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SKV og Oilwind:

Dansk Skibskreditfond:

Samráðast um vindmylnu

- Vit ansa betur
eftir í framtíðini

Miðskeidis í øllum prátinum um vindmylnuætlaninar hjá Vestas,
Ola Gordon Bech, ymsum komniunum, og so SEV og landstyrinum,
ið ikki hava víst hesum máli serligan áhuga, er SEV farið í realitetssamráðingar við Oilwind í Miðvági um gerð av eini vindmylnu
soleiðis. at vit i var bjóðaðu
fýra fyritokum at gera tilboð uppa eina vindniylnu.
Av hesum fýra fyritokum
vóru triggjar dunskar og ein
føroysk Ta nlb tH \in i vóru
innkomin \a r greitt. at tvey
a\ teimum ho\du okkaru
áhuga. annað var trá
donsku fyritøkuni Nordtank. og hitt var frá emi loroyskari fyritoku og ikki
man vera rmgt at gita sær til
hvør hetta er. heldur Klæm
int Weihc.
L:ppa fyrispurning um
foroyska fyritøkan er J K
Joensen & Sonur. eisini
ne\nd Oilwind. í Vágunum.
sigur SF.V-stjorin. at tað er
tað.
Klæmint Weihe sigur, al
teir nú eru farmr i realitetssamráðingar við Oilwind
um gerð av eim vindmylnu.
og at hendan ællamJi skal
setast upp við Gjellingarklett \estan fyri Husareyn

Sum kunnugt hevur danska
vindmylnul'yritokan Vestas
sanian viA Ola íii»rdoni
Beeh
havt samráðingar
við føroyskar kommunur
um uppsetun av wndmylnum Men til slikl krevst
loyvi. hifði frá landsstyri og
SKV. men hvørgin a\ teimum hevur higarlil \ist niálinum stórvegis uhuga

Ibindingarloyvi
Ta \il tosaóu \ió landsstýrismannin i orkumalum.
S\end Aaga l'Helsen. i giar.
segði hann. ut landsstýrið
einaferó enn hevur givið
<Tlu Gordon og Vestas tad
s\ur, at tuó kre\st ihmdingurl«n\i og ut tuó er SHV, ið
skal ge\u hettu ihindingarloy \ ið
Og tuð er jú eistni SHV.
iðer sakkunnleikín og teimum mugu \it lurta eftir, sigur S\end Aage Ellelsen

SEV sigur nei!
Klurmint Weihe. stjon í
SH\' sigur. ut teir ikki geva
Vestus ihindingarloy \ ið.
hg stundi tasi við. at
donsku \indmyInurnar ikki
luka tey mekanisku kro\. ið
veðurlagið í Foroyum setur
slíkum. sigur hunn. og leggur ufturat. at hetta veit
dansku fyritokan Vestas
eisini væl.
Vit hu\u ne\niliga lyrr
verið i samráðinguni við
Vestas um eina vindmylnuætlan. men Vestas kundi
ikki góðtaka okkara upp-

U m hugsni

Bjarni .|<K*nsen váttar
Vit settu okkum beinanvegin í samband við stjóran á
føroysku fyritokuni Oilwinil. og spurdu um hann
SK.V er i realitetssamraðingum við Oilnind um gerð a\ kundi váttað tíðmdini um
eini vindmylnu. ið mnguliga verður sett upp við (ijelling- \ indmy Inuætlamnar
arklett - \estan fyri llúsareyn
- Ju. eg kann vátta. at vit
hava havt nakrar fundir við
SFIV um hetta mal. men eg
skot tá. men hetla ha\a Ijol
i g.jár, at SFV sjálvt var í kann kortini ikki siga nakað
um eína fyri víst enn. sigur Bjarm Jomiðlarnir ikki grett orð um. samráðingum
vindmyInuætlan Til hetta ensen. sum kortim ikki ivast
sigur Kla'imnt Weihe.
sigur SEV-stjórin:
i. at ein avgerð fellur i máli- Tað er rætl. at vit sani- num i ár.
Føroysk fyritøka
ruðast við eitt felag um gerð
(idmDimmalætting frætti annars av eini vindmylnu Tað er

-

TAÐ er ikki nógv gott, sum sagt hevur verið um
ólavsøkurøðu løgm ans í ár. hóast hon var orðaríkari og drúgvari enn annars. Hon orðaði okkurt um
vónir í námind. men bar eisini ikki heilt sort við
trupulleikar. ið oyggjarnar eru staddar mitl í. Men
um. hví tær eru íkom nar. verður farið kcttliga urn.
Víst er ein orsøkin til. at so illa er statt. at arbeiðsloysið er vorðið ein beiskur veruleiki. fyri ein part
fiskaloysi. so høvuðsvinna okkara í meiri enn v>ld
krevur alm ennan stuðul fyri at knóra; men skuldi
ikki verið roynt at víðka vinnuræsirnar og ímeðan
verið gjort okkurt fyri at fyribyrgja víðkanina av
neyðini?
Longu m eðan okkum untust tey gullárini, vit ú
sinni hovdu. tá ið fólk okkara hcvði ovm ikið lonandi arbeiði bæði á sjógvi og landi, so at vit noyddust taka fólk uttanífrá til at starvast aftrat okkum
sjálvum. so mistu vit yvirhovur spektina fyri vinnuinntokunum og lótu peningin fara fyri vág og vind.
so at landsins fíggjarjavni fór fyri einki og milliardskuldir komu í staðin.
Júst tá ið ríviligt var av pemngi vóru m oguleikar
fyri at binda um heilan fingur hjá bæði fólkinum og
tess táverandi javnaðar-landsstýri. I Dim m alætting. sum tá var andstoðuhlað, var júst undir ríku
tíðini víst á, at fíggjarvánir Føroya skiftast m angan
og at tí var júst ríkm annatíðin før fyri at tryggja
ímóti ringari tiðum við at íbirta arbeiðisloysisgrunn. so sum øll onnur norðurlendsk samfeløg
áður hovdu fingið í lag.
Sam bandsfiokkurin á Logtingi tók undir við hesi
áheitan og setti fram uppskot til stovnan av einum
arbeiðisloysisgrunni. Men undirtoku fekk hann
onga frá oðrum múgvandi partafiokkum . eina
minst Javnaðarflokkinum , sum tá hevði størstu
ávirkan í landinum. Varð tá tikið undir við Sam bandinum , hovdu vit nú átt ein peningagrunn, nóg
sterkur til at møta arbeiðisloysinum , m eðan nú
landsins trupla fíggjarstøða noyðist gcra hetta úr
grunnum, upprunaliga ætlaðir heilt oðrum endamáli.
Gloym skir eru foroysku veljararnir, men enn
meira gloym skir politikkarur teirra, sum nýta verju
teirra fátæku sum skelti, og um sitandi landsstýri,
skipað av Javnaðarflokkinum og Fólkaflokkinum .
heldur fram, sum tað higartil hevur gjort, so fer
helst at ganga av skriðuni skjótt.

^Svcrvd Krosstcirx

I fleiri forum er lovaður e^inpeninyur ikki f in*»in i rættla^*
Dansk
Skibskreditfond
hevur nogvar nulliónir
krónur i klemmu. nu teir
hava jyort uttoku i Skalatjatli og fingið skipið av
landinum
Teir sum stóðu aflanlyri
hava ikki rættiliga kunna
goldið.og ikkt megna at vísi
a. at ieir kundu reka skipið
lonandi frameftir Vit hava
ti tikið ta harmiligu avgerð
at taka skipið fra eigarunum. sigur stjonn i Dansk
Skibskreditfond,
Torben
Vagn Kasmussen

Ikki eindømi
Hann sigur. at eginpeningurin alla tíðina hevur verið
ein trupulleiki Figararmr
lovaðu at fáa hetta i rættlag.
inen eru onganlið komnir
við nakrari loysn Hctta er
einki eindomi
- I nokrum torum er figg
íng fingin i lag við egnum
fæði. sum man hevur sagt
vil konia i rættlag seinni,
men hetta er ikki hcnt. Onkuntíð hevur landsslýrið
traðkað til. men tá tað ikki
er hent. mugu vit gera okkara fyri at sikra okkara
áhugamál, sigur Torben
Vagn Rasmusscn.
Hann stgur, at vit ikki í
framtíðini kunnu vænta. at
teir fara at veita nýggjum
skipum lán. Hetta vegna
vánaligu stoðuna. sum
landið og oll llskivinnan er
- Vit fara kortini at hyggja

m.a ti at eginpeningurm
ongantið kom i rættlag.
Kravið er ai teir kunnu visa
a. at teir kunnu reka ema
lonandi \innu. og at egin
peningurin er i lagi. sigur
hann
Kredittfelagið ter al
royna al laa onkra avtalu i
lag \ið pcningastovnar og
landsstyrið Ti koma tveir
mans til l oroyar i næstu
viku. at samráðast \ið
landsstyrið. so tað slepst
M uku visa u
undan at seta skipið a t\ inglønandi vinnu
siIsmvIu
Hann sigur scg vóna. ai aðr
Vit vóna at landsslyrið
ir føroyingar taka scg sam
kemur við onkrum upp
an. og royna at táa Skala
skoti. st> \it \ it fáa eina gtnSa
fjall at bera seg Alt bendir avtafu i lag. og laa okkara
kortim a, at tað ikki \era lan at ganga víðari. sigur
gomlu eigararnir. ið fáa Torben Vagn Rasmussen.
loyvi ai reka skipið víðan.
sip

nærri at onkran ællan. um
teir ið standa aftantyri
kunnu visa a. ai ætlanin ter
at bera seg Men i lotuni er
støðan tann. al \it tyrst og
Iremst lára at gera alt týri at
laa lað at ganga. har \it
longu ha\a veitt lan I iverri
kundu eigararnir a\ Skala
Ijalli ikki visa a loysn. so
skipið kuiuh hera seg. sigui
l orbcn Vagn Rasinussen

Eisiní Billund í vetur
Elogfarið hevur havt eitt bíleggingarprosent upp á 84

Tað hevur gingið so mikið
væl við flúgvingini til Billund, at Atlantie Airways
ællar eisini at flúgva hesa
rutu í vetur. Flogfarið hevur
havt eitt bíleggingarprosent
í miðal upp á 84c/c. Heri
Mortensen, stjóri, sigur, at
teir hovdu kunnað klárað
seg við einum bfleggingarprosenti upp á óO'T, so tað
kann ikki sigast annað, enn
at tlúgvingin hevur vcrið ein
rættilig »succes«.
Tá tlúgvingin byrjaði. var
ætlanin fyribils at tlúgva til
1. september, og so síggja
nærri. Nú hevur Atlantic
Airways søkt myndugleikarnar um at fáa loyvi at
tlúgva í allan vetur. Heri
Mortensen heldur, at tað
ivaleyst verður nakað minni
av ferðafólki í vetur, men
hara rutan ber seg, verður
hildið á.

Broytingar
Atlantic Airways væntar at
fáa játtandi svar innan heilt
stutta tíð. Nakrarbroytingar
vera annars gjordar í fiúgvingini. Higartil hevur verið

fiogið Foroyar-Billund og
aftur hvonn týsdag og hósdag.

Vit hava sokt unt at
flúgva í allan vetur. Føroyar-Keypmannahavn-Bil-

lund-Føroyar, teir tveir
somu dagarnar um \ikuna
Fyribils verður hetta til l

apríl. og síggja so um \it
skulu halda a Vit eru so
n\ggir innan hesa \innu. at
mugu royna allar mogu
leikar. áðrenn vit vita
h\ussu gongst Moguliga
fáa \it ein litlan upp u kjaftin. men eingin \mnur penmg uttan at setu nakað til
við h\ort, sigur Heri Mortensen.
Hann sigur. at Keypmannahavn verður tikin
við. ti ia veturin kemur. má
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Atlantic Airwavs:

Taó veróur helst minni at
flug\a í vetur, men bara
rutan ber seg, veróur hildirt
a. - Moguliga f'áa vit ein
litlan upp á kjaftin. men
eingin vinnur pening uttan
at seta nakaó til \ióh\wrt,
sigur Heri Mortensen,
stjóri í Atlantie Airways.
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Flogfarið hjá Atlantic Airways hevur nærum verið fullsett á turunum til og fra Itilluiid. Hetta goða urslit he\i
við sær, at flogfelagið ætlar at flugva í vetur eisini

ÚTSØLAN
byrjar

hædd takast lýri innlendis
lerðslum i Foroyum fólk
koma seint aftur og fara tiðliga. um llogfelagið skal
náa at llugva l\æ r lerðir.

Yiðka samstarvið
Nóg\ \oru i i\a um rutan lor
at bcra seg. ta Atlantu Airways byrjaði at llug\a til
Bilíund
Danair segði seg ha\a
ro\nt rutunu áður. og teir
hildu meg \era b\itan at
byrja hesa llúgving. men tað
hevur víst seg at ganga, sigur Heri Mortensen Hann
leggur afturat. at teir ha\u
eitt gott samarbciði við
danska kappingurneytan i
lotuni.
011 te\ sioru ferðamannafelogini i Danmark.
sr> sum Tjærcborg, Spics og
Falkc Rcjser hava virksemi
i Billund.og hctta ætlar fv>royska fiogfelagið at gera
nyttu av. - Næsta ár hava \ it
ætlamr um al fáa samstar\
við okkurt a\ hesum tclogum. og bruk.i Billund sum
eitt trinbrett víðari. Vit
kundu hugsa okkum citt
samstarv á tann hátt. at um
cin ætlaði sær t.d suðurcftir.
so var moguleiki at keypt
ferðaseðilin i Foroyum til
alla ferðina. tað vil siga
hæði fiogseðil og uppihald,
sigur Heri Mortensen.

P o u / El/
Bærendsøn
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