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Kirkjan
syndrast
Peter O. K. O lofson  
tekur ikki svarið frá 
Kirkjumálaráðnum  
sum eitt persónligt tap 
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Seljið 
ognir og 
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skuld
Umframt at leggja  
upp til, at almennu 
partafeløgini vera 
seld, og  almenna 
skuldin niðurgoldin, 
sigur Caragatabólk- 
urin, at tað almenna 
skal halda seg  frá at 
veita fiskivinnuni

Frálandavinnan er í rættuligum aldudali, og hevur hetta 
kostað einum hópi av føroyingum arbeiðið seinastu mánað- 
imar

Hópuppsagnir 
" ^ n u n i

stuðul
S í ð a  5

Síða 6

H A V N A R

Tlf. 288100
TTTTl

ÍSLENDSKT MÁL
[Hlki I-i Jil'n;

PREN T?
...nýggjasta 

tøknin og gott 
handverk geva 
besta úrslitið...

HESTPRENT
Dvorgastígur 7 • 100 Tórshavn 

Tlf. 3 145  55 • Fax. 31 8026  
e-mail: hestoy@hestprent.fo

'ShuBiDuØ
Fríggjakvøldið 5. nov.

í høllini á H álsi

Enn eru atgongumerki at fáa

TILBOÐ 
í Rio Bravo
Sun. - fri. kl. l7.tNI-IV.IMI

Minutsteak f
r/ Fnttval
Lambakotelettir

Stokt fiskaflak
t / stíUtt w ihifts

Tel 319767 3

sp /f V.V.S. H o m io '
^  Láqprishandil ___ *

Alt innan hitaverk & 
sanitet so sum:

Stoypijarnsketil • Sanitet 
Kranar • Baðirumsmoblar

Stokk inn á gólvið ella rirtg: 
Landavegur 2. Tórshavn 
Tlf. 318023/Fax 310963

Runavík tlf. 447773
Opið er í Runavík 

I mikudag kl. 13-17.30 
og leygardag ki. 10-14.

á

http://www.sosialurin.fo
mailto:hestoy@hestprent.fo


tíðindablaðið 1 ©̂B§3DdQC?u[rQ Nr. 209 - 3. november 1999

Ein hópur av føroyingum  
m ist arbeiðið í oljuvinnuni

Hettu skipii) hjcí niðurlendska reiflarídnum Teleo hevur nú lit’iA cí Havnini í  ein mánafl. Og tafl er ein sigandi mynd av 
støfluni í  frálandavinnuni í  løtuni: Virksemifl er nógv fallifl í  øllum Norflsjómtm seinastu mánaflimar og tafl hevur 
millum annafl kostað einum hópi av føroyingum arheiflifl

Tann parturin av 
oljuvinnuni, sum 
eitur frálanda- 
vinnan, er í  ein- 
um rættiligum  
aldudali í  løtuni 
og tað hevur 
kostað einum 
hópi av føroying- 
um arheiðið hes- 
ar seinastu mán- 
aðim ar

A k i B e r t h o l d s e n

Tað satr ikki gott út hjá tí 
partinum av oljuvinnuni. 
sum eitur trálandavinnan.

Fralandavmnan er í ein- 
um rarttiligum aldudali i lot- 
uni og tað hevur kostað 
nógvum fólki arbeidið.

Seinastu árini hava nógv- 
ir tøroyingar verið við skip- 
um í frálandavinnuni og teir 
hava eisini merkt tær ringu 
tíðimar á sínum kroppi.

Tí hesar seinastu mánað- 
tmar er ein hopur av før- 
oyingum uppsagdir á skip- 
um. sum em t frálandavinn- 
uni.

Tað føroy ska felagið. sum 
hevur eina flestu royndimar 
i frálandavinnuni. er Tor 
Shipptng í Havn. sum í nøk- 
ur ár hevur samstarvað við 
niðurlendska felagið Telco. 
sum er eitt stórt reiðarí í 
frálandavinnuni.

Telco sjálvt hevur 20 skip 
t frálanđavinnunt.

Vlen felagið. sum aftur 
eigur Telco. hevur eini 70 
skip t frálandavinnuni.

Tors Shipping hevur í 
nøkur ár umboðað Telco í 
Føroyum. og hevur m.a. út- 
vegað teimum føroyska 
manning til skipini.

50-60 m ist a rb e ið ið
Tórleivur Nlikkelsen á Tor 
Shipping sigur. at tá ið best 
stóð til. vóm einir 90 før- 
ovingar við skipunum hjá 
Telco.

Hetta var so seint sum t 
juli mánaða í ár.

Men eisini Tor Shipping 
og Telco hava merkt. niður-

gangstíðimar í frálanda- 
vinnuni.

Tí hesar seinastu mánað- 
imar hava einir 50 føroy- 
ingar mist arbeiðið við skip- 
unum hjá Telco.

Og Torleivur Mikkelsen 
roknar við, at longu við árs- 
lok verða bara einir 30 før- 
oyingar effir hjá Telco.

Sostatt hava einir 50-60 
føroyingar mist arbeiðið 
upp á bara eit hálvt ár.

Nógv teir flestu em upp- 
sagdir, tó at náttúrlig frá- 
gongd eisini .Jijálpti" eitt

sindur.

Ø giliga vanalig t
Torleivur Mikkelsen sigur, 
at hesar seinastu mánaðir- 
nar hevur frálandavinnan 
verið fyri einum stórum 
bakkasti.

- í  løtuni er øgiliga illa 
statt, bæði í Bretlandi, Nor- 
egi, Danmark og Niður- 
londum.

Og tað vil so siga, at støð- 
an er sera vánalig í øllum 
Norðsjónum.

Tað er serliga hesar sein-

astu mánaðimar, at støðan 
er versnað so nógv.

-  Tað hevur ført við sær, 
at nógv fólk er uppsagt, eis- 
ini føroyingar. Og skip. sum 
vórðu leigað fyri 80.000- 
100.(XX) krónur um đagin 
fyri einum ári st'ðani, verða 
leigað fyri 20.000-30.000 
krónur unt dagin nú.

Men Torleivur Mikkelsen 
sigur, at tað er ójavnt, 
hvussu teir serkønu spáa um 
gongdina.

-  Marknaðurin fylgir 
oljuprísinum. Hann var

uppi á 20-22 dollamm fyri 
fatið, men so fall hann heilt 
niður á einar 10 dollarar.

Somuleiðis ger tað ikki 
støðuna frægari, at um vet 
uri verður virksemið í Norð 
sjónum nógv minkað. n 
veðrið er so ringt.

Um veturin flyta feløgim 
suðureftir, og eitt nú eru 
nógv seismikkfeløg farin 
niður til Eysturafrika og 
Suðuramerika.

Men nú er oljuprísurin so 
komin uppaftur á einar 20 
dollarar og har hevur hann 
hildið sær eina tíð.

Av tí at oljuprísurin er 
hækkaður. em vónir um. at 
feløgini fara at økja virk 
semið aftur.

Tí vil Torleivur Mikkel 
sen helst trúgva teimum. 
sum vóna, at tað fer at batna 
aftur ímóti sumri.

Men hann vísir eisini a. 
at kappingina er sera hørð a 
hesum marknaðinum og at 
nógv feløg em um boðið. 
hørja ferð ein fyrispuming 
ur er.

O gvusligar broytingar
Torleivur Mikkelsen sigur. 
at hetta, sum er hent sein 
asta árið. er eitt dørni uni. 
hvussu ógvusligar broyting 
amar í oljuvinnuni kunnu 
vera.

Men tað er í oljuvinnunt. 
sum í øllum øðmm lívsins 
viðurskiftum: Tað gongur 
upp og niður.

-  Og í løtuni mugu vit á- 
sanna, at møguleikamar hjá 
føroyingum at fáa arbeiðið 
í frálandavinnuni, em held- 
ur avmarkaðir.

Men kortini sigurTorleix 
ur Mikkelsen, at hjá tí, sum 
ætlar sær í oljuvinnina. er 
onki at gera, uttan at halda 
seg framat. tí einaferð batna 
tíðimar aftur og tað kann 
verða hent at vera við, tá ið 
tað gongur uppeftir aftur.

- 1 øllum fømm kunnu vit 
siga, at tann, sum hevur hug 
og fíggjarliga orku til at 
keypa skip í fálandavinnuni. 
fáa neyvan betri høvi enn 
hetta. sigurTorleivur Mikk- 
elsen.

Skal tryggja rættindini hjá útróðrarmonnum
Meginfelag Út- 
róðrarmanna er  
við í  eini sam- 
gongu av út- 
róðrarmonnum  
í  øllum Norð- 
uratlantshavi

Á kj B ertholdsen

-Hetta er ein samgonga, 
sum skal verða við til at 
tryggja útróðrarmonnum 
eitt sosialt og lívfrøðiligt 
gmndarlag til at gagnnýta 
tilfeingið í havinum á ein 
burðardyggan hátt.

Chns Jan Michelsen. 
formaður í Meginfelag 
Útróðrarmanna. sigur. at 
kókað mður til nøkur fá 
orð. er hetta endamálið 
við eini Norðuratlantisk- 
ari Útróðrarsamgongu. 
sum varð skipað í Reykja-

Chris Jan Muhelsen og Klcemint Hansen umhoflaflu føroysku útróflrarmenninar á 
aflalfundinum í Reykjavík um vikuskiftifl, tá ifl norfluratlantiska samgongan varfl skipafl

vík nú uin vikuskiftið.
Fyri Meginfelag Útróðr- 

armanna vóm fomiaðurin 
Chris Jan Michelsen og 
Klæmint Hansen við á 
stovnandi fundinum, og 
saman við útóðrarumboð- 
um fyri Noreg, ísland, 
Grønland og Ný Fundland, 
undirskrivaði formaðurin í 
MÚ undir stovningarskjal- 
ið.

Ein umboðsnevndarfund- 
ur í MÚ skal nú endaliga 
staðfesta føroyska lima- 
skapin í samgonguni.

Ein týðandi táttur í ar- 
beiðnum hjá samgonguni 
verður upplýsa limimar um. 
hvønn rætt teir hava, m.a. 
eftir teimum altjóða avtal- 
um, sum stjómimar í lonđ- 
unum hava skrivað undir.

Men samgongan skal eis- 
ini søkja um limaskap í 
nevndum, har avgerðir. sum 
ávirka viðurskiftini hjá út- 
róðrarmonnum, verða tikn- 
ar, umframt at hon skal taka

lut í kjaki um útróðrarvið- 
urskifti.

Chris Jan Michelsen 
sigur, at samgongan kann 
fáa stóran týđning fyri út- 
róðrarmenn í Føroyum.

M.a verður tað ein stór- 
ur fyrimunur at hava ein 
felagsskap í rygginum, 
sum hevur eina velduga 
vitan um, hvussu ymiskur 
fiskivinnupolitikkur á- 
virkar viðurskiftini hjá út- 
róðrarmonnum.

-  M.a. vita vit, at bein- 
anvegin handil kemur 
uppí, verða fiskirættindi 
miðsavnað har kapital- 
urin er. Har tað hendir, er 
útrcíðurin við sviðusoð.

-  Og tað hevur stóran 
fyrimun hjá okkum at 
verða við í eini samgongu 
við lond. har tey tey vita, 
hvussu hesin politikkurin 
ávirkar útróðurin. Hann 
nevnir eisini møguleikan 
fyri beinleiðis stuðuli, um 
tað stendur á.


