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Føroyar B retland

Marknaavtalan
avgerandi vegamót
J an M úller
í gjár var marknaavtalan við
Bretland undirskrivað í
Tinganesi. Ikki færri enn
tveir útlendskir uttanríkis-

ráðharrar vórðu hjástæddir.
Úr Danmark var Niels Helveg Petersen komin. og úr
Bretlandi. Tony Lloyd,
v a ra u tta n rík is rá ð h a rri.
Saman við hon eru eisini

fleiri framstandandi fólk
innan bretsku oljuumsiting.
teirra millum stjórin í DTI.
John Brooks.
í sambandi við nýggju avtaluna. sum longu er sam-

tykt í løgtinginum, og sum
skal fyri fólkatingið og bretska parlamentið í næstum.
hevur Sosialurin í dag valt
at seta Ijóskastaran á samvinnuna millum Føroyarog

Bretland fyrr og í framtíðini.
Eingin ivi er um. at
marknaavtalan fer at hava
ítøkiligar avleiðingar fyri alt
samstarvið millum Føroyar

og Bretland langt inn í
næstu øld. Henda avtalan
má sigast at vera eitt týðandi
vegamót í viðurskiftunum
millum hesi bæði londini.

Nr. 92 - 19. MAI 1999

tíðindablaðið

10

Fø ro yar B retlan d

Sofus

Poulsen,

føroyskur

u

í

M arknaavtala ruddar slóð fyri øktari
samvinnu millum Føroyar og Bretland

Softts Ptmlsen. fontxski itntboðsmaðurin í Stórabretlamii
i eitt mannaminni stzr stórar møguleikar í nxggju avtaluni millum Poroyar ot> BretlanJ
umsitið og rokt føroysk áJ an M l ller
hugamál í Stórabretlandi og
Hin av teimum. sum fegnast hev ur sum so verið brúgvaum úrslitii' av marknaavtal- byggjari millum Førov ar og
uni millum Føroyar og Bretland á mest sum ollum
Bretlanđ. er førovski um- hugsandi økjum.
hvH>smat>urin i Aherdeen.
Tað er tí greitt. at fyri SofSofus Poulsen. Sídani ann- us er marknasemjan at meta
að heimskríggj hevur hann sum. at ein týdningarmikil

hurð er latin upp millum
londini bæði. og har tað nú
av álv ara hóntast eitt viðkað
samstarv.
Marknamálið hevur sum
vera man eisini áhuga í
Skotlandi. tí hetta skapar
nýggjar moguleikar fyri
stóra oljuídnaðin har. Við
marknasemjuni verður latið
upp fyri einum stórum
nýggjum oljuoki bæði á
bretska og føroyska landgrunninum.
I gjar tosaði BBC við Sofus Poulsen um markið og
framtíðar sainvinnu millum
londini. -Eg royndi al vísa
á. hv ussu órímulig upprunaligu bretsku krov ini vóru.
og at føroyingar sum heild
v(irðu nøgdir við endaliga
úrslitið. hóast onkrar atfinngarsamar roddir eisini vóru
frammi
Sofus Poulsen v ísir á. at
tað er so hett at siga. at ein
slík avtala kundi veriðbetri
og vísir til bretska orðatakið: ,.lt is better with one in
the hand than two in the
bush '. Ti er hann nogđur
við avtaluna. Hon ruddar
nevniliga slóð fyri oktari
samvinnu millum londini
bæði.
Sofus. sum dámar væl at
siga frá sogum og minnast
aftur at famar hendingar. ið
kortini framvegis siga okkum nakað. vísir til eina ferðina hann. løgmaðurog Ami
Oafsson fyri fimtan árum
síðani vóru á fundi í Bretlandi um fisk.
-Tá var tað. at ein breti
spurdi meg, hvussu gekst

við oljuni og eg svaraði. at
vit hugsaðu mest um fiskin.
tí oljan kundi goymast. Hon
fór ongan veg. Men eg
segði við hann. at føroyingar hava eyguni við bretum.
soleiðis at teir ikkí fara at
bora ov langt niður. so tað
fer at renna úr føroysku
keldunum og inn ( tær
bretsku.
Sofus vísir á. at hetta var
mest sagt í spolni. í dag
vita vit tó. at tað við nýggju
tøknifrøðini ber til at bora
einar 10 kilometrar til síðis.
men Sofus trýr ikki. at bretar gera slíkt í hesum okinum. tí tað hevði verið at
meta sum ágangur.
Sofus Poulsen er annars
fegin um. at føroyskir fiskimenn ikki fara at missa nakað. nú avtala verður unđírskrivað. Hann sær eisini
nógvar stórar møguleikar
fyri samv innu millum londini og sipar her mest til ta
sannroynd. at Føroyar em
eitt oyggjaland eins og teir
mongu oyggjarbólkamir út
fyri Skotland. Hesir oyggjarbólkar.
Hebridurnar.
Orknoyggjar og Hetland
hav a royndir á oljuøkinum.
so tað er greitt. at her kundi
verið nakað at lært av.
Annars heldur Sofus
Poulsen. at foroyingar eru
væl fyri at fara inn í eina
oljuvinnu. -Vit hava fakfólk
á nógvum økjum. og dugnaskapurin er I. floks sigur
hann og vísir aftur til eina
hending fyrr, sum hann
heldur myndar hetta so væl.
-Tá føroysk skip komu

inn í skotska havn og bóðu
um at fáa sveisiútgerð umborð varð spurt. hví eitt
fiskiskip hevði lyri neyðini
at fáa slíka útgerð umborð.
Tá svaraði eg. at teirra llskibátar liggja og fiska í Norðsjónum og er nakað galið.
so verður kallað eftir hjálp
um Wick Radio. Okkara
skip. sum fiska á tjarleiðum
sum Grønlandt. kunnu ikki
biðja um hjálp. Tey mugu
klára tingini sjálvi. Tað er
hesin andin. at man má vera
sjálvbjargin. sum liggur í
okkum foroyingum og sum
eisini fer at síggjast aftur í
okkara luttoku í eini komandi oljuvinnu.
V a rin m e n ik k i b a n g in

Nú útlit eru fyri eini møguligari oljuv innu í Føroyum,
so heldur Sofus Poulsen
ikki. at føroyingar eiga at
bera so stóran ótla fyri útviklinginum. eitt nú við at
fólk uttanífrá koma til Foroya at byggja hesa vinnu
upp.
-Vit hava sæð. hvussu tað
hevur gingist í Hetland.
Áðrenn oljan kom var okkara fiskivinna langt framman fyri ta hetlendsku. men
síðani oyggjarnar fingu
oljuinntøkur hevur fiskivinnan ment seg nógv í Hetlandi. í dag er hetlendski
fiskiflotin ein av teimum
mest framkomnu í heiminum.
Sofus heldur annars. at v it
mugu gera alt fyri at vera
kappingarførir við útlendsku v innuna. soleiðis at

tingini verða gjørd í Føroyum og av føroyingum. Hava vit havnir. sum kunnu
bjóða seg fram og sum dugur er í. so verða hesar brúktar.
Eisini nevnir hann flogferðsluna sum nakað sera
týdningarmikla fyri samvínnuna millum londini.
Hetta er nakað. sum krev st
fyri at fáa vinnu og handil
at ganga.
Sofus heldur annars okkum vera betri fyrr enn teir í
Hellandi, tá talan er um at
taka avgerðimar. Tí meðan
tað er í London. at avgerðirnar verða liknar. sum
fevna um Hetland, so verða
avgerðimar um viðurskifti
í Føroyum tiknar í Føroyum
og ikki í Keypmannahavn.
Hetta metir hann sum eina
stóra styrki.
Hóast marknatrætan hevur órógvað nakað. so heldur
Sofus, at v iðurskiftini millum londini hava verið góð.
men fegnast um. at markið
nú er komið upp á pláss. og
heldur hann tað er sera gott.
at føroyingar og bretar
kunnu liva sum góðir
grannar. ikki minst nú føroyingar skulu til at royna
seg í eini heilt nýggjari
vinnu. oljuvinnum. -Hetta
ereitt nýtt ævintýr fyri okkum. meðan bretar eru gamlir i gøtuni í so máta.
Føroyski umboðsmaðurin
í Aberdeen verður hjástæddur, tá umboð fyri
bretsku og donsku sjómina
koma til Føroya at undirskriva avtaluna um markið.

Atli Dam, fyrrverandi løgmaður um marknaavtaluna:

F ø ro y sk a sa m a n h a ld ið bar á v ø k s t
-

Eg haldi, a t man hevur verið sera heppin við teimum samráðingarmonnum, vit hava havt, sigur Atli Dam

J an M lller
Ein av teimum. sum í dag
fegnast um. at markið við
Bretland loksins er komið
uppá pláss. er fyrrverandi
løgmaður Atli Dam. Hann
stríddist á sinni at fáa okkum eina aðra tyðandi avtalu
í hús. nev niliga undirgrundaravtaluna við Danmark.
Hetta var um sama mundið.
sum samráðingamar byrjaðu millum Føroyar og
Bretland um markið.
Atli Dam heldur. at tann
strategi. sum varð logd síðst
í 80-unum og fyrst í 90unum. tykist at hava hildið.
- Tað hepna er. at tað hevur
verið st> mikið gott samanhald mitlum føroyskar politikarar. at tað hevur borið

til at fasthaida hesa strategi
og miðlinjukravið nóg
leingi til. at bretar blivu
moyrir. og vit fingu hetta
upp á pláss.

Atli Dam heldur tað vera
gott. at tað hevur borið til
hjá føroysku embætismonnunum at arbeiða við hesum
máli uttan at alt ov stóra
uppílegging frá politikari
siðu.
- Eg haldi. at man hevur
verið sera hepin v ið teimum
samráðingarmonnum vit
hava havt sigur Atli Dam
og fer heilt aftur í tiðina.
har vit í Dánjal Nolsøe. sála
hava havt eina ekspertisu.
sum annars altjcíða serførðingar sita inni við. -Dánjal
Nolsøe legði sera stóra orku
í hetta málið líka frá fimti

árunum og fylgdi gongdini
tey komandi 40-50 árini.
Hann var væl vitandi um
tað altjcíða rákið og kundi
ráðleggja eisini. hvar vit
skuldu venda okkum at fáa
ta neyðugu vitanina.
Atli Dam heldureisini. at
tilrættaleggingin frá føroyskari síðu við eldhugaðum og sera virknum monnum sum Ami Olafssyni og
Halgir W. Poulsen hevur
verið framúr. Seinni fingu
vit nógv dugandi fólk inn í
Ráðlegingamevnđina í undirgrundarmálum og í samráðingamar. Hann heldur
eisini, at tað var beint at
stýra leyst av Haag. og tað
var Jan Mayen dcimurin
kanska eitt betri dømi um
enn nakað annað.

Fyrrverandi løgmaður
sær marknaav taluna um ein
part av einum útviklingi.
sum byrjaði longu fyrst í
70-unum. har flestu flokkamir v ildu hava eina serføroyska skipan fyri undirgrundina. sum ikki líktist tí
gronlendsku skipanini.
Nú vit skjótt kunnu
hyggja í bakspeglici heldur
Atli Dam. at hesi bæði málini: y virtøka av undirgrundini og marknasetingin við
Bretland em helst tvey av
teimum størstu málunum í
føroyskari søgu. Hesi mál
eru so nær tengd at hvøijum
øðrum, sum nakað kann
vera.
-Tí er tað so nøktandi fyri
meg. at hetta er komið uppá
pláss. Fyrst undirgrundina

og nú markið.
Uppá fyrispuming hvørjar fyrimunir og vansar hann
sær vic5 hesi avtaluni sigur
Atli Dam. at man kann altið
losa um fyrimunir og vansar, men hann heldur. at vit
eiga ikki at gloyma fyrimunirnar. Og her heldur
hann eisini avaluna um fiskimarkið verða góða.
Um framtíðar útlitið og
gongdina sigur Atli Dam: Enn hevur Ráðleggingarnevndin stýrt beina kós.
sum hevur verið, at alt hetta
skal vera øllum tí føroyska
samfelagnum, okkara eftirkomarum og framtíðini til
fyrimuns. At tað er eitt felags tilfeingi, sum ikki skal
nýtast sum so oftani í Føroyum til spekulatiónsenda-

mál. men har man kann
leggja eina kós. soleiðis at
føroyskur búskapur fær
allar fyrimunimar av hesum
uttan at tann keðiliga ávirkan sum vandi er fyri. tvs.
tann avlaganđi ávirkanin á
okkara búskap og okkara
lívshátt. fær høvdið fyri seg.
Føroyar einsamallar gera
so lítið við hetta tilfeingið.
so samarbeiðið við aðrareitt
nu bretar, verður neyðugt.
So er spumingurruin. um vit
duga at lóggeva so væl. at
tað kemur øllum samfelagnum til gagns.
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Føroyar B retland

F ø r o y a r v o rð n a r s tø r r i o g rík a ri
Fyri bretar eru Føroyar nakað serligt, nakað eksklusivt. Teir síggja fram til
eina økta samvinnu við grannan fyri norðan, og við marknaavtaluni verður
sett hol á eitt spildurnýtt kapittul í samstarvinum millum smátjóðina Føroyar
og stórtjóðina Bretland sigur Johan Mortensen, sum lievur verið bretskur
konsul í /2 ár. Hann fegnast um at kunna røkja hetta á litissta n jð jú st um
somu tíð sum marknaavtalan kemur uppái pláss

Johan Mortensen er 17 hretski konsulin í hesi øldini og
hann ster stórar møguleikar fyri samvinnu millum
londini í kjalarvørrinum av marknaavtaluni
í viðurskiítunum millum
Jan Miiller
Foroyar og Bretland øll hesi
Johan Mortensen hevur árini.
Sum
føroyingur og
virkað sum hretskur konsul
í Føroyum seinastu tólv bretskur konsul hevur Johan
árini. Hann dylur ikki fyri. Mortensen verið noyddur til
at marknasemjan erein stór- at halda tunguna mitt í
ur đagur og kanska tann munninum. tá tað galt
størsta einstaka hendingini marknamálið. Tí hóast hann

p

m

*

j

øðrumegin umhtHlar hretsk
áhugamál. so hevur hann í
marknatnetuni valt at vera
fullkomiliga neutralur.
Og nii markið er komið
uppa pláss fegnast Johan
Mortensen um avtaluna.
suin hann heldur gagnar
háðum portum.
-Hg eri serliga fegin um.
at avtalan eisini kann rudda
slóð fyri tí fyrstu føroysku
úthjóðingini. Tað. sum
kanska er enn meira spennandi í kjalarvorrinum á hesi
av talu. er. at ungir føroyingar nú kanska fara at gera
meira við at úthúgva seg í
Bretlandi m.a. til at kunna
arbeiða í eini vinnu. sum
verður at fara fram á markinum millum hxði londini.
Johan Mortensen vónar.
at menn nú taka seg saman
og skipa sjóvegis samhand
millum Føroyar og Aberdeen. -Tað var eitt ómetaliga stórt afturstig. tá henda
sigling varð niðurlogd í síni
tíð. Tað er frálíkt við flúgving. men vit kunnu ikki vera
skipasambandið fyriuttan
Bretski konsulin heldur
tað vera hugaligt. at markið
er komið uppá pláss. soleiðis at agg ikki skal kunna seta
split millum bæði londini.
S ø g a n v is ir t a ð

- Hyggja vit eftir útviklinginum millum Føroyar og Bretland gjøgnum øldirnar.
so kann man siga. at flestu

~~

ú

stóru broytingamar í Føroy um. hava sín uppruna úr
Bretlandi.
Ein av teimum fyrstu avtalunum. sum Forovar hava
gjort i uttanrikismálum var
tann í I5(K) talinum. tá vit
a\ talaðu fiskimark við Bretland. Um líðina undan ti
kann sigast. at vit em jú av
sama upprunafólki. norðhúgvum. og hetta sæst m.a.
aftur í ollum lániorðunum i
føroyska málinum frá Bretlandi.
Johan Mortensen vísir
annars til sambandið vit
hava havt'við Ongland og
bretar. eitt nú Vágsbotnshandilin. harein manbúgvi
var oddamaðurin. Síðani er
tað tíðin. tá skotar og hetlendingar fiskaðu við Førovar. Og stóra hendingin í
1864. tá Pløjen fer til Hetlands og kemur aftur við
linuni og pinnagrevinum og
hvussu stóran týdning hetta
hevur havt. Og siðani í
1890-unnum. har Trappubrøðumir keypa fyrstu skipini. og tá Føroyar fara frá
landbúnaðarsamfelag og
inn í eitt ídnaðarsamfelag.
Tað var ein øgilig broyting.
sum hendi tá. Og so hevur
tú annað heimskríggj. tá
bretar hersettu oyggjamar.
Tá vórðu Føroyar fullkomiliga broyttar og grundarlagið varð lagt undir teimum Føroyum. sum vit hava
í dag.

\

f /

Atli Dam fyrrverandi løgntaður og ein av heitastu talsmonnunum fyri at fáa fyrst foroysku undirgrundina á føroyskar
tendur og síðani ein miðlinjumark til Bretlands er fegin um nýggju avtaluna Her skála hann og Schluter fyri avtaluni
í sinni

Og síðani tá vit keyptu
bretskar trolarar eftir kríggið. nakað. sum ikki bara
gekk væl. men sum eisini
hevði við sær stórar broytingar í føroyska samfelagnum.
Johan Mortensen nevnir
eisini llakavirkini í Foroyum sum vórðu ein heinleiðis av leiðing av stríðnum við
Bretland um fiskimarkið.
Og so ikki at gloyma ta
sannroynd. at Bretland í
dag er so langt langt tað
storsta key paralandið av
foroyskum vomm.
Umframt hesar stóru
hendingar vísir Johan Mortensen eisini á øll tey tingini
frá gerandisdegnum. sum
hava sín uppruna úr Bretlandi. frá Beatles til Spice
Girls og Manchester L nited
fyri bert at taka nakað. sum
hevur verið nógv uppi í tíðini.
- London er høvuðsstaðurin í heiminum. og Bretland sum mentanartjóð telist millum tær fremstu. og
sum vit kunnu hava stórar
fyrimunir at arbeiða saman
við.
Johan Mortensen vil ikki.
at hetta skal skiljast sum.
at vit skulu hava ntinni samband við Danmark. Tvorturímóti eiga vit at varðveita
og menna samv innuna tann
vegin eisini.
-Eg vil tó meta. at okkara
nærstøða til
Bretland
kanska við skipasambandi
og storri útbúgv ingarligum
og handilsligum samstarvi.
og harvið ávirkan frá Bretlandi bæði fíggjarliga og
mentanarliga. kann gerast
størri enn frá vHtrum londum. Men tað merkir ikki. at
vit skulu tveita okkum í
hendumar á einum landi.
Hinvegin eiga vit at gera
okkum greitt. at Bretland er
eisini ein partur av okkara
norðurlendska arvi.
-Eg vil siga tað soleiðis.
at eiu storri samarbeiði við
Bretland lerat gera Føroyar
ríkari. og bara avtalan um
markið hev ur gjort Føroyar
størri. Hetta er tí ein stórur
marknasteinur á vegnum
frameftir.
Johan Mortensen vísir á.
at vit kanska longu ár 2(MH>
kunnu gera avtalur um olju-

samvinnu.
Hann heldur eisini. at er
tað er nakað. sum kann seta
Føroyar og føroyska mentan í relieff. so er tað samarbeiði \ið eina slóra tjóð sum
Bretland.
Sjálvur heldur hann eisini. at Bretland hev urdugað
væl við sinum hjálondum.
Hetta sæst ikki minst av tí
samarbeiði. sum er í Commonwealth. -Nú veit eg
ikki. hv ussu framtíðar rákið
verður fyri Foroyum. men
eg trúgvi eisini. at vit kunnu
læra nógv av Bretlandi.
Johan Mortensen heldur
eisini. at bretar sjálvir vilja
hava góð viðurskifti við
Føroyar. sum teir síggja
sum ein týðandi granna.
Føroyar eru nakað fyri
seg. og eisini bretar síggja
tað sum nakað eksklusivt at
koma henda vegin. Johan
Mortensen heldur sjálv ur. at
føroyingar hava eitt veldugt
goodwill í Brellandi.
Johan Mortensen heldur.
at vit eiga ikki at gloyma ta
stóra moralska dirvið hjá
Bretlandi. Tað vartann einasta tjóðin. sum i fyrstani
tordi at standa upp móti
Hitler. og sum eisini í dag
torir at tala móti órætti hvar
í verðini hann er eitt nú í
Jugoslavia.
I hesum líðum er kanska
eisini vert at minnast tað
útrúliga bragdið. sum føroyingar gjordu. tá teir
gjøgnum alt seinna kríggj
sigldu við feskum tiski til
Bretlands. og har kostnaðurin var ræðuligur.
- Vit minnast eisini. at
Churchill skal hava sagt. at
hetta skuldi ikki verða
gloymt føroyingum. Johan
Mortensen sigur. at bretar
eru vitanđi um hetta.
-Nú fara v it so inn í eina
nýggja old. so hvor veit. um
ikki tað verður í hesum
anda. at føroyingar og bretar fara at samvinna.
Ár UHK) var lann fvrsti
bretski konsulin settur í Foroy um. Johan Mortensen er
tann 17. konsulin iForoyum
i hesi oldini. Ein konsul
skal verja áhugamalini hja
Bretlandi og bretskum ein
staklingum innan fy ri handil og all annað.
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Nú fe r gongd at kom a
á hjá fø ro ysku vinnuni
Oll vinnan hevur ligið t>g bíðað efttir hesum degnum. Men nú stríðið við
bretur um markið er av. er tað neyðugt at gongd kemur á. sigur Jan Mortensen

A k I BtRTHOl.DSKN
- Hesi seinastu tvey urini
hevur v tnnun mestsum hara
htOaiV Men nu rnu so gøngd
koma a.
Jan Mortensen. sknvari í
Foroya Arbeiðsgevarafelag
Mgur. at tað hevur stóran
tvdning. at avtalan um unđtrgrundarmarkið tmiilum
Foroyar og Bretland er
undir^km uð. ti hann ivast
ikki í. at tað fer at seta
rcettiliga gv>ngd a førovskt
vtnnuh'v.
Hann sigur. at i vinnuni
hevur uhugin ikki verið so
Mi'rur fvrt i'l juv innuni. tí alt
hevur drigtð út.

- Oljufelogini havabtðad
eftir avtaluni um markið og
vinnan hevur bídað eftir
oljufelogunum. Og tí er ikki
so nógv hent.
- To er er nakað hent. tí
sum mi virkí hava briikt
biðiiíðina til at menna
góðskustýringina. sum er
ein av gjord fortreyt fyri at
koma uppí oljv innuna
- Fvrihils urslitið er. at
eini tv ev virki eru ISO góðkend. og flein onnureru um

\ ú avtalan erfingin uruíir lanJ. standa vit tí einttm
vegamcki. Bera vit okkum ra-tt at. kunmt vit bn 'tka hetta
hon til at menna vimulivid munaiuli. sii>ur Jan Mortensen
reppið at verða tað.
- Somuleiðis eru tað eisini nógvir einstaklingar.
sum fynreika seg til oljuvtnnuna m.a. við at búgva
seg út til ymisk størv í olju-

vinnuni.
Hvonn heinleiðis týdning
avtalan við hretar fær fyri
sanstarvið millum Føroyar
og Bretland. veit hann ikki
rxttiliga.

- Føroyskt vinnulív fer
helst at finna sínar samstarvsfelagar. har tað er lætlast at fáa samstarv, antin tað
so verður í Bretlandi ella í
Noregi.
Men helst verður tað
háðar vegir. sigur skrívarin
í Førova Arbeiðsgevarafelag.
Annars heldur hann. at
ein møgulig komandi oljuvinna fer at hava bæði fyrimunir og vansar við sær fyri
føroyskt v innulív.
- Hin komandi oljuvinna
krevur. at vit fara fram við
varsemi og at vit hugsað
gjolla um hvørt stig. vit
taka.
- Tað er púra greitt. at vit
standa á einum vegamóti
nú.
- Og bera vit okkum rætt
at kunnu vit bera so í bandi.
at vit fáa ment okkara
vinnulív til at verða bæði
virkisfúst og íjøltáttað.
- Hinvegin mugu vit ansa
gjølla eftir. at vit ikki koma
í eina stoðu. har oljuv innan
fer at køv a alt annað vinnulív.
- Tí tað kann lættliga

henda. um vit ikki ansa eftir.
Jan Mortensen sigur. at í
løluni hava vit lítið og onki
arbeiðsloysi. í hvussu so er
ikki. hvat útbúnum fólki
viðvíkur.
- Og stíga vit ikki varliga.
kann tað sama henda. sum
hendi í Noregi. at oljuvinnan drenar alla aðra vinnu
fyri arbeiðsmegi, tí tær klára
ikki at kappast ímóti oljuvinnuni.
- Avleiðingin av tí var. at
arbeiðsmegi fór at tróta í
nógvunt vinnugreinum og
tað legi'i hart ógvuliga trýst
á lonarlagið.
Jan Mortensen segði. at
var eitt fyribrigdi. sum
nógvar v innur í Noregi liðu
undir.
Hann sigur. at hetta er ein
trupulleiki. sum vit eiga at
taka í álvara frá fyrsta degi.
Hinvegin kann oljuvinnan eisini gev a t.d. tlskiv innuni eitt søguligl høvi til at
laga seg til samfelagið og
tað tilfeingi. vit hava.
- Tað er helst semja um,
at arbeiðsorkan í fiskivinnuni er ov stór eftir tí fiski
vit hava.
Sostatt kann ein oljuvinna
gera ..yvirskots-arbeiðsmegin kann verða flutt frá
fiskivinnuni, yvir í oljuvinnuna.
Hann vísir á, at ftnna vit
olju, verður talan um heilt
ótrúligar upphæddir fy ri eitt
so lítið samfelag. Tí er tað
eisini avgerandi neyðugt. at
vit føra ein sera varnan

fíggjarpolitikk. har oljuinntøkurnarikki faratil nýtslu.
men verða settar i grunnar.
sum skulu koma føroyska
samfelagnum til góðar
seinni. Vit mugu ikki enda
aftur í áttatiárunum sigur
Jan Mortensen.
O v u g tu r t r u p u lle ik i

Annars ætlar Arbeiðsgevarafelagið sær nú av álvara
at fara at arbeiða fyri at fáa
eina ..innkeyps-skrivstovu"
í Føroyum
- Tað er ein stovnur. sum
heldur eyga við oljufeløgunum og tryggjar. at føroysk virki sleppa upp í part
at bjóða allastaðni. har tey
kunnu gera seg galdandi. tá
ið oljufeløgini bjóða arbeiði
ella bfleggja vørur og tænastur.
- I Noregi løgdu teir serliga dent á uppgávur og bíleggingar yvir eina millión.
men tað. sum var undir eina
millión. tóku teir ikki so
tungt
- Men í Føroyum verður
tað helst akkurát øvugt.
- Okkara uppgáva verður
at mangan at liða arbeiði og
bfleggingar sundur í so smáar einđir at eisini føroysk
virki kunnu sleppa upp í
part. Og tað kann gott verða
ein trupulleiki. tí hinvegin
leggja oljufeløgini dent á at
bjóða út í so stórum bituni
sum gjørligt.
- Men tað er ein trupulleiki. sum vit mugu arbeiða
við. sigur Jan Mortensen.

Nú kemur ordiligt dik á samstarvið við umheimin

A.
Krisrtaioen. iiiennimtarstiori. Anfinn Kallsben;. Iøgnuu>ttr og Eyikm Elttør. oljuiiuílartkVuirri Menningarstjórin ivast
ikki at samstarvii) millum Fomyar og umheimiii fer at taka dik á seg. Men ferflsambandid til Skotlands er eitt veikt punkt

Menningarstjórín ivast ikki í at avtalan millum Føroyar og Bretlcmd fe r atfcía
heilt stóran týdning fy ri føroyskt vinulív
A ki B hrtholdsen
- Tað er eyðvitað. at a\ talan
um undirgrundarmarkið ímillum Førovar og Bretland
fer set seta rættiliga ferð á
-.amstarvið millum føroysk
og útlendsk vinnuvirki.
Kjartan
Kristiansen.
menningarstjóri sigur. at vit
hava bíðað eftir oljulógini.
vit hava bíðað eftir. at
skattaviðurskiftini skuldi
\erða avgreitt. og vit hava
ikki minst bíðað eftir avtalum við bretar markið.

- Nú eru so tann seinasta
fortreytin av tí slagnum
fingin til vega fyri samstarvið millum føroyskar og
útlendskar fyritøkur.
Tað er sjálvanđi fyrst og
fremst oljuvinnuna. hann
hugsar um.
- Føroyskar og útlendskar fyritøkur hava gjort eitt
stórt arbeiði fyri at koma
uppí oljuvinnuna. áðrenn
hon er komin. Og fyrrenn
útbjóðingin er fingin frá
hondini. fer sjálvandi ikki
tað stóra at henda.

- Men eg ivist ikki í. at
tað arbeiðið. sum er gjørt
fyri at fáa samband og
samstarv ímillum føroyskar
og útlendskar fyritøkur fer
at taka rættiligt dik á seg
nú.
Kjartan Kristiansen sigur.
at hann er sannførdur um.
at hetta fer at síggjast aftur
á oljustevnuni í Aberdeen í
heyst. har føroyingar vera
við.
So hóast fyritøkurnar
hava verið eitt sindur afturhaldandi av tí. at oljuprís-

irnir hava verið í lægra lagi.
sigur menningarstjórin. at
øll útlit eru til. at tað verður
ein góð, føroysk stevna í
Aberdeen.
- Eg vænti, at á messuni
hesuferð verður tað nógv
meiri beinleiðis samband og
samskifti ímillum einstakar
fyritøkur, enn tað hevur verið.
- í 1995 brúktu vit stevnuna at gera vart við Føroyar
og til at lýsa viðurskiftini
her. í 1997 komu fyritøkurnar nógv meiri upp í part.

- Men eg vænti at á stevnuni í ár verða tað fyrst og
fremst tær einstaku fyritøkurnar sjálvar. sum fara at
føra seg fram.
Hetta er fyrsta oljustevna.
sum føroyingar eru á. eftir
at avtalan er fingin flag.
- Norðmenn og danir
hava longu gjort eitt stórt
arbeiði fyri at koma uppí
føroysku oljuvinnuna. Men
eg rokni við. at nú fara eisini
tær ensku at gera nógv meiri
vart við seg. enn tær hava
gjørt. sigur Kjartan Kristiansen.
- So tað er eingin ivi um.
at tað fer at gera oljustevnuna nógv meiri spennandi.
at avtalan kom beint nú.
leggur hann afturat.
Hann sigur, at nú verður
bíðað eftir útbjóðingini.
- Men kravið um samstarv við føroyskar fyritøkur fer at gera, at tær fyritøkur, sum hava veruliga
fyrireikað seg til oljuvinnuna. og hava bøtt um kappingarførið fara at mennast
stórliga í næstu framtíð Hinvegin verða tær fyritøkur.
sum ikki hava tikið tað so
tungt, noyđdarat taka rættiligt dik á seg nú.
Men eitt gott samstarv
krevur gott samskifti.
Og Kjartan Kristansen ásannar. at ferðasambandið
millum Føroyar og Skotland er ikki nóg gott
- Tað er eitt sera stórt
framstig. at Atlantsflog er
farið at flúgva til Skotlands.

Men tað var ein smeitur.
at sjóvegis sambandið datt
niðurfyri. í lotuni er tað bara
Skipafelagið. sum siglir til
Skotlands. M entaðerbara
ein einvegis ruta, tí á veg til
Førovar verður siglt til nógv
onnur pláss fyrst. Hetta
kann ikki vera ørðvísi, tí
Skipafelagið má hugsa um
raksturin
- Men fyri mær er ongin
ivi um. at okkara vegur til
Evropa eigur at ganga um
Skotland. tað er ongin ivi
um. tí tað er stytsta leið og
vit hava brúk fyri einum
beinleiðis sambandi.
- Feløgini. sum kappast
um flutningin er bli\in heilt
dugnalig. Og vit kundu
vóna, at fleiri skipafeløg
tóku seg saman um eina
skotlandsrutu, um tað verður við einkarrætti. he\ ði tað
verið ein stórur vinnngur
fyri vinnulívið. tí so hvørt
samstarvið veksur, økist
tørvurin á flutningi. Spurningurin er. um tey hava ráð.
- Tað er ikki altíð, at tað.
sum tænir samfelagnum í
longđini er sambærligt við
tað. sum vinnan noyðist at
gera fyri at fáa raksturin at
bera seg. sigur Kjartan
Kristiansen.
Skal tafl abnenna uppí?
- Eg haldi, at tann spumingurin er avgjørdur, so tað
er ikki meiri at siga um tað,
sigur menningarstjórin.
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Føroyar Bretland
Kristian Blak, tónaskald:

Samvinna við bretar
víðkar okkara sjónarring
Norðurlond eru ein avmarkaður marknaður. Ein stór
verð liggur u ttan fyri Norðurlond, og vit áttu at havt útveksling við nógv lond. Nú stemningurin er so positivur
millum Føroyar og Bretland, átti landsstýrismannin í
mentamálum at arbeitt Jyri at gera eina form liga avtalu á
mentunarøkinum á stjórnarstigi. Tað hevði givið føroyskum mentunarlívi nógvar fyrimunir, sigur Kristian Blak
-

T l'RIÐ Kjølbro
Føroyingar hava í nógv ár
samstarvað við bretar á
mentunarokinum. serliga
innan tónleik. Kristian Blak.
tónaskald og tónleikuri, er
ein teirra, ið hevur slóðað
fyri og gingið á odda. Hann
hevur verið á óteljandi ferðum í Skotlandi og bretsku
oyggjunum við Spælimonnunum i Hoydølum, og síðani 1977. áriðeftir. atSmyril byrjaði at sigla til Skotlands. huva skotar. hetlendingar og orknoyingar
vitjað í Foroyum við jøvnum millumbílum við fólkatónleiki.
- Vit hava havt og hava
framvegis eitt langt. gott og
gevandi samstarv okkara
millum. Týdningarmesta
samstarvið meti eg er útveksling av tónleiki. tónleikarum og tónleikabólkum. sigur Kristian Blak.
N ó g v ir m ø g u le ik a r

Samstarvið millum føroyskar og bretskar tónleikarar hevur ikki verið ávirk-

að av politisku støðuni millum londini orsakað av
marknastríðnum. ið hevur
vart í so nógv ár. Hinvegin
metir Kristian Blak. at samstarvið landanna millum
kann gerast betri. nú stríðið
um markið loksins er av. og
eitt nýtt kapitul byrjað.
- Nú stemningurin er so
positivur millum londini
bæði. er mín áheitan á
landsstýrismannin í mentamálum um at seta seg í samband við bretar ella skotar.
ið jú hava fingið størri sjálvræði. um at gera eina formliga avtalu ú mentunarøkinum. Umboð fyri skapandi
tolk í Føroyum eiga at verða
við í stovnsetanini av einum
sáttmála.
- Fáa vit eina slíku avtalu
á stjómarstigi. verður tað
ein stórur fyrimunur og stórt
framstig fyri føroyskt mentunarlív. Tá vit tosa um samstarv skal tað sjálvandi
ganga báðar vegir. Ein slík
avtala kundi verið í tráð við
norðurlendskt samstarv. ið
jú er fyrimyndarligt fyri
millumlandu samstarv y vir-

høvur. Ein avtala við Bretland hevði borið við sær. at
almennir pengar verða settir
av til tvílanda ella fleirsiðað
samstarv. ið skulu brúkast
til verkætlanir. sum lúka
settu treytimar. sigur Kristian Blak.
Kristian Blak sær nógvar
møguleikar í eini øktari
samvinnu millum Føroyar
og Bretland.
- Norðurlond em ein avmarkaður marknaður. Eg eri
eldhugaður norðurlendingur og geri alt fyri norðurlendskt samstarv. Men tað
nýtist ikki at vera ein orsok
til at avmarka okkum bert
til Norðurlond. Ein stór
verð liggur uttan fyri Norðurlond. og við at samstarva
við onnur lond fáa vit ein
størri sjónarring.
- Tað er skjótt. at tú verður
innibyrgdur á norðurlendska marknaðinum. hóast londini em fleiri og stór
hvør sær. Tað er eitt sindur
ørkymlandi. at Norðurlond
skulu veraeinasti møguleiki
at útvcksla mentan. í gmndini áttu vit at havt útveksling
við nógv lond. Sum umboð
fyri tónleik havi eg seinastu
tvey árini ferðast nógv fyri
at finna fleiri samstarvsmøguleikar. Vit hava til
dømis fingið tilboð frá
mentamálastýnnum í ísrael
um útveksling.
G o ó m o ttø k a

Kristian Blak metir. at nógvir møguleikar liggja í øktum
samstarvi við bretar

Skotar. hetlendingar og
orknoyingar hava tikið sera
væl ímóti føroyskum tónleikarum og tónleiki. Helmingurin av tí Spælimenninir
í Hoydølum hava givið út.
er selt í Skotlandi og bretsku
oyggjunum.
- Tað kemst sjálvandi av.
at tónleikurin vit spæla hevur ein serligan áhuga og
tradisjón í hesum økjum. I
gmndini er tað nógv lættari
hjá okkum at skipa fyri tiltokum har enn aðra staðni.
Tey em nógv meiri positiv.
Bretska økið er ein miðdepil
fyri fólkatónleik. Ein rúgva
av tiltøkum haðani kundi
komið hendavegin uttan
stórvegis hóvasták.
- Vit hava nógv og góð
sambond í Bretlandi. men
skulu vit gera okkum vemliga galdandi og koma inn
á teirra tónleikaskrá við

okkara tónleiki. mugu vit
hava stuðul heimanifrá. eitt
nú úr gmnnum. Ein gmnnur
kundi stuðlað ferðum hjá
spælibólkum uttanlunds.
Tað hevði munað rættiliga
væl. Tað nýtist ikki at verða
talan um so nógvar pengar
at bvrja við. sigur Kristian
Bluk.
Norðari parturin av
bretska ríkisfelagsskapinum
kemur undir norðurlendskt
samstarv. Tískil ber longu
til at samstarv a við hesi økini fyri norðurlendskar
pengar.
H u g s k o tin i tro ta ik k i

Stór tiltøk hava verið í umbúna. men eru vorðin av
ongum uv ymsum ávum.
BBC-Scottish Symphony
Orchestra ætlaði sær til Før-

oya fyri tveimum ámm síðuni ut tuku lut á Summurtónum. men av peningarligum ávum varð ferðin av
ongum.
Fyri fáum árum síðani
fekk Norðurlandahúsið í
Foroyum áheitun frá Norðurlunduruðnum um ut fáu i
lag samstarv við skotar.
Fýra umboð fvri føroyskt
mentunarlív. íroknað Kristian Blak. fóm til Skotlands
og høvdu fund um framtíðarsamstarv við mentunurstovnar. eitt nú Scottish Art
Tmst.
- Á vitjunini kom fram.
at góðir møguleikar vóm
fyri. at føroysk list. tónleikur. sjónleikur og annað
kundi verðið útflutt. Einasta. ið vantaði. var. at onkur ávísur persónur ella

stov nur fekk uppgáv una at
gera ætlaninu til veruleiku
Norðurlandahúsið áni stigið
og kundi tí fylgt málinum
upp. Ein onnur orsøk til. at
einki vurð uv ætlanini vur.
at Smyril helt upp at sigla
til Skotlands Tað hevur
týdning. tí hevur tú ikki
beinleiðis samband ntillum
londini. ber illa til. sigur
Kristiun Blak.
Føroysk tónaskøld og
tónleikabólkar huv a tikið lut
á Northland Festival í
Torsæ. ið verður hildin á
hvørjum ari. Hesin festivalurin fær norðurlendskan
stuðul. Fyriskiparamir em
seru huguðir i framhaldandi
samstarv i við føroyingar. og
í ár tekur ein klassiskur
bólkur haðani lut á Summurtónum í Føroyum.
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F ø ro y a r B retlan d

Marknatrætan

viðbretar loyst

E itt ÍOO
á r a s t r íð
Føroxar eru vordnar nógv storri og ríkari en n fyri 100
árum síðani. og teir, sum tá stríddust fy ri a tfá a bretar
burtur av grunmmum undir Foroyum, høvdu eisini
fegnast. vistu teir aftur í verðina
JóGVAN ARGE

oyski tiskimaðurin og útróðraimaðurin dú\ aðu upp-

Ta føro> íngar a\ t'\ rstan tíð
fóru at striðust \ tð hretar um
grunnumar undir Foroyum.
grunaðu teir ikki. at hetta
100 ar seinni skuldi enda
við eim miðiinju landanna
niiilum. har foroyingar áttu
hálvu leiðina til Hetlands og
Skotlands bæði uppi í sjónum og niðri í havbotninum
Tað vóru goðar grundir
lil. at teir ikki grunaðu lað.
tí ta a dogum sou menn ikki
so langi \ \ i r ha\. Sjómarkíð. sum \ar tað sama >um
tiskimarkið. \a r í mesta lagi
mggiar fjorðingar. asett eftir oyggjanna skapi
í oldunum frammanundan he\ði sjómarkið rokkið
so langt út. sum ey gað rakk.
kanska út á 16 fjórðingar.
men hetta var broytt seinna
partin i 1800-talinum. óivað
eftir iblástri frá summum
norðsjóarlondum. sum onki
tiskimark hovdu.
Fiskimarksspumingurin
undir Foroyum var serliga
aktuellur fyri júst HXtárum
síðani. árini 1898 og 1899.
og tá var skiparin og reiðann Jens Mohr úr Hoyvík
so braesin. at hann fekk
Skiparafelagið at heita á
donsku stjómina um at seta
10 fjórðinga mark undir
Førov um. Endamálið var at
halda tann bretska trolaraflotan burtur frá teimum
grunnunum. sum tann for-

á.
Sjónamúðið hjá Jens
Mohr fekk ikki undirtoku í
Kevpmannaha\ n. men danir komu nú við verjuskipum
at royna at halda bretamar
uttan fyri triggjar tjórðingar.
og ein dag í februar 1899
tók \erjuskipið ikki færri
enn 23 bretskar trolarar.
T rolarar undir Fnroyar
Tað hevði ikki verið \anligt. at skotskir og enskir
trolarar royndu undir Foroyum. men í eini 10 ár
ho\du teir fiskað undir íslandi. Islendingum dámdi
hetta lítið. tí teir tiskaðu so
innarlaga og fóru við fiskinum hja teimum.
Foroyingar hvukku við
summarið 1898. tá bretsku
trolararmr komu higar í
stómm tali. Foroyingatiðindi hildu seg vita. at trolaramir í fleiri ár ho\ du sópað íslandsleiðina. men teir
vóru keddir av teimum
stóru bótunum. teir nú
tingu. tá donsk krígsskip
tóku teir har.
Undir Foroyum var ikki
sami vandi fyri at verða tikin. og vórðu teir tiknir. var
bótin so litil. at hon \ irdist
ikki meir enn, um tú sletti
vatn á gás. skrivaði blaðið.
Ein onnur grund var fiskiríkidomið undir Føroyum.
"Clondyke” var eitt móta-

orð í leitan eftir gulli um
hetta mundið. og tað var
ikki son. at orðið varð bnikt
i Bretlandi um fiskileiðimar
undir Føroyum.
Foringatíðindi logdu ikki
lingramar ímillum. Blaðið
skrivaði. at hesir eingilsku
trolarar nú tyrptust saman
at sópa okkara bestu fiskileiðir. so at onki bragdaði
eftir. "og teir sópa torraIxunin. so at lítið skilið man
fara at verða har. tá ið fisk
urin leitar hagar í komandi
torra'.
Siðst í juni roy ndu amtmaðurin og sorinskrivarin
at taka ein trolara. ið royndi
tætt undir landi úti fvri
Saksun. men hann setti fulla
ferð á. so teir fingu bara
nummanð av honum.
Ein dagin sóust 40 trolar
ar millum Mykines og Mýling. og søgur komu ymsastaðni frá um yvirgang og
ránsmannaatburð. Teir trolaðu millum Fugloynna og
Viðoynna og eystantil tætt
\ ið Svínoy arlandið. í Sundalagnum trolaðu teir fyri
hvonsmanseygum sunnan
fyri Eiði.
Ongin fjorður var so
streymharður ella hevði so
óslættan botn. at trolaramir
ikki fóru fram við sínum
trolum. Ein tjømu\ íksbátur
hevði sett línu á hýsuleiðini
vestanfyri Saksun. Hana
sópaði ein trolari upp í trol
sítt og vildi ikki geva monn-

Tær føroysku sluppimar fonnáddu sa r litið umlir Føroyum, tá bretsku trolararnir
voru komnir i ISVS og / SW. Tær noyddust mi at fiska meginpartin av árinum undir
Islandi
unum hana aftur.
“Stanley” trolaði ein tjórð- so á veg til lslands. Hettu
Føringatíðindi hildu tað ing í útsynning úr Mýlingi. bar ikki til longur. og tingið
vera hanniligt. at útlending- Hann varð tikin inn til Vest- søkti uni at fáa verjuskip til
ar óttaieysir kundu halda mannar. og skiparin fekk Føroya beinanvegin. Mælt
fram við sínari trolveiðu og 540 krónur í bót.
varð eisini til. at botumar
elva ul neyð og armóð hjá
Amtmaðurín og hansara fyri ólógliga framferð vórðu
meginpartinum av Føroya menn kendu hart trý st á sær hækkaðar og skuldu fara i
fólki. sum tíverri hevði og í august fór dómarin T.E. fátækrakassan hjá løgtingihjallin á sjónum.
Bang eina ferð kring oyggj- num.
amar við ferðamannaskipiFyrst í november vóru
num "Smirli". Fyri Eiðis- aftur nógvir trolarar at
"S m irir út at jagstra
Fyri ólavsøku fekk amt- møl tók hann ein trolara og síggja. Tað segðist. at teir
maðurin skiparan á orlogs- førdi hann til Havnar. Skip- hildu seg úti á havinum um
skonnartini "Dianu" at fara arin fekk 600 krónur í bót dagin, men um náttina
norður gjøgnum Vestmann- og skuldi rinda 300 krónur komu teir inn á landgmnnin
asund. og teir sóu nógvar í sakarmálskostnað.
at royna. Ymsastaðni í landtrolarar millum Mýling og
Hann hevði ikki pengar inum varð kært um, at ongin
Mykines. í minsta lagi 12 fyri bótina, men ein keyp- fiskur var at fáa. tó at ársteirra vóm innanfyri mark
maður í Havn forbarmaði tíðin skuldí verið góð.
Meginparturin kundi ikki seg yvir hann og legði peng- "Skyldin verður løgd á troltakast. tí prógvini vóm ikki amar út. 28. august kom aramar, og tað er ivaleyst.
nóg góð. Men ein. sum æt verjuskipið "Heimdal" á at teir hava stóra skyld”,
Havnina við tveimum skrivaðu Føringatíðindi.
trolamm. Teir fingu eisini
Seinni í november varaftbót.
ur ein hersøga. Nú flyktust
trolaramir tættari og tættari
Áheitan á
um landið. og um hálvtKey pmannaha vn
hundrað vóm sæddir í senn
Løgtingið skrivaði til vestanfyri Sand. 24 vóm ein
ríkisstjómina um hjálp at dagin fyri Eiðisflógva.
halda trolararnar burtur.
"Teir dragsa sínar nótir
Tingið nevndi, at av og á inni á Funningsfirði. á Gøthøvdu donsk veijuskip ver- uvík og víðahvar imillum
ið í Føroyum - ein dag ella og uttanum Norðoyggjar.
Seks komu í senn á alljósum
degi dragsandi norð gjøgnum Sandsfjørð. og stundum
koma teir inn á Sandavág
Føroyingar fingu sjokk, tá
at taka nótina inn”.
bretskir trolarar í stórum
Úr Danmark frættist ikki
tali løgdust undir Førvyar
so skjótt aftur, sum føroyat royna í 189H. Teir
ingar vildu. og málið varð
rýmdu undan íslandi, tí
tí tikið upp í tí unga Føroya
teir fingu so stórar bøtur
Skipara & Navigatørfelag.
har. Hetta er ein trolari
Leygardagin 3. december
frá teirri tíðini við opnari
1898 helt felagið fund. Til
brúgv og skorsteini
viðgerðar var eitt uppskot
frammanfyri brúnna
frá Jens Mohr um áheitan á
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løgmálaráðharran í Keypmannahavn.
Hann vildi hava stjómina
at senda verjuskip hendanvegin f stundini at verja
oyggjamar móti yvirgangi
Uppskotið varð einmælt
samtykt og samtykt varð
eisini at Iara kring landið at
fáa fólk at skriva undir áheitanina. í skrivinum varð
sagt, at "tað verður ikki
leingi til neyð verður í landinum".
Skiparafelagið kravdi eisini. at fiskimarkið undir
Føroyum varð sett til 10
fjórðingar. Aheitanin \arð
eisini send løgtinginum.
sunt tók undir av heilum
huga. Logtingið sendi hana
\ íðari til Keypmannahavnar
og heyð sær til at hrúka tær
12.500 krónumar. sum tingið hevði tøkar. til endamálið.
Amtmaðurin Christian
Bærentsen for 11. december
til Keypmannahavnar við
samtyktini hjá tinginum. I
januar kom ein nýggj lóg
um fiskiveiðu undir Føroyum til viðgerðar á ríkisdegi.
Samstundis varð umrøtt at
senda eitt skip til Føroya at
verja móti trolarum.
14. januar 1899 varð
nyggj lóg lýst. Hon hækkaði
bøtumar fyri ologligan fiskiskap. men kortini var útlcndsku trolarunum loyvt at
sigla gjøgnunt sund og opnar firðir við trolaraamboðum á borði. tá teir ikki
steðgaðu.
Føringatiðindi hildu. at
ivaleyst funnu teir harvið
ofta tjans til loyniliga at
sleppa niður.
“CiulllHtrgsund”
ger kvettið

Meðan málið var til viðgerðar í Keypmannahavn.
gjørdu bretsku trolaramir
sær dælt undir Føroyum.
men tá februar kom. vórðu
teir tiknir á bóli.
Kanónbáturin
"Guldborgsund" kom 4. februar á
Havnarvág og fór skjótt avstað aftur at kanna leiðimar.
Eftir tveimum døgum fekk
hann góðan fong.
6. februar kom hann rekandi 20 trolarar fyrí sær á

Havnina. Teir vóru allir
tiknir inni á Fuglafirði við
ólógligum trolaraamboðum.
Tríggir aðrir smoygdu
sær undan norður gjøgnum
Djúpini. Tveir aftrat royndu
at rýma, men vórðu við
skørpum skotum noyddirat
venda aftur.
Fáar dagar seinni kom
"Guldborgsund" á Havnina
við fýra trolarum aflrat. Ein
hevði trolað norðanfyri
Vágoynna. og hinir vóru
tiknir inni á Vestmanna við
ólógligum amboðum
Teir allarílestu av hesum
trolarunum fingu bert litla
b«St. men ein. sum varð tikin
fyri aðru ferð, fekk 540
krónur í bot. og gekk av við
veiðu og reiðskap. Hann.
sum fiskaði norðanfyri
Vágoynna. fekk 1440 krónur í bót og misti veiðuna.
sum var verd einar 5000
krónur.
Cierðamenn í
hornatøkum
Hóast verjuskip var komið. hell lagið fram. og bU*ðini fýltust á. at føroyingar
gjørdu ov lítið av at melda
trolaramar. Tað bottu gerðamenn norðuri í Vági um
einaferð. ein trolari kom ov
nærteimum várið 1899.
Teir høvdu sett línu fyri
Oyraskorum. Grimsbytrolarin "Corvus" kom framv ið
og trolaði 200 favnarav línu
frá teimum. Hetta Uitu gerðamcnn sær ikki lynda. Teir
mcldaðu nummar. navn og
ýtir til sýslumannin. sum
legði málið fyri skiparan á
“Guldborgsund".
Hann setti ýtini í kortið
og kom til. at trolarin hevði
fiskað neyvan tveir fjórðingar úr landi. Kanónbáturin kom fram á hann í Lorvíksfirði og tók hann við
sær til Havnar. Skiparin
segði. at hann hevði ikki
verið so nær. og uppi í tinghúsinum andøvdi hann ímóti í næstan tvær øktir.
Men tá gerðamenn høvdu
gjørt eið upp á sín vitnisburð. gav skiparin seg og
bøtti 1200 krónur. Hann
misti veiðu og reiðskap og
skuldi haraftrat rinda 300

krónur. Gerðamenn fingu
burtur av fyri skaða og tíðarspell. men tá veiðan kom
upp á land. fýltust menn á.
at lítið var til.
Har vóru bara nakrir ómaga steinbítar, smáir hýsukálvar og neyðarsligar
skrubbur.
Sum tíðin leið vórðu fólk
misnøgd við tað. sum kanónbáturin gjørdi burturúr. í
februar í árinum 1900
hovdu Føringatíðindi eina
søgu um ein eiðisbát. sum
kom strevandi inn úr havinum.
Tá teir vóru um hálvanannan fjórðing úr landi.
køtn ein trolari dundrandi
aftaná teimum og tætt fram
við borði. Av skipinum IjixV
aði á týðuligum norðanmáli.
men við eingilskari tóning:
“Tú Hanus. hin gamli.
hvar er kanónbáturin núT'
Hanus vildi onki siga.
nien ein. sum ikki hevði
uppfunnið krútið. svaraði:
"Tæ vita vit onki um.
Kanónbáturin sæst ongantíð
uni okkara leiðir."
London og sáttmáli
Suðuri í London fingu
myndugleikarnir
skjótt
frænir av hcndingunum
undir Foroyum. Reiðaríini
kærdu sína neyð fyri stjómini. Hon vendi særtil stjómina í Keypmannahavn at fáa
frágreiðing uin hendingtna.
lá "Guldborgsund" fekk 23
trolarar í einum háli á Fuglatirði.
Várið 1900 avgjørdi uttanríkisráðharrin. at Bretland
skuldi senda ein umbiKÍsmann til Føroya at vera fiskiskipunum til hjálpar. Hesin
inaður. H. Montague Villiers. var fyrsti bretski konsul
í Føroyum.
Hann varð illa móttikin
og mundi ikki fingið innivist fyri sær og familju síni,
men ein beinasamur bakari
læt honum eina stovu og eitt
lítið kamar at búgva í. Árið
eftir bygdi hann konslarabústaðin. sum KFUK nú
eigur, og har helt konsulin
til til 1924.
Trætan um fiskiskapin
undir Føroyum endaði í hesi
syftu í 1901 viðeinum sátt-

Jens Mohr í Havn var nevndarlimur í Skipara & Navigatørfelagnum, tii hretar komu
undir Føroyar at trola í 1898. Hann rmelti til at seta 10 fjórðinga fiskimark urn
Førovar beinanvegin. men fekk ikki undirtøku lá

Tann stóra troihiraroyndin undir Fønnum í 1898 og 1899 gjørdi. at J fióróingu fiskirtuirk varfl sett urtt Foroyar í sátrmála vifl Hretiarui. Í 1955 varfl heua mark viflkafl
serliga vestan fyri Førovar
1. januar 1977. Miðlinja
mála millum Danmark og um.
Bretland. Sáttmálin ásetti
12. mars 1964 var tillag- mátti áseiust nxitvegis Bret
landi.
tí lað var so stutt milltríggjar tjórðinga fiskimark ingartíðin úti og tiskimarkið
unđir Føroyum og annars
12 tjórðingar mótvegis øll- um londini. men onkrar gráreglur um fiskiskap á okk- um londum við beinum ar leiðir vóni. sum ikki vóni
grundlinjum Tað var hildið avgreiddar.
ara leiðum.
Landgrunsmarkið varð
Her varð eisini avtalað. at vera ein stórur fongur fyri
hvussu markið skuldi verj- heimafiskiskapin. og henda heldur ikki ásett tá.
Hesi viðurskifti eru øll
dag sigldi landsstýrismaðast við herskipum.
Sáttmálin frá 1901 varó- urin Erlendur Patursson avgreidd nú. marknatrætan
broyttur í gildi til 1955. tá saman við løgtingsmanni- er loyst.
Tað er onki at taka seg
leiðimar vestanfyri Føroyar num Jóhan Simonsen eftir
vorðu víðkaðara nakað. I øllum fiskimarkinum við aftur í. at Føroyar nú eru
nógv
størri og ríkarí enn fyri
1959 varð í prinsippinum einum føroyskum vaklar100 árum síðani. og ongin
sett 12 tjórðinga fiskimark skipi.
Gongdin í altjóða fiski- ivi er um. at Jens Mohr og
undir Føroyum tann gnindlinjur. men í eini lillaging- marksmálum hevði við sær. teir høvdu eisini fegnast.
at
okkara fiskimark varð høvdu teir vitað aftur í veiðartíð kundu eingilskmenn
fiska inn at seks fjórðing- fiutt út á 200 fjórðingar tann ina.

Grimsbytrolarar í stórum tali vifl bryggju i Onglandi. Teir fingu gvlta veiflu undir
Føroyum og Islandi og gjørdu at føroyingar noyddust at leita sær aflrar leiflir
mestsum alt árifl
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V lrðing fyri Bretlandi
- virðing fyri Føroyum !
Vit prenta her grein. sum Jan Miiller. blaðstjóri skrivaði í Sosialinum 1. mai
1997. Greinin er ein áheitan á bretskar myndugleikar at virða Føroyar og
han ið foroxsku krøvini um eitt miðlinjumark millum londini bæði. Greinin
var eisini prentað í bretskum bløðum umframt at hon varð send fleiri bretskum ráðharrum
Jan Miiller.
bla&stjiíri skrivar
I đac skulu bretsku \eljaramir gera a\. um konser\ati\i tlokkunn skal styra
lanđinum í enn eitt fimm ára
skeiO - ella um Labour arbeiðaraflokkurin - skal
taka vii' efur at ha\a veríð
út i kulđanum i 1S ár.
He\ ur tad nakran tydning
fyri okkum foroy ingar. hvor
fer at sita í Dow ning Street
nr. 10 og styra Storabretl
andi komandi árini kundi
hoskandi verið spurt!
Svarið er ja. Reyði tráðurin i valstríðnum hjá ti
nyggja arbeiðaraflokkinum
he\ur verið hesin: at Bretlandi tørv ar eina broy ting. at
Bretland hevur betur uppi
borið enn at verða sty rt av
teimum konservativu í enn
eitt skeið. at Bretland he\ ur
bnik fvri \ irðins i umheim-

inum. og tað fær landið bert
undireini Labourstjóm osfr.
Stóra málið fyri okkum
foroy ingar. sum he\ ur beinleiðis samband við etna
komandi bretska stjóm. er
undirgrundarmarkið. Sum
so er fiskimarkið heldur iki
komið heil tuppá pláss.
Tað hevur ómetaliga stóran tyđning fyri okkum sum
tjóð. hvussu endaliga fiskimarkið og endaliga undirgrundarmarkið verður \ ið
Stórabretland.
Tað hevur ikki borið til at
áseta hesi mark. meðan
Bretland hevur verið stýrt
a\ eini konservativari
stjóm. Tvorturímóti hava
teir konserv ativu sett foroy ingum so írímulig krov í
marknaðarspuminginum. at
ein nýggj stjóm. sum ynskir
at reka ein annan politikk.
sum at okja um virðing
Bretlands útí í heimi. bert

Teknarin Óli
Petersen hevur
Hjøgnum árini
>ijørt nógv burtur
úr marknatrætuni

kann slaka uppá hesi krøvini.
L a b o u r y n sk ir a n n a n
p o litik k

Bretski arbeiðaratlokkurin.
Labour. setir nevniliga í
stevnuskrá síni fram eitt
ynski um at:
•>Bretland verður virðismett i umheiminum f\ri sín
reiðiliga uttanlandapolitlkk-v
Hetta er eitt framhaldandi
evni av einum áður skrivaðum politiskum skjali.
sum sigur. at Bretland undir
konservativu stjómini hevur
mist alla ávirkan og virðing
í umheiminum.
Tað má sanniliga sigast at
vera satt her heima hjá okkum. at virðingin fyri Bretlandi er nógv minkað. í okkara føri er orsøkin einamest
tann framferð. sum Bretland
he\ ur víst á marknaðartrætuni um undirgrundina.
Hvørki tað »ágangandi
ekspansionistiska lyndi« av
kravi Bretlands. ei heldur
tey ófullfíggjaðu argument.
sum verða nýtt til at stuðla
tí. hava elvt til nakra virðing. Hesin framferðarháttur.
at ein stór tjóð \ ið harðræði
roynir at kúga eina lítla
grannatjóð við teirri undanførðslu at »vald gevur rætt*<
(»might is right«) er alt annað enn uppbyggjandi.
Spumingurin er so. um
ein broyting til tað betra
kann væntast í bretskum
politikki undireinari arbeiðarastjóm. sum vit vóna
kemur til valdið eftir valið í
dag! Fara vit at síggja ein
nýggjan støðufastan framferðarhátt undir samráðingunum. sum í verki sýnir
teirra ynski um. at Bretíand
\ erður virðismett í umheim-

Lyftið um eina endurskoðan av politikki Bretlands. sunt talsk\ innan í uttanríkismálum innan arbeiðaratlokkin. Joyce Quinn.
hevur latið Sosialin skilja er
politikkurin hjá »Nýggja
Labt>ur«. tykist at geva einum vón um. at so verður...

Fair play

Og útlit er eisini fyri. at tað
vanliga brestka eyðkennið
»fair play« \ erður sett í hásæti av abeiðaraflokkinum.
við tað at faraformaðurin í
bretska arbeiðaraflokkinum. John Prescott. væntandi
verður settur í eitt av leiðandi størvunum í stjórnini.
Hetta er sami John Prescott,
sum í 1970-unum, sum vanligur parlamentslimur. tók
eina virðiliga støðu ímóti
síni egnu stjóm og stuðlaði
íslendska kravinum um
fiskirættindi undir »toskakrígnum**.
Henda hending er eisini
eitt annað dømi um. at
Bretland við harðskapi
royndi at tvinga eina lítla
grannatjóð at geva frá sær
rættin til havleiðina innan
fyri egið sjómark. Hetta var
ikki bert ein grundregluspumingur fyri Prescott,
men kravdi eisini stórt dirvi.
Hann var tá, og er enn í dag
parlamentslimur fyri valdømið í Hull. sum tá var ein
av størstu miðdeælunum í
bretska fiskiídnaðinum og
stóð soleiðis á odda í stríðsmálinum. Tað. at Prescott
stuðlaði íslandi. kundi sostatt ikki sigast at vera ein
sjálvsagdur háttur at økja
um sín popularitet millum
egnu veljarar sínar.
Men á hesum, sum á so
mongum øðrum økjum,
hevur hansara støðutakan
fyri tí, sum hann heldur

Bretski uttanríkisráðharrin Robin Cook við Anfinn Kallsberg, løgmann:

We are ready to search
for an early settlement
Tá nýtt landsstýrið varð
skipað miðskeiðs í 1998
sendi bretski uttanríkisráðhamn. Robin Cook soljóðandi skriv til Anfinn Kallsberg. løgmann:
..Pleace accept my warm
congratulations on your be-

coming løgmaður of the
Faroe Islands. Britain and
the Faroes both have comparatively new govemments
in office. We also have conciderable economic interests in common. I hope your
appointment can mark a

fresh start in our discussions
about oildelimitation. We
are ready to search for an
early settlement. which I am
sure you also desire. Our
aim is to reach an equitable
agreement of mutual benefit
as between friendly neigh-

bours. 1 whery much hope,
that we shall be able to work
together.
With every good whish
for your time in govemment."
Robin Cook

Jan Miiller. blaðstjóri á Sosialinum
verða rætt. vunnið honum um broytingar og ynski at
stóra virðing, ikki bert í skapa sær virðing aftur eftir
hansara egna \ aldømi. (sum eitt langt konservativt stýri
framhaldanđi og við stórum at halda okkum til. tá vit meiríluta valdi hann inn aft- møguliga í so góðtrúgvin ur í Parlamentið). men hann seta vón okkara til. at tað
stendur eisini høgt í metum fæst ein virðiligur endi á
uin alt landið og yvir heila marknaósemjuni. ein endi.
har Bretland fyri at vinna
politiska »spektrummið«.
sær virðing í umheiminum.
eisini sjálvt má vísa virðing
R æ ttv ís lo y s n á
fyri sama umheimi. sum
m a rk n a træ tu
Tað er at vóna. at ein ar- Føroyar so avgjørt eru ein
beiðarastjóm kemur at virka partur av - ikki minst Førvið reinlyndi og í sama oyar, tá hugsað verður. at
anđa, sum fyrimyndarliga vit eru ein lítil tjóð og eiini
støðutakan John Prescotts í næsti granni Bretlands.
Tað skal vera vón mín, at
70-unum, soleiðis at ein
rættvfst loysn kann fáast at Robin Cook komandi
marknaðtrætunum undir- bretskur uttanríkisráðharri
grundina við Føroyar. Tað og Joyce Queen. varauttanhevði sanniliga verið eitt ríkisráðharri við ábyrgd fyri
stig nærri móti endamáli europeiskum viðurskiftum,
Labours at skapa eitt nýtt fara at liva upp til orðini um
tíðarskeið. hvar Bretland at vinna Bretlandi virðing
fær alheims ávirkan og vírð- aftur í umheiminum. tá hesi
helst taka við valdinum í
ing
Sæð trá einum tøroyskum Bretlandi eftir valið í dag.
Hvat okkara egnu søk
sjónarmiði, hevði onki verið
okkum til størri gleði enn viðvíkur og okkara sjónartað. at virðingin fyri Bretl- miðum í hesi søk. so er bert
andi aftur kom uppá sama eitt at siga, og tað er at mæla
støði. sum hon var áður. Og okkara monnum til at halda
út frá einum heimsumfat- fram á somu kós, su n er
andi sjónarmiði er eingin ivi miðlinja fyri bæði fisk og
um. at orð Bretlands høvdu olju.
Hetta var tað, sum bretar
havt nógv størri ávirkan, um
landið vísti sín góða vilja at góðtóku í samráðingunum
koma til sættis um eina rætt- við norðmenn, og hetta eigvísa avtalu við lítla granna- ur at verða tað, sum somu
bretar í dag eiga at góðtaka
landið fyri norðan.
í samráðingunum við okkum føroyingar.
V is ið F ø ro y u m virðing !
Vit førovingar hava so bert
orðini hjá nýggja Labour
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Føroyar Bretland

Ein rímulig marknasemja
Jeremy Cresswell
frá Aberdeen Press &
Joumal

Bretland er, at hon tykist mannahavn um lagnuna hjá vinnan hevði vónað.
vera rímilig.
føroyingum.
Loksins er hurðin opin
Oljufólk eru fegin. FiskiLeiðarin í føroysku sam- fyri fyrsta føroyska útbjóð
ráðingamevndini.
Ámi ingarumfarinum og fyri
fólk em nøgd.
So er avtulan avtalað. Men
Nógv av markinum er Olafsson, eigur at fáa eitt oljufeløgini at kanna vartað tók »bert« 20 ár at koma javntjart. Tað er bert eitt øki. tillukku fyri sítt kvirra á- hugan av, at ein rúgva av
so langt.
har Bretland sær út til at haldni. Tað tykist ikki vera olju og gassi liggja goymd
Tað er sjálvandi lætt at hava fingið meira burturúr, so langt síðani. at hann undir stóru basaltfláunum,
vera spoyskur viðvíkjandi men tað er lítið.
segði greinaskrivaranum sum cru í føroysku undirtíðini. tað hevur tikið at fáa
Fyrr umleið fimm ámm frá, at hann ivaðist í. um grundini.
eitt kompromis. sum ber til. síðani ákærdu føroyingar nøkur brúkilig semja kom í
Ein gevandi fíggjaravtala
um markið millum Bretland bretar fyri at royna at fáa lag eftir so nógv ár uttan er í væntu.
og Føroyar.
fatur á so nógvum. teir yv- úrslit.
Fyritøkurnar eru serliga
Um ein lutfalsliga ein- irhøvur kundu, av tí, sum
Kanska kom veruliga óðar eftir at kanna øki í Førfaldur spurningur um at føroyingar sóu sum sítt øki broytingin í bretsku støðuni oyar-Hetlandsrennuni, sum
draga eina linju millum - bølmennistaktikkur, vildi mótvegis Føroyum, tá the kunnu fara tvørturum júst
tveir friðarsinnaðar norður- onkur vera við.
Tories (teir konservativu) avtalaða markið - um
atlantiskar grannar kann
Um vit ímynda okkum, at taptu seinasta valið. Seinni Greenpeace og aðrir umtaka so langa tíð, hvørjar London hevði fingið sín kom so nógv umrødda hvørvisfelagsskapir loyva
vónir eru so fyri at røkka vilja, høvdu fiskimenninir brævið frá bretska uttanrík- hesum. (Greenpeace hevur
semjur. har politikkurin er hjá hesum partinum av isráðharranum Robin Cook fingið loyvi frá Hægstarætti
nógv meira torgreiddur. og danska ríkinum noyðst at til núverandi føroyska løg- í London at fara í rættin við
har partarnir kunnu vera funnið seg í, at útlendskir mannin Anfinn Kallsberg.
bretsku stjómini í sambandi
beinleiðis ósamdir?
boripallar órógvaðu á fískiSíðani kom meira fyri- við oljuleitingar vestan fyri
Her sipi eg sjálvandi til leiðunum.
reikingararbeiði, og kvirri Hetland)
óruddið í Jugoslavia og Tann sannroynd, at bert og litillátni Ámi Olafsson
Eingin eigur at ivast í, at
nærri hjá okkum - Norður- ein atfinningarsom rødd var rakk eini semju, hann við tann sonevndi UK Atlantic
írland.
hoyrd, tá føroyska tingið vissu kann vera nøgdur við. Frontier hevur mist sín
Hinvegin vartað, sum var umrøddi avtaluna, má
At royna at røkka eini av- glans. Hetta økið er dottið
eitt átrokandi mál fyri Før- merkja, at avtalan eisini talu. sum á øllum økjum er langt aftur um Vesturafrika
oyar, heilt greitt ikki so á- hevur verið góð fyri fisk- grundað á Geneve-konvent- og endurfødda Mexicotrokandi fyri Bretland. sum ivinnuna.
iónina. og sum fevnir um flógvan, og Smith Rea Enhevur ein nógv størri og
Um ikki, høvdu krókapol- umleið 40.000 ferkilometr- ergy Analysls vísa á hetta í
fjølbroyttari búskap og itikkaramir (lobbyistamir) ar kundi havt tikið fleiri ár teirra seinastu meting av
størri altjóða áhugamál.
hjá fiskivinnuni uttan at iv- afturat og inniborið eitt dýrt møguligum oljukeldum í
Tórshavn noyddist at bíða ast gingið ímóti avtaluni. sakarmál móti Bretlandi við djúpum sjógvi um allan
heimin.
og bíða - og bíða - og Tað er merkisvert. at atfinn- altjóða dómstólin í Haag.
hyggja at. meðan eitt nú BP ingarsama røddin var tann
Meðan hetta hevði staðið
Ætlanir eru lagdar um
hevði fleiri væleydnaðar hjá fyrrverandi løgmanni á, kundi Big Oil havt mist bmnnar í ár. men bert fáir.
boringar vestan fyri Het- Edmund Joensen.
áhugan fyri bretska parti- og Clair-økið, sum nógvar
Einum er komið fyri num av økinurn við markið. vónir vórðu settar til. er
land; Foinaven. Schiehallion, Suilven og kanska enn- oyrað, at hann helt, at ein Sum nú er. er áhugin mink- framvegis lagt á ís. eftir at
betri avtala kundi verið andi orsakað av lágum olju- tað varð steðgað fyri einum
tá eisini Conival.
Tað má hava verið ótrú- gjørd. hevði bretski forsæt- prísum, stórum útreiðslum ári síðani.
Beint nú er Mobil har úti
isráðharrin Tony Blair per- av royndarboringum og
liga fruslrerandi.
Tað góða við markna- sónliga verið við i samráð- menning, og tí økið ikki á Frontierinum. har teir arsemjuni millum Føroyar og ingunum við danir í Keyp- hevur verið so ríkt, sum beiða við Jack Bates - ein

Geremy Creswell, ein av fremstu oljujoumalistunum í
Skotlandi ger viámerkingar til semjuna
flótandi boripallur <»semisubmersible«). sum teir
annars søgdu frá sær fyn
nøkmm mánaðum síðani. tí
hann ikki riggaði sum hann
skuldi. og Mobil hótti við
endurgjaldskravi til framleiðararnar.
Jack Bates er ikki langt
frá nýggja markinum og
byijaði tann 214/4 1 stóra
brunnin tann 26. apríl.
Wood Mackenzie sigur um

arbeí^l; • Førarin leilareftir eini stórari gasskeldu har
norðuri í kassanum. stutt frá
har bretska økið endar.«
Mobil fer uttan iva at
halda si'ni kort tæn inn at
sær. Men um nakað verður
funnið. og keldan gongur
inn á føroyska økið. fara
tíðindiní kanska at leka út
skjótari enn annars - av
eyðsýndum orsokum!

The deal is done
Thorshavn had to wait
and wait...and wait...and
watch BP for one notch up
a string of successes west
of Shetland...Foinaven,
SO THE deal is done. It Schiehallion, Suilven and
only took about 20 years to perhaps even Conival.
It must have been horribget there, however.
It is of course easy to be ly frustrating.
The good thing about the
cynical aobout the time taken to achieve a workable UF-Faroe boundary deal is
compromise on the resour- that it appears reasonably
ces beundary between the equitable.
Oil folk are happy. FisUK and Faroe.
After all, if a relatively herfolk are appeased.
Much of the boundary is
simpel issue conceming
drawing the line between equidistant. There is only
peacable North Atlantic one sector where Britain
neighbours can take this appears to have gained the
long, what hope is there for upper hand. but it is modest.
Step back five years or so,
reaching dials where the
politics are far more com- and Thorshavn was accusplex and where open con- ing the Brits of trying to
grasp every thing they could
flict may exist.
I am, of course referring of what the Faroese regarto the Yugoslavia ntess and, ded as their territory...
nearer to home, Northem bully boy tactisc, it was said
on some quarters.
Ireland.
Assuming London had
On the other hand. what
was an urgent matter for the got its way, then the Danish
fishermen
Faroese, was clearly not so possession’s
for the UK with its much would have been forced to
larger and more diverse put up with foreign oil ineconomy and wider inter- stallations disrupting operations on their fishing
national interests.

B y J eremy C resswell

Business Editor Aberdeen
Press & Joumal

grounds.
Tories were chucked out at
The fact that only one the last General Election.
dissenting voice was heard Later Foreign Secretary Rowhen the Faroese parlia- bin Cook's much publiment debated the terms of cisesd letter to current Farothe agreement means the ese PM. Anfinn Kallsberg.
More spadework follodeal must have been fair to
wed and the quiet. unassuthe fishing industry.
It it was not, the fishery ming Olafssen achieved a
lobby would have put paid deal he can surely feel comto an agreement without fortable about.
hesitation. It is curious that
To try and achieve an
the one dissenting voice agreement totally based on
was former isles prime mi- the Geneva Convention formula and covering some
nister... Edmund Joensen.
One hears that he belie- 40.000 square km. could
ved a better deal could have have taken several years
been brokered, had UK PM more and involved a costly
Tony Blair been presonally law suit against Britain in
involved in talks with the the lntemational Court at
Danes in Copenhagen over the Hague.
During that time, Bog Oil
the fate of the Faroese.
Head of the Faroese ne- could have lost interest in
the
UK portion of the Atgotiating team, Ami Olafssen, has to be congratulated lantic Frontier altogether.
for his quiet presistence. It As it is, that interest is
seems not so long since he waning against a backtold the writer that he was ground of low oil prices,
dubious about achieving a higt exploration and deveworkable settlement aftar lopment costs, and the fact
that the area has not been
years of getting nowhere.
Perhaps the real sea as prilific as the industry
change in terms of the UK had hoped.
At last the door is open
attitude to the Faroes boundary dispute came when the to the first Faroese oil and

gas licensing round to be assessment of deepwater
launched and for oil com- prospects worldwide.
Wells are planned this
panies to test the hunch that
reserves of crude and gas year, but only a few and the
are trapped beneath the hoped for Clair field devemassive basalt shielt that lopment remains on ice.
masks much of the sedime- having been stopped a year
tary rock beneath the archi- ago.
Just now. Mobil is out
pelago and its undersea
there on the Frontier. worshetf
An attractise fiscal dial is king with the Jack Bates. a
deepwater capability semiwidely expected.
The companies are parti- submersible which the oil
cularly keen toevaluate tar- company summarily dumgets located in the deeps of ped a few months ago.
the Faroe-Shetland Channel alleging deficiences and
that may straddle the agreed threatening litigation.
The Bates is close to the
median line . .. Greenpeace
and other members of the new boundary and started
environmental lobbv per- the 214/4-1 well on Apnl
mitting. (Greenpeace has 26. Wood Mackenzie says
been given leave by the of the quest; »The operator
High Court in London to is believed to be targetting
challenge the British Go- a sizeable gas structure to
vemment on west of Shet- the north of the block. close
land).
to the limit of UK desigNo-one should be in any nated acreage«.
Mobil will doubtless play
doubt about the fact that the
UK Atlantic Frontier has it cards close to the chest.
lost its gloss. lt has fallen a But if a find is made. and it
long way behind West Af- extends into Faroese »georica and the rebom Gulf of space« then maybe new s
Mexico and Smith Rea will seep out more quickly
Energy Analysts highlight than might otherw ise be the
this fact in their latest case.. for obvious reasons!
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Føroyar B retland

Nýtt tíðarskeið i vi5urskiftunum millum
Bretland og Føroyar
„ Tað var ein sannur vakurleiki á staðnum av einum slag,
eg ikki kann siga frá “
William Morris

Louis Wilson skrivar
Vk> hesum ordum lysti
kenda bretsku ^kaldið. íistamadunn. teknarin og undangongusosialisturtn sína
tyrstu mynd av Foroyum.
stutt eftir at hann lendi i
Tórshavn a sutnri 1871.
Seinni. ta hann helt leiðina
train til íslands. \ar hann
tramvegis bergtikm a\ siglitunnum um Vestmannasund eitt Ijóst summarkvold
oe kallaói taó mest stórWilliam Morris er bert ein
av fleiri navnframum
bretskurn gestum. sum hava
ftngtó eina ogloymandi tmvnd av vokru oe óspiltu
foroysku náttiiruni. Her
hugst eg eisini um kenda
rtthovundan iohn Buchan.
hvors vitjan gav honum tblastur ttl al brúka Foroyar
i saman \ tó gamla hjalandinum Suóurrh\HÍesta t sum
staðið i síni skaldsogu
..Island of Sheep' í 1960
arunum var tað so John Bet
jeman. ið seinni bleiv Poet
Laureate ikongaligt skald).
sum fangaði lotuna. tá
goyggið frá einum hundi
gav endurljóð tvortur um
Hestfjorð inn á Streymoynna. og sum bleiv hugsunnarsamur av sjónini. ið
ikki kundi samanberast við
nakað annað.
A hesum persónliga og
serstaka stoði hev ur tað vertð ein soga um tætt sambanđ
mtllum Foroy ar og Bretland
ella í ollum førum við teir
lummamarav bretska samfelagnum. har fólk av onkrari orsøk hava verið noydd
at ferðast út á hesar Ijarskotnu oyggjar. Reiri ættarlið av bretskum sjómonnum funnu í foroyskum
hav num so sum Tvøroyri og
Klaksvík etna vælkomna
verju fy ri rxlnunum í Norðuratlantshav i. Ein áminning
um hetta sambandið kom.
tá eg í oktober í fjor var í
Aberdeen og hugdi eftir fótbóltsdy stinum millum Skotland i>g Foroyar. I hýruvitgninum fekk na\ nið Foroyar uttan nakað bilforaran
- ein gamal sjómaður - at
mtnnast aftur á \ okru gentumar í Klaksv ík. sum hann
minttst úr sinum ungu árum
Sjálvandi var eisini ferðsla
hinvegin. Foroyskir ftskimenn gjordust kendir í
hretskum ftskibýum so sum
Aberdeen. Grimsby og
Hull. haðani teir komu at
selja sína veiðu. Sum tíðin
leið, elvdi hetta til. at smá

forovsk samfelog vórðu sett
á stovn t Bretlandi
Bretska hersetingin av
Foroyum undir seinna veraldarbardaga og teir fleiri
tusund hermenninir. ið
fylgdu við hesum. lat sín
egna arv liggja eftir t etnum
nýggjum sambandi millum
bretska og foroyska fólkið.
Tað nærmasta av hesurn
sambondunum kom millurn
bretskar hermenn og foroyskar kvinnur. Hesar søgurnar. sagdar av teimum.
hvors lí\ vórðu broytt munandi av hesum krigstíðunum. verða lagdar fram v ið
hugskygdari innlivan av
Ktrstin Didriksen t hennara
hugvekjandi bsik ..Kærleiki
undir krígnum".
Burtursæð frá ollum hinum ávirkanunum elvdi
bretska hersetingin til eitt
nytt ættarlið av fólkum við
bloði úr báðum londum t
æðrunum.
Hóast oll hesi hjartaligu
og sterku bondini hev ur tað.
burtursæð frá krígsárunum.
ongantíð verið nakað veruligt politiskt samband millum Bretland og Føroyar. Tá
tað í Bretlandi varð hugsað
um Føroyar. var tað sjálvsagt at venda sær til Danmarkar Sjálvt undir seinna
veraldarbardaga, tá tað ikki
slapst undan at leggja seg
upp i føroysk politisk mál
og bretsku myndugleikamir
tóku tað stóra stigið at góðkenna almennu nýtsluna av
føroyska flagginum. var
ætlanin alla tíðina av handa
Føroyar aftur til Danmarkar.
tá kríggið var av.
Tað. at bretar so treyðugt
vildu leggja uppí politiskl.
var frá foroyingum uppfatað ymiskt. Her var tað vanligt at liva tætt í skugganum
av einum stórum hjálandaveldi. ið var ein hóttan móti
teirra tilveru sum eitt fólkaslag fyri seg. Hendan uppfatanin varð borín fram av
tí stóra manninum í føroyskurn politikki í 20. Øld.
javnaðarlogmaðurin Petur
Mohr Dam. tá hesin talaði
til norðurlandaráðið í
Reykjavfk í 1965. Hann
vísti á. at føroyska fólkið
ikki hevði fingið somu
lagnu sum brøðrafólkið í
Hetlandi. ..hvørs norðurlendska mentan og lív varð
svolgt av bretska hjálandaveldinum og altjóða atdráttarmegini."
Tíðliga í hesi oldini var
henda hóttanin alt ov sjónlig
fyri føroyingar. Bretskir
damptrolarar í hópatalí sóust liggja á føroysku land-

grunnunum. heilt stutt trá
lartdi Hetta var um at troka
foroy sku utróðrarmenn inar
burtur.
Seínni. i I960árunum. ta
foroyingar langt um leingi
tóku stigið at seta fiskimarkið longur út. bannaðu
bretar føroyskum skipum at
landa í bretskum havnum.
Bretska vanv irðingin fyri
sínum litla granna norðanfyri helt Iram heilt upp i
1990 árini. tá brelar vettu
fram eitt sera órættvíst krav
um tilfeingi í undirgrundim
langt inni í føroyskum
sjógvi. Sum fyrrverandi
danski uttanríkisráðharrin
L'ffe Ellemann-Jensen á sin
egna makaleysa hátt segði
tað. so merkti bretska kravið. at folk í Suðuroy kundu
spýta i bretskan sjógv. Tað
hjalpti heldur ikki upp á
v iðurskiftini, at bretska
stjómin stuðlaði felagsskapum. ið mótmæltu
grindadrápi. við at taka hesar felagsskapir við í bretsku
umboðanina á fundinunt hjá
IWC.
Hóttanin av at verða
gloyptir av bretum fekk
nógvar íøroyingar at halda
seg enn tættari upp at Danmark. Líkamikið hv at partar
av fólkinum helt um ríkisfelagsskapin. so var her eitt
land við einum ávísum
mentanarligum skyldskapi.
Men tað veika í hesum var,
at tað úrslitaði í einum hugburði. har øll sambond við
umheimin fóru gjøgnum
Danmark. Eitt heldur stuttligt dømi um hetta er. at
eldra ættarliðið úti á bygd
hevur lyndi til at tosa danskt
við allar útlendíngar, líkamikið hvaðani hesir koma.
Tað. at bretski varauttanríkisráðharrin Tony Lloyd
týsdagin kom til Vágar við
einum serligum RAF flogfari. ber Ihhí um. at tað nú
er meiningsfult samskifti
miltum hesi bæði londini.
Danska avgerðin í 1992 at
handa føroyska landsstýrinum ábyrgdina av ráevnunum í føroysku undirgrundini broytti alt. Bretland hevur ásannað. at tað at samráðast politiskt við Føroyar
sum eitt samfelag fyri seg
eru
altavgerandi
fyri
bretsku áhugamálini viðvikjandi olju- og gassvinnuni í Norðuratlantshavinum. Henda gongdin tykist
hava fingið eitt stórt skump
rætta vegin eftir at Blairstjómin kom til fyri
tveimum árum síðani. Ein
ábending um hetta kom við
fløvandi ynskinum um til-

Louis Wilson. hálvur førosingur búsitundi í London, er íðin lobbyistur fyri føroyskum
áhufítiináluni í Bretlandi

lukku frá bretska uttanril
fara iv aleyst at verða bomir
isráðnum til nývalda før- á lógvum. meðan teir em í
oyska løgmannin Anfinn Bretlandi. og alt fer at verða
Kallsberg í fjor. Eftir hvat gjørt fyri at ganga teirra
eg veit. eru foroyskir løg- ynskjum á møti.
menn fyrr komnir og famir,
Tað merkir, at vit í framuttan at bretska stjómin tíðini kunnu vænta. at førhevur sýnt hesum nakran oyskir løgmenn verða mótáhuga yvirhøvur. Men tiknir á ein hátt, ið sømir
longu á sumri 1997 gjørdi seg fyri tjoðarleiðarar. Hetta
bretski sendiharrin í Dan- fer at verða ein stómr munmark nakrar áhugaverdar ur frá upplivingunum hjá
viðmerkingar, tá hesin var í hansara undanmonnum. Eg
Tórshavn. Hann vísti á á- trúgvi ikki. at hátíðarhaldið
hugan, sum nýggja Labour- var serliga stórt, tá Hákun
stjómin hevði víst fyri Før- Djurhuus gamli í 1960 áruoyum og til „heitu kenslur- num kom viðeinum trolara
nar". sum nú komu úr til Grimsby til fiskivinnuLondon. Havandi í huga, at samráðingar við bretar. Og
diplomatar av venjing og fá góvu embætinum hjá
vana varliga viga hvørt orð, Atla Dam gætur, tá hesin
teir bera fram alment. so var tíggju ár seinni var í somu
hetta ein greið ábending ørindum Tá BBC hevði
um, at bretska stjómin vil samrøðu við hann. fekk
hava tættari samstarv við hann heiti sum ..partur av
Føroyar og tað við røttu donsku sendinev ndini”.
virðingini fyri tjixðskaparTað er sjálvsagt lætt at
kenslunum.
vera kyniskur viðvíkjandi
Sum partur av teirra sam- bretska ..sjarmuoffensiviskifti við Føroyar fer num". vit nú kunnu vænta
bretska stjómin uttan iva at okkum. og staðfesta. at hon
bjóða høgum føroyskum kanska eisini fer at rigga.
politikarum og øðrum høg- Hetta verður, um føroyingar
um fólkum í samfelagnum stara seg blindar av slíkari
á almennar vitjanir í Bret- VIP viðferð. Men um fólk
landi. Skráimarhjá teimum hava eyguni opin, tá tey
verða lagdar í hendumar á vitja. kunnu sambonđini.
royndu starvsfólkunum í sum nú eru skapt, bert
uttanríkisráðnum, sum fara gagna Føroyum. Bretar
at gera alt fyri at tryggja, at hava sjálvsagt teirra egnu
gestimir hava alt gott at bera áhugamál fremst í huganum
Bretlandi. tá teir fara avstað í sambandi við Føroyar. Teir
aftur. Føroysku gestimir vilja hava fólk, sum hava

vitjað í Bretlandi. at halda
alt gott um Bretland. Og tað
ereínki skeivt í hesum. Tað
er vanligt í uttanríkismálum. Men tað leggur eina
ábyrgd á føroyingar, sum
skulu avgera, hvat teir vilja
hava burturúr samstarvinum, og síðani stremba eftir
hesum við sama ídni. Tað
mugu hóast alt vera nógv
felags áhugamál. Hetta
merkir. at tíðin er komin til
at hugsa strategiskt um viðurskiftini millum Føroyar
og nærmasta grannan sunnanfyri.
Nýggj viðurskifti við
Bretland gevur møguleika
fyri at minka um tilknýtið
til Danmark og sleppa av
við ..tunnilssjónina". har
Keypmannahavn er einasti
vegur til heimin uttanfyri.
Hetta má avgjørt vera ein
sunn gongd. líkamikið um
málið hjá føroysku stjómini
er fullveldi ella broytingar
í viðurskiftunum millum
londini í ríkisfelagsskapinum. Bretland er ikki longur eitt hjálandaveldi. hóast
føroyingar ikki kunnu sigast
ringir fyri at hava hugsað
øðrvísi. tá bretar royndu a’
økja sítt vald heilt inn á gáttina hjá føroyingum fyrst í
1990 árunum. Hinvegin er
Bretland í løtuni mitt í eini
grundlógarbroyting. har
nýggj vald hava tikið seg
upp í Skotlandi og í Wales.
Nú hava Føroyar møguleika
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Fø ro yar B retlan d
fyri at fáa øll møgulig sløg
av politiskum. búskaparligum. sosialum. útbúgvingarligum. mentanarligum og ítróttarligum samstørvum.
Avís øki, sum fyrst renna
til hugs, eru:
Samstarv við at menna
olju- og gassvinnuna í
Norðuratlantshavi
Ferðafólk úr Bretlandi
Fáa Bretland at hava føroysk áhugamál í huga í ESsainráðingum
Fáa føroyingar at jesa og
arbeiða í Bretlandi. I løtuni
hava norðmenn og íslendingar loy vi at arbeiða í Bretlandi. men føroyingar mugu
hava đanskt pass og sostatt
í passhøpi vera ES-borgarar
Steðga stuðlinum. bretska
stjómin gevur nøkrum
nýggjum grindaherlerðum
I nýggju viðurskiftunum
er tað av stórum týdningi.
at føroyingar ikki eru passivir partnarar og bert fylgja
við bretsku ætlanunum. At
byrja við kunnu teir sjálvir
taka fyrsta stigið og skapa
samband við nýggja skotska
heimastýrið í Edinburgh.
Donald Dewar og hansara
starvsfelagar høvdu uttan
iva verið áhugaðir í at hoyra
um royndimar. føroyingar
hava havt við sínum heimastýri seinastu 50 árini.

Eg skjóti upp. at teir frá
fyrstan tíð fara undir sín
egna ..sjarmuoffensiv" við
at bjóða høgum bretum,
sum hava ávirkan, til Føroya. so hesir sjálvir kunnu
uppliva hetta serstaka landið. Nógvir av teimum
høvdu uttan iva farið heim
aftur til Bretlands bergtiknir
av sama vakurleika, sum
William Morris. John Buchan og John Betjeman og
fleiri av teirra landsmonnum hava verið. Hesi sambondini kunnu gevaóavmarkaðar fyrimunir til Føroyar í framtíðar viðurskiftunum við Bretland.

Bretski sendiharrin i
Danmark er millum
gestirnar. Her er hjann
saman við Annfinni
Kallsberg, løgmanni

Future relations between Faroes and Britain
by Louis Wilson
met with punitive bans on
Faroese fish landings at
The British reluctance to British ports.
angage politically was mirBritain’s apparent disrerored for very điffcrent rea- gard
for
its
small
| sons on the Faroese side. neighbour to the North
I Here
there
was continued right into the
traditionally a scnse of 1990’s when they pressed
living in the shadow of a their outrageously unfair
great imperial power who ciaim for sovereignty on
posed a threat to their very sub-sea resources in far
existence as a distinct into Faræse waters. Compeople. These perceptions menting on this in his own
were expressed by the man inimitable way. the then
who was the very embodi- Danish Foreign Minister,
ment of the Faroese Social Uffe
Elleman-Jensen
that
this
Democratic Party, the observed
former Prime Minister Pe- encroachment would have
tur Mohr Dam when he ad- enabled the inhabitants of
ressed the Nordic Council Suðuroy (the southemmost
in Reykjavik in 1965. He of the Faroe Islands) to spit
spoke of the Faroese into British waters. Further
having been spared the fate salt was mbbed into the
of their kinfolk the wound by way the British
Shetlanders »hvis nordiske Govemment appeared to
the
animal
kultur og liv blev opslugt promote
groups
af det britiske imperium og welfare
den
intemationale campaigning against the
tiltrækningskraft<«. (Jan, pilot whale hunt. These
can you tran slate the were groups pledged to
»bring the Faroes to their
Danish for me).
In the early years of the knees« by means of an
century the threat was all economic boycott who
too visible to the Faroese. routinely smeared Faroese
Large fleets of British people as bloodthirsty
steam-powered trawlers barbarians. Yet they were
able
to
get
could be seen crowding the still
fishing grounds right up to representation on official
a mere three miles away UK delegations to the
Whaling
from the shoreline. The Intemational
effect was to squeeze Faro- Congress.
As part of their engageese inshore fishermen (útróðrarmenn) out of teir ment with the Faroe
Islands
the
British
home waters.
will
Later on in the 1960’s the Govemment
Faroese took the long over- undoubtably start inviting
due step of extending their prominent politicians and
tishing limits. They were influential opinion formers

on official visits to Britain.
Their programmes will be
placed in the hands of the
practiced professionals
from the Foreign Office
who will do everything to
ensure that the visitor
leaves with the best
impressions of the host
country. They will be
wined and dined and strenuous efforts will be made
to meet whatever individual wishes they have
with regard to sightseeing
and meeting eminent personalities.
No doubt the Løgmaður
will feature próminentlv on
the invitation list. And i
think we can confidently
expect that he will be received with the ceremony
appropriate to a national
leader.
This
would
certainly be a contrast to
the experiences of his
predecessors. I don't think
there was much ceremony
at the Fish Dock in
Grimsby when old Hákun
Djurhuus stepped off a
trawler to pursue fishery
negotiations with the
British in the 1960’s. Neither was there much recognition of Atli Dam’s status
when he was in Britain on
a similar errand in the following
decade.
Interviewes on
BBC
television.
he
was
introduced as »a Faroese
member of the Danish delegation«.
It is obviously easy to be
cynical about the kind of
British »charm offensive«

we can now expect and
conclude that beneficiaries
of it will be bought off.
•This would be true if their
heads are tumed by such
VIP treatment. But if
people go into such visits
w ith their eyes open then
the links that are created
can only help the Faroe
Islands. The British clearly
have an agenda based on
their national interests to
pursue in their engagement
with the Faroe Islands
They want visitors to
return to their countries
favourably disposed towards Britain. There is nothing dishonourable about
this. It is a normal tool of
diplomacy. But it does put
the onus on the Faroese to
decide what they want out
of the relationship and to
pursue this with equal determination. There must after all be large areas of mutual interest. This means it
is time for some strategic
thinking about reiations
with the Faroe Islands closest neighbour to the
South.
A new relationship with
Britain offers an opportunity to lessen đependence
on Denmark and further
erode the »tunnel vision<«
which sees Copenhagen as
the sole gateway to the outside world. This must
surely be a healthy
development irrespective
of whether the Faroese
Govemsment’s aim is
fullveld (sovereignty status?) of a reshaping of the

relationship betwcen nations in the Danish Kingdom
(Riksfelagskap). The British Empire is no more although the Faroese could
have been forgiven for
thinking otherwise when
the UK sought to extend
its territory onto their
doorstep in the early
I990’s. lnstead Britain is
finally
carrying
out
constitutional reform in a
conscious attempt to adapt
to its modem place in the
world. New centres of
poser have been created in
Scotland and Wales. This
creates
further
opportunities for the
Faroese to develop all sorts
of political, economic. social, eduvational. cultural
and sporting links on a
more equal footing than
has
previously
been
possible. In terms of
specifics, the areas which
immediately come to mind
for the Faroese to focus on
are:
• Collaboration in developing Oil and Gas resources in the North Atlantic.
• Encouraging
from Britain.

tourism

• Persuading Britain to
take account of Faroese
interests
in
EU
negotiations.
• Pursuing opportunities
for Faræse to study and
work in UK. Currently,
Norwegians and Icelan-

ders are allowes to work
in the UK but Faroese
have to obtain Danish
Passport and pass themselves off as EU citizen.
• Neutralise British Govemment support for any
renewed
campaign
against Grindadráp
In this new relationship it
is ennential that the
Faroese to not remain
passive partners waitíng to
be swept along by the
British agenda. For a start
they could take the
initiative in forming links
with the new Scottish
Home Govemment in
Edinburgh. Donald Dewar
and his colieagues would
surely be interested in the
Faroe Islands experience of
operating Home Rule over
the past 50 years. I would
also suggest that the
Faroese should stan their
own »charm offensive« by
inviting influentiai British
people to the Faroe Islands
so that tey can experience
this uníque countiý at first
hand. Many of them would
no doubt retum to Britain
captivated by the beauty of
the scenery and the special
qualities of the people in
the Same way as William
Morris. John Buchan and
John Betheman and many
of their compatriots have
been over the years. These
kind of attachments could
be of inestimable benefit to
the Faroe Islands in future
relations with Britain.
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Føroyar Bretland
Eftir marknaavtaluna við Bretland:

Stórar avbjóðingar
fyri framman
Nú markið er komið uppá pláss millum Føroyar og Bretland skuldi einki verið til
hindurs fxri. at Danmark vegna Føroyar góðtók Havrcettarkonventiónina. Tá tað er
gjørt kunnu vit fara undir at seta krøv um okkara part av tí stóra Rockal og Hattonháslættanum fyri sunnan. Víst liggja stórar avbjóðingar fyri framman.Maðurin,
sum uttan iva kemur at arbeiða við teimum, er sami Ami Olafsson, sum megnaði at
fáa marknaavtaluna við Bretland í land
J an M úller
Flestu foroy ingar eru samđir um. at dri\ megin og undangongumaðurin fyri at fáa
Foroyum eina góða marknaavtalu \ ið Bretland er Ami
Olatsson. Hann hevur verið
við i samráðingunum oll
hesi arini »)g frá 1993 sum
formaður i samráðingarne\ndini
Hetta hava verið nøkur
strævin men samtíðis
spennandi ár. Ami Olafsson

sertrøðmgum av ymsum
slag. eitt gott politiskt bakland og ein g\>ð sak ha\a
ruddað sltHt fyri tí úrsliti.
sum nu fynhggur.
-Tað \ ar fleiri ferðir. at tú
sást ongan annan utveg enn
eitt sakarmál i Haag Men
tað var heilt týðuligt. at báðir partar hovdu sett sær fyri
at gera sítt ítarsta fyri at
sleppa unđan tí.
Ta nu partamir gjørdist
samdir. so má tað takast
sum at tað langt um leingi
eydnaðist at tinna eina linju.
sum baðir partar mettu vera
meira attraktiva enn at fara
til dómstólin.
Vit spurdu Ama Olafs-

son. hvørjar møguleikar
hann sær í einum komandi
samstarv i \ ið bretar:
-Bretland er okkara næsta
grannaland. tá tað snýr seg
um møguligu olju og gassokini á føroy ska landgrunninum. framv ið markinum til
Bretlands. og tí er tað rættiliga nátturligt. at tað verður
samarbeitt t\ ortur um markíð. Hetta síggi eg sum ein
framtíðar samstarvsmoeuleika.
Arni Olafsson hevur farloyvi frá stani Miium sum
serkonur í føroyskum málum i danska uttanrikisráðnum. Hann heldur tað tí
vera náttúrligt at fara i aftur
hetta starv. nú arbeiðsuppgávan at gera eina marknaa\talu er liðug. Men hann
tekur a\ tilboðnum frá Antinni Kallsberg. løgmanni.
sum hevur sett fram ynski
um al fáa Áma Oiafsson at
taka sær a\ at loysa marknatrætuna við lsland.

mál. sum fer at verða tikið áhugi er ikki enn fyri okini.
framaftur. nú markið mill- sum liggja langt uttan fyri
um Føroyar og Bretland á 200 fjórðingar.
nærleiðum er ásett.
Frá føroy skari síðu verðStrandalondini. sum gera ur annars sagt. at føroyski
krava uppá hesi oki. skulu landgrunnurin heldur fram
fyrst gera upp við seg sjálvi. suðureftir. soleiðis at Rockum tey halda. at kro\ teirra all og Hatton háslættin er
eru nóg sterk at leggja fyri eingin leinging av føroyska
The Intemational Boundary landgrunninum.
Annars vil Greenpeace
Commission. sum er undir
ST. Har skal man líkasunt hava alt hetta stóra økið lagt
dokumentera síni kro\ og út sum eina ..marina" náttsenda tey til stovnin.
úrpark.
Løgmaður segði við SosÁmi Olafsson sigur, at
hetta er ein rættiliga krevj- ialin nú um dagarnar. at
andi uppgáva í sær sjálv um. hann fegin sá. at Ami Olafsserstakliga jarðfrøðiliga. son kom at arbeiða \ ið uppTað er heilt stutt siðani. at gávum. sum snúgva seg um
bretar góðtóku Ha\rættar- uttanríkismál og annars víðkonventiónina. Danmark ari tilrættaleggingina av
he\ ur nettup orsakað av før- oljuútyiklinginum. Hvat
oyska marknamálinum ikki sigur Ámi Olafsson til slíka
\ iljað góðtikið Havrættar- álitisváttan?
konventiómna.
-Tað fløvar sjálvandi at
- Við hesi avtaluni skuldi fáa slíka álitisváttan. men
so tann forðingin \ erið burt- tað er ov tíðliga her og nú
ur. og kann Danmark tí góð- at siga. hvat hetta kann blíva
taka Havraettarkonventión- til.
Tað var annars undanfami
ina. Tað er so ein tíðarfreist
eftir hetta. at ein skal lata løgmaður. sum setti Árna
Rockall og Hatton
inn sini krøv.
Olafsson frá sum formaður
haslættin
Síðani er tað spurningurin
Ámi Olafsson sigur. at or- í Oljuráðleggingamevndini
um alt tað risastóra økið sokin til, at bæði bretar og við tí grundgeving, at hann
sunnan fyri Føroyar. tann \ it hava víst so stóran áhuga burturav skuldi taka sær av
sokallaði Rockall og Hatton fyri at fáa ásett markið mill- samráðingum við bretar um
huslættin. sum Føroyar. um londini. er tann stóri á- markið.
Bretland. írland og ísland hugin hjá oljufelogunum
gera krav uppá. Hetta er eitt fyri okinum. og ein slíkur G re e n p e a c e
Ein spumingur. sum kann
fara at taka seg upp. nú føroyingar hava fmgið fast

ar um laudgrunsmark
mark til Bretland er. hvat
Greenpeace kann finna
uppá. Felagsskapurin hevur
koyrt eina herferð móti
nýggjum boringum á Atlantsmótinum. og í hretskum bløðum nú um dagamar
\arð sagt frá felagsskapinum. at hann fer eisini at
royna at forða fyri oljuleiting í føroyskum oki. har
henda leiting liggur tætt upp
at bretska markinum. Hvat
hev ur Ámi Olafsson at siga

til slíkar hóttanir!
-Vit kenna jú bretska partin av Greenpeace. sum í
øðrum sambandi hevur
roynt at forða føroyingum í
at troyta sínar resssursir. her
eitt nú grindahval. Vilja teir
nú eisini forða føroyingum
í at troyta oljutilfeingið.
sum onnur lond troyta. so
kann man fara at spyrja.
hvør uppgávan hjá Greenpeace er: at verja náttúruna
ella bara genera føroyingar.
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