
12 N r .» l DvmmalattinQ IIomíhkui 22. jun i I W

I »> fýra (.nvaprikv folk.ini. kl Irir iriiu.<itu dug*mur huvu verWV umborA * huripullinum Brrnt Spar. huvu irndmA 
kvndlur i fuKnudi um. ut Shrtl hevur <|urt av ut tvovgxju vrg ryri ulj(<VU trvsíi ug sJeppu ætlununum ut smkkja Brent Spar t
huv iA t-inuns 50 fjonVngur fra fmruvslui fiskmuirkinum Vvml Dunl Krutrr

Shell boygdi seg fyri
altjóða trýsti
Tysdagtn avgjørdi 
Shell tkki at søkkja 
bonpalltn. Brent Spar. 
við Rosemary Banka. 
bert 50 Qórðingar frá 
førovsk-bretska fiskt- 
marktnum. Sheíl z tlar 
at sletpa bonpalltn til 
lands og høgga hann 
upp Avgerðin varð tik- 
in, eftir at Shell hevðt 
venð undtr stórum 
trýsti frá fleiri stjomum 
í Europa

KARTIN L HANSEN

Týsdagm boygdi oijufclag- 
ið Shctl scg í máiinum um 
bonpailin Brcnt Spar, sum 
<rtiamn var at sokkja bert 
S0 Qórðingar fra foroyska 
fiskimarkinum Tað en.sk- 
boilendska felagið gjordi av 
at sieppa tttlanunum at 
sokkja Brent Spar og søkja 
bretsku stjorruna um loyvi 
at sleipa bonpailin til lands 
og bøgga hann upp

A tiðindafundi tysdagin 
segði stjónn á Shell i Ong-

landi. Chns Kay. at Sheli 
hevði bovgt seg, eftir at tað 
ikki bevðt eydnast at sann- 
tøra stjórntr og raðharrar i 
Europa um. at tað var bcst 
at søkkja Brent Spar

Enroysk motmæli
Serliga stórt tryst er komið 
frá donsku. tvsku og 
svensku stjómmi. og mót- 
matíim hava heglað niður 
yvir Shell Eisini tørovinear 
hava gjørt vart við sína 
onogd um artlanimar at 
søkkja Brent Spar

Landsstýnð sendi i síðstu 
viku motmarh bl bretsku 
stjómina. Manadagin hóttu 
10 føroysk feløg innan 
fiskivinnuna. at tað fór at 
faa fylgjur fyn sambandið 
miilum Shell og føroysku 
fiskivinnuna. um Shell tvf 
helt um artiammar at søkkja 
Brcnt Spar í hesi vikuni 
scndi landsstynð høvuðs- 
sknvstovum hjá Shell mót- 
mcti.

Føroya Arbeiðarafelag 
sendi høvuðssknvstovuni 
hja Shell í Haag motmch. 
har felagið hotti við, at tað 
fór at skaða sambandið 
millum arbeiðarar innan

fiskivinnuna og Sbell. um 
ætiammar at søkkja Brent
Spar gjordust vemleiki

Lnrnprart' storan 
leiklut
L' m hvørv i svemdarfelags- 
skapunn. Grecnpeace. hev- 
uroivað havt storsta leiklut- 
in i stnðnum at fáa Shell at 
sieppa søkkingar- xtlan- 
unum Tað hevur eydnast 
Greenpeace. al varðveita 
áhugan hjá riøl«iiiðlum fyn 
Brent Spar. og a tann hátt 
venð við til at trysta Shell til 
at skifta kós i máiinunv 

Stjor.n hja Shell i Ong 
landi. Chns Fay, vildi tó 
ikki viganga. at Green 
peace. i»g tey fýra green 
peacefðlkim. ið tað eydnað- 
ist at fáa umborð á bohpall 
in, høvdu havt nakra ávirk- 
an á avgerðma

Avgerðin er tikin eftir 
trýst frá stjómum og ráð- 
harrum, segði Chns Fay, 
stjón a høvuðsdeihni hjá 
Shell i Onglandi

Brt Lska stjómin firtin
Chns Fay roknaði íkki við, 
at tað fór at verða lctt hjá

Shell at fáa loyvi frá bretsku 
stjomim at sleipa Brent Spar 
Ul lands

Bretska stjomin var eisini 
firtm um avgerðina hjá 
Shell

Shell átti al havi betn 
ncrvar og gjøn tað. ið leir 
frá hyrjan mettu vcra r*tt. 
segði bretski handilsmala 
ráðhamn. Michael Hescl 
tine.

Avgerðin hjá Shell hevur 
eisim skatt John Major. sum 
so seint sum i hesi vikuni 
gav Shell stn fulla stuðul at 
halda fram við ætlanunum 
at søkkja Brent Spar

Shell sigur. at tað fer at 
kosta millum 40 og 50 mió 
pund at høgga Brent Spar 
upp. meðan tað hcvði kost- 
að 10 mió pund at søkkja 
bonpallin Chns Fay frá 
Shell segði á tiðmdafundi 
ty sđagtn. at Shell longu nú 
hcvði brúkt út við 10 mió 
pund

Sigur fyri (>reenpeøce
Avgerðm hjá Shell var ein 
stórur sigur fyn Green- 
peace

- Hetta cr ikki ein sigur á 
Shell ella bretsku stjomma 
Hetta cr ein sigur fyn havið, 
segði Ulnch Jurgens. ið 
leiddi greenpeace-herferð- 
tni imóti xtlanunum at 
søkkja Brent Spar

Vit eru til reiðar at tosa 
vió otjuidnaóin og stjómir 
ui tess í felag at finna fram 
ul tann besta mátan at beina 
bunur oljuútbúnað. segði 
Ulrich Jurgens

Greenpeace-fólk vóru 
ovurfegin eftir at avgerðin 
hjá Shell var almannakunn- 
gjørd Tey fýra fólkim. ið 
hava venð umborð á Brent 
Spar hesar scinastu đagar 
nar, vóru hálsfevnd tá tey 
komu av boripailinum

Danski umhvørvisvemd- 
arfelagsskapunn, Svend 
Auken. rósb eisini Green- 
peace fyn at hava gjørt eitt 
stórt aibeiði fyri at støðga 
søkkingina av Brent Spar

Tekkjast veljarunum
Týsk bløð fegnaðust eisini 
um avgerðtna, men senu 
spurnartekin við, um tað 
veruliga vóni umhvørvis 
áhugamál. ið lógu aftan fyn 
m ótmslini frá týsku stjóm- 
ini og ráðhamim

Blaðið Frankfurter All 
gemeine setti spumartekin 
við, at flem pohtikarar. ið 
vanliga ikki eru kendir fyn 
at vera serliga náttúmvinar- 
ligir. brádliga byrjaðu at 
syngja við mótmcliskór 
inum.

Hetta hevur lítið og 
einki at gera við umhvørvi, 
men er einans fýri at tekkj- 
ast veljarum. skrivar blaðið 

Enn er ikki gjørt av, 
hvagar Brent Spar skal 
sleipast. Tað einasta sum er 
greítt, er at Brent Spar ikki 
verður søktur f havið stutt 
frá føroyska fiskimarkin 
um

F,in av trimunt fýra. iA vóru umhnrA á Brrnt Spør trir winastu dagarnar hann varft 
stripuóur imóti Kiwrmary Banka. var rin dani Taó rinasta tiAindastovur hava fingiA at 
vtta um hann rr. at hann ritur Klaus Hrr vrrAur hann hálsfrvndur av rinum arbriAafrl- 
aga frá ( .rrmpmcr. rftir at hann saman viA hinum trimum i øllum góAum var komin av 
Brrnt Spar boripaJlinum áfynd. fXml/Rrutrr

Nær kemur túrurin hjá vanliga 
Føroyinginum -Edmund?

Yvirskriflin kom i huga 
mín. nú vit hosdagin 
farna fræ ttu , a t enn 
einari av ódugnaligu 
leiðslum okkara hevði 
eydnast at fáa m illiona 
part av skuld lyfta av 
herðum  sinum  yvir á 
h erð arn a r á skuldar- 
tyngda Førovinginum 

Sami spurn ingurin  
kom m angan fram  fyri 
meg áðtir enn nuverandi 
løgmartur tók róður í 
hond, og af lu r og af tu r 
vónaði man. at he tta  var 
eindøm i, at nú fóru te ir

at venda hjálpina til 
tan n  einstaka liðundi 
Ixirguran, m en nei.

E in av hesum  lerðum  
var t.d., Ui okkum  
knuppliga var álagt at 
bera bvrðina av einum  
ørv itisparkeringshúai i 
Havn ( )g neyvan gloyma 
vit đagarnar, tá  vit øll við 
e itt, u tta n  at verða eftir- 
spurd , vórðu noydd a t 
yv irtaka fylgjurnar av 
skilaleysa vinnulfvs- og 
bankupohtikkinum , ið 
var førdur f einam est 8 0 ’ 
unum .

Tuð var á  h e y s ti f 92 , 
m en nu skriva vit jun i 
95, hava nvggja leiðslu, 
men enn  er sum a lagið.

( ioði Edmiind!
9 m ðr eru farnir, siðani 
tu  (ók róðrið i hond 
S purn ingur mfn er tann  
einfaldi ...n«*r r r r á w r  
h já lp a n t i i  h o n d in  
n v t t  v a n l ig a  Føroy- 
in g in u m '

Tá vit á  sinni sam- 
ráddust um sam gongu- 
skjalið fvrsta , var eg 
sp en tu r vit vildu øll 
nakað nýtt! Tf gjørdist 
vónbrotið  tað storri, tá  
tú  valdi a t hulda fram  f 
gomlu sporum  farnu 
sam gongunnar

Enn s tø rri gjørdist 
vónbrotið, tá  tit, í staðin 
fyri at tuka upp grund- 
teggjandi sninráðingur 
við D anir um fram tíð 
okkara h er heim a, end- 
aðu fyrstu p rá t tykkara 
eftir (sigst) knøppum  3 
tfm um , ogskrivaðu und 
ir skjal, sum  var be tu r 
óskrivað.

Ikki skilti eg teg held- 
ur, tá  tú  í desem her Itet 
teir broyta skuttastigan, 
u ttan  at teim  liegst løntu 
varð veittu r rninist læ tti.

Tað neit m æ r fast.
Knn m inni skilti eg, tá  

tú  sum  oddum aður sam- 
gongunnar læ t teir prio- 
rite ra  b ilsø lu rnar fram- 
um.

To enn t*r tí6 at 
hroyta kóa
Mangt. m angt annað  frá 
farnu 9 m anuðunuin 
kundi verið ført fram  f 
dug, rm tit  stuðla te ir 
“g a rp ar”, sum  fyri 2 ár- 
um síðani • stjólu- fluka- 
virki eftir flakavirki frá 
eisini vanligum  Føroy- 
ingutn, og bedýraðu, at 
nú  te ir gomlu ódugna- 
ligu Føroyingam ir (citat 
T um m as Arab«i) blivu 
sk iftir ut við tuð unga 
æ ttarlið ið , nu skuldi alt

blóma.
Syrgiliga urslitið

te irra  síggja vit á  hvørj 
um tunga

Men a t tit einaferð enn 
leggja skuld tt*irra á 
hoknundi herðar óseka 
einstuku F'øroyingsins 
tað fæ r meg u ftu r at 
spyrja teg n tv r  v v n d a  
t i t  t y k h u m  t i l  ra u tÍR a  
F o ro y in g in  viA t i  
h /á lp  horium  tø r v o r f

Lut nieg tó geru 
greitt!
Hóast passivu støðu 
tínu, Edm und, ja  eisini 
hóast beinleiðis m istøk 
tíni, so havi eg enn  álit á 
tæ r bæði sum  Løgm ann 
og sum  m enniskja. Tí 
vildi tuð glett meg, og 
mong, m ong við mær, 
um tú vilrli givið einu 
frágreiðing, og svarað 
spurn ingunum  w«*r, 
ruvr k v m u r  tú r u r in  t i l  
v a n lig a  F ø ro y in g in . 
h a n n  num  da /tlÍR a  
H triáixt f y r i  xefl og  
xin i, og  i 'ó n a r f

Vinarligast 
•Jen is av  I tu n a

løgtm gsm aður

Viðmerkingar til Hendrik Old, 
løgtingsm ann

Tá H endrik ()!d í 
D im m alæ ltm g leygar- 
dagin lT .juni 199/isigur, 
tfverri gjørdi Bjarni Ves-

tergaard  fyri M.U. i fjør 
semju við te ir stóru . sum 
førdi við sær, at eystari

inum  og tað  g ru n n a á 
Suðurovarhankanum . 
suin fram m anundan var 
stongt fyri troling. a f tu r 
var opnað fyri troiing. 
sigur hann  ósatt, ju, 
hann  beinleiðis lýgur, tí 
hann  veit. ut tað  var ikki 
soleiðis, h ann  veit, at í 
uppskotinum  um  tey 
trolfrfu økini. var evstari

iriuni ikki við. heldur 
ikki nakurt oki á Surtur-

ikki tað  su n n asta  uv 
kuatiL L » Muiikugrunn- 
m um  var við 

Hesi økini vóru koyrd 
b u rtu r  av Fiskivinnu- 
nevndini fram m anund-

Tað a llar m insta, eg 
kundi væ n tað  a t  ta*r, 
l le n d i  ik  O ld , var a t tú
helt teg til Bunnleikan, 
men y<g skilji nu. ut held- 
u r  ikki tað  kann  eg
væ nta.

Tú sigur, at 65^ av 
eyka toskakvotuni uppá 
3500 tons fór til bátur- 
n ar undir 20 tons; tað  er 
nokk ræ tt, m en hvussu 
nógv av hesi kvotu kem- 
u r  teim utn lil góðar, sum 
veruliga eru ú t r ó ð r a r -  
m e n n ?  H asin bolkurin 
liggur opin í báðum 
endum , og kvotun kem- 
u r væl við hjá teim um . 
sum  eru fa rn ir f sum- 
m arfrí nú  við fastari løn, 
te ir  k lára eini 2 tons 
uppá bátin , te ir  eru e in ir 
300 í tali. 600 tnns av 
kvotuni, tá  verður lítið

eftir til ú tróðrarm enn- 
inar. hvat skulu te ir  tá 
gera, te ir  k unna ikki 
fara til A.L.S. sum  o n nur 
í hesutn sumfelagnum.

Tað kundi verið nortið 
við o n n u r mál eisini, 
men lat tað  fara hesa- 
ferð.

ella Bmrna Vestergnard. 
men, var m eira lurtuð 
eflir teim um  ráðum , 
suin eru  knmin harfrá , 
stnð b e tu r til f hesum  
landinum , tá  vóru tað 
ikki ú tlendingar, sum  
skuldu ráða fyri, hvussu 
fiskast skuldi, ng av 
hvørjum  ng hvussu liv- 
ast skuldi í Føruyum

Bjarni Vestergaard
Vágur tan n  18 06.95

Nissan
Primera
1.6

154.000;
1.61 •  102 HK • Servostynng •  Airbag • Eyka 
styrktar hurdar • Stereo-radio v/bandspælara 
• Tónaðir rutar • Hiti í setrum framman • Eyka 
bremsuljós í baknib o.m.a. t
Kostnaður fyn 196.000,- nu
3 ðra verksmiðiutrygd, 6 ára trygd imóti rustgjøgnumtering • Lagalig figging
Aðrar utgávur 16 LX 4 hurðar Kr 167.000,- • 1.6 SLX, 4 hurðar Kr. 177.000,- • 2.0 LX, 4 hurðar Kr. 182.000, • 2.0 
SLX, 4 hurðar Kr 193.000,- • 2.0 SLX Diesel, 4 hurðar Kr 195 000,- • 1.6 LX. 5 hurðar Kr 170.000,- • 2.0 SLX, 5 hurðar 
Kr 195.000,- • 2 0 GT Kr 241.000,- • 1.6 LX. St. car. Kr. 175 000,- • 2.0 SLX, St. car. Kr 204 000, • 2.0 SLX Diesel St. 
car Kr. 224.000,-
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