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Endiliga kom loysnin uppá marknatrætuna
Eftir at bæði føroyskir, danskir og bretskir
myndugleikar ein
vetrardag seint í 1976
vóru samdir um, hvar
makið millum Føroyar
og Bretland skuldi
ganga, koin tað fram,
at bretska og føroysk/
danska útrokningin
ikki samsvaraði. Av tí
at minni enn 400
fjórðingar eru millum
Bretland og Føroyar,
varð semja gjørd um,
at miðlinju-arbeiðsgongdin skuldi brúkast, men bretar roknaðu miðlinjuna út frá
nøkrum hólmum og
steinum. Hetta var
byijanin til eitt stríð,
sum ikki fann sína

ioysn fyrr enn tvey
og tjúgu og eitt
hálvt ár seinni
L kif L aadal________
Tá ið løgmaður Anfrnn
Kallsberg tók við landsins
leiðslu fyri einum ári
síðani, segði hann, at eitt
av teimum málum, sum
stóð ovast á listanum, varð
markið millum Bretland og
Føroyar. Løgmaður lovaði,
at hann og landsstýrið fóru
at arbeiða miðvíst fram
ímóti, at ein loysn kundi
finnast uppá ta nærum 23
ára gomlu trætuna, so at
bæði londini kundi koma
víðari i bæði spuninginum
um olju og gass í undirgrundini og øllum teimum óvissum, sum vóru í
sambandi við fiskivinnuna.

T rý u m stríd d øki

hvar osemjan var størst, og
júst hví partam ir ikki
kundi finna eina semju, tað
er ein stórur biti at gloypa.
Sjálvt serfrøðingar hava
ringt við at greina allar
spurningamar, sum hava
verið á borðinum hesi seinastu átta árini. Kortini ber
til at siga, at trý øki hava
verið meiri umstrídd enn
onnur Eitt litið øki, sum
liggur millum Hetland og
Føroyar, umleið 200 ferkilometrar, eitt 8000 ferkilometrar stórt øki miilum
Skotland og Føroyar og eitt
5000 ferkilometrar stórt
øki í útsuðri.
Striðið um tað lítla økið
ímóti Hetlandi komst av, at
føroyingar og bretar ikki
settu passaran i sama stað,
ta ið mált varð úr Føroyum.
Stóra økið millum Skotland og Føroyar bleiv frá
bretskari síðu mált út frá
Súluskerunum og nøkmm

hólmum, meðan føroyingar
roknaðu frá strandalinjuni
og oynni St. Kilda. Stríðið
um økið í útsuðuri stóðst av
ósenyuni um Rockall.
í hesum dogum hoyra vit
nógv um hvít økir og grá
økir. Heilt einfalt, so eru
hvít økir tey økir, sum
hvørki bretar ella føroyingar hava gjørt krav uppá,
meðan tey gráu økini eru
økir, sum báðir partar vilja
ogna sær.

Otøa o g fisk u r
h v ø r sítt
Marknaavtalan, sum er til
fyrstu viðgerð í løgtinginum í dag, vísir eina loysn
a marknatrætuni, har tilfeingið úr undirgrund og
tilfeingið úr sjónum er hvør
sítt, so at skilja, at føroyingar fáa loyvi at fiska í
øllum tí umstrídda 8000
ferkilometrar økinum mill-

Studentaskúlalærarar
hótta við verkfalli
At greiða frá smálutum,

HF-próvtøkan verður
nervað, um Yrkisfelag
Studentaskúla- & HFlærara og Fíggjarmálastýrið ikki eru
samd um nýggjan
sáttmála í seinasta
lagi 20. í hesum
RaNPI jAt’tJBSEN________

Tað gongur púra ongan veg
í samráðingunum millum
Yrkisfelag Studentaskúla& HF-lærara og Fíggjarmálaslýrið.
Mánakvøldið
mistu læraramir heilt mótið, samráðingamar slitnaðu, og læraram ir boðaðu
frá verkfalli 20. mai. Tað
kom einki
burtur
úr
fundinum
mánadagin.

- T e lefo n o k k ara s vara r
ulla tíðina, sigu r H o lg e r
Hetta var annars fyrsti
samráðingarfundurin, sum
Karsten hansen, fiíggjarmálaráðharri hevur verið
við á.

Tað var einki at gera, tí
Fíggjarmálastýrið
vildi
ikki lata størri lønarhækkan enn 6,5 % og vildi ikki
boyggja seg fyri kravinum
lyá lærarunum, sum vitøa
hava í sáttmálan ella gera
eitt protokollat um, at í
mesta lagi 24 lærarar sku:
lu vera í hvøijum flokki. I
hesum spuminginum vildi
Fíggjarmálastýrið ikki fara
longur enn til eina leysari
orðing í einki kunngerð.
Studentaskúla- og HFlæraramir hava sambært
sáttmálanuni ikki skyldu
til í góðari tíð at boða frá
verkfalli. Teir gjørdu tað
kortini fyri at báðir partar
skulu hava rímiliga tíð at
hugsa seg um, sigur Holger
Ambjerg, formaður í felagnum.

Tað verður nokkso álvarsligt fyri næmingamar,
um allir læraramir fara í
verkfall 20. mai. Henda
dagin bytjar munnliga
próvtøkan hjá 2. HF, og hinir næmingamir skuiu eisini til próvtøku.
Holger harmast, at osemjan bjá felagnum við Fíggjarmálastýrið skal ganga út
yvir næmingamar.
- Vit em ikki fegin um
hetta, men tað er okkara
einasti máti at vísa, at ikki
ber til at vera okkum fyriuttan, sigur Holger.
Hann vónar, at tað slepst
undan at fara í verkfall, og
at FíggjarmálastýTÍð fer at
lata frætta frá sær, áðrenn
komið er út til 20. mai.
- Telefon okkara svarar
alla tíðina, sigur Holger.

um Skotland og Føroyar,
meðan bretar eiga rættin
til undirgrundina i hesum
økinum
Hetta kann tykjast sum
ein vánaligur handil, men
løgmaður Anfinn Kallsberg
og Martin Heinesen av
oljufyrisitingini siga báðir,
at hendan loysn ikki er so
galin. Eingin veit, um olja
kann útvinnast úr hesum
partinum á undirgrundini,
meðan fiskur altíð hevur
verið at fáa har.
Spurningurin um gráa
økið við Rockall loysti seg
sjálvur. Bretland goðtok i
1997 havrættarsáttmalan
hjá ST frá 1982, og við hesum góðu teir avkall uppá
200 fjórðinga markið roknað úr Rockall. Eitt lítið øki í
útsuðuri uppá 80 ferkilometrar var tó enn klandur
um, men hetta er nú fingið
upp á pláss.
A kortinum yvir før-

oyskt-bretska landgrundsog fiskimarkið síggja vit
eitt rættiliga stórt øki, sum
er hvítt - altso hvørki grátt
ella stríput. Hetta nevnist
eisini »Hvita Økið«, og um
vit bert hyggja eftir júst tí
hvíta økinum, so hava føroyingar fingið 47 % av
hesum. Tað skal tó enn
einaferð sigast, at bretar
ognaðu sær allan rættin til
undirgrundina í ti stóra
gráa økinum, sum liggur
mitt í tí hvíta økinum millum Skotland og Føroyar.

O lju ø k i vard veitt
Eitt øki, sum verður rópt
6004 í ein landssynning úr
Føroyum, er sera áhugavert, sambært teimum,
sum hava innlit í oljuvirksemi. Hetta øki liggur á
eini fyrrverandi hvítari
leið, har eingin hevur gjørt
krav, men bretar eru tó
byrjaðir at bora eflir olju

sunnan tyn miðlinjuna
Vandi var fyri, at bretar
ikki vildu lata føroyingum
ein serliga stóran part av
kassa 6004. ti rættiliga
stórir
oljulummar
eru
funnir bretsku megin, og
útlitini fyri at finna olju og
gass føroysku megin eru
góð. Avtalan, sum nu skal á
føroyska, danska og bretska borðið, sigur tó, at førovingar hava tryggjað sær
alt tað øki í kassa 6004,
sum teir kravdu.
Bæði løgmaður og Mart
in Heinesen siga, at hetta
kann koma at hava stóran
týdning fyri eina komandi
oljuvinnu við Føroyar, tí
altjoða oljufeløgini kunnu a
hendan hátt seta stórar
nøgdir av peningi í leiting
og boring uttan at taka alt
ov stórar tjansir
Nu verður tosað so nógv
um olju, meðan fiskurin ikki
fær so nógv orð við á veg-

num. Kaj P. Mortensen fra
fiskimálastýrinum sigur, at
marknaavtaln við bretar er
goð fyri føroyskan fiskiskap.
Sertiga glaður er hann um
ta avtalu, sum tað er eydnast at faa i ti gra økinum
milluin Skotland og Føroyar. Avtalan loyvir skipum
firá baðum londum (saman
við skipum fra FS. undir
bretskum ettirlitið* at fiska i
tí 8000 ferkilometrar økinum. Talan verður tó íkki um
rovdrifl.ti bæði londini hava
lovað at halda t;er kvotuskipanir, sum eru hoskiligar
og avtala verður gjørd um I
markna-avtalum er eisim
lagt afturat, at ætla bretar
s;er undir at vinna olju, gass
ella annað ur undirgrundim
í fyrrverandi gráa økmum
inillum Føroyar og Skot
land, so skulu teir siga føroy
ingum frá í góðari tið, so
fiskiskapurúi kann leggjast
um, um hetta er neyðugt.

M ariasy stir heldu r
møti k rin g landið
S n o r k i B kkn d __________

Fyrsta listaframsýningin í Skopun
Kristi Himmalsferdardag verdur fyrsta
málningaframsýning
av sínum slag í Skopun. Tað eru kvøldskúlanæmingar hjá
Einari Joensen, málarameistara, id sýna
fram í Ungmannafelagshúsinum Samljóð
Einar Joensen hevur í
mong ár verið ein væl
lýddur myndlistamaður í
Sandoynni.
Hann hevur tey seinastu

mongu árini málað nógvar
myndir, og munnu tær ikki
vera so fáar, ið hanga ymsastaðir runt um í landinum.
í allan vetur hava eini
tólv fólk javnan verið a
kvøldskúlaskeiði hjá Einari, og tey hava í morgin
eina málningaframsýning í
Ungmannafelagshúsinuin.
Opið verður fra kl. 16 til
kl. 20 og høvi verður at
keypa sær ein kaffimunn
og ein køkubita meðan
hugt verður eflir listaverkunum.

Hon hevur verið her
tríggjar ferðir áður, og
er nú komin á fjórða
sinni. Talan er um
norsku Mariasystrina,
Josuana, sum hesar
komandi dagam ar fer
at tala á møtum ymsastaðni kring landið
Fundarrøðin við systir Josuanu byrjar í morgin Kristi Himmalsferðardag verður lagt fyri við møti i skúlanum í Hvannasundi og
friggjadagin i Frahaldshúsinum í Mikladali.
Leygardagin og sunnudagin verður hon at hovra í
K F U M A K i Klaksvík, meðan hon týsdagin og mikudagin í næstu viku vitjar ávikavist í Hvalvik og Sørvági.
Mariasystramar eru ein lutherskur evangeliskur
felagsskapur innan týsku fólkakirkjuna, og sum varð
stovnaður i 1947, og hava í dag virksemi i fleiri lond-

