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Frágreiðing: 
Oljufeløgini 
fara har tad 
er bíligast
í eini frágreiðing, sum 
bleiv latin landsstýr- 
inum í gjár, stendur 
at lesa, at skal tað í 
sambandi við oljuna 
lovsa seg at gera ein 
útgerðarmiðdepil 1 
Føroyum, so mugu vit 
í prísi laga okkum 
eftir tí, sum adrir 
kunnu bjóða.

P lA  M idjoru____________

Skotska raðgevingarfvri- 
tekan MAI ( 'onsultants 
hevur latið Oyufyrisiting- 
ini og Føroya Landsstvri 
eina oljufragreiðing. Fró- 
greiðingin er gjørd fyri at 
lýsa støðuna hja okkum 
motvegis stóru oljurisun- 
um.

Nógv skal gerast
Tað er ikki meira enn rimi- 
ligt, at nógv skal gerast, 
aðrenn vit kunnu tosa um 
ein utgerðarmiðdepil i Før- 
oyum. Hetta er ju alt nýtt 
fyri okkum.

Fragreiðingin staðfestir, 
at tað eru nøkur høvuðs- 
ting. ið vit mugu leggja 
dentin á.

Kitt nú er umraðandi at 
fáa fatur a øllum prisum. 
sum AberdtH'n (skotar) og 
Feterhead (hetlendingar > 
taka fvri at virka sum ut- 
gerðard»*plar Klla rættari,

hvør er prisurin frá verk- 
smiðjuni og til endaliga 
staðið hjá teimum. og hvat 
kunnu vit gera tað fyri. 
Hvørja tænastu kunnu vit 
bjoða oljufeløgunum. og 
hvør er kostnaðurin av 
hesum.

Bosta tilbodid
Skal tað loysa seg hjá okk- 
um at gera landið um til 
ein utgerðarmiðdepil, so er 
treytin, at vit hava bílig- 
asta tilboðið frá 
verksmiðuni til oljupalhn. 
Eisini hevur tað týdning, 
at utreiðslurnar hja 
landinum ikki gerast størri 
enn fyrimunir og møgulig 
ínntøka. ið kann roknast 
við frá útgerðarmið- 
deplinum.

Oljufeløgini eru eisini 
áhugað at fáa at vita, 
hvussu ráevnislóggavan er 
og eitt nú, hvussu nógvur 
skatturin verður.

I løtuni skal nogv gerast, 
áðrenn vit kunnu tosa um 
ein utgerðarmiðdepil í Før- 
oyum. Sambært frágreið- 
ingini, so skal eitt greitt 
yvirlit við øllum upplvsing- 
um gerast um møguligar 
utgerðarhavnir. Eisini skal 
finnast útav. hvussu flog- 
vøllurin i Vágum kann 
brukast í hesum sam- 
bandi. Kann hann eitt nú 
kappast í prisi við flog- 
havnimar i Alierdeen og i 
Hetlandi.

Hansen Seafood: 
-V ita v ta la  
ongar fiskaprís ir
Stjórin á P/F Hansen 
Seafood, Kári Hansen, 
vísir aflur, at teir hava 
verið við til at avtala 
fiskaprísir. -  Kann 
vera, at hetta ger seg 
galdandi, tá talan er 
um fískasløg, sum fáir 
keyparar eru til. Men 
á uppboðssøluni 
hendir slíkt neyvan, 
sigur Kári Hansen.

CÍKÆKARIS DJURHUUS 
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Stjórin á F/F Hansen Sea- 
f'ood sigur, at trupulleikin 
við vanaligu fiskaprisun- 
um ikki skyldast avtalað- 
um spæli. Hann heldur, at 
trupulleikin nu sum fýrr, er 
at stórur partur av útroðr- 
arfiskinum er alt ov illa 
hagreiddur. Hann vísir ser- 
Uga til uroðrarfiskiji hjá 
bátum i Kiaksvik.

-  Utróðrarfiskurin har

Kári llanscn. stjori á 
F/F' Hansen Seafood, 
v is ir aftur, at te ir hava 
verið  v ið til at avtala 
fiskaprisir v ið  aðrar

norðuri verður ov seint 
blóðgaður, illa kruvdur, og 
lítið høpi er í ísingini. Og 
hetta er høvuðs orsøkin til 
heldur vánaligu pnsimar.

So harðliga tekur Kári 
Hansen til orðanna um 
stóran part av útróðrar- 
fiskinum, ið stavar frá út- 
róðrarbátum i Klaksvík. 
Hann heldur, at vánaliga 
hagreiðingin botnar í iíla 
mannaðum útródrarbát- 
um.

- Er nógvur fiskur, og 
maður er einsamallur á 
báti, ja, so em beinanvegin 
trupulleikar við at fáa 
hlóðgað og kruvt Hetta 
gongur so út yvir góðskuna 
á fiskinum, og prisurin 
verður hareflir, sigur hann.

Ongin avtala á 
upphoóssuluni
Kári Hansen heldur tað 
vera skeivt at tosa um av- 
talað spæl, tá orsøkin til 
vánaligu prisirnar í grund- 
mi er vanalig hagreiðing. 
Haraftrat er utróðrarfisk- 
ur, hóast hann er væl hag- 
reiddur, ta hann verður av- 
reiddur, ikki i sama standi, 
tá hann er komin á eitt nú 
enska marknaðin.

-  Vit mugu minnast, at 
tað tekur frá fimm upp í 
sjey dagar frá tí útróðrar- 
fiskur verður avreiddur í 
Føroyum, til hann er á 
enska marknaðinum. Og 
vit fáa sjálvandi ikki sama 
pris fyri sjey dagar gamlan 
fisk, sum bretar fáa fyri 
dag gamlan fisk.

-  Hesum mugu føroysku 
fiskakeyparamir taka 
hædd fyri, tá teir keypa 
fiskin, sigur stjórin á P/F 
Hansen Seafood.

Hoast hann vísir aflur, at 
talan er um avtalað spæl í 
sambandi við fiskaprisir, 
viðgongur hann, at talan 
kann vera um avtalu i heilt 
serligum fømm. Tað er, tá 
skip skulu avreiða fiska- 
sløg, ið bert heilt fáir keyp- 
arar em til.

Kann vera, at virki tá 
semjast um at býta lastina. 
Tit keypa hatta fiskaslag- 
ið. so keypa vit hitt slagið.

- Men at fiskakeyparar 
avtala prisin á upphoðssøl- 
unum er heilt burturvið. 
Hkuldi tað hent, at tvey 
virki avtala ein prís upp á 5 
kronur fyri til dømis hýsu, 
ja, so skuldu vit verið skjot- 
ir at bjóða hægri, sigur 
Kari Hansen.

Nú vil formaðurin í 
Meginfelag Útródrar- 
manna hava eina 
loysn á stríðnum í 
felagnum. Og einaferð 
í næstu viku verður 
kallað til eyka- 
aðalfund í Megin- 
felagnum. Nógv 
bendir á. at felagið 
fer at skraídna.

G kækaris Djurhuuí-

Eg timi ikki meira, nu ma 
okkurt henda. Tmpulleik- 
arnir i felagnum em so 
stórir, at ogjørligt er at 
finna eina loysn, sum allir 
partar 1 felagnum kunnu 
vera nøgdir við, sigur fpr- 
maðurui 1 Meginfelag Út- 
roðrarmanna. Martin 
Strøm.

Hann vil ikki út við, hvat 
fer at henda a eykaaðal- 
fundmum. Men hann slær 
fast, at eitthvørt fer at 
henda. Ónøgdin við støð- 
una hjá útroðrarmonnum 
er so stór og meiningurnar 
so nogvar, at ogjørligt er fýa 
nevndini í felagnum at 
finna nakra loysn, sum 
allir limimir kunnu taka 
undir við.

Fyrr i ár vóm røddir 
frammi um, at rættast var 
hja fúllriknum útróðrar- 
monnum at stovna egið 
felag. Men tá var nuver- 
andi formaðurin i Megin- 
feiag Útróðrarmanna mill- 

I um teir, ið talaðu harast

M egin fe lag  U tróðrarm anna 
eykaaðalfund í næstu v iku

Nú er to lið  upp hjá 
formunninum > 

Megi nfelug Útrodrar- 
manna, M artini 

Strøm. tiann fe r  at 
kalla til eykaadalfund 

í næstu viku 
Mynd: Jens Knstian Vaiifi

ímóti.
-  í dag siggi eg. at eg 

gjørdi skeivt, sigur Martin 
Strøm

Hann vil kortini ikki av- 
duka. um hann i dag er til 
reiðar at stovna nytt felag. 
Hinvegin er tað rættiliga 
nógv, ið bendir á, at stomr 
partur av fulltiðar utroðr- 
armonnum hava mist tolið. 
Teir vilja hava nýtt felag. 
Eitt feiag. har teimum ikki 
nýtist at taka hædd fyri 
utróðrarmonnum, sum
bert hava útróður sum 
hissini hjávinnu.

Eg siggi. at lærarar og 
skrivstovumenn em
ónøgdir við, at teir ikki faa 
somu møguleikamar og 
somu agoðamar sum full- 
riknir útroðrarmenn. Men 
hatta er heilt galið. Teir

hava sama møguleika sum 
allir aðrir, sigur Martin 
Strøm.

Hann visir á, at leggja 
menn í, kunnu teir reka út-

roður burturav, men teir 
velja heldur at hava annað 
arbeiði við síðuna av. Hann 
heldur, at em partvist út- 
róðrarmenn ónøgdir við

støðuna hja utroðrarmonn- 
um, ja, so kann hann bara 
upplysa. at fulltiðar útroðr- 
armenn em ikki minni 
ónøgdir.

Dimmalætting skitir, at 
ætlanin er at hava eyka- 
aðalfund mikudagin, hos 
dagin ella fnggjadagin í
komandi viku.

S jón va rp sráðstevn a  
v e rð u r  í  F ø royu m
19. og 20. september 
verdur sjónvarps- 
ráðetevna í Nordur- 
landahúsinum.

•Public service TV í de 
smá lande og sprogom- 
ráder i Norden* er heitið 
á ráðstevnu. sum verður í 
Norðurlandahúsinum 
hóødagin 19. september 
og fríggjadagin 20. sep- 
tember.

Tað er landsstýris mað- 
urin við mentamálum,

Sámal Fetur í Grund, 
sum í samstarvi við 
felagsskapin hja teimum 
almennu norðurlendsku 
sjónvarpsrásunum 
Norðvisionini -  og Norð- 
urlandahusinum skipar 
fyri tiltakinum.

Sjónvarpsstjórar 
fara at luttaka
Fleiri sjónvarpsstjórar og 
onnur av freiustu sjón- 
varpsfólkunum i Norður- 
londum fara at greiða frá

sínum royndum.
Ráðstevnan, sum verð- 

ur hildin á skandinav- 
iskum, fer seriiga at 
snugva seg ura, hvussu 
sjónvarpsstøðirnar f 
teimum smærru londun- 
um og umráðunum 
kunnu finna sær fótafesti 
í aitjóða fjølmiðlagongd- 
ini. Teirra millum eisini 
SvF.

Ætlanin er eisini, at 
ráðstevnan skai leggja 
lunnar undir eina kom- 
andi nýggja ióg um al-

mennu fiøimiðlamar, 
sum landsstýrismaðurin 
við mentamalum arbeiðir 
við í iøtuni.

Ein teirra, ið fer at lut- 
taka á ráðstevnuni verð- 
ur Ám i Gregersen, fyrr- 
verandi stjóri i SvF og nu- 
verandi varastjori á TV2/ 
Bornholm.

Núverandi stjórin 
Tróndur Djurhuus skal 
sjálvsagt eisini luttaka á 
stevnuni.

Tj ó ð v eld isflo k k u rin  
sk ip ar fy r i h átíðar- 
h a ld i 14. sep tem b er
I vikuni verdur 
14. September 
útgivin sum serblað 
og verður borin í 
hvørt hús í landinum

í sambandi við, at tað 14. 
september í ár eru fimti 
ár liðin, síðan ein meirilu- 
ti av føroyska fólkinum á 
fólkaatkvøðu valdi at 
taka loysing fra Danmark 
og harvið taka ábyrgd av 
egnum viðurskiftum, 
skipar Tjóðveldisflokkur-

in leygardagin fyri hátíð- 
arhaldi f gamla kom- 
munuskulagarði i Havn 
við røðum, tónleiki og 
sangi. sigur Tjoðveldis- 
flokkurin í tíðindaskrivi.

Røðarar verða: Helgi 
Øster, Tórshavn, Finnbogi 
ísakson, Tórshavn, Heini
O. Heinesen, Kunoy, Ann- 
ita á Friðriksmørk, 
Strondum, og Sunniva 
Foldbo, Streymnesi.

Aðrir luttakarar, sum 
seta dám á hátíðarhaldið, 
verða Millum Frændur,

Joannes Jacobsen og vin- 
ir og Tórshavnar Man- 
skor undir leiðslu av 
Bjarna Restorff.

Hatiðarhaldið byijar kl 
16 og varir til umleið kl. 
18.

í sambandi við hátíðar- 
dagin gevur Tjóðveldis- 
flokkurin eisini út blaðið
14. September, ið hesaferð 
er eitt snotiligt serblað 
við litum á forsíðu og bak- 
sfðu.

Tíðin undan, undir og 
eftir fólkaatkvøðuna

verður lyst. I blaðnum er 
greinar um heimastýris- 
logina, og um hvussu hen- 
da ófrælsisskipan hevur 
roynst okkum hesi árini. 
Greinir eru eisini um før- 
oyska málið, um framtfð- 
arstøðu Føroya og um 
Tjóðveldisflokkin í dags- 
ins politikki. úrslitini frá 
fólkaatkvøðuni eru eisini 
við i blaðnum.

Tey, ið skriva greinir- 
nar. eru: ó l i  Holm (vegna 
Tjoðveldisflokkin), Hildur 
Patursson, Jógvan Dur- 
huus, Zakarias Wang, 
Karin Kjølbro, Vilmund 
Jacobsen. Jonhard Mik- 
kelsen, Jóannes Eliasen, 
Finnbogi ísakson, Heini 
O. Heinesen og Signar á 
Brúnni.

14. September verður 
borin í hvørt hús hesa
vikuna.

Lagt hlaðið til rættis fyri 
Tjóðveldisflokkin hevur 
Vilmund Jacobsen.
Dimmalætting hevur 
prentað.


