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Skiparin á Antuut

Góðtekur ikki eina bót
tí hann er l()0*fr vísur í, at hann hevur rætt
Vit hava tosað við Sonna 
Johannesen, skipara uin- 
borð á Antuut, sum greiðir 
frá, tá ið teir hósdagin sótu 
IVi tíma í rættinum í 
Trontsø, i sambandi við, at 
teir eru ákærdir fyri at hava 
fiskað 103 tons av toski ov 
nógv.

Mánadagin feliur dómur, 
og Sonny sigur,. at teir 
gjordu tað, teir kundu fyri at 
geva eina so reiðiliga frá- 
greiðing sunt gjørligt.

Víðari greiðir hann frá, at 
tað er so lítið hald í tí, sum 
mótparturin førir fram, at 
hevur dóntarin dropan av 
skili, so døniir hann til fyri- 
muns fyri Antuut.

Saltfiskur svinnur
- Serkonir, sum vóru kall- 
aðir inn í rættin í hesi trætu- 
ni. og kallaðu seg fylkis- 
stjórar og deildarstjórar í 
eftirlitsverkinum fyri salt- 
tisk, søgdu, at saltfiskur 
svinnur einki.

- Hetta vísir klárt, hvussu 
lítið skil teir hava fyri salt- 
fiski. - Teir siga, at saltfisk- 
ur svinnur 6 teir fyrstu dag- 
arnar, og aftan á sætta dagin 
svinnur hann so lítið, at tað 
sæst ikki á honum.

Sonny heldur fram, at 
saltfiskur svinnur so øgiliga 
nógv. - Sjálvt um hann ligg- 
ur einar 3 mánaðir, svinnur 
hann alla tíðina. Tað er 
ikki, fyrr enn hann verður til 
klippfisk, at hann heldur 
uppat at svinna. - So leingi 
hann eitur saltfiskur svinnur 
hann. Tað er bara minni, jú

Sonny Johannesen, skipari 
á Antuut

eldri fiskurin verður, - men 
hann svinnur, sigur skiparin 
á Antuut.

Sonny hevur nógvar 
royndir viðvíkjandi sali 
fiski, og greiðir frá, at tá ið 
teir fyrr plagdu at vera í 
Grønlandi. - stúvaðu teir 
lastina væl virðiliga, men tá 
ið teir t.d. komu til Esbjergs 
at landa einar 3 mánaðir 
aftaná, so var fiskurin ein 
hálvan metur frá dekkinum.

Men norðmenninir halda 
fast við, at saltfiskurin ikki 
svinnur, og tí vilja teir held- 
ur ikki broyta rúmdina, tá ið 
teir rokna út tonsatalið hjá 
Antuut.

Norðmenn máldu rúm- 
dina upp ein dag, og ikki 
fyrr enn 5 dagar seinni 
hvussu nógv kubik var fyri 
hvørt kilo, samstundis sum 
teir halđa fast við at brúka

somu rúmdina, sum teir 
máldu 5 dagar framman 
undan Hesum mótmælir 
Sonny Johannesen.

(irønlendskur bátur
Sonny sigur frá, at tann eini 
serfrøðingunn Ame Lother 
hevur verið í Føroyum og 
hildið fyrilestur um góðsku 
av fiski.

- Eg vil ikki hopa, at før- 
oyingar hava lurtað eftir 
honum, sigur Sonny og 
heldur fram, at góðskan á 
norska fiskinum er so nógv 
lægri enn á tí føroyska fiski- 
num. - Eingin útfluttur fisk- 
ur hevur so gott orð á sær 
sum føroyski hagreiddi 
fiskurin, sigur hann.

Sonny Johannesen dugir 
ikki rættiliga at skilja, hví 
norðmennti hesum førinum 
siga, at Antuut er eitt dømi 
um, hvussu føroyingar ræna 
í norskum sjógvi. tí Antuut 
er ein grønlendskur bátur 
og hevur einki við Føroyar 
at gera, uttan at nakrir før- 
oyingar eru við.

- Umframt at meginpart- 
urin av manningini eru 
grønlendingar, hava teir 
føroyingarnir, sum eru við 
bátinum, verið so leingi í 
Grønlandi tilsamans, at teir 
kundu fingið fullan grøn- 
lenđskan borgararætt, sigur 
hann.

Fiskurin minkaður
Tað, sum verður avger- 

andi mánadagin. er, um 
dómarin tekur fyrilit við tí, 
sum vit siga ella tað, sum 
fylkisstjórin sigur.

Vit hava lagt so nógv 
dømi fram fyri honum frá 
veruleikanum, um hann 
lurtar eftir hesum, vita vit so 
ikki.

Viðvíkjandi teimum 
103 tonsini, sum vit eru 
ákærdir fyri at hava fiska ov 
nógv, er fyrilit ikki tikið við, 
at útrokningarhátturin er 
broyttur, men ákærin hevur 
lovað, at tað skuldi roknast 
út frá tí nýggja faktorinum, 

sum Grønland tó enn einki 
hevur fingið at vita um.

- Um teir t.d. høvdu farið 
i lastina nú, er tað ein heilt 
onnur rúmd. - Vit hava nú 
ligið inni í 10 dagar og fisk- 
urin er minkaður heilt nógv.

Upp á fyrispumingin um 
hann nú fer í fongsul, sigur 
Sonny, at hann segði við 
dómaran, at hann góðtók 
ikki eina bót, tá ið hann var 
so 100% vísur í, at hann 
hevði rætt.

- Eg vildi heldur fara í tey 
stríputu klæðini, so skuldu 
teir standa fyri skommini, tá 
ið fiskurin verður vigaður 
og landaður.

- Tað skal kannast til 
fullnar, um vit verða dømd- 
ir, og tá skulu veruligu tølini 
koma fram. - Norðmenn 
siga, at tað eru yvir 200 tons 
í lastini. Hetta er fullkomul- 
iga burturvið. Vit hava mett 
lastina til millum 160 og
170 tons, og vit hava givið
171 tons upp, fyri at vera á tí
tryggu síðuni. Vit hava gívið 
meira upp í rundum fiski, 
enn vit veruliga hava. - 
Norðmenninir eru veruliga 
strævnir, sigur Sonny Jo- 
hansen at enda við Dimma- 
lætting. §

Søren Christiansen, stjóri í Statoil:

Stór Statoil-útbygging fyri 
2,2 mia. kr. í Kalundborg
Oljufyritøkan skal byggja kondensat-reinsiyerk í Danmark - Farið 
verður undir útbyggingina fyrst í 1993 -  í kjalarvørrinum av út- 
byggingini verða nógv arbeiðspláss bæði í sambandi við sjálva bygg- 
ingina og innan smærri fyritøkur, ið fáa tilknýti til Statoil -  Kon- 
densat er at meta við ógvuliga lætta ráolju
í fundi í gjár avgjørdi 
nevndin í oljufyritøkuni 
Statoil at útbyggja reinsi- 
verkið, raffinaderíið, í Ka- 
lundborg við einum anleggi 
til kondensat-reinsan, 
kondensat-raffinering, upp- 
lýsir stjðrin á Statoilfyritøk- 
uni í Føroyum, Søren Chri- 
stiansen.

Kostnaðurin av hesi út- 
byggjan er mettur til 2,2
mia. kr.

Kondensat er er meta 
sum ein ógvuliga løtt ráolja.

Serfrøðingar innan
norsku oljufýritøkuna Stat- 
oil hava mett, at nýggja an- 
leggið kemur at verða ført 
fyri at reinsa 1 mió. t til 0,7 
mió. t av bensini og 0,3 mió. 
t diesel/jet brennievni.

Nýggja anleggið verður 
lutað sundur í fleiri smærri 
eindir:

: Destillatiónsanlegg til 
framleiðslu av rábensini, 
petroleum og gassolju.

- Reformering og iso- 
mering av rábensini.

- Avsvovling av gass- 
oljum.

- 4 nýggir tangar, rørleid- 
ningar til pierar og onnur 
hjálparanlegg.

Nógv nýggj 
arbeióspláss
Hægsta orkunýtslan av 
samlaða útbygda reinsi- 
verkinum fæst innan tekn- 
iska økið, um menn í staðin 
fara at tilvirka 0,6 mió. 
kondensat, og samstundis 
økja ráoljugjøgnumgongd- 
ina til 4,2 mió t Tá kann 
røkkast uppá 4,8 mió t. til- 
samans. Hetta er ein orku- 
øking uppá 30 pst. sammett

við núverandi reinsiverkið 
hjá Statoil í Kalundborg.

Alt hetta arbeiðið kemur 
at økja munandi um talið á 
arbeiðsfólki á reinsiverk- 
inum. í løtuni arbeiða 200 
fólk har, men neyðugt verð- 
ur við 50 fólkum aftrat.

Haraftrat koma umleið 
hálvthundrað nýggj ar- 
beiðspláss hjá undirleve- 
randørum av vørum og tæn- 
astum av ymiskum slag til 
víðkaða reinsiverkið.

Byggisamráðingar
Sambært eini detailprojekt- 
ering verður hildið, at 
byggiarbeiðið kann byija 
longu tíðliga næsta ár, og 
skuldi reinsiverkið helst 
verði liðugt longu síðst í 
1994.

Enn er ikki avgjørt, hvør 
skal hava av høvuðsen- 
treprisuni av byggingini. 
Arbeiðið er boðið út í inter- 
nationalari útbjóðing, og 
fara samráðingar í løtuni 
fram hesum viðvíkjandi. 
Tær verða væntandi lidnar 
um fáar vikur, upplýsir Sør- 
en Christiansen, stjóri.

Byggiarbeiðið er mett til 
uml. 1000 mansár, ella til 
700 arbeiðsmenn í byggi- 
tíðini.

Nevndin í Statoil upplýs- 
ir, at orsøkin til, at konden- 
sat-reinsingin skal vera í 
Kalundborg, eru fleiri.

VíAkingar-møguleikar
Við at útbyggja reinsiverkið 
í Kalundborg verður størri 
virksemi av løttu ráoljuni 
har Reinsiverkið kemur at 
liggja væl fyri f allar mátar

Søren Christiansen, 
stjóri í Pf. Statoil, Føroyar

m. a. við at liggja nær við 
Eystursjógvin, og møgu- 
leikar at víðka uppaftur 
meiri um virkið, eru eisini til 
staðar, um neyðugt verður 
at økja um framleiðsluna.

Kondensat er at meta 
sum ógvuliga løtt ráolju, ið 
kemur fram í shmhandi við 
nátúrgassframleiðslu.

Diesel og fýringsgassolja

frá Kalundborg kunnu 
framleiðast við einum sváv- 
ulinnihaldið uppá minni enn 
0,05 pst. við nýggja anlegg- 
inum. I Danmark er annars 
hægsta mark hesum við- 
víkjandi 0,2 pst.

Kalundborg 
stóran tvdning
Sum omanfyri nevnt kemur 
kondensat við framleiðslu 
av natúrgassi. Nøgdin 
broytist alt eftir, hvørjum 
oljuøki, talan er um. Eisini 
úr danska partinum av 
Norðsjónum kemur kon- 
densat, tó kanska ikki í so 
stórum nøgdum. Tí hevur 
kondensatið higartil verið 
blandað uppí ráoljuna frá 
donsku oljuøkjunum fram 
til i dag.

í norska partinum av 
Norðsjónum eru fleiri øki 
undir útbyggjan, har kon- 
densat-parturin er ógvuliga 
stórur. Um tvey ár kemur 
framleiðslan f Sleipner-øk- 
inum í gongd , og seinni 
verður tað Troll-økið, ið er 
ógvuliga stórt og víttfevn- 
andi. Av somu orsøk verður 
hildið, at tað er uppá tíðina, 
at byggja eitt kondensat- 
reinsianlegg longu nú, so 
tað verður klárt, tá gongd 
kemur á hini bæði oljuøkini.

Tann oljuframleiðsla, 
sum kemur fram við kon- 
densat sum grundarlag, er 
ein dygdarvøra, og tí fer út- 
byggingin í Kalundborg at 
merkja, at reinsiverkið har 
kemur at fáa stóran týdning 
fyri tey krøv, ið umhvørvið 
kemur at seta, til ta tfð og f 
tíðini frameftir.

B.

Óli Jacobsen, fiskim.felagsform.:

Yvírmannafeløgini bluffaðu
- Onki hald var í hóttanunum hjá yvirmannafeløgunum um, at 
yvirmenn, ið meldaðu seg inn í okkara yvirmannafelag, vórðu úti- 
hýstir úr altjóða felagnum fyri yvirmenn, ITF, sigur formaðurin í 
Føroya fískimannafelag, Óli Jacobsen. Hann sigur, at Fiskimanna- 
felagið nú fer at tryggja seg soleiðis, at tílíkt »apukattavesin« ikki 
endurtekur seg
- Føroysku yvirmannafel- 
øgini bluffaðu, og annað 
felagið, Maskinmeistarafel- 
agið, framdi beinleiðis sátt- 
málabrot, og hetta vænta vit 
fær avleiðingar, sigur Óli 
Jacobsen, sum er sera 
ónøgdur við tann fram- 
ferðarhátt, ið Skipara & 
Navigatørfelagið- og Ma- 
skinmeistarafelagið nýttu 
undir verkfallinum.

- Eg havi verið í sam- 
bandi við leiðandi fakfel- 
agsfólk í Danmark og greitt 
frá støðuni. Og tey eru á ein- 
um máli, at her er ikki talan 
um eitt veruligt verkfall, og 
tey síggja heilt greitt, at tað 
eina felagið, Maskinmeist- 
arafelagið, er lopið frá eini 
undirskrivaðari avtalu.

- Donsku fakfelagsfólk- 
ini vilja leggja høvdið á 
blokkin fyri, at ongin yvir- 
maður verður blokeraður í 
norðurlendskum høpi, á 
einum tílíkum grundstøði.

sigur Óli Jacobsen.

FgiA yvirmannafelag
Tá Fiskimannafelagið fekk 
tað fatan, at verkfallið varð 
vent meira móti Fiski- 
mannafelagnum, enn tað 
var ein sáttmálaspurningur 
millum yvirmannafeløgini 
og Føroya Reiðarafelag, 
avgjørdu tey at stovna egna 
yvirmannadeild.

- Uppskotið um at stovna 
eina yvirmannadeild er 
samtykt á landsfundi. Og 
treytirnar fyri at fáa sett 
hetta í verk er, at máiið 
verður sent út til limimar til 
uratkvøðu.

- Og tað er heilt greitt, at 
vit vilja hava yvirmanna- 
deildina tilreiðar, um tflíkar 
apukattalótir aftur koma 
undan kavi, sum vit nú hava 
verið vitni til. Vit vilja tá 
fara út at krevja samráðing- 
arrættin til hetta, sigur Oli

jacobsen.

Maskinmeistarar 
undir lupp
Eiskimannafelagið følir seg 
beinleiðis snýtt av Maskin 
meistarafelagnum, sum tey 
siga hevur svikið og framt 
sáttmálabrot mótvegis 
Fiskimannafelagnum.

Maskinmeistarafelagið 
hevur skrivað undir ein sátt- 
mála við okkum, og hesin 
sáttmáli er so dyggiliga 
skúgvaður til viks- og nær- 
mast gjørdur til onkis undir 
verkfallinum. Og slíkt má 
rópast illoyalitetur, sigur 
Óli Jacobsen.

Hann vísir á, at Fiski- 
mannafclagið gjørdi sítt til, 
at Maskinmeistarafelagið í 
síni tíð gjørdist limur í ITF 
(altjóða transportarbeiðara 
felagsskapinum). Men eftir 
tann illoyalitet, ið Maskin-

meistarafelagið vísti undir 
verkfallinum, fer Fiski- 
mannafelagið at heita á 
ITF, um at taka limaskapin 
hjá Maskinmeistarafelag- 
num upp til nýggja viðgerð.

- Tað sigur seg sjálvt, at 
ávís krøv verða sett til ein 
limaskap í felagsskapi í al- 
tjóða høpi - eisini til loyalit- 
et móti øðrum felag í sama 
felagsskapi.

- Og tí meta vit tað vera 
rætt, at hesin spurningur 
verður tikin til viðgerðar 
hvat føroyska maskinmeist- 
arafelagnum viðvíkur, sigur 
Óli Jacobsen, formaður í 
Føroya fiskimannafelag.

Óli Jacobsen er sjálvur 
formaður í fiskimanna- 
deildini hjá ITF, og hendan 
formanssess hevur hann 
havt í gott 11 ár.

Gdm-

Pf. Danberg steðgað
Ein av stóru byggifyritøkunum í Havnini 
hevur verið novdd at steðga virksemi sínum
Á eykaaðalfundi fyrr í viku- 
ni varð samtykt, at Pf. Dan- 
berg í Tórshavn skuldi fara í 
likvidatión.

Byggifyritøkan Danberg 
var upprunaliga ein av 
teimum stóru fyritøkunum í 
Havnini, og hevði hon eitt 
mundi ógvuliga nógv fólk í 
arbeiði og nóg mikið um at 
vera.

Upprunaliga æt byggi- 
fyritøkan Pf. Danberg & 
Sørensen. Seinni varð navn- 
ið broytt til bara at eita Pf.

Danberg.
Seinastu tíðina eru mong 

byggifeløg farin av knóran- 
um, serliga hevur minkaða 
byggivirksemi rakt smærru 
byggifyritøkurnar, men við 
Pf. Danberg er eisini ein av 
teimum stóru, sum í mong 
ár hevði úr at gera, følt seg 
noydda til at taka endaliga 
stigið og fara í likvidatión.

Sum likvidator er Ólavur 
Jákup Kristoffersen valdur.

B.

íslendski ríkiskassin:

Størsta hall 
í 40 ár
Er 12,6 mia. ísl. kr.

REYKJAVIK (Sverrir Pórðarson)
Fyribils yvirlif yvir fíggjar- 
støðu ríkiskassans við árs- 
lok 1991 varð almanna- 
kunngjørt hosdagin.

Tað var FBÓrik Sophus- 
son fíggjarmálaráðharri, ið 
greiddi frá ovurstórum und- 
irskoti, sum makin ikki er

sæddur til tey seinastu 40 
árini.

Fíggjarmálaráðharrin 
upplýsti, at undirskot ríkis- 
kassans seinasta ár er 12,6 
milliardir íslendskar
krónur, sum svarar til 1,3 
mia. føroyskar. A

U N G D Ó M S  T IN G IÐ  ’

»Framtíðina eiga vit!«
Á  øðrum  sinni hittast tey politisku ungm annafeløgini í  F øroyum  
a t tingast um  sam felagsspum ingar.
011 tey politisku ung- 
mannafeløgini í Føroyum 
halda hetta vikuskiftið 
ungdómsting á Háskúl- 
anum f Havn.

Hetta er aðru ferð, skip- 
að verður fyri tflíkum tingi. 
Fyrru ferð var á heysti 
1989, og er ætlanin, at 
hetta sfðan skal verða eitt 
árligt tiltak.

Endamálið við hesuni 
tiltaki er at fáa í lag kjak 
um spurningar, sum hava

áhuga millum ungfólk.
011 feløgini verða um- 

boðað við seks umboðum, 
sum øll hava hvør sína at- 
kvøðu. Arbeitt verður við 
seks evnum, sum feløgini 
frammanundan hava valt. 

Evnini eru hesi:
1. Ungdómsarbeiðsloysi
2. Ríkisrættarliga støða 

Føroya og EF
3. Javnstøða
4. Almennar fløgur og 

framtíðar útbyggingar

5. Útbúgvingarstuðul
6. Stjórnarskipan Føroya 
Stigtakararnir siga, at 
ætlanin er at ungdómsting- 
ið skal skriva eina niður- 
støðu um øll evnini, sum 
skal sendast løgtinginum. 
Hetta varð eisini gjørt sein- 
ast tá ungdómsting var.

Um hvønn týdning, hetta 
ting sum heild kann koma 
at hava, siga politisku ung- 
mannafeløgini vera ilt at 
meta um, - men bert tað, at

ungdómur við ymiskum 
politiskum hugsjónum 
kemur saman, halda tey 
hava stóran týdning.

Feløgini gera vart, at eitt 
nú málið um rúsdrekkaióg- 
ina hevur sín uppruna í 
ungdómstinginum seinast.

Gjárkvøldið kl. 19.30 
varð tingið sett og heldur 
fram í dag.

Smokie-konsertin:

Páll Arge skuldsettur
Ov nógv atgongumerki vórðu seld, tey vórðu seld áðrenn loyvi varð 
givið og afturlatingarlógin varð brotin
Fyrireikaramir av konsert- 
ini á Hálsi við bólkinum 
Smokie, verða nú av løg- 
regluni skuldsettir fyri ym- 
iskt óregluligt f sambandi 
við konsertina.

Súni Vinter, støðleiðari, 
sigur at fyrireikaramir 
verða skuldsettir fyri fleiri 
brot. Skuldsetingarnar 
verða reistar, bæði móti fel- 
agnum ið stóð fyri konsert- 
ini, og persónliga móti 
manninum aftanfyri alt 
Páll Arge.

Um Páll Arge kann missa 
loyvi at skipa fyri tflfkum 
konsertum aftur, vil Súni

Vinther hvørki vátta ella
avsanna.

Fleiri brot
Fyri tað fyrsta varð lýst við 
konsertini og atgongumerki 
seld, áðrenn loyvið varð 
givið til konsertina.

Fyri tað næsta vardi kon- 
sertin so leingi, at hon var í 
strfð við afturlatingarlóg- 
ina.

Fyri tað triðja var alt ov 
nógv fólk í høllini, og har 
vóru eisini alt ov fá fólk at 
halda skil á tf stóru fólka- 
mongdini.

Súni Vinther sigur, at 
fyrireikaramir seldu alt ov 
nógv atgongumerki. Nøkur 
atgongumerki vórðu seld í 
handlunum, og hesi vóru 
vanlig og prentað atgongu- 
merki.

Fyrireikaramir hava tó 
eisini prentað síni egnu, tey 
sokallaðu pall passini. Til- 
samans heldur løgreglan, at 
alt ov nógv atgongumerki 
og pall-pass vórðu seld ella 
útflýggjað.

Alt ov nógv
Súni Vinther sigur, at teir

hava vissu fyri, at alt ov 
nógv vóru inni. Hesum hava 
fyrireikararnir skyldu at 
halda eyga við - tað gjørdu 
teir ikki.

Løgreglan hevur sína 
meting, um hvussu nógv 
vóru inni í høllini, men vil 
ikki út við tølunum.

Aftaná at skuldsetingar- 
nar eru fyrilagdar teimum 
ákærdu, skal málið viðger- 
ast enn einaferð av løg- 
regluni, og so er tað upp til 
fútan at reisa ákæru.
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