilja, 650 m av 
Ijarhitarøri Millum Gilja, 
1780 m av tjarhitarøri í 
Lítlagili I. stig og 1800 m

av fjarhitarøri í Lftlagili 2. 
stig

Hinaferð í næsta mánaði, 
nærri 29. mars, skal bygn- 
ingurin hjá partafelagnum 
Føroysk Saltsøla seljast í  
Fútarættinum.

Pf. Føroysk Saltsøla fór 
fyri nakað síðani í insol- 
venta likvidatión. Sølan í 
Fútarættinum fevnir um 
bygningin hjá partafelag- 
num, ið er í 5 hæddum, og 
sum bygdur er á einum 
1728 fermetra stórum leig- 
aðum øki.

Oliefund nær
Færøeme
Gør grænsedragning mere pátrængende

Færøeme og Storbritan- 
nien har fáet en ekstra 
grund til a t fá afklaret 
striden om grænsedrag- 
ning i havet mellem de 
to lande.

Et nyt stort britisk olie- 
fund tæt ved fiskerigrænsen 
mellem Færoerne og Shet- 
landseerne betyder, at det er 
blevet endnu mere pátræn- 
gende at finde en losning pá, 
hvorledes rettighederne til 
undergrunden skal fordeles i 
grænseomrádet mellem 
Storbritannien og Færoerne, 
siger Arne Olafsson, leder af 
den dansk-færoske delegati- 
on, der forhandler grænse- 
dragningen.
Torsdag ofTentliggjorde Bri- 
tish Petroleum < BP) fundet 
af endnu en oliekilde tæt ved 
den færoske fiskerigrænse. 
Den nye oliekilde vurderes

at være endnu storre end et 
fund i Qor, der ligger 13,5 
sømil fra fiskerigrænsen 
mellem de to lande, og ifolge 
BP ventes det, at de to kilder 
tilsammen indeholder en 
milliard tonder olie.

I>angt fra hinanden
BP's oliefund er endnu en 
grund til, at spørgsmálet om 
grænsedragningen má af- 
klares, siger Arne Olafsson. . 
Den 4. marts er der nye for- 
handlinger i Torshavn mel- 
lem den dansk-færøske dele- 
gation og et hold britiske 
embedsmænd. Ved det sene- 
ste mode for nogle máneder 
siden stod parterne meget 
langt fra hinanden, og hvis 
Storbritannien ikke snart 
kommer med et udspil, sá en 
egentlig forhandling kan be- 
g>nde, mener han, at sagen 
má afgøres af Den Intema-

tionale Domstol i Haag.
Det kan komme til at bety- 

de, at en endelig afgørelse af, 
hvor grænsen i havet mel- 
lem de to Jande skal ligge, 
først vil foreligge om ca. tre 
ár. Det forhinarer dog ifolge 
Arne Olafsson ikke Færoer- 
ne i at indlede seismiske un- 
dersogelser, idet grænse- 
spørgsmálet først kommer 
til at udgøre et stort pro- 
blem, den đag egentlig olie- 
udvdnding skal finde sted.

Færøerne har udbudt til- 
ladelser til seismiske olieun- 
dersøgelser i undergrunden i 
licitation. Fristen for at søge 
udløber den 21. februar. Det 
britiske oliefund betyder 
øget interesse blandt inter- 
nationale olieselskaber for 
at udføre undersogelser i 
færosk hav, siger Arne 
Olafsson

Kjartan Hoydal má velja 
- annaðhvørt fískivinnu- 
stjóri ella nevndarlimur í 
Føroya Banka -  ikki bæði
Tíggju tinglimir hava 
lagt uppskot fyri tingið 
viðvíkjandi nevndar- 
sessinum hjá Kjartani 
Hoydal, fiskivinnu- 
stjóra, í Føroya Banka
PÓL Á K L E T T I _____

Tá talan fyrst í sjeytiárunum 
var um at velja Johan Djur- 
huus, skrivstovustjóra í 
landsstýrinum, í nevnd Sjó- 
vinnubankans, sýtti lands- 
stýrið. tí at hetta var ikki í 
tráð við tann embætissið. ið 
galdandi var fyri embætis- 
fólk í landsstýrinum.

í heyst varð Kjartan Hoy- 
dal. Fiskivinnustjóri, valdur í 
nevndina í Føroya Banka. 
Sum embætismaður verður 
hann mettur inhabilur í hes- 
um sessi og hava tí 10 løg- 
tingslimir reist málið í upp- 
skoti á tingi.

Tað var Lasse Klein úr 
Sjálvstýrisflokkinum, sum 
legði uppskotið fram týs- 
dagin. í viðmerkingunum til 
uppskotið verður m. a. ført 
fram, at Kjartan Hoydal, 
fiskivinnustjóri, umsitur §

16, § 18 og partar av § 19 í 
fíggjarlógini og er tí in- 
habilur at viðgera nakað 
mál í bankahøpi, sum hevur 
við nevndu málsøki at gera.

Umframt Lassa Klein 
hava Karl Heri Joensen og 
Helena Dam á Neystabø úr 
Sjálvstýrisflokkinum lagt 
navn til uppskotið saman 
við Finnboga Arge úr Sam- 
bandsfiokkinum, Jóhannesi 
Ellefsen, Sverra Midjord og 
Vilhelmi Johannesen úr 
Javnaðarflokkinum, Óla 
Breckmann og Jógvani við 
Keldu úr Fólkaflokkinum 
og Niels Paula Danielsen úr 
Krístiliga Fólkafiokkinum.

Skotið verður upp, at 
Fíggingargrunnurin frá 
1992 skal velja annan lim í 
nevndina fyri Føroya Banka 
ístaðin fyri Kjartan Hoydal.

Sagt verður, at Kjartan 
Hoydal hevur Fingið bein- 
leðis áheitan frá Fíggjar- 
grunninum frá 1992 um at 
gerast limur í nevnd Føroya 
Banka, og at talan ikki er 
um nakra áheitan á lands- 
stýrið um val ella at geva 
loyvi til, at embætismaður í 
landsumsitingini verður 
valdur.

Teir tíggju tinglimirnir 
halda, at Kjartan Hoydal 
átti at biðið landsstýrið um 
loyvi at sita í bankanevnd- 
ini. Tað skulu øll onnur í tí- 
líkum embætum.

Tað at Kjartan Hoydal 
letur sum einki og tekur av 
einum slíkum nevndarsessi 
eigur ikki at koma fyri og 
talar honum ikki til fyri- 
munar tá tað snyr seg um 
loyala framferð mótvegis 
sínum arbeiðsgevara.

Kjartani Hoydal má tess- 
vegna vera greitt, at hann 
skal biðja landsstýrið og 
fíggjamevndina um loyvi, 
og at hann ber seg illoyalt at 
við ikki at gera tað.

- Slíkum embætismonn- 
um hava vit valla brúk fyri í 
landsins umsiting. Lands- 
stýrið eigur tí at geva fiski- 
vinnustjóranum tvinnar 
kostir í at velja: Annaðhvørt 
verður hann verandi í starvi 
sfnum sum fiskivinnustjóri 
ella tekur hann við starv- 
inum sum nevndarlimur f 
Føroya Banka. Hann kann 
ikki vera bæði, siga teir 
tíggju tinglimirnir í við- 
merkingum sfnum til upp- 
skotið.

líggíu tingmenn halda Kjartan lloydal vera inhabilan í nevndini fyri Føroya Banka 
vegna starvsøki hansara sum fiskivinnusfjóri í landsstýrinum
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Meira 
vald til 
stýrið 
fyri ALS
- Um tað er so ringt at 
taka støðu politiskt, má 
avleiðingin verða, at 
lagt verður upp fyri 
hesum, so lættari verð- 
ur at taka støðu næstu 
ferð, skipanin møgu- 
liga koyrir føst. Tað vil 
siga at stýrið sjálvt skal 
taka støðu.
GEORG L. PETERSEN

Hetta sigur formaðurin í 
stýrinum fyri Arbeiðsloys- 
isskipanina
- Ffetta er avgjørt eingin 

ynskidreymur, tí so fara 
allar tær illa umtóktu av- 
gerðirnar at liggja hjá okk- 
um. Men tað kann ikki góð- 
takast, at politiski myndug- 
leikin onga støðu kann taka, 
sigur Høgni Joensen.

Hann er troyttur av at 
bíða eftir eini politiskari 
loysn, sum bert verður útsett 
við grundgeving um, at tað 
er góð tíð.

- Best hevði verið, um 
trupulleikin var loystur 
longu í desember. Men nú 
eru vit komin heilt út í fe- 
bruar, og mugu útseta út- 
gjaldið, sum er okkara ein- 
asti møguleiki. Aðra kom- 
petansu hava vit ikki, sigur 
Høgni Joensen.

Hann vísir á, at tað er ikki 
nøkur loysn at útseta út- 
gjaldið. Men har er einki 
annað at gera.

Tað er landsstýrið sum 
hevur møguleikan at niður- 
seta tíðina ein kann vera í 
skipanini og áseta inn- og 
útgjaid. Stýrið skal bert 
mæla til.

Men politikararnir hava 
enn ikki megna at tikið 
støðu. Útgjalđið næstu ferð

Alli og Solveig inni í lítla bakarínum hjá Alla, har hann hevur bakað breyð síðan 1958 MyruL DimUThomas

Hevur bakað í 50 ár
Týsdagin vóru 50 ár 
liðin, siðan Alexander 
Hansen kom til Havnar 
í bakaralæru. Tey 
flestu kenna hann und- 
ir navninum Alli, og í 
Klokkaragøtu hevur 
hann bakað síðan 1958
GEORG L. PETERSEN

Hann má vera tann elsti 
virkandi bakari í Føroyum, 
Alli, sum er vorðin 65 ára 
gamal.

Tað var tann 15. februar 
1944 at Alli fór leiðina av 
Toftum til Havnar í læru hjá 
Fosaa og starvaðist síðan 
eitt skifti í Køkubúðini, aðr- 
enn hann í 1958 byrjaði fyri 
seg sjálvan í Klokkaragøtu.

Tað er vorðið truplari hjá 
honum at fáa tað at mala

runt, serliga eftir at MVG-ið 
í gildi. Meðan størsta bakar- 
íið Frants Restorff mátti 
lata aftur, so heldur Alli á í 
sínum lítlu hølum.í kjallaranum stendur 
Alli so hvønn morgun og 
ger klárt til rundstykki o.a., 
sum hann við tíðini er vorð- 
in so kendur fyri. Fólk koma 
allastaðni frá at keypa frá 
Alla. Og bømini í granna- 
lagnum koma ofta inn gólv- 
ið at keypa sær eitt stykki av

»rósinbreyð« - saftig og 
góð.

Her er eingin hópframl- 
eiðsla. Inni í sjálvum bakar- 
ínum standa nakrar gamlar 
maskinur, sum onkur stavar 
frá tíðini bakaríið lat upp. 
Og tað merkist, at maskin- 
urnar ikki hava fingið vald- 
ið á bakaravørunum, sum so 
nógva aðrastaðir.

fer at vera ein viku seinkað, 
og næsta útgjald aftur verð- 
ur útsett í enn eina viku. T að 
vil siga at tað bert verður 
útgoldið einaferð um mán- 
aðin.

- Tað kann ikki vera 
meiningin at vit skulu halda 
á at útseta útgjaldið enn 
meira. Støðan er so ring sum 
hon kann vera, sigur Høgni 
Joensen.

ÍSLANDSTÍÐINDI
REYKJAVÍK (Sverrir Pórðarson)

Handilskvoturnar 
til fólkaatkvøðu
Formaðurin í Fiski- 
vinnunevndini, Heini 
O. Heinesen, heldur 
málið um vinnuligan 
Fiskiskap vera so álvar- 
samt, at tað átti at verð- 
ið sent út til fólkaat- 
kvøðu. Hann heldur, at 
áðrenn rætturin hjá 
Føroya fólki at royna á 
grunnunum, sum altíð 
hevur verið hvørs mans 
ogn, verður tikin, má 
fólkið sleppa at tala.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN

Tó at glið tykist vera komið 
á málið um kvotaskipan í 
føroyskum sjógvi, eru ting- 
fólk, eisini samgongulimir, 
bangnir fyri, at málið verður 
nýtt politiskt.

Heini O. Heinesen segði í

Degi og Viku týskvøldið, at 
rættast var at sent málið til 
fólkaatkvøðu. Formaðurin í 
fiskivinnunevndini heldur, 
at málið førir eina so grund- 
leggjandi broyting í gerand- 
ismynstrinum hjá føroying- 
um við sær, at fólkið eigur at 
sleppa at tala.

- Eisini haldi eg tað vera 
skeivt, at vit skulu trumfa 
eitt slíkt mál ígjøgnum í ein- 
um valári. Tá kann tað lætt- 
liga verða nýtt politiskt, 
heldur Heini O. Heinesen.

Verður helst samtykt
Enn er broytingaruppskotið 
um vinnuligan fiskiskáp, 
sum nú heldur kann nevnast 
lóg um kvotaskipan, ikki 
heilt liðugt smfðað. Men 
sum skilst er komið somikið 
langt, at tað verður lagt fyri 
landsstýrið í hesi vikuni.

Ivasemið hvørt broyting- 
aruppskotið verður samtykt 
ella ikki, tykist ikki longur 
vera so stórt.

Marita Petersen, løgmað- 
ur, hevur sagt, at hóast 
broytingaruppskotið ikki er 
so likt tí uppskoti, lands- 
stýrið upprunaliga gjørdi, er 
stórur møguleiki fyri at 
landsstýrið fer at taka undir 
við tí.

- Høvuðssakin er, at upp- 
skotið betrar um vánimar at 
fáa fiskastovnamar at 
vaksa. Tað var eisini enda- 
málið við kravinum hjá 
donsku stjómini, sigur løg- 
maður, sum samstundis sig- 
ur landsstýrið ikki hava ver- 
ið í sambandi við donsku 
stjómina hesum viðvíkjandi 
seinastu dagamar.

Annars hevur fleiri ferðir 
verið ført fram, at fer orð- 
ingin um vinnuligan Fiski- 
skap, t.e. handilskvotur, 
burturúr lógaruppskotinum, 
fer stjórnin at taka tað sum 
avtalubrot. Men hesa met- 
ing hevur løgmaður eftir 
øllum at døma ikki.

Fiskifør til Christians- 
borg við ókeypis toski
Floti av fiskiførum mótmælir í morgin í Keypmannahavn móti 
smáum kvotum, hóast yvirnøgd av toski í Eystursjónum

Nýtt lodnubýti
í næstu viku koma grønlendskir, norskir og íslendskir em- 
bætismenn saman til fundar í Oslo. Á dagsskránni er, at 
nýggjur tríliðaður sáttmáli skal gerast um lodnufiskiskapin 
í fiskiøkinum hjá teim trimum londunum, býti av felags 
lodnukvotu teirra. Nú er býtið tað, at grønlendska og 
norska veiðiprosentið er 11 til hvørt landið, og Island hevur 
restina. 78%.

Seinasta fríggjadag fóru nøkur norsk lodnuskip og tað 
einasta undir grønlendskum flaggi úr íslendskum sjóøki. 
Sambært verandi lodnusáttmála mugu hvørki norsk ella 
grønlendsk nótaskip vera á íslendsku lodnuleiðunum eftir 
15. februar.

Sagt verður, at norðmenn fara at royna at fáa hetta 
broytt, so at veiðitíð teirra í íslendskum sjóøki gerst longri. 
Kanska kemur eisini veiðiprosent teirra til viðgerðar á 
samráðingarfundinum.

Óbroytt støða í Frankaríki
Við ósemjuni í Frankaríki millum flskimenn og myndug- 
leikarnar uni fiskainnflutningin er eingin broyting hend. 
Her í Reykjavík og Oslo eru embætismenn nú við at gera 
eitt uppskot, sum verður viðgjørt í Bruxelles antin í dag ella 
fríggjadagin á EFTA/ES fundi um eftirlitið á fronsku 
marknastøðunum við innfluttum Ftski til Frankaríki. Upp- 
skotið snýr seg um, at gerast skal ein einfald eftirlitsskipan.

íslendsku fiskaútflytaramir hava tvey firma í Frankaríki, 
eitt til saltfisk og eitt til frystar flskavørur. Saltflskafram- 
leiðslan er rakt av ósemjuni. Um herverkið hjá fronsku 
Fiskimonnunum heldur fram móti Fiskainnflutninginum, 
noyðist firmaið at siga starvsfólki stnum upp.

íslendskur menningarstuðul
Týsdagin fór hiðani eitt havrannsóknarskip, smíðað í ís- 
landi fyri 100 mió. ísl. kr. (10 mió. føroyskar) til Cap 
Verde-oyggjarnar út fyri Senegal í Vesturafrika. Hetta er 
menningarhjálp íslands til Grønhøvdaoyggjar. Skipið eitur 
»Islandia«. og tað siglir til høvuðsstaðin Mindelo, har tað 
skal brúkast til rannsóknir 4 mánaðir í árinum og hinar 8 til 
fiskiskap, fyri á tann hátt at vinna fyri rakstrarútreiðslur.

»Islandia« er 50 tons brutto stálsicip, 23 metrar langt og 
6,50 breitt. Ferðin til Grønhøvdaoyggjar varir einar 3 
vikur, manningin telur 5, 3 íslendingar og 2 innføddir. Hið- 
ani fer eisini ein Fiskifrøðingur, sum skal vera við í rann- 
sóknararbeiðinum, og ein annar, sum skal leiða rannsókn- 
irnar.

Við skipinum fylgir fiskireiðskapur og 200 fiskakassar. 
Teir eru fyltir við skóm, sum eru savnaðir saman her og eru 
ein gáva til kvinnufelag á oyggjunum. Skógvamir skulu 
býtast út millum tey fátæku. Tað er ein stór skóbúð, sum 
hevur savnað saman skógvarnar.

Ov nógv skip og ov 
smáar kvotur í Eystur- 
sjónum, hóast prógvað 
er, at stovnurin er 
stórur, er grundin til 
nýggja fiskiskipamót- 
mælisgongu í Keyp- 
mannahavn í morgin.
400 danskir fískimenn, har- 
av 120 bomhólmarar, hava 
meldað seg til vetrarfiski- 
skapin í donskum sjóøki í 
Eystursjónum, har kvotan

er 16.000 tons.
T að kunnu vit fiska eftir 

14 døgum, sigur fiski- 
mannafelagið á Bomholm 
og Christiansø, sum vil hava 
kvotuna hækkaða til 
50.000 tons. Eftir hvat 
fiskimenn og aðrir eygleið- 
arar siga, hevur í nýggjari 
tíð ikki verið so nógvur 
toskur í Eystursjónum sum í 
ár. Eitt vanligt hál í Eystur- 
sjónum hevur givið 17 tons.

Tí seta eystursjóarfiski- 
menn kósina móti Keyp- 
mannahavn at mótmæla tær 
av ES settu kvotur, og teir

fara at býta út ókeypis tosk 
á Christiansborg slotsplássi.

Tíðliga í morgin kemur 
ein størri armada av fiski- 
førum til Keypmannahavn- 
ar, ikki bert úr Eystursjóar- 
havnum, men eisini úr stóru 
havnunum við Kattegat, 
Grená, Gilleleje, Læsø og 
Skagen, og eisini koma skip 
frá vesturstrond Jútlands, 
sum hava Eystursjóarfiski- 
loyvi.

Mótmælisgongan bytjar 
kl. 9 fríggjamorgunin.

Kurt Biilow.

Handilsflotin minkar
íslendski handilsflotin er í støðugari afturgongd. í 1988 
vóru 45 íslendsk farmaskip. Flotin telur nú 24. Parturin hjá 
íslendsku farmaskipunum í vøruflutninginum hevur ikki 
verið so lítil fyrr, sum hann var í 1993. Av teim 24 farma- 
skipunum, sum nú sigla, eiga íslendsk skipafeløg 18, hini 
eru leigað.

Henda hóttandi gongdin í íslendska farmaskiparakstrin- 
um verður lýst í grein í Morgunblaðnum, har m.a. verður 
vfst á, at orsøkin er, at í útlondum verða farmaskipini skrá- 
sett undir hentleikaflaggi. Meginparturin av farmaskipa- 
manningunum er úr triðja heiminum ella úr londunum f 
Eystureuropa til nærum somu treytir, sum eru galdandi f 
heimlandi teirra.

Limatalið í fakfelagnum, har manningamar á farma- 
skipunum eru limir, er eisini f støðugari afturgongd.


