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Stór uppboðssøla 
av gomliun lutum
Fyri fyrstu ferd 
verður stór uppbods- 
søla av antikvarisk- 
um lutum í Føroyum. 
Yvir 300 borð, stólar, 
málningar, vasar og 
annad verda send úr 
Danmark og skulu 
seljast í ítróttar- 
høllini á Hálsi.

K a t r in  P e t e b se 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. Men hesum  
nýtist tú ikki at óttast 
fyri, ætlar tú í ítrótt- 
arhøllina á Hálsi 21. juni.

-  So ringt er tað nú ikki 
-  tað sæst sum oflast týði- 
liga, um fólk bjóða upp á

lutin ella tey bara klóra 
sær í nakkanum, sigur 
Bjørn á Heygum, sum 
skal standa fyri upp- 
boðssøluni.

Keypir deydsbúgv
í øðrum londum eru fyri- 
tøkur, sum liva av at upp- 
keypa innbúgvið hjá av- 
deyðum og selja tað aftur. 
Henda fyntøkan, sum 
kemur til Føroya, er 
donsk. Hon varð brúkt, tá 
Cafe Natúr skuldi inn- 
rættast.

-  Eg haldi, hetta er 
fyrstu ferð, hetta verður 
roynt í Føroyum -  ið 
hvussu er ikki í so stórum 
vavi. Men nú fáa vit so at 
síggja, um føroyingar fara 
at keypa nakað, sigur 
Bjørn á Heygum.

Lutimir, sum verða til 
søtu, eru ymsir til aldurs. 
Bjørn á Heygum metir, at 
teir eru um hundrað ára 
gamlir og nakað yngri.

Borð, skáp, kommodur, 
spegl, teppi, Ijósakrúnur 
og postalínsligurar verða 
at síggja tveir dagar und- 
an søluni.

Uppboðshaldarin held- 
ur sjálvur lutim ar vera 
áhugaverdar.

-  Eg haldi, tað hevði 
verið stuttligt hjá fólki at 
komið og hugt, um tey ikki 
ætla at keypa nakað.

-  Eg veit ikki, um føroy- 
ingar duga við at keypa 
lutir soleiðis -  ið hvussu 
er hava vit ikki tradisjón 
fyri hesum. Útlendskir 
keyparar duga ofta væl at 
vurdera, og vita nógv um 
lutirnar.

Sjálvur hevur Bjørn á 
Heygum ofta hildið upp- 
Ixiðssølur -  tó ikki við so 
nógvum lutum sum á hes-

Brøv til Dimmalætting

Oljurádstevna
N ú um dagam ar var stór- 
fingin sjarmuoflensivur frá 
einum norskum oljufelag i 
Norðurlandahusinum.

Tað er ikki so langt 
síðan, norðmenn vóm her á 
landi í nakað somu ørind- 
um, men tá høvdu teir tó- 
verandi krúnprinsin við. 
Ørindini ta ferðina vóru at 
fáa okkum at byggja luxus 
skip. Tann, sum minnist og 
kennir úrslitið av tí ferðini, 
hevur heist hug at krympa 
tærnar í skónum.

Eg hevði leitað mær til 
Havnar hendan dagin og 
má siga, ut blíðskapurin 
frá norðmonnunum var 
óførur, men skjótt kom eg 
eftir, at vitjanin var ikki 
gjørd við nøkrum øðrum 
endamáli enn ut tjenu 
mammon, og tað duldu teir 
heldur ikki. Hetta eru seru 
dugnaligir, knullharðir 
vinnulívsmenn, og tað var 
sera áhugavert at síggja, 
hvat teir hava megnað.

Tað, sum undruði meg 
stórliga var, at hvat í 
himmalsins navni allur 
hesin skarin av almennum  
skrivstovufólki gjørdi har, 
har sást tú almennar stjór- 
ar við fýlgi sita og siggja 
alvorlig út, imeðan teir 
royndu at fjala geispini.

Eg vil meta, at 90 pro- 
sent av luttakaranum, »ið 
sótu har«, vóru fólk við 
fullari almennari løn í 
tveir dagar og tað við 
sjálvum løgmanni á odda.

Tað hava longu verið 
fleiri slíkar ráðstevnur, og 
kenni eg føroyingin rætt, 
verður eitt ótal afturat, 
áðrenn nakar oljudropi er 
vunnin. So skal hesin al- 
menni skarin møta upp 
hvørjaferð, skal nógv o|ja 
pumpast upp bara til lønir- 
nar hjá hesum fólkum.

Til tykkum, sum bjóða til 
slíkar stevnur, vælsignaðir 
hugsið tykkum um, tá tit 
bjóða fólki við.

Tað kann ikki verða 
meiningin, at vit sum  
mugu leggja dagar niður og 
sjálvi gjalda okkura ferðir 
og uppihald, næstan ikki 
sleppa framat at tosa við 
gestimar, fyri almennum  
fólkum, sum ongan áhuga 
hava á hesum økinum.

Annars kom nógv áhuga- 
vert fram um, hvat vit 
kunnu vænta okkum av 
oljuvinnuni.

Høvuðsboðskapurin var 
helst: Sláið kalt vatn í 
blóðið.

B ygd am aðu r

»Kiliutoq« umvælast á Skála
Kappingin er hørd 
innan skipasmiðju- 
økió. men hóast tað, 
so eydnadist Gunnari 
Mohr, stjóra á Skipa- 
smiðjuni á Skála at 
fáa tilboðið heim 
uppá umvæling av 
gamla »Ango«, sum 
Royal Greenland nú 
eigur.

B eate L. Jenskn

í næstu viku fer Skipa- 
smiðjan á Skála undir um- 
vælingararbeiði av grøn 
lendska skipinum Kiliu- 
toq«.

Úmvælingararbeiðið 
hevur Skipasmiðjan á 
Skála við stjóranum Gunn- 
ari Mohr fingið í harðari 
kapping við aðrar skipa- 
smiðjur. tí umvælingar 
arbeiði var nevniliga boðið

út til allar skipasmiðjur í 
Norðurlondum.

So skjótt sum Pf. Skipa- 
felagið Føroyar hevur loss- 
að skipið í Tórshavn fýrst i 
komandi viku, fer -Kiliut- 
oq«, sum er fýrrverandi 
»Ango«. inn a Skála. Helst 
verður hetta tysdagin.

Tað er Royal Cireenland, 
sum eigur skipió, ið er 
heimahoyrandi í Nuuk.

Væl av arbeidi 
í 5 v ikur
Gunnar Mohr, stjóri, upp- 
lýsir at umvælingararbeið- 
ið kemur at taka einar 
fimm vikur, so nóg mikið 
verður at gera hjá einum  
hálvthundrað monnum.

Á Skipasmiðjuni á Skála 
beiða um 40 mans, og tað er 
nóg mikið í tí dagliga. Stjór- 
in hyggur seg i løtuni um 
eftir flein handverkarum  
innan stál- og maskinsmið.

Eingin trupulleiki 
skuldi verði at fingið fatur

á hesum handverkarum, 
sigur hann.

"Kiliutoq« er fyrsta skip-

ið hjá Koyal Greenland, 
sum núverandi e igaram ir  
á Skipasmiðjuni á SkáJa

hava fingið til um vælingar 
frá hesum felag.

Kappingin innan

skipamiðjuarbeiði og
skipasmíð er hørð, sigur 
Gunnar Mohr stjóri, sum

ikki vil upplysa kostnaðin 
av tí, sum umvælingin 
skal gerast fyri á Skipa-

smiðjuni á Skála, har til 
ber at byggja skip upp í 
longdini 70 til 80 metrar.

Gloria Kalsø -  á i  I  «

Hvat skulu vit brúka  
oljum illiardirnar til
Peningur frá olju- 
vinnuni eigur m. a. 
at nýtast til at 
varóveita og menna 
fiskivinnuna, 
alivinnuna, ferda- 
vinnuna og 
smáídnaðin, so at vit 
hava eitt fjøltáttað 
vinnulív, tá ið oljan 
er uppi. Hetta kann 
gerast við at seta 
pening av til markn- 
aðarføring, nýíløgur, 
at keypa upp 
distributiónslið 
uttanlands, og, at vit 
keypa okkum inn í 
útlendska fiski-, 
alivinnu og møguliga 
aðrar vinnur. Vit ger- 
ast sterkari á markn- 
aðinum, og í longdini 
før fyri at liva av 
hesum vinnum

Føroysk virk ir eiga  
longi nú at bjóda  
seg fram  hjá 
oljufeløgunum

Vit hava lagt Føroya 
næstu ofjuráðstevnu afiur 
um bak, og stundir hava 
verið at hugsa um, hvøija 
vitan vit fingu á hesum  
ráðstevnum. Eitt er givið, 
oljufeløgini hava áhuga í 
Føroyum sum oljuøki. 
Vónandi megna vit at 
brúka hendan áhugan so- 
leiðis, at føroyskar fyri- 
tøkur kunnu byggja sær 
ein marknað upp í olju- 
vinnuni.

Krøvini til fýritøkur, 
sum veita vørur og tæn- 
astur til oljuvinnu á 
norskum, bretskum ella 
føroyskum øki, eru tey 
somu. Megna vit ikki at 
veita oljufeløgunum, sum  
bora hjá grannum okkara, 
tær neyðugu vørur og tæn- 
astur, so verður trupult at 
vera við, tá arbeiði verður 
á føroyskum øki.

Tí er umráðandi hjá før- 
oyskum fyritøkum longu

nú, meðan áhugin hjá olju- 
feløgunum er har, at bjóða 
seg fram.

Politisku myndugleikar- 
nir eiga suni skjótast at 
gera nakrar karmar, so- 
leiðis at føroyskar fyritøk- 
ur hava møguleika at 
menna seg innnan hesa 
vinnu, sum kann geva 
okkara vinnulívi eitt bein 
aflurat at standa á.

Við flutningsmøguleik- 
unum og nymótans kunn- 
ingartøkni er ikki neyðugt 
einans at hyggja at ráevn- 
unum í okkara litla landi. 
Eitt vælútbúgvið og raskt 
fólk er okkara besta til- 
feingi. Tískil hava vit góð- 
ar møguleikar at finna 
aðrar vinnumøguleikar.

Oljan er í grannalagn- 
um, so tað er bara at fara í 
gongd.

B úskapur  
okkara ov lítil og  
viðkvæ m ur
Um  tað hendir, sum næst- 
an øll vænta, at olja er í før- 
oysku undirgrundini, fáa

vit heilt aðrar trupulleikar 
at beijast við.

Búskapur okkara er htil 
og viðkvæmur, og tað skal 
ikki nógv til fýri at avlaga 
hann. Gitingar hava verið 
frammi um hvussu nógv- 
an pening, vit fara at 
vinna úr oljuni. Løgtings- 
maðurin Heini O. Heine- 
sen vísir í einari blaðgrein 
á, at um føroyski land- 
grumiurin kann metast 
ájavnt við tann het- 
lendska, so er virðið á gass 
og olju einar 800-1000 
milliardir krónur.

Búskaparfrøðingurin  
Hermann Oskarsson met- 
ir at oljuvinnan fer at 
leggja 1-5 milliardir eftir í 
samfelagnum árliga, og, at 
hesin peningur kann 
koma at avlaga prís- og 
lønarstøðið í samfelagn- 
um, og harvið køva allar 
aðrar vinnur. Hesin ótti er 
ikki uttan orsøk. Vit hava 
royndir frá 80’unum, tá ið 
vit árliga øktu um lántøk- 
una frá útlandinum við 
uml. 1 mia. kr., sum førdi 
við sær øktan aktivitet og 
mangul uppá arbeiðmegi, 
og harvið eitt avlagað løn- 
arstøðið í allari vinnuni.

Oljan er eitt tilfeingi, 
sum ikki endurnýggjast. 
Um  oljan varðar 10 -100- 
200 ár, vita vit ikki. T í er 
umráðandi, at peningur 
frá oljuni ikki avlagar 
prís- og lønarstøðið og har- 
við minkar um kapping- 
arføríð hjá útflutnings- 
vinnum okkara, eisini 
teimum, sum tæna olju- 
vinnuni.

Hvat skulu  
olju inntøkurnar 
brúkast til?
Vit eiga at gera eina ætlan 
yvir eitt longri tiðarskeið, 
hvussu vit brúka hendan 
pening. Tað, sum fer at 
koma inn í skatti og av- 
gjøldum frá oljufeløgunum 
er fyri ein part neyðugt at 
seta í útlendskar peninga- 
stovnar, soleiðis at okkara 
heimligi búskapur ikki av- 
lagast.

Ein partur kann tó brúk- 
ast til at menna og varð- 
veita aðrar vinnur. T.d. set- 
ast í grunn ella í eitt felag, 
sum hevur til endamál at 
varðveita og menna verð- 
andi - og nýggjar vinnur, 
sum ikki eru heinleiðis 
tengdar at oljuvinnuni. 
Talan kann vera eitt nú um 
fiskíVinnuna, alivinnuna, 
ferðavinnuna, tænastu- 
vinnuna, skipasmíð og 
smáídnað.

M arknaúarføri ng
Tað er ein sannroynd, at vit 
brúka alt ov lítið av peningi 
til at vørumenna og 
marknaðarføra fømyskar 
fiskavørur. Sum dømi kann 
nevnast, at ein av orsøkun- 
um til at merkið Royal 
Greenland er betur kent á 
brúkaramarknaðinum enti 
t.d. okkara Faroe, er iva- 
leyst tann, at grønlending- 
ar nýta einar 30 mió. kr. 
árliga til marknaðarføring. 
Skulu vit gera okkum gald- 
andi við lidnum vørum 
undir fømyskum merki til 
endaliga brúkaran, er

neyðugt at nýta nógvan 
pening til vørumenning og 
marknaðarføring.

Keypa upp virk ir í 
øðrum  iondum
Vit siggja í løtuni, at norð- 
menn keypa seg inn í ali- 
vinnuna í Hetiandi, Skot- 
iandi, C’hile og nú í Fømy- 
um. Hetta verður gjørt fyri 
at sita á einum størri parti 
av marknaðinum og eisini 
fyri at keypa kappingar- 
neytamar út. Afturat hes- 
um, økir tað um tryggleik 
an hjá kundunum, við tað 
at teir vita við vissu, at teir 
altíð fáa vøruna, teir 
ynslya.

Gongdin á marknað- 
inum innan matvørur er 
ein miðsavnan á keypara- 
síðuni. Vit síggja størri og 
størri part av vørum verða 
bjóðaðar út gjøgnum stórar 
matstovu- og handilsketur. 
Hetta kann geva okkum  
møguleikar. Eitt nú eiga vit 
at seta nakað av oljupeng- 
unum í tílíkar fyritøkur 
fyri at fáa ávirkan, og á 
tann hátt betra um møgu- 
leikarnar at selja lidnar 
fiskavørur.

Logistikkur  
(flu tn ingur v.m.)
Tann mest virðismikla vør- 
an av fiski, vit flyta út, eru 
feskir fiskaúrdráttir. Her 
er tann vansin, at flutn- 
ingskervið ikki er nøkt- 
andi, soleiðis at vit kunnu 
veita vørur til marknaðin 
hvønn dag í vikuni.

í dag verður nógv tosað 
um at verða tryggur veit- 
ari, tvs. at kunna levera 
røttu vøruna til rætta tíð. 
Um  vit skulu náa teir røttu 
prísimar, er neyðugt at 
tann føroyski veitarin 
kann uppfylla hesi krøv, 
sum í fyrstu syftu tykjasl 
yvirkomilig, men sum í 
roynd og vem eru ein stór- 
ur trupulleiki, ikki bert sjó- 
vegis, men eisini landvegis.

Tí skulu vit brúka nakað 
av o(jupengunum til eitt 
fúllfíggjað flutningskervi 
frá veitara til brúkara. 
Hetta verður gjørt við at 
keypa t.d. utlendsk flutn- 
ings- og distrubitiónsfeløg.

Ným ótansgerd  
og nýíløgur
90’ini hava verið tung fyri 
føroyskt vinnulív. Litil og 
eingin peningur hevur ver- 
ið til nýfløgur. Tí em  skip 
og virkir afturúrsilgd 
tøkniliga.. Kapitalur til ný- 
fløgur og nýmótansgerð 
hevði gjørt fiski- og ahvinn- 
una meira kappingarføra. 
íløgur í materiella og 
menniskjaliga tøkni hevði 
gjørt tað meira áhugavert 
at velja sær lívsstarv innan 
hesar vinnur.

Trupult er eisini at lúka 
góðskustýringarkrøvin i, 
sum marknaðarlondini 
seta. Hetta krevur íløgur, 
sum kundu verið fíggjaðar 
við oljupeningi.

Útbúgving
Ein onnur trejá fyri at 
okkara eftirkomurar koma

at njóta gott av oljupeng- 
unum er, at útbúgvingar- 
økið verður styrkt, soleiðis 
at fraintíðar føroyingurin í 
miðal verður best útbúni 
heimsborgarin. Við nýmót- 
ans kunningartøkni og 
góðum flutningsmøguleik- 
um liggja forðingamar ikki 
í, hvar tú býr ella hvussu 
nógva rávøru, land títt eig- 
ur. Tann virðismiklasta rá- 
vøran í einum landi, er eitt 
vælútbúgvi fóik.

Uin ongin olja er, 
Hvat so??
Um  vit um nøkur ár finna 
út av, at eingin olja er í 
undirgrundini, ja, so hava 
vit heldur ikki trupulleikar 
av at finna út av, hvat vit 
skulu brúka oljupengarnar 
til.

Vónandi hava føroyskar 
fyritøkur til ta tíð megnað 
at brúkt tann áhuga, olju- 
feløgini í dag 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.

Men felags fyri báðar 
møguleikar, við ella uttan 
olju, er, at vit verða góð- 
kendir á einum høgum 
altjóða støði.

Tí givið er, at við ella utt- 
an olju, so fara altjóða olju- 
feløgini at hava stórt virk- 
semi í okkara øki fleiri ár 
fram í tíðina.


