
Fríggjadagur

Ð im m alíg ttím
Nr. 42 • 119. árgangur »15 . mars 1996 • Tlf. 11212 • Fax 10941 • e-mail: dimma@olivant.fo -  A U TA N D I TIÐINDI

»Úr Luftiníu
við SV- og ÚF-skránni 
í B L A Ð N U M  í D A G

7 k r .

Forsætismálaráðid: Avtalum ar 
um olju hava framvegis gildi
Tad er ikki ra*tt, sum logmadur Edmund Joensen hevur sagt, at av- 
talan viil donsku stjómina frá 17. november 1994 er farin úr gildi. 
Hetta sigur forsætismálarádid í svari upp á fyrispuming, sum 
Dimmalætting setti ráðnum fyrradagin.

U ni Ahge________________________________

Danska forsætismálaráðið sigur í svar-

inum, sum skrivstovustjórin, Stoen Hye 
Larsen, bar Dimmalætting í gjár, at 
avtalurnar um føroysku undirgrundina

skulu skiijast soleiðis:
Tann 22. desember 1992 gjørdu Føroy- 

ar og Danmark avtalu um, at føroyingar 
skuldu yvirtaka rættin tii at umsita 
ráevnini í undirgrundini.

Tann 17. november 1994 varð hendan 
avtalan staðfest einaferð enn av báðum 
ríkisjjørtunum

Pastandurin um, at avtalan 3. novem-

ber 1995 hevur sett 94-avtaluna ur gildi. 
hevur sostatt ikki hald i veruleikanum 
etlir uppfatan Danmarkar.

T í hava øll lyfli um olju, sum voróu 
givin i 1994 og tey eru nogv -  fram- 
vegis fult gildi.

Lesid  á sidu 4

Trúbodari á Madagaskar
í seks ár hevur Dorthe Skov frá DM S verið trúboðari á 
heimsins fjórstørstu oyggj, Madagaskar, eitt av heims- 
ins fátækastu londum.

Prii. A K ijrrn_____________________  hon hevur hitt m.a. umboð fyri
ungdómsarbeiði hjá Heima-

Dorthe Skov frá DMS hevur ver- missiónini.
ið í Føroyum í nakrar dagar, her Tað var ein stór avgerð hon

tók í 1990, tá hon gavst sum 
lærari í Danmark, og fór til 
Madagaskar at virka sum trú- 
boðari.

Hon kom frá einum av heims- 
ins rikastu til eitt av heimsins 
fátækastu iondum.

Bert Mosambikfjørður skilir 
landið frá afrikanska megin-

landinum. har Islam er ráðandi. 
Tað vísir seg tó, at hoast stórt 
arbeiði eisini verður gjørt frá 
muslimskari síðu, so hevur 
kristinboðskapurin munin í 
dag eru umletð 51% av fólkun- 
um kristin. Vit hava langa sam- 
røðu inni í blaðnum.

L es ið  á síðu 5

H u lv o r S. SnarvolcL, A t la n t ic  M a rg in  G roup

F le ir i seism ikk- 
k an n in gar í  m ai
Felagið Geco skal 
standa fyri seismikk- 
kanningum um tveir 
mánaðir.

Dia  MimoRP

Samstarvið Atlantic Mar-

gin Group hevur avgjørt, 
at neyvari seismikkur 
skal skjótast á føroyskum 
øki.

-  Seismiska kanningin 
verður gjørd í føroyskum 
havøki móti bretskum 
umráði, sigur Halvor S. 
Snarvold, geologur. Hann

situr i samstarvshólki- 
num Atlantic Margin Gro- 
up, sman vid Vidar Larsen 
frá Statoil og Lewis S. 
Murdoch frá Mohil.

Hann hevur verið í Før- 
oyum hesa vikuna í ar- 
beiósørindum.

Lesid  á síðu 3

Tjúgu
millióna
feijusátt-
máliá
vippuni
Tórshavnar Skipa- 
smiðja eigur la*gsta 
tilboðið í sambandi 
við bygging av eini 
feiju, sum Svend- 
borg kommuna skal 
hava at røkja sigl- 
ingina til Skarø og 
Drejø. í næstu viku 
kemur sendinevnd 
til Føroyar at kanna 
umstøðurnar hjá 
Tórshavnar Skipa- 
smiðju.

Dia  MrnjoKi)

Tvær skipasmiðjur lótu 
tilboð inn upp a gerð av 
ferjuni, sum skal røkja 
sambandið frá Svendborg 
til oyggjarnar Skarø og 
Drejø Tað vóru Torshavn- 
ar Skipasmiðja og skipa- 
smiðjan í Assens.

Tað var Tórshavnar 
Skipasmiðja sum hevði 
lægra prísin, men avgerð- 
in um byggisáttmála er 
ikki endaliga tikin

Týsdagin kemur sendi- 
nevnd úr Svendborg at 
vitja skipasmiðjuna í 
Havn. í ferðatagnum eru 
fimm fólk. harimillum 
borgarstjorin Holger Ras- 
mussen. havnameistarin 
Kurt Hansen og skips- 
verkfrøðingurin Erik Ffet- 
ersen.

— Vit skulu til Føroyar 
at kanna, um skipa- 
smiðjan kann liva upp til 
tilboðið, sum vit hava 
fingið frá teimum. Vit vil- 
ja  eisini kenna fólkini, 
sum vit skulu gera sátt- 
mála við, sigur Holger 
Rasmussen, borgarstjóri.

Tórshavnar Skipasmið- 
ja  hevur besta tilboðið 
upp a fetjuna, sum kemur 
at kosta slakar tjúgu 
milliónir krónur.

Poul Mohr, stjórí á Tórs- 
hav'nar Skipasmiðju, vil 
ikki gera viðmerkingar. 
fyrr enn sáttmálin við 
Svendborg kommunu 
endaliga er komin 1 hús.

Sendinevndin úr Svend- 
borg fer avstað aftur hós- 
dagin í næstu viku.

Alt Bretland syrgir
Hosdagin var alt Bretland tyngt av sorg. eftir at em 
byrsumaður mikumorgunm fór inn á ein skotskan 
barnaskula og skeyt fra hond Sekstan smaborn 
umframt em lærari fullu fyri skotunum. aðrenn Tho- 
mas Hamilton vendi eina av sinum fyra byrsum móti 
sær sjálvum og gjordi enda a sær

Siða 8

Ingeborg og Carl 
mótmæla Strandferðsluni
Føroya Arbeiðarafelag og Havnar Arbeiðsmannafel- 
ag motmæla, at Strandferðslan aftan fym ryggm á 
takfelogunum roynír at gera lonarsáttmalar við buss- 
førarar Tey hava sent landsstýrismanninum Sámal 
Peturi í Grund eitt mótmæli Verður teirra áheitan 
ikki gingin á møti. verða tiltøk sett í verk.

Siða 3

Símun Mittún verður 
sitandi í nevnd
Hóast Simun Mittún hevur boðað fra. at hann fer frá 
sum formaður í nevndini hjá Føroya Fiskavirking, 
merkir hetta ikki, at hann eisini fer ur nevndini, tá 
aðalfundur verður 10 arpril. Siða 3

Poul Michelsen veit onki 
um keyp av Fiskavirking
Stjórin á Faroe Seafood Prime avsannar øll tiðindi 
um, at F.S. Prime er í ferð við at keypa tær bestu 
restirnar av illa sperda Fiskavirking Poul Michelsen 
sigur, at hevði FS. Prime veruliga havt ætlamr um at 
keypa. so hevði solufyritøkan sjálvsagt ligið framvið. 
tá høvið nú beyðst at keypa ábyrgdarpeningin hjá 
Sparikassanum Siða 3

Ár teirra menningartarnaðu 
í Føroyum
Javni og landsstyrið hava í felag gjørt av at lýsa 
1996 sum ár teirra menningartarnaðu i Føroyum. 
Hetta verður gjørt í sambandi við. at tað i ár eru liðin 
25 ar síðan Javni. Landsfeiagið Evnaveikum at 
Bata, varð stovnað. Sjálvur stovningardagurin er 25. 
mai. Alt árið verður skipað fyri tiltøkum at minnast 
stovningardagin. Siða 4

Heimsstjørnur tii Føroya
Skeeter Davis og Charlie McCoy trina á pall i Føroy- 
um mikukvoldið 3. aprfl. Bæði eru heimsstjørnur 
innan country og western tónleikaheimin. Aðrir bólk- 
ar verða eisini á skránni hetta kvøldið í Havn Tom- 
bola Band úr Svøríki, Vestmenn úr Føroyum og The 
Ðig Rock & Blues Band vera eisini á skránm

Siða 7
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Føroyar hava givið dønum  
fleiri bindandi oljulyfti

I avtaluni 22. desem- 
ber 1992 um yvir- 
tøku av ráevnunum í 
undirgrundini góvu 
føroyingar fleiri lyfti í 
sambandi við olju. 
Hesi lyfti komu 
seinni í kunngerð um 
yvirtøku av ráevnun- 
um 13. mai í 1993, og 
í seinni avtalum 
vórðu uppaftur fleiri 
lyfti givin dønum. 011 
lyftini hava fult gildi. 
sigur forætismálar- 
áðið í svari upp á fyri- 
spurning frá Dimma- 
lætting

UN IAR GE_____________

Sambært avtalu millum 
Fwroyar og Danmark 22. 
desember yvírtóku før- 
oyingar rættin til at um- 
sita ráevnini í undirgrund- 
ini.

Hetta hendi, eftir at 
Poul Schliiter og Atli 
Dam vóru komnir ásamt 
um yvirtøkuna tríggjar 
mánaðir frammanundan.

Men yvirtøkan var ikki 
uttan treytir.

Uppi í avtaluni hingu 
(leiri føroysk lyftir til dan- 
ir.

Eitt av lyftunum var, at 
møguligar inntøkur frá 
eini framtíðar ráevnisút- 
vinning skuldu útloysa 
samráðingar um at niður- 
seta blokkstuðulin til Før- 
oya.

Ein onnur formuleríng 
var, at »regeringen har 
konstateret. at Færøemes 
landsstyre er mdstillet pá. 
til gavn for sável færøske 
som danske samfunds- og 
erhvervsinteresser. forud- 
sat konkurrencedygtig- 
hed at anvende sagkund- 
skab indenfor dansk for-

valtning og forskning 
samt i danske erhvervs- 
virkstimheder i den færø- 
ske rástofudvikling «

Fndurfikið seinni
Júst hetta seinasta og lyft- 
ið um blokkstuðulin 
vórðu endurtikin í eini 
kunngerð. sum varð lýst
13. mai 1993 í Kunngerð- 
arblaðnum, tá Maríta Pe- 
tersen var vorðin løgmað- 
ur.

Tann 28. mai í 1993 
varð so ein rammuavtala 
undirsknvað um endur- 
fígging av landskassa- 
skuldini.

I hesi avtalu standa 
ongar formuleríngar um 
olju ella ráevni.

Men tað ger tað haraft- 
urímóti í protokallatinum 
frá fundinum millum 
stjómina og landsstýríð 
tann 12. oktober 1993

Har stendur í fyrsta 
lagi. at sambært avtaluni 
frá 22 desember 1992 
fara møguligar inntøkur 
frá eini framtíðar ráevnis- 
útvinning at útloysa sam- 
ráðingar um at niðurseta 
blokkstuðulin.

í øðrum lagi stendur, at 
tað er ætlanin hjá stjóm- 
ini. at ein partur av hesum 
inntøkum skulu vera við 
til at minka um »eventuel 
udestáende restgæld pá 
statslán, som er bevilget 
landsstyret i forbindelse 
med genopretning af de 
færøske bankers og 
landskassens økononn «

í triðja lagi stendur í 12. 
oktober-avialuni frá 
1993, at landsstýríð í av- 
taluni tann 22 desember 
1992 »tilkendegiver ... at 
være indstillet pá.« at sak- 
kunnleiki innan đanska 
gransking, umsiting og 
vinnufy ritøk ur skulu upp í 
ráevnisútvinningina.

Og so verður lagt aftrat: 
»Landsstyret og regerin- 
gen vil snarest i fælles- 
skab overveje udmøntin-

gen heraf.«

Tann 17. nov. 1994
So mikið stendur um olju 
12. oktober 1993, har 
Marita Petersen, Finn- 
bogi ísakson og Bergur 
Jacobsen hava skrívað 
undir fyri Føroya Lands- 
stýri. Mogens Lykketoft 
og Mananne Jelved hava 
skrivað undir fyri stjóm- 
ina

Nú gongur ein tíð, og 
17 november 1994 sita 
føroyingar og danir aftur 
við samráðingarborðið 
Tað er við hesar samráð- 
ingar. at avgjørt verður at 
stovna Framtaksgrunnin.

Burtur úr samráðing- 
unum kemur ein felags- 
frágreiðing frá dønum og 
føroyingum. Hon er býtt 
upp í fleiri ymisk brot, og 
eitt brot er um útvinning 
av ráevnum í føroysku 
undirgrundini.

I brotinum stendur aft- 
ur formuleringin um, at 
donsk gransking, umsit- 
ing og vinnulívsahugamál 
skulu upp í arbeiðið

Hetta er altso triðja 
ferðin, at hon kemur fyri.

Nú stendur eisini. at 
stjómin og landsstýríð eru 
»fortsat enige om« , at 
hetta skal henda.

Haraftrat stendur, at 
stjómin er innforstaðin 
við, at danskar ráðharra- 
stovur og stýri eftir avtalu 
við landsstýrið velja ser- 
frøðingar. sum kunnu lut- 
taka í »landsstyrets ud- 
redningsarbejde pá kul- 
brinteomrádet.»

Og partamir skriva eis- 
ini í oljubrotinum, at 
stjómin fer at eggja 
donskum fyritøkum til at 
fara upp í leitingina eftir 
olju og gassi á føroyskum 
øki upp á marknaðar- 
treytir.

Alt hetta sigur avtalan 
17. november 1994.

Tann 3. nov 1995
Samráðingar eru so aftur
3. november 1995.

I hesi avtalu stendur 
onki um ráevni og olju, og 
tí hevur Edmund Joensen, 
løgmaður, sagt. at før- 
oyingar hava ikki bundið 
seg til nakað av tí, sum er 
nevnt í fyrr gjørdum av- 
talum.

- Avtalan frá 17. no- 
vember 1994 fór úr gildi 
við 3. november-avtaluni 
frá 1995, segði løgmaður 
í Dimmalætting leygar- 
dagin.

Hetta er ikki rætt, sigur 
danska forsætismálaráðið 
í svari upp á fyrispuming 
frá Dimmalætting.

Tað, sum føroyingar 
hava bundið seg til f av- 
talunum 22. desember 
1992 og seinni 17. no- 
vember 1994, hevur 
framvegis fult gildi.

Steen Rye Larsen, 
skrivstovustjóri, sigur so- 
leiðis:

- Avtalan frá 17. no- 
vember 1994 supplerar 
avtaluna frá 1992. og til- 
samans gevur hetta 
grundarlagið undir tí, sum 
Føroyar og Danmark 
hava avtalað um undir- 
gmndina

Tað vil við øðrum orð- 
um siga, at tey lyfti, sum 
skiftandi landsstýri hava 
givið skiftandi stjómum 
um olju og undirgrund, 
standa við makt

Eftir stendur eisini tann 
veruleiki, at Dansk Olie 
og Naturgas, sum danski 
staturin eigur, samskipar 
boriarbeiðið í Lopra, sum 
átjan ymisk oljufeløg fíg- 
gja

Og Dansk Olie og Na- 
turgas er eisini felagið, 
sum uppá marknaðar- 
treytir hevur latið Mærsk 
Contractors loyvið til 
sjálva boringina, sum 
bytjar í mai.

1996:
Lýst sum ár teirra menn- 
ingartarnaðu í Føroyum
Javni. landsfelagið 
evnaveikum at bata, 
verður 25 ár í ár, og í tí 
sambandi hevur felag- 
ið og Føroya Lands- 
stýri í felag gjørt av at 
lýsa 1996 sum »Á r  
teirra menningar- 
tarnaðu í Føroyum«

PÓLÁ KLETTl

Sjálvur 25 ára stovningar- 
dagurin er 14. mai, men 
Diana í Puntabyrgi, for- 
maður í Javna. sigur, at ætl- 
anin er at skipa fyri ymisk- 
um tiltøkum gjøgnum alt 
árið og um alt landið. Árliga 
landsstevnan hjá Javna 
verður 4 -5. mai.

Yvirlýsingin hjá Javna og 
Føroya Landsstýri um at 
kjósa 1996 sum ár teirra 
menningartamaðu í Før- 
oyum er henda:

1996 -  Ár teirra menning- 
artarnaðu í Føroyum

Árið, vit minnast tey, ið 
noyddust at fara til 
Danmarkar.

Árið, vit heiðra tey, ið 
stovnaðu Javna - 
Landsfelagið Evna- 
veikum at Bata 

Árið, vit gleðast saman 
við teimum, ið nú 
kunnu verða í Før- 
oyum.

Árið, vit ynskja. at øll eftir 
førimuni fáa møgu- 
leika at luttaka á 
jøvnum føti. 

Úlgreinmgin er henda:
Um árið. ein minnist tey, 

ið noyddust til Danmarkar 
verður sagt:

Um foreldur tørvaðu til- 
boð til evnaveika bam sítt. 
vóru hyggjuráðini at senda 
tey til Danmarkar. Til eitt 
annað land við aðrari ment- 
an og øðrum máli. fóru tey 
avstað

í tí meira framkomna 
landinum. tey komu til. 
fingu tey flestu eitt »betri« 
lív. Møguleiki var at koma 
aftur, men nøkur vildu 
verða verandi

Um árið, ein heiðrar tey, 
ið stovnaðu Javna verður 
sagt:

Javni varð stovnaður við 
tí høvuðsendamáli. at ikki 
fleiri skuldu noyðast at flyta 
vegna sítt brek.

Iðin fóm fólk til verka at 
veita upplýsing um tey 
evnaveiku og tann menn- 
iskjarætt, tey høvdu her á 
landi.

Tann virðing, ið Javni 
hevur fingið her og langt út 
um landoddamar, vísir, at 
rætt varð atborið.

Um árið, ein gleðist sam- 
an við teimum, sum nú 
kunnu vera í Føroyum, 
verður sagt:

Landsins myndugleikar 
lurtaðu eftir Javna. í dag 
kunnu bæði bøm og vaksin 
fara í skúla. Arbeiði og

heim era her.
Við teirri barlast, Javni 

gav teimum evnaveiku, 
komu tey sjálvi til orðanna - 
tey, ið kundu?

Fyrsta beinleiðis áheitan 
frá teimum var, at brekið, 
tey bera, verður kallað 
menningartam.

Um árið, vit ynskja, at øU 
eftir førleika fáa møguleika 
at luttaka á jøvnum føti, 
verður sagt:

Hóast ymisk - tey ið 
fingu eitt brek at bera - og á 
so ymiskan hátt skerd, bæði 
likamliga og sálarliga, so 
hava tey sum einstakt menn- 
iskja ein serligan tørv at lut- 
taka á jøvnum føti við onn- 
ur.

Um hugburðurin í sam- 
felagnum broytist, og við 
stuðuli frá okkum øllum, 
fáa tey henda møguleika at 
luttaka á jøvnum føti í 
framtíðini.

Handverksmeistarar: 
Landsstýrið tænir 
bert tí almenna
Formaðurin í Føroya 
Handverksmeistara- 
felag Vilhelm M. Jo- 
hannesen fanst á ársað- 
alfundinum harðliga at 
politisku myndugleik- 
unum í Føroyum.

NICLAS JOHANN ESEN

- Tað er ringt al síggja, 
hvussu vit skulu fáa gongd 
aftur á vinnulívið og harvið 
samfelagið, tá ið einasta 
endamálið við førda poli- 
tikkinum er at bjarga tí al-

menna.
Hesi vóru orðini hjá for- 

manninum í Føroya Hand- 
verksmeistarafelag Vilhelm 
M. Johannesen, sum hevði 
ársaðalfund fríggjadagin 1. 
mars

Formaðurin var alt annað 
enn bjarskygdur:

- Lunnamir, sum politik- 
arar okka skulu leggja, fyn 
at skapa framburð f hand- 
verksvinnuni era ikki lagd- 
ir. Tvey stuttskygd undan- 
tøk eru heimildimar hjá 
teimum, sum eiga bil og 
hús, og draga ávísar upp- 
hæddir frá fyri umvælingar 
og skattafyrimunimar hjá

handverkaram, sum ar- 
beiða uttanlands, segði Vil- 
helm M. Johannesen.

Søguliga hendingin fyri 
handverksmeistaramar var 
annars. at teir gjørdust linur 
í Føroya Arbeiðsgevarafel-
ag

- Hetta er ein søgulig 
hending, og vónandi fer 
hetta eisini at vísa seg at 
vera ein skilagóð avgerð 
fyri bæði handverk og ídn- 
að, segði formaðurin í Før- 
oya Handverksmeistarafel-
ag

Nevndin skipað

Beint eftir fundin skipaði 
nevndin seg annars við Vil- 
helm M Johannesen sum 
formanni og Sven Roest av 
Tvøroyari sum næstfor- 
manni. Hinir nevndarlimir- 
nir eru Hilmar Danielsen úr 
Klaksvík, Johan Petersen av 
Glyvram, Thorfinn Nielsen 
úr Miðvági og Gudmund 
Larsen úr Vági.

Nýggjur í nevndini er 
Hilmar Danielsen, sum tók 
við eftir Jan E. Andersen. 
Annars er Sven Roest 
nýggjur næstformaður eftir 
Johan Petersen.

S øgan  um  m ask inu m b ýtið

Tomba byijaði í februar 
1996 saltfiskaframleiðslu 
úr føroyskum fiski á 
gamla rækjuvirkinum í 
Sandavági, og í løtuni eru 
26 fólk í arbeiði har.

Somu framleiðstu hava 
vit havt á flakavirkinum í 
Sørvági, men úr russara- 
fiski Tomba leigar flaka- 
virkið í Sørvági frá Føroya 
Fiskavirking.

Eitt kvøldið vit standa 
við nógvum feskum fiski, 
sum má framleiðast, eru 
trupulleikar við fleki- 
maskinuni á rækjuvirki- 
num. í skundi avgera vit, 
sum fyribils loysn at flyta 
flekimaskinuna í Sørvági, 
sum vit leiga frá Føroya 
Fiskavirking. Eflirokkara 
uppfatan var hetta fult í 
tráð við leigusáttmálan, 
vit hava við Føroya Fiska- 
virking. Seinni vísti tað 
seg, at Føroya Fiskavirk- 
ing hevði aðra uppfatan og

kravdi, at maskinan varð 
flutt aftur. Hetta varð 
eftirlíkað og gjørt.

Tomba leigar flakavirk- 
ið í Sørvági viá maskinum 
frá Føroya Fiskavirking, 
og vit skulu levera tað 
aftur í sama standi, sum 
vit yvirtóku tað í. Tí hava 
vit als ikki ætla okkum at 
lopið frá. At Føroya Fiska- 
virking veit, hvat teir 
eiga, kann eingin vera í 
iva um. Vit og Føroya 
Fiskavirking hava í hes- 
um ávísa máli ymiska 
uppfatan av leigqsáttmál- 
anum, sum í eini avtalu 
ofta kemur fyri, men vit 
hava góðtikið teirra ynski 
um, at vit ikki kunnu 
brúka eina maskinu, sum

stóð still á flakavirkinum í 
Sørvági til framleiðslu av 
føroyskum fiski.

Vit eru annars væl 
nøgdir við samarbeiðið, vit 
hava við Pf. Føroya Fiska- 
virking, og hava ongar 
ætlanir um at gevast við 
teimum aktivitetum, vit 
hava í Sørvági. Trupult 
hevur verið at fingið røttu 
kontraktimar, og tí hevur 
arbeiðið har verið nakað 
óstøðugt, men tað sær 
ljósari út fyri framtíðina.
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