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F ríg g ja d a g u r 29. januar 1999

Sem ja um m ark ið n æ rk ast alsam t
Enn vanta orðingar
um allar liðir í eini
loysn við Bretland um
marknatrætuna. Men
logmaAur er bjart-

skygdur og roknar við
eini loysn, áðrenn
langt um líður, greiðir
hann løgtinginum frá
í eini fragreiðing um
uttanlandsmál
I n <;i R a s m u sskn

__

Tað hevur Ijtxlað, at trætan
um markið miilum Føroyar
og Bretland fór at finna
eina ioysn tíóliga í vór - 1.
apríl hevur verið nevndur
sum eitt mark hjá markinum.
Og líkt tii, at føroyingar
ikki verða lokkaðir apríl.
Nú váttar Anfinn Kallsbt‘rg, løgmaður, tíðindini
um eina skjóta semju.
í uttanlandsfrágreiðingi-

m, sum løgmaður sambært
tingskipanini skal lata eina ferð um árið, sigur
hann, at tað er -grund til
at vóna, at tað fer at eydnast at finna eina loysn á
hesum torføra máli, áðrenn
langt um líður-.

F isk im a rk ið vid
Samráðingamar við bretar
hava snuð seg um landgrunsmark, greiður løgmaður frá.
Men samstundis kemur
avtalan millum tondini eisini at fevna um fiskiveiðumarkið millum londini
Síðan londini í 1977
fluttu fiskimarkið út á 200
fjórðingar,
hevur
fiskimarkið millum Føroya og
Bretlands fylgt miðlinjuregluni, men vegna ósemju
um
grundlinjumar.
ug
hvøijar oyggjar bretsku
megin miðlinjuna skulu
roknast frá, hevur ikki
verið semja um, hvussu
miðlinjan millum Føroya

og Bretlands skal verða
roknað.
Sostatt hava verið havøki, sonevndu gráu leiðirnar*, sum báðir partar
hava kannað sær.
Har hava báðir partar
fiskað uttan at gera hvørjum øðrum stórvegis ónáðir.
Kin semja um landgrunsmarkið innanfyri 2(K) fiorðingar ger tað neyðugt at
taka støðu til, um ella í
hvønn mun hon skal ávirka
endaliga fiskimarkið
Hetta er sostatt nakað av
tí, sum ein fullfiggjaður
sáttmáli um landgmnsmarkið eigur at umfevna.

Eisini Isiand
Móti Islandi hava Føroyar
eisini havt miðlinjumark
síðan 1977. Men heldur
ikki har hava partamir
verið samdir um. hvmssu
miðlinjan skal roknast.
ísland roknar miðlinjuna
úr skerinum Hvalsbaki.
sum Førovar ikki hava

hildið vera rætt.
Millum Føroya og íslands er sostatt eisini eitt
øki, har báðir partar kanna
sær yvirvaldsrætt i fiskiskapi.
Har hevur meira enn so
hent seg, at skip. ið hava
fiskað har við førovskum
loyvi hava verið órógvað av
íslendskum
myndugleikum.
Ynski hevur verið um at
ioysa hetta trætumal.
Higartil hevur verið bíðað við at greiða hesa fløkju.
til tann fyri Føroyar nógv
truplan og týdningarmikla
marknatrætan við Bretland er loyst. greiðir løgmaður frá.
Eflir at Danmark vegna
Grønland í fjør samdist við
Island og Noreg um markini miilum Grønland, ísland og Jan Mayen, er
osemjan við Føroyar einasta óloysta marknatrætan
hjá Islandi innanfyri 200
fjórðingar

Verður si-mja við bretar
um havmørkini innanfyri
200
fjórðingar,
verður
ósemjan við Island tann
einasta, sum stendur eftir.
Tað kann ti roknast við,
at hesin spurningur kemur
til umrøðu i árinum, sum
nú er byrjað, sigur løgmaður.
Uttanfyri 200 fjórðingar
stendur spurningurin um
tey umskarandi krøvini hjá
okkum. Islandi, Bretlandi
og írlandi um landgrunn á
Kockall
Hatton
leiðini
framvegis óloystur.
Føroyar halda seg hetur
enn onnur strandalond
megna at progva hjá altjóða
samfelagnum.
at
landgrunnur Føroya røkk
ur ut um 200 fjórðingar á
hesum leiðum, sigur Anfinn Kallsberg, løgmaður.

(io n g d kom in á
Gongdin í málinum í marknasamráðingununi hevur

annars verið ójøvn, dregur
løgmaður
samanum
i
frágreiðingini til løgtingið.
Eftir stjómarskiftið i
Bretlandi í mai 1997 varð
fundur millum samráðing
am evndimar báðar í juii
1997.
Fundur var aftur í september 1997, men so kom
steðgur í. Eftir landsstýrisskittið í mai 1998 hava
síðan í fjør summar verið
óformligir f'undir millum
tann bretska og tann føroyska samráðingarleiðar
an, sum er A m i Olavsson,
har teir hava roynt at
kanna møguleikarnar fyri
eini
samráðingarloysn,
sum kann góðtakast av
báðum pørtum.
Á nyggjárinum 1999 sær
út sum, at hesar óformiigu
samrøAur fara at føra i
mál, men enn eni ikki orðingar avtalaðar um allar
liðir í eini loysn.
Og fyrr enn tað er greitt,
er eingin loysn.

Eru teir ov høgir rýkur
útsúgvingarskipanin í tunlinum

- Tað kann kosta
milliónir, um lastbilførarar fara ov høgir
inn í tunnilin. Motorarnir , sum syrgja fyri
allari luftútskiftingini, hanga nevniliga
í somu hædd sum
hæddarmerkingin,
sigur Petur Eikhólm,
formaður hjá Landsverkfrøðinginum
Eu G uttesen
Líkt er til, at tunnilin
milluni Kaldbaksbotn og

Kollafjørð gloypir meira,
enn liann kann svølgja.
í ølluin førum skal tú ikki
vera vísur í at sleppa heilskapaður ígjøgnum, hóast
tú ert sloppin nakað inn í
tunnilin.
Orsøkin er, at tunnilin fer
eflir ferð er útsettur fyn
herverk, og eitt av herverksmálunum eru hæddarmerkingarnar við tunnilsmunnamar.
Virðingin fyri hesi merk
ing er nevniliga so sum so,
og harafturat er líkt til, at
fleiri lastbilførarar hava
gloymt, hvat mest loyvda
hæddin er.
Síðani koyrandi gjørdist

gjognum tunnilin. hevur
Landsverkfrøðingurin
brukt
millum
100 og
150.000 kr. bara til umvæling av hæddarmerkingini.
- Eg haldi. at lastbilførarar hava alt ov litla
virðing fy-ri merkingini. hóast hon hongur 00 cm onianfyri ha*gst loyvdu hædd
hja lasthili. sigur IVtur
Eikholm
formaður
hjá
Landsverkfrøðinginum.
- Tað kemur eisini fyri, at
lion er heilt burtur. og tað
kann hava álvarsligar avleiðingar fyri trygdina i
tunnlmum, sigur Petur
Eikholm.

Kreppumi«YsU»«)in h«*ldur til í leigaðuin h«»lum
hjá K F U M í Havn

K v in n u h ú sfe la g ið
10 á r
í dag eru lióin 10 ar,
siðani Kvinnuhúsíelagið ódnarveðursdagin 29. januar
1989 varð sett á
stovn
I mong ár hava kvinnur
tosað um, hvussu neyðugt tað var at seta á
stovn eúia kreppumióstøð til tær kvinnur, sum
eru fyri harðskapi. - salariigur sum kropsligum
og/ella hóttan um harðskap.
Tá tað frættist, at fráfaraniii
landsstyrið
hevði jattaó kr 200.000
sambært
figgjarlúgini
1989 til slik endamál,
koin gongd a arheiðið.
Ein ahugaholkur vendi sær til landsstvrið og
boðaði frá, at ætlanir
voru um at stovna eitt
kvinnuhúsfelag.

A v rin g a sta veðri

- I'að e r ik k i bert h ied d arm erk in gin i tunnlinum , sum ikki fa*r frið. I vikuskiftinum hava u n glin gar fy r i at steðga inn i i tunlinum og g era se*g inn a ly k tir o g
m erkingar. H ar henda stoð hava lig g ju a ð ra r stað ið undan hesari. flin a r eru
avs n a ra ð a r o g stolnar, sigu r P e tu r E ikholm , fo rm a ðu r hja I.andsverkfr*M)inginum
(Mynø Ki.lm.il
Orsøkin til, at t*g sigi so
er, at merkingin hongur í
somu hædd suni øll luftutsúgvingin i tunnlinum
Er bilurin ov bøgur til
nierkingina, er hann eisini
ov høgur til alla útsúgvingarskipanina inni í tunnlinum.
- Munurin er bert tann.
at merkingin gevur eflir, ta
lastbilarnir lx*ra við hana,
men tað gera teir seks jetmotoramir inni i tunnlinum ikki. Orsøkin er, at
merkingin hongur i ketum,
og meðan teir seks stóru
motrorarnir eru Ixiltaðir
fastir.

H e ld u r hepni
cnn skil

Lufttu rh in u rn ar hanga í m yrk ri u n dir loftin um i tunnlinum o g e ru ti truplar
at siggja. Sn ýtur tú teg undan h a 'd d arm erk in g in i v ið tunnilsm unnan og
h eldur te g v e ra slopnan fe r tú skeivur. M e rk in g in o g tu rh in u rn ar eru
n evn ilig a í somu hædd, n e v n ilig a 4 ,0 0 cm fró vegnum .
Mynd: Kalmm

Petur Eikholm, lórmaður
hjá Landsverkfrøðinginum
í Streymoyarøkinum sigur,
at tað bara er hepni, at motorarnir enn hanga uppi
Bilarnir hava verið so
nær, at teir hava tikið í
kontaktirnar undir motorunum. V;oru teir bara nak
rar millimetrar hægri, høvdu teir eisini farið við mot
orununt, sigur hann

G rundlógarkjak í væntu
Á tingfundinum í dag
verður onnur viðgerð
av uppskotinum hjá
landsstýrinum um
setan av eini grundlógamevnd. Landsstýrið hevur longu
samlað sær meiriluta
fyri sínum uppskoti til
løgtingslóg, men tveir
minnilutar halda ikki

nógv um framferðarháttin, so kjakið
verður óivað hart
L eif Láadal __
Sum fimta mal á skránni á
løgtingsfundinum,
sum
byijar i dag klokkan 10,
stendur onnur viðgerð av
uppskotinum til løgtingslóg um grundlógarnevnd, ið
landsstýrismaðurin, Høg-

na Hoydal, legði fram 1. desemlær i fjør.
í høvuðsheitum skal hen
dan nevndin taka sær av at
smíða eitt uppskot til eina
føroyska grundlóg.
Tað sær ikki ut til, at
landsstýrið fær trupulleikar at faa viðtikið logtingslógina uin eina grundlogarnevnd, men tveir minnilutar, umtxxlandi Javnaðarfiokkin og Sambands-

flokkin, taka ikki undir við
uppskotinum.
Minnilutin, Hans Pauli
Strøm frá Javnaðarflokkinum, viðmerkir, at inanna
gongdin f\já landsstýrinum
er [Mtliti.sk rangvørg. -lavnaðarflokkurin setir spumaðartekin við, at landsstyrið vil byrja uppa eina føroyska grundlóg, áðrenn
Føroya folk yvirhøvur er
eftirspurt, um tað vil hava

Motoramir hanga paraðir i trimum støðum inni i
tunlinum og syrgja fyri
Iuftútskiftingini ur tunnlinum. Virka teir ikki, fyllist tunnilin skjott við bilosi,
sum er vandamikið l\já
fólki at anda i seg.

M illio n ir upp í royk
- Skuldi tað hent, at ein
lastbilur ella ein maskina
for avstað við øllum motorunum, høvdu vit helst verið
noyddir at stongt tunnilin,
til skaðin var umvaldur,
sigur Petur Eikholm
Eg haldi tad hevði verið
eitt øgiligt neistarok inni í
tunnlinum, uin nakað slikt
skuldi hent, ti bara elkaplarnir upp til motorarnar og ljósskipanina em
so tjukkir sum armar.
- Eitt er so tað, at tað
tekur tíð at fáa fatur í
nýggjum motomin. men
síikt gáloysni kann kosta
dyrt. ti ótsugvángar-skipanin kostar milliónir.
- Fyri at sleppast kann
undan øllum hesum fari eg
vegna landsverkfrøðingsstovnin at rnæla til, at bil-

fullveldi, og aðrenn nakar
hevur skil fyri, hvat hetta
fulveldi er fyri nakað.
Javnaðarflokkurin
vil
heldur hava, at ein serstøk
rættarski|>anamevnd verður sett at taka sær av teimum spurningum, sum hava
við eina komandi føroyska
grundlóg at gera. Hesum er
tó ikki meiriluti fyri í
tinginum.
Altred Olsen fró Samhandsflokkinum umboðar
hin
minnilutan.
Hesin
minnilutin tekur als ikki
undir við uppskutinum hjá
landsstýrinum. Alfred Ol-

førarar virða ha?ddarnn*rk
ingina við munnarnar. ikki
minst fyri teirra egnu
skyld, sigur Petur Eikholm

A r b e id a u p p
í sam an
Hetta er minst tiggjunda
ferðin, vit em uti fyri at
skula umvæta hæddarmerkingina, siðani koyrandi
gjørdist
gjøgnunt
tunnilin
Hvøija ferdina
kostar tað okkum nakrar
tusund kronur. Fekk hetta
frið, kundi peningurin og
arlieiðsorkan verið betur
bruktur aðrastaðm, sigur
Peter Eikhólm.
Eru bilam ir ov høgt
lessaðir við loyvi frá løg
regluni, eiga teir ti ikki at
nýta tunnilin, men i staðin
fara eftir oyggjarvegnum.
Landsverkfrøðingunn
ter í næstum at gera skeltingina við tunnilsmunnarnar enn týðiligari, so bilfør
arar siggja inest loyvdu
mátini.
Hetta skuldi i øllum førum gjørt at bilørarar vístu
størri ábyrgd.

sen sigur millum annað, at
Føroya fólk skal taka støðu
til, um Føroyar skulu loysa
seg úr rikisfelagsskapin
um, áðrenn ein tílík nevnd
verður sett.
Minnilutin við Alfr«*d Olsen sigur eistni, at lands
stýrið villleiðir Føroya fólk
við at siga, at fullveldisframferðarhátturin
fer
fram eftir eini skipaðari
ætlan, har fremstu serfrøðingar í landinum sleppa at arbeiða við málinuni
Hetta ger, at folkið fa*r eina
kenslu av, at alt er i góðum
hondum.

Ahugabolkurm
Itoðaði
til stovnandi aðalfúnd í
Mettustovu.
Vegna vánaliga veðrið
vtiru fiein áh«*itanir um
at útseta fundin. Hetta
bar ikki til, tí suxuiudagur var, og tá fundunn
skuldi bvrja kl. 2 henda
seinnapartin, samstundis sum tiðintlasendingin í útvarpuium hvrjaði.
vóru mong teirra, sum
ætlaðu sær á fund, helst
longu farin heimanífrá.
- Nu var bert eflir at
biða, til kiokkan varð 2,
og vóna, at onkur tór at
koma. Ilt var at meta
uin, hvussu nogvar komu. Kanska 10 ella 20,
ella kundi tað hugsast,
at Mettustova var ov
lítil, sigur Kvmnuhúsfelagið við Ebbu Parker
fchre og Jane Hoydal i
einuni tiðindaskrivi.

H ølid fullsett
- Vit vóru ov farnar, ti
asettu klokkutiðina kom
ein javnur streymur av
kvinnum í øllum aldri og
ymsa staðni frá. Til alla
lukku rumaðust øll 85
konufolkini í Mettustovu, hoast onkur mátti
standa uppi, stendur at
lesa i tíðamtinum Kvinnutíðindi nr. 1-2, 1989.
Fundurin byijaði, og
allar kvinnumar voru
sera agrýtnar. Ordaskiftió gekk væl.
Uppskotið um vidtøkumar vórðu samtyktar.
Endamálsgreinin hja
Kv inn uh usfelagnum
(joðar soleiðis:
Gerast skal arbt*iði,
sum miðar imóti at
styðja stødu kvinnuna
og at styrkja sjálvskenslu og sjálvsáhyrgd
hennara, so hon i størri
mun fær styrki at raða
og taka avgerðir v'vir
egna lívi sínum

V ir k ih ú s v a n ta r
enn
Áðrenn fundur var lok-

in, vóru nevndir settur.
Fvri Kvinnuhúsfelagið voru valdar: Jane
Hoydal, Vilgerð Astridardottir, Petncia ('hristiansen. Binta Olsen og
Winny i Pætursastovu
Karolina Petersen ug
Ase Olsen vóru valdur
sum eykalimir
Felagið fekk navnið
Kviimuhúsfelagið,
ti
ætlamr vóru at stovna
eitt fjølbroytt virkishús
fyn kvinnur, har ein
kreppuiniðstøð
eisini
skuldi húsast.
Enn hevur Kvinnuhúsfelagið ikki
havt
orku til at seta a stovn
virkishúsið fyri kvinnur,
men Kreppumiilstøðin
var sett á stovn and eftir. 1. oktober 1990 i leigaðum hølum hjá KFUKI,
har hon heldur til enn.

Y m isk rá d g e v in g
Síðam januar 1991 hevur verið møguleiki at fáa
ráðgevmg av ávikavist
gudfrøðingi. sálarfrøðingi. sosialráðgeva og
l«»gfm)ingi. og siðam
1992 hevur verið hjoðað
luttøku i sjálvhjalparbólkum við fjølbrovttum
evnum.
Kvinnuhusið er i dag
eitt friðskjol fyri kvinnur og høm teirra. ið eru
fyri harðskapi, sálarlig
um sum kropsligum og
um hóttan um hetta sama.
Somuleiðis er Kvinnuhúsið ein skai, har veitt
verður hjalp til sjólvhjalp. endurbyggjan av
nústum sjálvsáliti og
stuðul til kvinnur við
sv’árum livimáta.
Kvinnuh úsfelagið,
sum rekur Kvinnuhusið,
er grundað a sjalvboðið
arheidi.

C ie s ta f> T Íle s a ra r
Limatalið er í iøtuni
122. Av hesum hava
uml. 40 átikið sær tað
neyðuga arbeiði fyri at
reka Kvinnuhúsið.
011, sum eru knytt at
Kvinnuhusinum. hava
tagnarskvldu.
Felagið hevur liinafúnd triðja hvørt hoskvøld í hvørjum manaði,
har ymisk evni eru á
skranni, sum hava sam
band við tad, suin hendir
í samfelagnum innan
áhugamal Kvinnuhúsins.
Felagið hevur mest
sum a hvøijum an bjóðað einum utlen«lskum
gestafyrilesara til Førova at halda fyrilestur.
Seinasti gestafyrilesari var danska Tine
Bryld. sum er kend bæði
sum rithøvunđur ttg sosialráðgevi. Hon helt
eisini fyrilestur fyri almenningura, verður sagt
í tiðindaskrivinum frá
Kvinnuhusfelagnum um
virksemi felagsins. síðani tað var sett á stovn
fyri 10 árum síðani.

