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stýrismaOurin, sum cisini
var fcgin um, al brctar hava
vcríð so fúsir at vísa
føroyingum. hvussu oljuvinnan virkar í Brctlandi.
Sámal í Grund fcgnaðist
cisini um rutusambandifl
viO Abcrdccn og vónaOi, at
hcua fór al koma í cina fasta
lcgu. Hann scgOi, at tafl cr
ætlanin hjá landsstýnnum,
at Smynl skal sigla í hvussu
cr cina fcrð um vikuna lil
Abcrdccn. -Nú fáa vit at
síggja, hvussu tafl gongur
við tvcimum túrum um
vikima scgði Itann.

Tey trý bretsku umboðini á samkomum fv. Gordon Crawford og Tom Fyfe frá BP og Amhony Layden frá bretsku
sendistovuni í Keypmannahavn. Mynd kalmar

Aníhony Layden á breísku sendistovuni íKeypmannahavn:

Vit eru fúsir til at
hjálpa føroyingum
Bæði føroyingar og bretar eru hugaðirfyri at menna samvinnuna millum londini. Her
er bæði talan um vanligan handil,fiskaútflutning og eitt samarbciði i sambandi við
eina komandi oljuvinnu. Bretar siga seg fúsar at lóysa marknatrætuna skjótt
1famu viku varð skipað fyri
lítlan samkomu á Hotcl
Hafnia, har samhandilin
millum Føroyarog Brctland
var á arriái»i TaB var
Slrandfaraskip Landsins.
sum hcvði likiO stig ul hcsa
samkomuna
Umfranu
landsstýnsíólk og umboO
fyri føroyskt vinnuliv og
pcmngastovnar vóru cismi
trý umboO úr Brctlandi
Frábrctsku scndistovuni (
Kcypmannahavn
var
Anthony Laydcn.0000 og
frá oljufyntøkum BP vdni
tcir báOirGrawford Gordon

og Tom Fyfe.
EndamáliO við hcsi vitjan
og samkomuni var at tosa
um møgulcikamar fyn at
mcnna samvinnuna millum
Føroyar og Stórabrcdand
Sam vinnan m á ø k jast
BæOi føroyingar og brctar
vóru á cinum máli um, at
hcnda samvinna hcvur
týdntng fyn bæði kmdini og
og víst varO m a søguligu
samvinnuna, sum hcvur
vcriO millum londini ikki
minst frá tíðini undir krígnum. ti føroysk skip fluttu

stóran pan av fiskinum,
sum BrcUand brúku tvørtur
um AUantshav gjøgnum
vandasjógv til bretska havn.
Ikki færrí cnn tríggir
landsstýnmcnn vóru viO á
hcsi samkomu, og taO
skuldi bcntá,atokkarapolitisku mynduglcikar mcta
sam vinnuna v ifl Bretland at
fáa cnn størrí týdning f
framtíOini.
Smyril og olja
Sámal í Grund. sum umsitir
samfcrOslumál í Tingancsi
Itclt fyrí, at tað cr av stórum

Tummas Magnussen. stjóri á Strandferðsluni og BP-maðurin Tom Fyfe. Mynd
kalmar

týdningi, at føroyingar og
brctar samvinna ikki bcrt í
krígsstøðu
sum
undir
krígnum mcn so sanniliga
eisini í friðaru'ð.
Hann vónaOi, at olja
vcrOur funnin í føroyskum
øk i og hcll tafl vcra nálúrligt
viO einum samstarvi við
brctar, sum jú hava dnígvar
royndir í hesi vinnu og
harallal Lætl upp at okkara
marki.
-Tilcru royndir á økinum,
vilcru nýggir. LaliO okkum
lifáaokkurtskilagou burtur
lil fclags gagn segði lands-

Churchill og F øroyar
Óli Jacobscn, landsstýrimaður tosaði um fiskivinnusamstarviO, sum hcvur vcrið millum londini og
hclt fyri, at nógvur samhandil hcvur vcrið áOur
millum Føroyar og Brclland. Hann minli so cisini á
orflini hjá Winston Churchill sála, at Iwctar onganu'O
fóru at gloyma taO føroyingar gjørdu fyri brctar unđirkrígnum. Hann vónafli.al
vú kunnu mcnna samvinnuna ikki bcrt á fiskivinnuøkinum mcn cisini á øðrum
vinnuøkjum c.U nú innan
frálandavinnuna, tá hugsaO
vcrOur um umvælingar á
skipasmiOjum okkara fyri
bert at taka eitt dømi.
R utusam bandió
økir sam handil
Tummas Magnusscn, stjórí
á StrandfcrOsluni grciddi
frá, hvussu gingist hcvur í
siglingini hjá Smyrli millum Føroyar og Skotland.
Hann vísti á, at hctla
scinasta áriOcr útflutmngur
okkara til Brctlands vaksin
nógv og sama cr við innflutningum úr Brctlandi.
Taka vil eiu longri tíOarskeið, so er útflutningur
okkara vaksin úr 13% upp í
2 1% av samlaða úlílulninginum síflani I97S. Taka vit
innflutningin so cru tølini
ávikavist 3,7% í 1975 og
11% íár.
Tummas Magnusscn var
sannførdur um, at hcsi tølini
faraat vaksaenn meira sum
fráliOur, og tafl fcr at stava
frá ú bciraOa sambandinum
Hann helt laO vcra rætt at
varOvcitahcsa siglinginaog
mctti taO vcra ræu at brúka
citt skip sum Smyril til hcsa
sigling hcldur cnn at hava
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ciu farmaskip burturvav.
Tí nctlup fcrðavinnan
tykist at fáa ágóða av hcsi
rutu.
Tummas
Magnusscn
mælli Ul, at tað vcrOur
hildiO fram á lí lcið, sum
StrandfcrOslan hcvur lagt
og at mifljaO vcrður móu at
brúka bøtta fcrflasam handið lil at økja um sam v inn una
millum londini.
Brukið b re tsk u
sc n d isto v u n a
Anthony
Laydcn
frá
brcLsku scndistovuni i
Kcypmannahavn
hcvur
flciri fcrðir vitjað í Førovum. Bæði sum lobbyist
f>Ti brctska vinnulívið mcn
eisini sum partur av ncviMlini, sum samráOist um
markiO.
Hann bcyO føroyskum
vinnu- og handilslívi at
bruka brctsku scndistovuna
í Danmark meira fyrí at
mcnna samvinnuna.
-Vit eru fúsir at hjálpa
føroyskum vinmilfvi og taO
ókeypis lcgOi hann aftral.
Hann takkaOi annars
brcLska konsulinum í Føroyum.Johan Mortcnscnfyn
at hava gjørt eilt stórt arbciði til tess at økja um
samvinnuna millum londini.
Hvat viðvikir orflunum
hjá Chruchill cftir kríggiO,
so hclt Anthony Laydcn
fyrí, at føroyingar eru ikki
og vcra hcldur ikki gloymdirav brctum.
-Vit vilja gcra ah fyri at
hjálpa tykkum úr tcimum
stóru búskaparligu trupullcikunum lit cru í.
Hann vfsti annars á, at
føroyingar
kunnu
fáa
nógvar vørur nógv bfligari
vifl at handla í Skotlandi.
Við hcsum sipafli hann ikki
bert til tey innlceyp, sum
fólk gcra f handlunum í
Abcrdccn, tá tey fara tan
vegin viO Smyrli.
-Eg hugsi hcr cisini um
keyp av vørum, sum vcrða
framleiddar í øðrum londum so sum Fraklandi,
Týskalandi og Spania. Við
at brúka okkara hcilsølufólk
kunnu føroyingar fáa nógvar vørur munandi bíligari
cnn at fáa tær av meginlandtnum og gjøgnum Danmark.
Anthony Laydcn helt
h r a m h a l d á s ífiu 1 2

Teir báðir BP menninir tosa við enska konsuiin í Føroyum Johan Mortensen. Mynd
kalmar
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Vidmerkingar

Vidmerking

Um avreiðing og
virking av fiski

Rættleiðing til sjónvarpsog útvarpssamrøður

Støða fiskimansins og verkafólksins eigur at havast í huga, tá støða
skal takast til avreiðing og virking av fiski, skrivar Tordur Niclasen,
tingmaður, íViðmerkingini.
liggja í »klcmmu«. Tað
kann ikki vera rætt - ei
hcldur
samfclagsliga
skilagott, at vit sum fiskivinnutjóð skulu vcra rávørusjálvtøkuhandil hjá
europciskum fyritøkum
og soleiðis stimbra arbciðsskapandi tiltøkum á
curopciska mcginlandinum, samstundis sum 4.
hvør føroyingur gongur
við hond í lumma.

Tað kann ikki vera rætt ei heldur samfelagsliga
skilagott, at vit sum fiskivinnutjóð skulu vera rávørusjálvtøkuhandil hjá
europeiskum fyritøkum
og soleiðis stimbra arheiðsskapandi tiltøkum á
europeiska meginlandinum, samstundis sum 5.
hvør føroyingur gongur
arbeiðsleysur.
Tá Handilssátunálin við
Europeiska Búskaparliga
Fclagsskapin (løgtingsmál nr. 13/1991) var úl
viðgerðar, førdi undirritaði í álilinum til ncvnda
mál m.a. fram soljóðandi:
»Hvat
fiskivinnuni
annars viðvíkur, er tað
nógv, sum bcndir á, at tað
fer at vera kærkomið hjá
EF at fáa rávøru úr Føroyum tileuropciskafiskaídnaðin, og kann hctta
lættliga gerast cin sonn
vanlukka fyrí 100 tals
verkafólk, sum hava sítt
dagliga yrki á flakavirkjum kring land okkara. Til
tessat fyribyrgjaeini slíkari møguligari gongd,
verður neyðugt við poliliskum tiltøkum...«
Fiskivinnan verið fyri

ógvusligum
skerjingum
Ein setningur hjá undanfamu landsstýrum var at
m inka stuðul in - af lurberingina - til fiskivinnuna,
men tá sáttmálin við EF
var til viðgerðar í tinginum, varð dentur lagdur á,
at hcsin kom at minka so
líðandi.
Tí kann tað ikki annað
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eisini, at føroyingar áttu at
roynt at selja øll sløg av fiski
í Onglandi og ikki bcrt tey
vanligu.
-Her er marknaður fyri
nógvum fiskasløgum, og u'
eiga tit at troyta henda
møguleika fult út.
M arknatrstan
skjótt loyst

Hann metti annars samarbeiði at vera lyklaorðið og
í hesum sambandi nam
hann eisini við marknatrætuna millum føroyingar
ogbretar.
Harra Laydcn vísti aftur,
at bretar eru úti eftir at taka
nakað frá føroyingum ella
gera føroyingum ónáðir.
Hví er træta um hetta
markið? Jú tað er u', at á

enn undra, at so ógvusligar skcrjingar júst cru
framdar íafturbcringini til
fiskivinnuna, bcrt fá ár
eftir at Handilssáitmálin
við EF varð undirritaður.
Selt verður har prísurin er bestur

Hesin brádligi niðurskurður í afturberingini til
fiskivinnuna hcvur havt
sjónskar avlciðingar til ógagns fyri mangan fiskimannin. Tí er tað eisini
umraðandi, at landsstýrið
sum skjótast virkar fyri, at
føroyski fiski- og útróðrarmaðurin fær tað fyri
vøruna, sum honum »tilkemur« og ikki hevur fyri
neyðini at fara utlanlands
at selja. Tí væl skiljandi
vcrður sclt har, sum mest
erat fáa fyri vøruna!!!
Neyðug stig
mega takast

Tíertaðeisini umráðandi,
at tá neyðug stig verða tikin til at rávøra í størst
møguligan mun verður at
avreiða og viðgcra her á
landi, at fiski-og útróðrarmaðurin ikki tá kemur at

hesum økinum cr altjóða
Ióg ikki nóg greið, og tí
mugu vit avgera hetta við
samráðingum.
-Tit siga, at miðlinjan skal
vera markið. Vit siga, at tað
skal liggja nærri Føroyum.
So tað verður ein spumingur at finna eina linju
onkustaðni harímillum.
Hann segði, at bretar vilja
hava eina samráðingarloysn í hesum máli og helt
fyri, at hon verður funnin
heiltskjótL
Sjálvur skal Anthony
Layden í nýtt arbeiði í
London í august komandi
ár. -Eg rokni við, at vit hava
funnið eina loysn til ta tíð
legði hann aftrat.
BP vil eisini
samstarva

Umboðsmaðurin hjá BP,

M ø g ulig ó sem ja
millum Ola og
Ingeborg eigur ikki at
forða fyri eini loysn

í eini tíð, sum mcrkt er av
stórum arbciðsloysi og
tcim sosialu og menniskjaligu avlciðingunum,
hetta hcvur við sær, eigur
landsstýrið at lcggja alla
orku í, at tað tillctngi, sum
fæst til høldar í størst
møguligan mun, vcrður
hagrciu og virkað á virkjum í Føroyum. Møgulig
ósemja í landsstýrinum/
samgonguni eigur ikki at
forða fyrí loysn á hesum
máli.
Heildarloysn

At cinstakur samgongulimur nú hóuir við samgongusliti í sambandi við
støðuna á einum ávísum
virki, sigur bert frá poliliskum
óbúnaskapi.
Loysnin má so sanniliga
fevna um tey virki, sum
eru stongd, tey sum virka í
avmarkað mát og tey, sum
standa til at verða stongd.
Eiði 26.10.1994
T ordur J. Niclasen

Gordon Crawford segði
eisini nøkur orð. Hann
segði, at teir vóru komnir til
Føroya fyri at grciða føroyingum frá, hvat hcndir á
oljuøkinum vestan fyri
Hcdand og annars , hvussu
bretska oljuvinnan er sknívað saman og virkar - og so
eisini fyri at kunna seg við
føroysk viðurskifti.
-Vit hava prátað við oljuráðleggingamevndina, við
landsstýrið og onnur fólk,
og eg haldi, at bæði vit og
tey hava fingið nógv
burturúr.
Tað er greitt, at BP fylgir
væl við øllum u', sum
fyrigongur á føroyskum øki
og ætia vit eisini at keypa
seismikk fiá Westcm, tá
hesin er klárur segði
Gordon Crawford.
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í samrøðu míni við bæði útvarp og sjónvarp í scinastu
viku, har cg var biðin um
slultar viðmcrkingar til frágrciðingina frá »Ráðgcvandi nevndini«, segði eg
nakað um rcntuútrciðslurnar hjá landskassanum til
lán, nkin frá danska statskassanum, sum krcvurcina
rættlciðing.
í avtaluni frá 28. mai
1993 um cndurfígging av
okkara
uttanlandsskuld
stcndur, at hcsi vcrða cndurfíggjað av donsku stjómini cflir marknaðarkorum
svarandi til miðalrcntuna av
tí rcntu, sum danski staturin
má gjalda fyri ríkisbrævalán.
Hin vegin varð í samrøðuni sagt, at rcnta pr. dcfinitión er tað, sum lángcvarin
skal hava í sín part fyri ómak og vinning fyri at læna
pcngar út. Soleiðis vildi
verið sagt, um tú skuidi lært
ein skúlanæming um lán og
rcntur o.s.fr. Fundamcniið í
bankaheiminum er jú útlánsrcntan. Júst út frá hesum sjónarmiði fall prátið
inn á moralskar skyldur,
sum ikki var hcilt rætt, serliga ikki í Ijósinum av einari
samráðingarstøðu.
Danski staturin er í sambandi við umrøddu lán til
landskassan sjálvur noyddur at útvega fígging gjøgnum lán, og tí hava tcir eisini
ein kostnað av hcsum.
Mogens Lykkctoft, fíggjarHann helt tað annars vera
áhugavert at hoyra, hvat
føroyingar vita og ætla í
sambandi viðcina komandi
oljuvinnu. Herncvndihann
m.a. komandi lisensrunduna.
-Eg skilji.at tit kanska um
eini tvey ár eru klárir til at
bjóða øki út til oljufeløgini
at bora í, og tað Ijóðar
skilagott. Vit frá BP fara at
fylgja væl við øllum og fara
eisini at umhugsa, um vit
skulu vera við í eini slíkari
útbjóðingarrundu.
Eg kann ikki siga nakað
um, antin olja er í føroysku
undirgrundini ella ikki
svaraði Crawford einum
spumingi frá formanninum
í fíggjamevndini, Finnboga
Arge. -Eg kann bert siga, at
lykilin úl at fáa hesa vita er
atbora.
Hann segði annars, at BP
er hugað fyri al fáa eiu gott
samarbciði við føroyingar
og fer felagið at bjóða føroyingum atgongd úl vitan
og stovnar, sum kunnu vera
við úl at byggja upp eina
føroyska oljuvinnu.
Hann hclt.atarbeiðspláss
kunnu blíva longu í
kanningarpartinum eittnú á
skipasmiðjunum.
Men
hann nevndi so eisini hópin
av øðrum viðurskiftum,

málaráðham. scgði tað so
bcinrakið, al danski staturin hevði lænt Føroyum
teirra góða krcditlvirði.
So um lalan verður um, a(
danski staturin vil gcva
okkum cinagóðaavtalu upp
á rcntuútrciðslumar, so
vcrður talan um cina bcinleiðisjáttan.
Mcn fyri tann sak skuld cr
sum hava samband viðeina
fralandavinnu. Eiu nú er
tørvur á góðum havnaplássi, hølum at goyma lutir
í, skrivstovuhølum osfr.
-Eg haldi tit kunnu læra
nógv av royndunum hjá
okkum í Skotlandi.
Til hava brúk fyri góðum
fólki í hesi vinnu, og eg
haldi tit eiga hesi fólk.
Talan er bara um at umskúla
tey.
BP er opið fyri øllum
fyrispumingum og ynskjum frá føroyingum í
sambandi viðeina komandi
oljuvinnu scgði Gordon
Crawford.
jan

tað ræu av okkum at vísa á,
at júst rcntuútrciðslumar
eru um at forkoma okkum
fíggjarliga, og u' má øll orka
sctast inn júst á hcsum øki.
Joannes K.idesgaard,
landvstvrismaður

BRÚKTIRI

BILARS
Vit hava nakrarbrúktar bilar av ymsum
merkjum til sølu.
Yvirlit við upplýsingum
um merki, aldur, prísir
v.m. fæst við at
venda sær til skrivstovu okkara, eins og
sýn/royndarkoyring
kann avtalast sama
stað.
v' Atla Klein Olsen
f j f ) Poslboks 205
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