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G ód ar royn d ir at veiða  
sild  við  gu lllaksatro li
At trola eftir sild ber 
væl til tá nógvar 
smáar torvur eru at 
síggja. Tá loysir tad 
seg ikki hjá nótabát- 
unum at kasta. í 
summar gjørdu Eyst- 
urbúgvin og Vestur- 
búgvin royndir nordan 
fyri Føroyar. Teir sam- 
troladu

Pol a Kletti____________

KyHturbúgvin og Vestur- 
búgvin trolaðu eflir sild 
norðan fyri Føroyar í døg- 
unum fra 24. mai til 6. juni.

Fiskirannsoknurstovun 
hevur latið fragreiðing 
gera. Við fyri Fiskirann- 
soknarstovuna var Krist- 
ian Zachariassen, og hann 
hevur skrivað frá- 
greiðingina.

Endamalið við royndini 
var at vita, um tað ietur seg 
gera at partrola eftir sild a 
føroyskum øki fyri norðan. 
Kannmgar við Magnus 
Heinason í mai nntnað 
vistu, at nogv sild er á før 
oyskum øki. sum eingin 
fiskar, ti torvurnar eru so 
smáar hjá notabátunum at 
kasta eftir.

Eisiní varð kannað, um 
eitt semipelagiskt trol, ið 
vanliga verður roynt eftir 
gulllaksi vió, kundi brúk- 
ast, so at skip sleppa undan 
at gera iløgur i trol og ann- 
að og ístaðm brúka tað út- 
gerð, tey hava tøka.

I fragreiðingini verður 
tilskilað, at siidaveiði 
kundi verið eitt gott ískoyti 
hja nøkrum trolarum ávís- 
ar tiðir á árinum, um pns- 
ur og umstøður annars eru 
í lagi.

Gódan fiskiskap
Gjørdir vórðu tveir túrar, 
og samlaða veiðan var 380 
tons tilsamans.

Keiðskapurin hja Eystur-

bugvanum var semipeia- 
gist trol (310 C), ið vanliga 
verður nýtt til at royna efl- 
ir gulllaksi við. Trolið var 
riggað tii sum ta ið roynt 
verður eftir gulllaksi, men 
uttan grunn og forlongjara.

Keiðskapurin hja Vestur- 
búgvanum var flótitrol 
(848 m, brutto), ið eisini 
verður nýtt at royna eftir 
gulllaksi við. Fýra veirar 
eru á trolinuin, tveir í erva. 
tveir i neðra. Eitt stykki 
upp á 14 m var sett upp í 
yvirbreidulin, so at høvuð- 
línan gongur 6 m aftan fyri 
fískilúiuna. Nýttir vorðu

breidlar hja Magnus 
Heinason baðar túramar

Bæði skipini høvdu góð- 
an fískiskap. Vesturbugvin 
fekk meira enn Eystur- 
bugvin Kristian Zachar- 
iassen sigur. at hetta helst 
kemur av, at trolið hja 
Vesturbúgvanum var 
størri.

Fyrra turin høvdu bæði 
skipini trupulleikar av, at 
posamir vóru ov veikir. 
Teir a Eysturbúgvanufn 
settu tætt net í gulllaksa- 
posan, og taó hjalpti eitt 
sindur; men ikki nóg væl. tí 
einki Lættmeskað millum-

stykki var á trolinum; so tá 
fískur var komin fram í 
posan, for restin ut gjøgn- 
um millumstykkið.

Tá tangamir hjá Eystur- 
búgvanum vóm fullir. fekk 
Vesturbugvin gulllaksa- 
posan fra teimum og fyiti 
t angarnar eftir stuttari tíð.

Tann seinna túrin høvdu 
báðir hatumir nýggjar pos- 
ar. Fiskiskapunn tann túr- 
in var eisini góður, men 
Eysturbúgvin fekk væl 
minni í enn Vesturbúgvin. 
Møguliga hevur posin havt 
feilin, men aðrar broyting- 
ar vórðu eisini gjørdar við

SKIP TUR TRO L GRUNNUR FLOT GAJ* VEK TIR VEIÐA

Vcsturb. I flóUtrol ongan 6 boyur á 
600 kg

22 fv 400 kg 90 tons 
8 tóv

U flótiLrol oagan 6 boyur á 
600 kg

22 fv 400 kg 100 tons 
3 tóv

Eycturb. I semi- 
pel. trol

90 kg vekt 
+ ketu

vanl. + 
64 kúlur

11 fv 400 kg 92 tons 
7 tóv

u semi- 
pel. trol

90 kg vekt 
+ ketu

vanl. +5 
boyur á 
280 kg

12 fv 400 kg 98 tons 
5 tóv

Utgerð og veiða.

trolinum og breidlunum.
Vesturbúgvin fekk um- 

leið 10-20 rognkelsi í hvørj- 
um háli. Nakrar fáar laksa- 
sildir vóru í einum háli á 
fyrra túrinum. Á seinna 
túrinum vórðu fíngnir 
nakrir svartkjaftar og ma- 
krelar.

Umframt hetta vóru íait 
2 havtaskur og 4 konga- 
fískar í á báðum túrunum.

LtU ndsk ir trolarur 
gódan fiskiskap
Í altjóða øki sóust tríggir 
lemmatrolarar. sum
royndu eftir sild. Teir á 
Eysturbúgvanum og Vest- 
urbúgvanum høvdu sam- 
band við ein teirra, ein 
enskan, sum segði, at teir 
høvdu ligið um 50-60 tons i 
hálið, tó vóm teir koninir 
upp í 90 tons okkurt hálið

-  Vakthavandi á trolar- 
anum, sum vit tosaðu við, 
segði, at ein stómr hol- 
lendskur trolari hevði fíng- 
ið heilt væl longri norðuri, 
4200 tons i 14 dagar, sigur 
Kristian Zachariassen.

Eisini sou teir tveir trol- 
arar, ið samtrolaðu. Teir 
vórðu riggaðir tii eins og 
Vesturbúgvin við 4 veirum 
á trolinum.

Ber væl til tá torv- 
urnar eru smaur
Trolið, sum Eysturbúgvin 
hevði. var minni enn tað 
kjá Vesturbúgvanum.

Eftir støddini á trolinum 
er tað sera væl egnað at 
físka sild við, tó kom tað 
onkuntið fyri, at torvur 
fóru undir gapið. Trolið er 
skjótari at taka inn enn 
trolið hja Vesturbúgva- 
num. Tað er ikki tungt at 
sleipa

Trolið, sum Vesturbúgvin 
brúkti, er sera væl egnað til 
sild. Trolið er ikki tungt at 
sleipa. At trola eftir sild let- 
ur seg væl gera um prísur- 
in verður betri.

-  Vit fíngu nógv í, tá ið vit 
sóu nakað. Skriftin, ið vit 
sóu, bendi á smáar torvur 
og prikkar beint undir 
vatnskorpuni. Vit høvdu 
nøkur heilt fá tóv niðarlaga 
í sjónum, men har bar einki 
til. Bert tað eina tóvið var 
eitt sindur at síggja. men 
sildin vísti seg at vera 
stigg, sigur Kristian Zacha- 
riassen og vísir á. at út- 
lendsk skip trola eftir sild 
djupt og fáa nógv í.

At trola eftir sild ber væl 
til tá nógvar smáar torvur 
em at síggja. Tá loysir tað 
seg ikki hja nótabátunum 
at kasta.

Johan Mortensen, 
lim ur í Foroya Olju- 
ídnadi, ivast onga løtu í, 
at føroyska sam felagið 
er k lárt at taka ímóti 
oljuvinnuni

F øroysk a sam felagid  fæ r  
u p p reisn  vid  o lju v in n u n i
Johan Mortensen, limur í 
Føroya Oljuidnaði, hevur 
ikki Ilollars og Dallas 
sum fyrimynd, tá hann 
hugsar um eina komandi 
oljuvinnu. -  Tað er ger- 
andisdagurin hjá tí ein- 
staka føroyinginum, sum 
kemur at broytast. Tá ið 
teir byrja at Ixira, so fer 
at bera til hjá tí einstaka 
at skapa sær eina tilveru 
við trivnaði, stabiliteti og 
livsvirðum, heldur Johan 
Mortensen.

Dia Mihjowi)_____________

Føroyska samfelagið er farið 
i holt við størstu avbjoðing- 
ina nakrantíð. Og tað gerst 
alt meira sannlikt at dýra- 
baru dropamir fínnast í 
undirgrund okkara Lurtar 
ein eftir teimum fólkum, ið 
kanska er mest skeptisk 
hesum viðvíkjandi, so dettur 
orðið -um olja er í undir- 
gmndini longur og longur 
burtur. Eingin ivast longur í, 
at oljuviiman kemur og hon 
er fyri ein part komin.

I Lopra fer ein royndar- 
Ixinng fram í løtuni. Henda 
boring hevur eitt nu havt 
avirkan a lokala samfelagið. 
Matur, uppihald og nógv 
annað er ein partur av tí, 
sum lokalkar kreftir syrgja 
fyri til 20 mans.

1 løtuni em 16 føroyingar í 
(iraktik hjá Mærsk i Norð- 
sjónum og aðrír 30 føroy- 
ingar sigla við supply- skip- 
um og øðrum út fra Aber- 
deen. Og tað gongur neyvan 
ein vika. at føroysk gisting- 
arhus ikki hava vitjan av 
útlendskum oljufólkum.

Samfelagid er klárt
Ein av teimum, sum leingi 
hevur havt ein fíngur við í

spælinum, er Johan Morten- 
sen, limur i Føniya oljuidn- 
aði. Heldur hann, at før- 
oyska samfelagið er búgvið 
at taka imóti eini komandi 
oljuvinnu.

-  Tað er einki at ivast í. 
Føroyska samfelagið er væl 
útbygt upp gjøgnum árini, so 
samfelagið er uttan iva ført 
fyri at taka ímóti oljuvinnu- 
ni, sigur hann og leggur 
aftrat, at hetta er størsta av- 
bjoðingin nakrantíð hjá før- 
oyska samielagnum.

-  Vit hava hópin av útbun- 
um føroyingum. sum í løtuni 
em uttan fyri landoddamar. 
Teir koma uttan iva heim 
aftur, ta ið oljuvinnan av 
røttum fer at vinda upp á 
seg, sigur Johan Mortensen, 
sum eisini vtsir á, at i Føroy- 
um em fleiri goðir tyrluskip- 
arar.

Nógvur aktivitetur
Og Johan Mortensen sigur 
seg onga løtu ivast í, at taln 
verður um eina stora koll- 
velting i samfelagnum, tá ið 
feløgmi seta a at bora við 
Føroyar. Men hann vísir á, at 
hetta kann bytast upp i tvær 
eindir - ta leitingin byTjar og 
tá ið sjálv bonngin byijar.

- Aktiviteturin verður 
nogvur, tá ið leitingin byrjar. 
Feløgini hava brúk fyri hóp- 
in av tilfari og øðmm, sum 
skal flytast aftur og fram. Tá 
ið sjalv bonngini byijar, so 
verður flein ferðir størri akt- 
ivitetur. Eitt nú fara 
oljufeløgini at opna egnar 
skrivstovur í Føroyum. Tað 
ber næstan til at siga. at 
arbeiðið verður tii allar 
hendur i landinum, sigur 
Johan Mortensen, sum held- 
ur, at føroyingar lætt kunnu 
umstilia seg til hetta.

- Ungdómurin er raskur 
og føroyingar yvirhøvur

hava eina góða utbugving. 
Tiskil fer tað at fella lætt at 
umstilla seg til oljuvinnna, 
heldur Johan Mortensen, ið 
eisini gevur Oljufyrisitingini 
rós fyri sitt arbeiði.

- Vit skulu minnast til, at 
ojjufyriøitingin er bygd upp 
frá gmndini, ta vit stóðu á 
bemm. Kortini er hon komin 
væl aleiðis við arbeiðnum og 
hevur eisini skapt sær stora 
virðing millum utlendsku 
oljufeløgini, sigur hann.

Positivt árín
Seinastu arini hevur før- 
oyska samfelagið verið langt 
niðri í dalinum. Ber til hjá 
oljuvinnuni at fáa broytt 
nakað í hesum sambandi

-  So avgjørt, heldur Johan 
Mortensen Hann sigur við- 
ari, at oljuvinnan kann geva 
hvørjum einstakum føroy- 
ingi meira dirvi og aræði.

-  Tá ið oljuvinnan kemur, 
so fer at bera til hja hvørjum 
einstakum at skapa sær og 
sínum eina ordiliga tilveru. 
Alierdeen var við at sovna 
burtur fyri nøkmm árum 
siðan. í dag er talan um ein 
bý i fagrasta bloma, sigur Jo- 
han Mortensen.

Hann vísir á, at tá ið olju- 
vinnan av fyrstan tið kom til 
Noregs, ta vistu norðmenn 
einki um hesa vinnu. í dag 
fínnast norðmenn um allan 
heimin, har teir em við í 
oljuvinnuni. Tað sama er 
eisini galdandi í Bretlandi.

-  ( lljuvinnan er em gomul 
vinna.Tá ið onnur lond hava 
klárað at taka imóti olju- 
vnnnuni, so eiga vit eisini at 
klára tað. Vónandi verður 
tað eisini soleiðs, at før- 
oyingar um nøkur ár fínnast 
um alla kiótuna. sigur Johan 
Mortensen.

K o m m u n u va lið :

Valevnislistamir skulu vera inni 12. november
Kommuval verður týsdagin 
3. desember.

Ivi hevur nú tikið seg upp 
um nær síðsta freist at lata 
inn valevnislistar er.

Tórshavnar kommuna 
hevur kunngjørt, at valevn- 
istamir skulu vera val- 
nevndini i hendi i síðsta lagi 
11. november, ið er mána-

dagur. Aðrar kommunur 
hava kunngjørt, at siðsta 
freist er 12. november.

Kunngerðin fíjá Tórs- 
havnar kommunu hevur 
fíngið hinar kommunumar 
at ivast og at broyta kunn- 
gerðina.

Men tað nýtst tær ikki. 
Landsstýrið ásetir valdagin.

og Jalgrím Hilduberg, skriv- 
stovustjón í landsstýrinum, 
sigur, at síðsta innlat- 
ingarfreist er týsdagin 12. 
november.

Hann sigur, at landsstýrið 
hevur boðað kommununum 
frá hesum í skrivi.

Nú er aftur meiriluti ímóti at fara upp í ES

nov-84 nov-88 nov-90 mar-92 des-93 mai-94 des-94 okt-96

|a Nei O Ivast n Ja - um Noreg fer uppj

Meiriluti ímóti at leita 
sær inn í Evropeiska 
Samveldid.

Jógvan M ohkmre________

I veljarakanningini, Dimma- 
hetting lat gera í hinarí 
vikuni. vórðu fólk spurd 
um støðu teirra til, at Før- 
oyar vórðu umfataðar av 
ES-limaskapi.

í fyrsta lagi varð spurt, 
um tey vóru fyn at fara upp 
í ES. Tað vil siga undir 
valdandi umstøðum, og

uttan atlit til, hvørt Noreg 
var innanfyri ella uttan- 
fyri.

Tá svaraðu út við tveir 
triðingar kortanei og minni 
enn fímtipartur var hug- 
aður fyri hesum.

Øðrvísi varð, tá spurn- 
ingurin var treytaður av, at 
Noreg hevði avgjørt at fara 
uppi. Frá tí degi, at Dan- 
mark leitaði sær uppí ES, 
og Noreg valdi at halda seg 
uttanfyri, hevur tað verið 
so, at buskaparligu útlitini 
fynri føroyskan utflutning 
av norskum limaskapi

hava ørkymlað stórt tal av 
føroyingum. Væl meira enn 
teir tvørleikar av politisk- 
um slag, ið kundi standast 
av, at størstiparturín av 
ríkinum fór inn um ES- 
garð, meðan Føroyar vórðu 
eftir uttanfyri. Tí hevur tað 
alstóran týdning at fáa sett 
spumingin um at fara uppí 
undir hesi fortreyt. Hevði 
Noreg gjørt av at fara upp 1 
ES, hevði ES-andstøðan 
linkað nakað. og ein góður 
fjórðingur hevði verið fyri. 
Men ein meiriluti - helm- 
ingurin - hevði framvegis 
sett seg upp í móti at fara 
upp í henda stóra felags- 
skap.

Andstoóan ímóti ES 
styrknad.
Samanlxirið við úrslit frá 
veljarakanningum. gjørdar 
seinastu tólv árini, vísir 
seinasta kanningin. at ES- 
andstøðingamir eru komn- 
ir at liggja omaná aftur. 
Kanning, gjørd fyri tveim- 
um árum síðani. gav til 
úrslits, at tey, ið vóru fyri at 
leita sær upp í ES, um Nor- 
eg fór uppí. vóru mest sum 
líka nógv í tali, sum tey, ið 
vóru imóti - 38 'H fyri og 41 

ímóti. Síðani er tað 
dragnað aftur, so ES-and-

støðingamir em út við dup- 
ult so nógvir í tali - 51 
ímóti og 27 9L fyri.

Sam bandsveljarar 
fyri at fara upp í ES
Verður hugt at fýra teim- 
um størstu flokkunum, er 
tað bert í veljaraskaranum 
hjá Sambandsflokkinum, 
at ein meiriluti er fyrri, at 
Føroyar leita sær upp í ES. 
Hann er tó ikki nakar av- 
gjørdur meiriluti. tí hann 
liggur framvegis eitt fitt 
petti niðanfyri helmingin - 
41 % er fyri, men ein trið- 
ingur veit ikki at svara.

Ándstøðan stendur
sterkast til vinstru i før- 
oyskum politikki.

Greiðan meiriluta móti 
ES-innliman fínnur tú í 
veljaraskaranum hjá Tjóð- 
veldisflokkinum. har trígg- 
ir fjorðingar eru ímóti, og 
hjá Javnaðarflokkinum, 
har góð helvt ikki ynskir at 
fara inn um ES-garð, hóast 
Noreg skuldi funnið uppá 
tað. Tilsvarandi veikari 
standa ES-viðhaldsfólkini i 
millum veljarar hjá hesum 
liáðum flokkum: Ein Qorð- 
ingur av javnaðarveljarun- 
um riya leita sær inn undir 
hesum umstøðum. Hjá

Tjóðveldisflokkinum er tal- 
an um ein áttandapart.

Andstøðan omaná 
ímillum Fólka- 
floksveljarar.
Er ES-undirtøkan í meiri- 
luta hjá størsta borgarliga 
flokkinum, er støðan hin 
øvugta hjá hinum av teim- 
um tveimum størstu borg- 
arligu flokkunum. Eitt

skifti - fyri nøkrum árum 
síðani - var tað annars so, 
at ES-undirtøkan tók seg 
so mikið fram. at hon hevði 
hug at taka seg framum

andstøðuna, men nú hevur 
andstøðan aflur lagt sjógv 
til undirtøkuna. 44 % eru 
ímóti ES-innliman, hóast 
Noreg møguliga leitar sær

uppi, og bert ein triðingur 
er fyri undir hesi fortreyt.

E iga Føroyar at vera  v ið  i ES?
TAL % AV ØLLUM

Ja
Nei
Veit ikke

132
441
138

18.6
62.0
19.4

Tils. 711 100.0

Føroyar e iga  at fara upp í ES, i
TAL

im  N oreg  fer.
% AV ØLLUM

Ja 191 269
Nei 366 51.5
Veit ikke 154 21.6

Tils. 711 100.0

________________________ Ja Nei Veit ikki T ils . N=
F ó lk a flo k k u r in 32 ,1 4 3 ,8 24 ,1 1 0 0 ,0 1 12
S a m b a n d s flo k k u r in 4 0 .9 2 6 .9 3 2 .3 1 0 0 .0 9 3
J a v n a ð a rf lo k k u r in 2 5 ,0 5 6 ,8 1 8 ,2 1 0 0 ,0 8 8
T jó ð v e ld is f lo k k u r in 1 2 ,5 7 6 ,8 1 0 .7 1 0 0 ,0 1 12


