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Trýsta krónan
hevu r tað betri
Fama vikan hevur verið
merkt av ógvusligum
kurslækkingum á lánsbrævamarknaðinum.
Tað ógvusliga trýstið,
sum hevur verið á ta
donsku krónuna í seinastuni, tykist at vera av
á hesum sinni. Ótryggleikin undan fólkaatkvøðugreiðsluni um Amsterdam-sáttmálan
ávirkar lánsbrævamarknaðin. Enska pundið er
viknað hesa seinastu
vikuna.
Seinasta vikan hevur verið
merkt av kurslækkingum á tí
danska lánsbrævamarknaðinum. Hóast danski tjóðbankin fyri viku síðan hækkaði
leiðandi donsku rentuna við
0,5 pst. stigum, so tyktist
rentuhækkingin ikki at hava
ta ávirkan á krónu-trýstið,
sum ætlað, tí trýstið á donsku
krónuna øktiskt framvegis
dagarnar eftir rentuhækkingina.
Serliga stórt gjørdist trýstið
seinasta hósdag. Urslitið gjørdist, at tær stuttu renturnar
hækkaðu munandi, og eitt
skifti væntaðu marknaðarluttakarar, at tjóðbankin fór at
seta rentuna enn longur upp.
Hetta hevði við sær, at 1-árs
rentan hósmorgunin hækkaði
til 5,20%.
Danska krónan styrknaði
aftur í vikuskiftinum, og
kostaði
DEM
mánadagin
3,8100 móti 3,8135 seinasta
hósdag. Hetta førdi til, at
stuttu renturnar aftur lækkaðu, og er 1-árs rentan nú
4,70%. ótryggleikin um krónuna og fólkaatkvøðugreiðsluna um Amsterdam-sáttmálan
spøkir tó framvegis.

Mlkudagur 13. mai 1998

10-ára danska statslánsbrævið - 7% st. lán 2007 - kostaði kl. 12 í gjár 112,16 móti
112,71 fyri viku síðan. 2-ára
statslánsbrævið - 6% st. lán
1999 - kostaði 101,83 móti
101,95 fyri viku síðan. Tað
føroyska lánsbrævið - 5% FRL
1999 - kostaði 99,38, sum
svarar til eina effektíva rentu
á 5,40%.

ES-atkvødugreiðslan
nærkast
Marknaðurin fylgir væl við
meiningakanningunum,
ið
gjørdar verða undan ES-atkvøðugreiðsluni um Amsterdam-sáttmálan, sum verður
28 mai. Fyrr í vikuni varð
fyrsta meimngakanning, eftir
at verkfallið varð steðgað,
almannakunngjørd. Kanningin vísti, at 46% eru fyri Amsterdam-sáttmálanum
og
34% ímóti.

- V it hava longu selt ta*r fyrstu brosm urnar til Italiu. O g te ir eru sera væ l nø gd ir v ið hesa, sigu r stjórin á
V ík avirk in um , A n nfinn vid H álságarð
Mynd Katmar

Pundid lækkad

G on gd kom in á
fisk aarbeid id í V ík

Enska pundið - GBP - sum tá
tað tann 31.03.98 var sterkast
og kostaði 1180,72, er síðan
viknað áhaldandi. Seinastu
vikuna er pundið viknað úr
1123,64 til 1103,22. Orsøkin
til seinastu gongdina er áhaldandi tosið um rentuhækkingina, sum ikki kom.
Eisini hevur nyggja europeiska gjaldoyra - EURO eina ávísa ávirkan. Tosað
verður um, at pundið á einhvønn hátt má tengjast at
EURO. Mett verður, at bretar
ynskja, at pundið, orsakað av
bretska
kappingarførinum,
verður tengt at EURO á
einum lægri stigi, og tí er
pundið viknað seinastu tíði-

Fleiri ár eru lióin
síðani Víkavirkid læt
aftur. Men nú er
gongd komin á virksemi í sama bygningi,
har tað í løtuni
arbeiða fimm fólk. So
gott sum allir útróðrarbátamir í
Sundalagnum hava
longu verið og avreitt
í Haldarsvík
S norhi B hknd __________
- Tveir bátar eru longu
komnir við fiski í morgun.
Og seinni í dag vænta vit
einar 2-3 aflurat.
Teir byrjaðu varliga, men
so líðandi hevur arbeiðið
tikið dik á seg. Og í dag
hava menninir aftanfyri
-Víkavirkið- í Haldarsvík
góðar vónir fyri framtíðina.
- Alt benđir á, at vit fara
at fáa meiri arbeiði um ikki
so langa tíð, segði ein
bjartskygdur stjóri, Annfinn við Hálságarð, við
Dinunalætting fyrrapartin
í gjár.
Teir hava longu arbeitt á
virkinum í eina tíð, við fiski

Gjaldoyra
Enskl purid
Franskuf frani.L.i'

ii'____
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teir hava keypt á uppboðssøluni á Toftum. Men hósdagin 30. apríl tóku teir so
móti fyrstu lastini av útróðrarfiski.
Hesar báðar dagarnar í
vikuni hava fimm fólk verið til arbeiðis - fýra úr
Haldarsvík og ein úr
Tjømuvík.

Fyri eini tveimum-trimum mánaðum síðani var
alt hetta greitt, og var
Víkavirkið
nú
millum
teirra sum bjóðaðu upp á
fiskin á Toftum, tá uppboðssølan var hildin. Teir
hava serliga lagt seg eftir
at keypa brosmu.

Skapa arbeiðspláss
í bygdini

Eftir at Fiskavirking var
farin við virkinum, fóm allar maskinurnar sama veg.
í roynd og vem var eingin
maskina ettir í Víkarvirkinum, tá Annfinn við
Hálságarð keypti bygningin í fjør.
Av hesi orsøk hevur arIteiðsfólkið ta fyrstu tíðina
tí skorið við hond, og var
ætlanin at halda fram við
tí. Men so varð ikki.
- Eg hevði ikki ætlanir
um at keypa nakra maskinu. Men tá eg fekk eina
maskinu til keyps fyri ein
rímiligan pening, tók eg av.
- Hetta var í vemleikanum tann fiekimaskinan,
sum uppmnaliga hoyrdi til
virkið og sum bankin hevði
leigað øðrum. Nú er hon so
komin aftur higar, saman
við einum »heysara«, sigur
Annfinn.
Hóast henda fiekilinjan
nú er sett upp em ikki
ætlanir um at keypa nakra
flakamaskinu.
Av
hesi
orsøk veróa brosmufløkini
tí framhaldandi skorin við
hond.

í hesum mánaðinum eru
júst liðin átta ár, síðani
Fiskavirking fór við flakavirkinum
í Haldarsvík
»Víkavirkið«. Hetta var
sum væntað ein sorgardagur fyri bygdarfólkið.
Men Annlinn við Hálságarð hevði kortini ætlanir
um at skapa nøkur arbeiðspláss í eini bygd, sum í
mangar mátar varð rættiliga hart rakt av búskaparligu kreppuni.
Hann keypti nevniliga
einsamallur henda virkisbygningin, har hann í
longri tíð hevur arbeitt við
at fremja tær neyðugu umvælingamar og ábøtumar,
til tess at fóa góðkenning
til fiskaarbeiði.
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Fyrsta maskinan

U tródrarbátar
úr Sundalagnum
Tá ein soleiðis skal fara
undir slíkt vinnuligt virk-

Lágti oljuprísim ir
raka oljufeløgini
Midalprísurin á
aljóða oljumarknaðinum er fallin
yvir 50 prosent eftir
bert einum ári og
hetta sæst nú aftur
í úrslitunum hjá
oljuframleiðarunum
E l i G u t t e s e n ___________

Meóan vinnan og vanligi brúkarin
kunnu
fegnast um lágar oljuprísir í hesum døgum,
kann stórt sæð tað mótsatta sigast um oljuframleióararnar.
Nógv lækkaóu oljuprísirnir hava skert inntøkurnar hjá oljuframleiðarunum tilsvarandi,
og hetta hevur so aftur
havt við sær munandi
skerd úrlit.
Miðalprísurin fyri ráolju
á altjóða oljumarknaðinum var 21,2
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USdollarar fyrsta ársfjórðing í fjør. Fyrsta
ársfjórðing í ár var miðalprísurin fallin til 14,1
USdollarar. Sostatt er
talan um eitt miðalprísfall upp á heili 50 prosent eftir bert einum
ári.
Ein so ógvuslig prísbroyting eftir so stuttari
tíð sæst sjálvsagt aflur í
úrslitunum hjá øllum
oljufeløgunum, sum so
ella so eru tvingað at
halda seg til marknaðarprísirnar vegna hørðu
prískappingina.
Sum dømi kann sigast, at rakstrarúrslitið
hjá Statoil samtakinum
var 3,9 milliardir norskar krónur fyri fyrsta
ársfjórðing í ár. Tilsvarandi úrslit var í fjør 5,2
mia. n. kr. Sostatt er talan um eina minking upp
á 1,3 mia. n. kr.
Versnaða
úslitið
skyldast í stóran mun
lægri inntøkur vegna

lægri marknaðarprís á
olju
I fjør var miðalprísurin fyri Brent Blend
olju á altjóða marknaðinum 19,09 US dollarar
ímóti 20,67 US dollarar
árið fyri. Prísskrásetingarnar í fjør Iógu úr
16,8 USD upp í 24,95
USD.
Men hóast vesnaðu
prísirnar liðu oljufeløgini onga beinleiðis neyð í
fjør.
Til dømis hevði Statoii
samtakið
eina
bruttorakstrarinntøku
upp á heili 142 mia. n.
kr. í fjør. Men sjálvt
rakstrarúrslitið í fjør
var upp á 17 mia. n. kr.,
og er hetta tríggjar ferðir so stórt sum føroyska
landskassaskuldin. Men
eflir at eitt hall av fíggjarpostum upp á 3 mia.
n. kr. var farið av vóru
14 mia. n. kr. eftir til
skattingar. Tá skattavaldið hevði fingið sínar

9,6 mia. n. kr. vóru bert
4,3 mia. n. kr. eftir til
samtakið.
Sostatt vóru bert 4,3
mia. n. kr. eftir av eini
bruttoinntøku upp á 142
mia. n. kr. Nettovinningurin var sostatt bert 3
prosent av søluinntøkunum.
Meðan tølini eru stór,
so eru marginalirnir
smáir innan oljuvinnu.
T í skal lítið til, áðrenn
roknistykkið gevur hall.
í løtuni er marknaðarprísurin á Brent Blend
olju heilt niðri á um 13,5
USÐ, og er hetta lægri
enn
miðalprísurin
fyrsta ársfjórðing upp á
14,1 USD.
Við hesum prísum
hongur framleiðslan
ikki saman upp á sikt, tí
royna oljuframleiðararnir at hækka marknaðarprísin við at skerja
framleiðsluna við sínaímillum kvotum.

semi, so er alt sjálvandi
treytað av teirri undirtøkuni sum ein slík ætlan fær
frá fólki.
Men í hesum førinum við
tí nýggja Víkarvirkinum
kann ikki sigast annað,
enn at fólk og bátar vísa
hesum virkinum stóra vælvild og áhuga.
Rættiliga nógvir av útróðrarbátunum í Sundalagnum hava longu avreitt
í Haldarsvík, eins og bátar
sum em heimahoyrandi á
Skálafjørðinum. Mánadagin vóru omanfyri átta bátar
við fiski.
Tá vit høvdu samband
við Víkavirkið fyrrapartin í
gjár lógu Norðbúgvin av
Norðskála og Norðberg av
Streymnesi og avreiddi,
meðan aðrir bátar vóm
væntandi seinni út á dagin.

Fram vid varsemi
Ætlanin hjá Annfinni við
Hálságarð hevur alla tíðina
verið at fara fram við varsemi.
Høvuðsendamál
hansara hevur verið og er
at skapa fleiri arbeiðspláss
í heimbygdini.
Vanliga hava verið eini
fimm fólk til arbeiðis, og
hesa vikuna hava tey eisini
verið fimm í tali. Men alt
bendir tó á, at meiri verður
at gera heilt skjótt.
Tað vísir seg, at tá teir
stóm
línubátarnir
um
stutta tíð fara til íslands, so
fáa teir ofla rættiliga fitt av
brosmu. Miðað verður tí
eftir at virka nakað av hesi
veiðuni á Víkarvirkinum,
saman við útróðrarfiskinum.

V æ l n ø g d ir
italium enn
Víkavirkid hevur gjørt
samstarvsavtalu við
føroyskt sølufelag,
sum longu hevur selt
fyrstu lastina til Italiu
S norhi B rend __________

F yri átta árum síðuni fó r F isk a v irk in g uvstað við
Víkavirkin um . í d ag e r virk sem ið b yrjað í smáum í
sama b ygnin gi við ú tróðra rfisk i og brosmu
Mynd: Kalmar

Eitt er at virka allan henda
fiskin í Haldarsvík. Annað
er so at kunna selja framleiðsluna til onnur.
I hesum sambandi hevur
Víkavirkið gjørt eina samstarvsavtalu við felagið

»Skipatænastur« í Hovi,
sum tekur sær av søluni.
Skipanin millum Skipatænastur og Víkavirkið er
hon, at teir í veruleikanum
arbeiða fyri hetta sølufelagið, sum longu hevur
selt og sent ta fyrstu lastina av brosmu til italska
marknaðin.
- Og sum vit hava skilt á
teimum, em italienaramir
sera væl nøgdir við framleiðslu okkara, sigur stjórin, Annfinn við Hálságarð.

K laksvík in gar ikki tikið støðu
Klaksvíkar býróð hevur enn
ikki tikið støðu til, hvat slag
av graslíkisvølli býurin skal
hava.
Býráðsfundur var í síðstu
viku, men tað malið var ikki
á skránni.
Kluksvíkar kommuna fekk
saman við Tórshavnar kom-

munu Landsbyggifelagið at
biðja um tilboð, tí við at
keypa tríggjar vøllir í senn,
skuldi horið til at fingið teir
bíligari, hildu kommunumar.
Torleif Sigurðsson sigur, at
fyri Klaksvíkina hevur tað
ikki tann stóra skundin at

fáa nýggja vøllin, tí tað er ivasamt um hann kann leggjastó í summar. Verandi vøllur er
ikki so ringur, at fótbóltssambandið fer at kolldøma hann í
ár.
Torleif er ikki so avgjørdur
um, hvat slag av graslíki
kommunan skal keypa. Tað

em so nógv sløg, sum em góð
og øll lúka norðurlendsku
krøvini. Torleif Sigurðsson
heldur tað, tað hevði verið
løgið annað enn at valt tað bíligasta tilboðið, tá tað er ein
góðkendur vøllur, og tað
ræður um at spara.

