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Ðimmatcctting

Brøv til Dimmalætting

Stór uppboðssøla
av gom liun lutum
Fyri fyrstu ferd
verður stór uppbodssøla av antikvariskum lutum í Føroyum.
Y vir 300 borð, stólar,
málningar, vasar og
annad verda send úr
Danm ark og skulu
seljast í ítróttarhøllini á Hálsi.

K a t r in P e t e b s e n ________
í teknirøðum sæst ofla, at
er ein á uppboóaaølu,
kann ein ikki klóra sær í
nakkanum - áðrenn tú
veit av, hevur tú boðið
5000 krónur upp á ein
blomuvasa. M en hesum
nýtist tú ikki at óttast
fyri, æ tlar tú í ítróttarhøllina á H álsi 21 . juni.
- So ringt e r tað nú ikki
- tað sæst sum oflast týðiliga, um fólk bjóða upp á

lutin ella tey bara klóra
sæ r í nakkanum , sigur
Bjørn á H eygum , sum
skal standa fyri uppboðssøluni.

K e y p ir d e y d sb ú g v
í øðrum londum eru fyritøkur, sum liva av at uppkeypa innbúgvið hjá avdeyðum og selja tað aftur.
H enda
fyntøkan,
sum
kem ur
til
Føroya,
er
donsk. Hon varð brúkt, tá
C afe N a tú r skuldi innrættast.
- E g haldi, hetta er
fyrstu ferð, hetta verður
roynt í Føroyum - ið
hvussu e r ikki í so stórum
vavi. M en nú fáa vit so at
síggja, um føroyingar fara
at keypa nakað, sigur
Bjørn á Heygum.
Lutim ir, sum verða til
søtu, eru ym sir til aldurs.
Bjørn á Heygum metir, at
teir eru um hundrað ára
gam lir og nakað yngri.

Borð, skáp, kommodur,
spegl, teppi, Ijósakrúnur
og postalínsligurar verða
at síggja tveir d a gar undan søluni.
Uppboðsh aldarin heldu r sjálvu r lu tim ar vera
áhugaverdar.
- E g haldi, tað hevði
verið stuttligt hjá fólki at
komið og hugt, um tey ikki
ætla at keypa nakað.
- E g veit ikki, um føroyingar du ga við at keypa
lutir soleiðis - ið hvussu
er hava vit ikki tradisjón
fyri hesum. Útlendsk ir
keyparar du ga ofta væl at
vurdera, og vita nógv um
lutirnar.
S jálvur hevur Bjørn á
H eygum ofta hildið uppIxiðssølur - tó ikki við so
nógvum lutum sum á hes-

Oljurádstevna
N ú um d a g a m a r v ar stórfingin sjarm uoflensivur frá
einum norskum oljufelag i
Norðurlandahusinum .
Tað er ikki so langt
síðan, norðmenn v ó m her á
landi í nakað somu ørindum, men tá høvdu teir tóverandi krúnprinsin við.
Ørindini ta ferðina vóru at
fáa okkum at byggja luxus
skip. Tann, sum minnist og
kennir úrslitið av tí ferðini,
hevur heist hu g at krym pa
tæ rnar í skónum.
E g hevði leitað m æ r til
H av n a r hendan dagin og
má siga, ut blíðskapurin
frá norðmonnunum
var
óførur, men skjótt kom eg
eftir, at vitjanin var ikki
gjørd við nøkrum øðrum
endam áli enn ut tjenu
mammon, og tað duldu teir
heldur ikki. H etta eru seru
dugnaligir,
knullharðir
vinnulívsm enn, og tað var
sera áhugavert at síggja,
hvat teir hava megnað.
Tað, sum undruði meg
stórliga var, at hvat í
him m alsins navni allu r
hesin skarin av alm ennum
skrivstovufólki gjørdi har,
h ar sást tú alm enn ar stjóra r við fýlgi sita og siggja
alvorlig út, imeðan teir
royndu at fjala geispini.

E g vil meta, at 90 prosent av luttakaranum , »ið
sótu har«, vóru fólk við
fullari alm ennari løn í
tveir d a gar og tað við
sjálvum løgmanni á odda.
Tað hava longu verið
fleiri slíkar ráðstevnur, og
kenni eg føroyingin rætt,
verður eitt ótal afturat,
áðrenn nak ar oljudropi er
vunnin. So skal hesin almenni skarin møta upp
hvørjaferð, skal nógv o|ja
pum past upp bara til lønirn a r hjá hesum fólkum.
Til tykkum, sum bjóða til
slíkar stevnur, væ lsignaðir
hugsið tykkum um, tá tit
bjóða fólki við.
Tað kann ikki verða
meiningin, at vit sum
m ugu leggja d a gar niður og
sjálvi gjalda okkura ferðir
og uppihald, næstan ikki
sleppa fram at at tosa við
gestim ar, fyri alm ennum
fólkum, sum ongan áhuga
hava á hesum økinum.
A nnars kom nógv áh u gavert fram um, hvat vit
kunnu væ nta okkum av
oljuvinnuni.
H øvuðsboðskapurin var
helst: Sláið kalt vatn í
blóðið.
B ygdam aður

»K iliutoq« um vælast á Skála
Kappingin er hørd
innan skipasmiðjuøkió. men hóast tað,
so eydnadist G unnari
Mohr, stjóra á Skipasmiðjuni á Skála at
fáa tilboðið heim
uppá um væ ling av
gam la »Ango«, sum
Royal Greenland nú
eigur.

út til allar skipasm iðjur í
Norðurlondum .
So skjótt sum Pf. Skipafelagið Føroyar hevur lossað skipið í Tórshavn fýrst i
komandi viku, fer -K iliutoq«, sum er fýrrverandi
»A ngo«. inn a Skála. H elst
verður hetta tysdagin.
Tað er Royal Cireenland,
sum eigur skipió, ið er
heim ahoyrandi í N uuk.

B eate L. J enskn

G u n n ar Mohr, stjóri, upplýsir at um vælingararbeiðið kem ur at taka einar
fimm vikur, so nóg mikið
verður at gera hjá einum
hálvthundrað monnum.
Á Skipasm iðjuni á Sk ála
beiða um 40 mans, og tað er
nóg mikið í tí dagliga. Stjórin hyggur seg i løtuni um
eftir flein handverkarum
innan stál- og maskinsmið.
Eingin
trupulleiki
skuldi verði at fingið fatur

í næstu viku fer Skipasmiðjan á S k ála undir umvælingararbeiði av grøn
lendska skipinum
Kiliutoq«.
Úm væ lingararbeiðið
hevur
Skipasm iðjan
á
S k ála við stjóranum G un nari M ohr fingið í harðari
kapping við að rar skipasmiðjur. tí um væ lin gar
arbeiði v a r nevniliga boðið

G loria Kalsø

á hesum handverkarum ,
sigu r hann.
"K iliu toq« er fyrsta skip-

h a va fingið til u m væ lin gar
frá hesum felag.
K ap pin gin
innan

skipam iðjuarbeiði
og
skipasm íð e r hørð, sig u r
G u n n a r M o h r stjóri, sum

H v a t sk u lu
o lju in n tø k u rn a r
b rú k a s t til?

neyðugt at nýta nógvan
pening til vørumenning og
marknaðarføring.

ikki vil u pplysa kostnaðin
av tí, sum um væ lin gin
skal ge rast fyri á S k ip a-

sm iðjuni á S k ála , h a r til
ber at by ggja skip upp í
longdini 70 til 80 metrar.

V æ l av a rb e id i
í 5 v ik u r

-

á i I «

H vat skulu vit b rú k a
o lju m illiard irn ar til
Peningur frá oljuvinnuni eigur m. a.
at nýtast til at
varóveita og menna
fiskivinnuna,
alivinnuna, ferdavinnuna og
smáídnaðin, so at vit
hava eitt fjøltáttað
vinnulív, tá ið oljan
er uppi. Hetta kann
gerast við at seta
pening av til marknaðarføring, nýíløgur,
at keypa upp
distributiónslið
uttanlands, og, at vit
keypa okkum inn í
útlendska fiski-,
alivinnu og møguliga
aðrar vinnur. Vit gerast sterkari á marknaðinum, og í longdini
før fyri at liva av
hesum vinnum

ið hjá Koyal G re en lan d ,
sum nú verandi e ig a r a m ir
á Sk ipasm iðju ni á SkáJa

F ø ro y sk v ir k ir e ig a
longi n ú at bjó d a
seg fra m h já
o lju felø gu n u m
V it
h ava
lagt
Føroya
næ stu ofjuráðstevnu afiu r
um bak, og stundir hava
verið at hu gsa um, hvøija
vitan vit fingu á hesum
ráðstevnum . Eitt er givið,
oljufeløgini hava áh u ga í
Føroyum
sum
oljuøki.
V ónandi m egna vit at
brúka hendan áh u gan soleiðis, at føroyskar fyritøkur kunnu b yggja sæ r
ein m arknað upp í oljuvinnuni.
K røvini
til
fýritøkur,
sum veita vørur og tænastur
til
oljuvinnu
á
norskum , bretskum ella
føroyskum øki, eru tey
somu. M egna vit ikki at
veita oljufeløgunum , sum
bora hjá grannum okkara,
tæ r neyðugu vørur og tænastur, so verður trupult at
vera við, tá arbeiði verðu r
á føroyskum øki.
T í er um ráðandi hjá føroyskum fyritøkum longu

nú, meðan áhugin hjá oljufeløgunum er har, at bjóða
seg fram .
Politisku m yndugleikarnir eiga suni skjótast at
gera nak rar karm ar, soleiðis at føroyskar fyritøku r hava m øguleika at
m enna seg innnan hesa
vinnu, sum kann geva
okkara vinnulívi eitt bein
aflu rat at standa á.
Við flutningsm øguleikunum og nym ótans kunningartøkni er ikki neyðugt
einans at hyggja at ráevnunum í o kkara litla landi.
Eitt væ lútbúgvið og raskt
fólk er okkara besta tilfeingi. Tískil h ava vit góða r m øguleikar at finna
að rar vinnum øguleikar.
O lja n er í grannalagnum, so tað er b ara at fara í
gongd.

B úskapur
o k k a ra o v lítil o g
v ið k v æ m u r
U m tað hendir, sum næstan øll vænta, at olja er í føroysku undirgrundini, fáa

vit heilt að rar trupulleikar
at beijast við.
B ú sk apu r okk ara er htil
og viðkvæmur, og tað skal
ikki nógv til fýri at avlaga
hann. G itin g ar h a va verið
fram m i um hvu ssu nógvan pening, vit fara at
vinn a ú r oljuni. Løgtingsm aðurin H eini O. Heinesen vísir í ein ari blaðgrein
á, at um føroyski landgru m iu rin kann metast
ájavnt
við
tann
hetlendska, so er virðið á gass
og olju ein ar 800-1000
m illiardir krónur.
B úsk aparfrøðingurin
H erm an n O skarsson metir at oljuvinnan fer at
leggja 1-5 m illiardir eftir í
sam felagnum árliga, og, at
hesin
peningur
kann
koma at avlaga prís- og
lønarstøðið í sam felagnum, og harvið køva alla r
aðrar vinnur. H esin ótti er
ikki uttan orsøk. V it hava
royndir frá 80’unum , tá ið
vit árliga øktu um lántøkuna frá útlandinum við
uml. 1 mia. kr., sum førdi
við sæ r øktan aktivitet og
m angul uppá arbeiðm egi,
og harvið eitt avlagað lønarstøðið í allari vinnuni.
O ljan e r eitt tilfeingi,
sum ikki endurnýggjast.
U m oljan varð ar 10 - 100200 ár, vita vit ikki. T í er
um ráðandi, at peningur
frá oljuni ikki av laga r
prís- og lønarstøðið og harvið m inkar um kappingarføríð hjá
útflutningsvinnum
okkara,
eisini
teimum, sum tæna oljuvinnuni.

V it eiga at gera eina ætlan
yvir eitt longri tiðarskeið,
hvussu vit brúka hendan
pening. Tað, sum fer at
koma inn í skatti og avgjøldum frá oljufeløgunum
er fyri ein part neyðugt at
seta í útlendskar peningastovnar, soleiðis at okkara
heimligi búskapur ikki avlagast.
Ein partur kann tó brúkast til at menna og varðveita að rar vinnur. T.d. setast í grunn ella í eitt felag,
sum hevur til endam ál at
varðveita og menna verðandi - og nýggjar vinnur,
sum ikki eru heinleiðis
tengdar at oljuvinnuni.
Talan kann vera eitt nú um
fiskíVinnuna, alivinnuna,
ferðavinnuna,
tænastuvinnuna,
skipasmíð
og
smáídnað.

M a rk n a ú a rfø ri n g
Tað er ein sannroynd, at vit
brúka alt ov lítið av peningi
til
at
vørumenna
og
m arknaðarføra fømyskar
fiskavørur. Sum dømi kann
nevnast, at ein av orsøkunum til at merkið Royal
G reenland er betur kent á
brúkaram arknaðinum enti
t.d. o kkara Faroe, er ivaleyst tann, at grønlendinga r nýta einar 30 mió. kr.
árliga til marknaðarføring.
Skulu vit gera okkum galdandi við lidnum vørum
undir fømyskum merki til
endaliga
brúkaran,
er

K e y p a u p p v ir k ir í
ø ð ru m iondum
V it siggja í løtuni, at norðmenn keypa seg inn í alivinnuna í Hetiandi, Skotiandi, C’hile og nú í Fømyum. H etta verður gjørt fyri
at sita á einum størri parti
av m arknaðinum og eisini
fyri at keypa kappingarn eytam ar út. A fturat hesum, økir tað um tryggleik
an hjá kundunum, við tað
at teir vita við vissu, at teir
altíð
fáa
vøruna,
teir
ynslya.
Gongdin
á
marknaðinum innan m atvørur er
ein miðsavnan á keyparasíðuni. Vit síggja størri og
størri part av vørum verða
bjóðaðar út gjøgnum stórar
matstovu- og handilsketur.
H etta kann geva okkum
møguleikar. Eitt nú eiga vit
at seta nakað av oljupengunum í tílíkar fyritøkur
fyri at fáa ávirkan, og á
tann hátt betra um møguleikarnar at selja lidnar
fiskavørur.

L o g is tik k u r
(flu tn in g u r v.m.)
Tann mest virðismikla vøran av fiski, vit flyta út, eru
feskir fiskaúrdráttir. H er
er tann vansin, at flutningskervið ikki er nøktandi, soleiðis at vit kunnu
veita vørur til marknaðin
hvønn d a g í vikuni.

í dag verður nógv tosað
um at verða tryggur veitari, tvs. at kunna levera
røttu vøruna til rætta tíð.
U m vit skulu náa teir røttu
prísim ar, er neyðugt at
tann
føroyski
veitarin
kann uppfylla hesi krøv,
sum í fyrstu syftu tykjasl
yvirkomilig, men sum í
roynd og vem eru ein stóru r trupulleiki, ikki bert sjóvegis, men eisini landvegis.
T í skulu vit brú ka nakað
av o(jupengunum til eitt
fúllfíggjað
flutningskervi
frá veitara til brúkara.
H etta verður gjørt við at
keypa t.d. utlendsk flutnings- og distrubitiónsfeløg.

N ý m ó ta n sg e rd
o g n ý ílø g u r
90’ini hava verið tung fyri
føroyskt vinnulív. Litil og
eingin peningur hevur verið til nýfløgur. Tí e m skip
og
virkir
afturúrsilgd
tøkniliga.. K apitalur til nýfløgur og nýmótansgerð
hevði gjørt fiski- og ahvinnuna meira kappingarføra.
íløgur
í materiella
og
menniskjaliga tøkni hevði
gjørt tað meira áhugavert
at velja sæ r lívsstarv innan
hesar vinnur.
Trupult er eisini at lúka
góðskustýringarkrøvin i,
sum
marknaðarlondini
seta. H etta krevur íløgur,
sum kundu verið fíggjaðar
við oljupeningi.

Ú tb ú g v in g
Ein onnur trejá fyri at
okkara eftirkomurar koma

at njóta gott av oljupengunum er, at útbúgvingarøkið verður styrkt, soleiðis
at fraintíðar føroyingurin í
miðal verður best útbúni
heimsborgarin. Við nýmótans kunningartøkni
og
góðum flutningsmøguleikum liggja forðingam ar ikki
í, h var tú býr ella hvussu
nógva rávøru, land títt eigur. Tann virðismiklasta rávøran í einum landi, er eitt
væ lútbúgvi fóik.

U in o n gin o lja er,
H v a t so??
U m vit um nøkur á r finna
út av, at eingin olja er í
undirgrundini, ja, so hava
vit heldur ikki trupulleikar
av at finna út av, hvat vit
skulu brú ka oljupengarnar
til.
Vónandi hava føroyskar
fyritøkur til ta tíð megnað
at brúkt tann áhuga, oljufeløgini í d a g vísa okkurn,
til at fáa fótin fastan hjá
oljufeløgunum, so vit hóast
alt fáa nakað burturúr. Vit
hava ikki ráð til at lata
nakran
møguleika
fara
framvið uttan at gera brúk
av honum.
M en felags fyri báðar
møguleikar, við ella uttan
olju, er, at vit verða góðkendir á einum høgum
altjóða støði.
T í givið er, at við ella uttan olju, so fara altjóða oljufeløgini at hava stórt virksemi í okkara øki fleiri ár
fram í tíðina.

