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Øssur M ohr í Vojens
Kunst* og Kulturcentret I Vojens hevur millum 1300 innsend llstaverk valt út 122 
til árligu vetrarframsýningina 10. nov.*12. des. Mlllum hesar 122 útvaldu var 
Øssur Mohr úr FuglafirOÍ i ir  ein av tefmum hepnu at fia tríggjar av ilmm 
innsendu málningum sínum viá.

Øssur Mohr hevur í fleiri førum vakt ans á framsýnlngum í Føroyum hesi 
seinastu árini, so tað undrar ikki, at útlendingar nú eislni hava uppdagað hendan
listarmannln úr Fuglafirði. Hann hevur við málningum sfnum megnað -----
áskoðaranum sterkar koloristlskar upplivingar, har naturalistiska árinið 
an verður slept upp á fjail. Øssur duglr at endurspegla gleði sina yvir at s

Bæði við flgurmyndum so vael sum vtð landslagsmyndum sinum vfsir Øssur áskoð- 
aranum, hvussu tað ber til at flnna ein alhelm av IHum í »gráa« umhvørvinum og 
ganda hann yvir á iørlftið.

Samanvið Anni Haraldsen, Rúnu Hansen, Frtts Johannesen og Frldtjof Joensen, 
sála, fer Øssur Mohr at hava nakrar av málningum sfnum við á framsýningini, sum 
hann skfpar fyri í neestu vlku f býráðshúsunum f Klaksvfk.

Arbeiðsloysi?
Einaferð aftur hóttir hópar- 
beiðsloysi føroysku fiski- 
vinnuna. Nú er talan um trý, 
kanska fyra stór virkir sum  
skulu latast aftur aftrat. Or- 
søkin sigst vera, at Fiskavirk- 
ing av álvara skal tjena peng- 
ar.

Fyrst kann spumingurin 
setast: Hvussu kann Fiska- 
virking tjena pengar, tá fyri- 
tøkan fyrra hálvár ikki 
megnaði raksturin? Hvønn 
mun fer tað at gera, um trý 
ella fýra flakavirkir aftrat 
verða stongd?

Ein slíkur spumingur tyk- 
ist áhugaverdur í hesum døg- 
um. Tí um ein vil ella ikki, so 
hevur hetta fyrsta árið hjá 
Fiskavirking nærmast verið 
ein glantrileikur!

At broyta A rbeiðsloysis- 
skipanina soleiðis, at fólk 
frameftir skulu kunna vera í 
skipanini í trý ár, og øll árini 
fáa 70 prosent útgoldin, er 
eingin loysn. Tað kann hjálpa 
teimum ið treingja, men 
byggir ikki landið uppaftur. 
Tí mugu stig takast til, at 
fleiri fólk sleppa til arbeiðis.

Hvussu gera vit so tað?
Tað sigst at vera nógvur

frystur fiskur á marknað- 
inum. Vit upplivdu tað ser- 
liga næstseinásta summar, tá 
hópurin av russiskum skipum 
lógu í Føroyum, fullfermd av 
toski. Einki varð gjørt frá før- 
oyskari síðu, at fáa hendur á 
fískinum. Tað má kallast fyri 
ódugnaskapur, bæði frá po- 
litiskari síðu, og frá bank- 
anna síðu.

Vit hava aftur upplivað tað 
í summar. Tá varð fiskur 
landaður í Føroyum, men 
seinni fluttur av aftur land- 
inum, til virkingar aðrastað- 
ni. ^

Utrokningar vísa, at 
100.000 tons av frystum físki 
binda 300 miljónir kr., frá tí 
at fiskurin verður keyptur, og 
til hann virkaður verður flutt- 
ur av aftur landinum. Tá vit í 
Føroyum kunnu nýta 300  
miljónir kr. um árið til ar- 
beiðsloysisstuðul, so vildi 
peningurin verið betur farin 
til keyp av fiski.

Vit hava hoyrt seinastu 
dagarnar, at Fiskavirking 
hevur ongan pening at ar- 
beiða við. Sambært útvarp- 
inum, so skjýtur stjórin upp, 
at vit skipa ein grunn, sum

skal standa fyri keypi av 
frystum fiski.

Um tað skal vera ein 
grunnur ella ikki, er líkamik- 
ið. Høvuðssakin er, at fólk 
sleppa aftur til arbeiðis. Vilja 
vit nýta 300 miljónir kr. til 
fiskakeyp, so skal nøgdin 
geva minst 350 miljónir kr., 
tá fiskurin verður seldur.

Hvussu keypið skal fíggj- 
ast, er helst tað torførasta. 
Men bankin sigst vera á 
tremur av pengum, og vil 
hann ikki, ella kann hann 
ikki fíggja, so eigur lands- 
stýrið at reisa málið um at 
fíggja fiskakeyp fyri donsku 
stjómini á fundinum í næsta 
mánaði.

Ein treyt fyri framburði er, 
at føroyingar fáa okkurt at 
gera. Kundu vit keypt 
100.000 tons av frystum 
toski, so hevði virksemi aftur 
kunnað verið á øllum virkj- 
unum, og hundraðtals fólk 
aftrat høvdu fingið arbeiði.

Tað er okkara einasti 
møguleiki fyri at menna 
landið, og í løtuni eisini tann 
einasti. Tí er vert at royna 
hann!

rg

Tríggjar dagar í hesi vikuni 
hava fiskivinnusamráðing- 
ar verið í Keypmannahavn 
við Baltisku londini - Est- 
land, Letland og Litavia. 
Kjartan Hoydal, nskivinnu- 
stjóri og Ulla Wang, fulltrúi 
á Fiskivinnudeildini hava 
samráðst fyri føroyingar.

Føroysku kvotumar í 
Eystursjónum eru allar 
minkaðar eitt sindur. Kvot- 
umar umfevna tosk, laks, 
sild og brisling. Fyri kom- 
andi ár er toskakvotan 
minkað úr 1100 tonsum í 
900 tons. Laksamir frá 
8500 stk. til 7000 stk. Sildin 
úr 4400 til 3750 og bris- 
lingur úr 4900 niður f 3750  
tons.

Baltisku londini hava 
fingið tilsamans 22500 tons 
av føroyskari svartkjafta- 
kvotu fyri komandi ár. f 
1994 var kvotan 22700  
tons.

Umleggja búskapín
- Baltisku londini eru við at 
umleggja til marknaðarbú- 
skap og tfskil vilja tey ikki 
geva eins nógv av sfnum 
kvotum fyri okkara svart- 
kjaft, sigur Kjartan Hoydal.

- Hetta fer uttan iva at 
minka komandi árini, og tí- 
skil eiga føroyskir myndug- 
leikar f framtíðina at meta 
um, hesar avtalumar eru 
nakað verdugar, sigur físki- 
vinnustjórin.

Eingilsku umboðini, sum vitjað hava í Føroyum seinastu dagarnar. Frá vinstru: Crawford Gordon og Tom Fyfe, báðir 
umboðsmenn fyri BP, og Anthony I^ayden, umboð fyri eingilsku sendistovuna í Kjøpinhavn. MyruL DimL/Jens Krtitian.

Oljuvinnan eitt 
spum artekin fyribils
Umboð fyri BP, British 
Petroleum, og eing- 
ilsku sendistovuna í 
Kjøpinhavn hava vitj- 
að í Føroyum í nakrar 
dagar.
BEATE L. JENSEN

Umboð fyri BP, British Pe- 
troleum, hava um dagamar 
verið á stuttari vitjan í Før- 
oyum.

Talan er um teir báðar 
BP-umboðsmenninar 
Crawford Gordon og Tom 
Fyfe, sum saman við Ant- 
hony Layden frá eingilsku 
sendistovuni í Kjøpinhavn 
hava havt kunnandi fundir 
við umboð fyri feløg, ymsar 
stovnar og annars hitt fólk 
innan tað almenna.

Millum teirra, sum hava 
havt sín lut í vitjanini eru 
umboð fyri Føroya Oljuídn- 
að og Strandfaraskip 
Landsins.

Tað, sum BP hevði áhuga 
fyri á vitjanin, var at frætta, 
hvat tað er, ið føroyingar 
vænta sær av eini møgulig-

ari oljuvinnu, tí vit mugu 
duga at skilja, at hon ikki 
kemur at geva nakað av sær 
í reiðum oljupeningi tey 
fyrstu árini, um so er, at olja 
verður funnin.

Peningur í tænastuni
í hesi fyrstu fasuni mugu vit 
verða greið yvir, at talan 
kann vera um at vinna pen- 
ing við at veita góða servicu 
á landi, bæði tá manningar 
noyðast steðga her á veg til 
og frá oljupallum og tá skip, 
ið hoyra til møguligar olju- 
boripallar, skulu pro- 
viantera ella hava ymskt ar- 
beiði gjørt. Eisini innan 
samferðslu sum telefon- 
tænastu o.l. er ein møguleiki 
at fáa eitt sindur burtur úr.

Tí er ikki tíð til at liggja 
sjóvarfallið av sær, men 
liggja framvið, um okkurt 
kundi verið, ið føroyingar, 
ið eru so illa fyri búskapar- 
liga, kundu fíngið eitt sindur 
burturúr hesi fyrstu árini.

Samband landanna 
millum

Tað kann vera, at olja er at 
finna hesumegin sjómarkið, 
tá hon er at fínna hinumeg- 
in, sum eingilskmenn eiga 
ognarTættin yvir.

Frá okkara síðu vóru 
eingilsku olju- og sendi- 
stovugestimir kunnaðir um 
tey viðurskifti, sum gjøgn- 
um tíðirnar, ikki minst undir 
2. heimsbardaga, hava gjørt 
seg galdandi millum Før- 
oyar og England, tá eing- 
ilskmenn hersettu Føroyar, 
og føroyingar settu lív í 
váða við at sigla físk niður 
til Englands.

Vinarbond vóru knýtt, og 
eingilskmenn giftust før- 
oyskum gentum og búsett- 
ust síðani í Englandi.

Nógv føroysk skipanøvn 
stava úr Englandi, og 
mangir eingilskmenn hava 
sitið við mangt væla borðið í 
føroyskum heimi tann tíð, 
tað var.

Góðan kunnleika um 
Føroyar
Alt hetta var tikið fram á 
einum fundi, sum var tann 
eina dagin fyri at greiða frá.

at hóast Føroyar hoyra til 
Danmark, hevur England 
ongantíð verið so langt 
burtur, sum onkur vil halda, 
eins og Strandferðslan í dag 
røkir rutuna til Englands 
tvær ferðir um vikuna. 
Ferðafólkatalið økist og 
farmaflutningurin økist.

D im m aketting  fe k k  eitt 
stutt p rá t við um boðsm annin  
fy r i  eingilsku sendistovuna í  
Kjøpinhavn, A n th o n y  Layd- 
en, sum  hevur starvast á 
sendistovuni h a r  í  trý og eitt 
hálvt ár. H ann  ska l til L on-  
don í  august ruesta á r  a t ar- 
heiða.

F ram m anundan  hevur  
hann í  m ong á r  starvast á 
eingilskum sendistovum  i  
Miðeystri, og d á m di honum  
sera vcel a t  vera har.

T að  er f jó rð u  ferð , a t  
Layden vitjar í Føroyum. 
H ann er æ ttaður úr lítlum býi 
ncerindis Invem ess og hevur 
stóran kunnleika um  fø ro ysk  
viðurskifti

H ugur hansara hendaveg- 
in er stórur, sigur hann. 
Hvørja fe rð  útlit eru til h já  
honum  a t ko m a  til Føroyar, 
tekur hann  av.

TVÆR KAMARKONSERTIR. Seinnapartin í dag kl. 4 og í morgin somu tíð verða kamarkonsertir ávikavist á 
Studentaskúlanum á Kambsdali og í Norðurlandahúsinum við Atla Ellendersen, violin, Bettinu Jucksch, violin, og Sune 
Vejlby Brogaard, klaver. A skránni er sonata í A-dur eftir Hándel, sonata í B-dur eftir Mozart og Bailada í F-dur eftir 
Chopin. Eftir steðgin verður ein duo fyri tvær violinir eftir Bartók, síðani tvey fronsk verk, fyrst klaververk eftir Ravel og 
at enda sonata fyri tvær violinir eftir Milhaud.

Baltisku londini munandi
betri avtalu enn vit
Tað eydnaðist ikki før- 
oyingum hesaferð at 
fáa so nógv burturúr 
fiskivinnukvotunum í 
Eystursjónum sum 
undanfarin ár. Baltisku 
londini eru í ferð við at 
umleggja til marknað- 
arbúskap og tískil vilja 
tey ikki lata eins nógv 
av sínum kvotum fýri 
okkara svartkjafta- 
kvotu.

Føroyingar ætlaðu at fáa 
eitt sindur meira av toski 
hesaferð, men tað vildu 
Baltisku londini ikki. Undir 
marknaðarbúskapi hevur 
svartkjafturin ikki eins 
nógv virðið og toskurin, og 
tfskil læt hetta seg ikki gera.

Kjartan Hoydal sigur víð- 
ari, at avtalan umfevnir bert 
tveir føroyskar bátar, Mar- 
jun og Ørvur. Og fyri teir er 
trupulleikin ikki kvotuupp-

hæddin, men heldur, at teir 
ikki sleppa at royna á ávís- 
um leiðum, teir fyrr sluppu 
at royna á.

Kvoturnar
Estlendingar hava fíngið 
10000 tons av svartkjafta- 
kvotu frá okkum komandi 
ár. Vit hava fíngið 300 tons 
av toski, uml. 15 tons av 
laksi, 1750 tons av sild og 
1750 tons av hrislingi í

Eystursjónum.
Lettar hava fíngið 7000  

tons av svartkjafti frá okk- 
um, meðan vit hava fingið 
300 tons av toski, uml. 12,5 
tons av laksi og 2000 tons 
av sild og brislingi.

Litavar hava fíngið 5500  
tons av svartkjafti frá okk- 
um. Vit hava fíngið 300 
tons av toski, uml. 7,5 tons 
av laksi og onga silda- og 
brislingakvotu.


