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Hóast 

føroyski 
fiskiflotin er 

minkaóur vió 
67 skipum 

seinastu trý 
árini hava 

verið góð til 
nogdir og 

prísir, hevur 
hetta ikki elvt 

til nevni- 
veruga 

endurnýgging 
av flotanum. 

Mynd: Kalmar

Miðalaldurin í 
fiskiflotanum bara økist
S e in a stu  10 á r in i e r  
m iða ld u r in  í fø roy ska  
fisk iflo tan u m  
h æ k k a ð u r  v ið  9 á ru m

Eli Guttesen

Nýggjastu hagtølini frá 
Hagstovuni kunnu ikki 
sigast at boóa frá stórvegis 
endumýgging í føroyska 
fiskiflotanum.

í 1989. tvs. fyri 10 árum 
síðani var vigaði miðal- 
aldurin i fiskiflotanum 15

Um árskiftið var vigaði 
miðalaldurin ha'kkaður til 
24 ár.

Hetta merkir, at miðal- 
aldurin í flotanum nærum 
økist við einum ári fyri 
hvørt ár sum gongur.

Hóast hetta Ijóðar sum 
ein sjálvfylgja, so vildi 
hetta ikki verið so, um ein 
ávís endumýgging fór fram 
í flotanum.

Hinvegin mugu vit ásan- 
na. at tað, at miðalaldurin 
hækkar við nærum einum 
ári fyri hvørt árið sum 
gongur, er tekin um sera 
amarkaða endurnygging 
av fiskiflotanum.

Um árskiflið vóru til- 
samans 189 skip omanfyri 
20 brt. í føroyska fiski- 
fløtanum ella heili H7 færri 
enn fyri 10 árum síðani.

Hetta sama tíðarskeiðið 
er hruttotonsatalið lækkað 
við 13,6 tús. tonsum til 54,2 
tús tons um árskiftið.

Av hesum standa tey 120

stálskipini fyri 50,2 tús. 
brt. meðan teir 69 línu- og 
trolbátamir bert standa 
fyri 4 tús. brt.

Meðan miðalaldurin hjá 
stálskipunum nu er 23 ár 
er miðalaldurin hjá línu- og 
trolbátum omanfyri 20 brt. 
nú heilt uppi á 39 ámm.

Minnu skipini 
telja minni
Veika umboðanin í tonsa- 
tali ger, at línu og tro- 
lbátarnir viga lutfalsliga 
lítið í mun til stálskipini tá 
vigaði miðalaldurin skal 
finnast og verður hesin tí 
24 ii fyri allan fiakiflot- 
anum undir einum.

Nakað tað sama kunnu 
vit siga um vit útgreina 
miðalaldurin hjá stálskip- 
unum nærri.

Hesin flotin er saman- 
settur av 79 trolamm við 
36,3 tús. brt. og 41 línu- og 
stálskipum við 13,9 tús. 
brt.

Miðalaldurin hjá trolar- 
unum er 21 ár ella 9 ár eld- 
ri enn í 1989 meðan mið- 
alaldurin hjá línu- og nóta- 
skipunum er 27 ár ella júst 
10 ár eldri enn fyri 10 ámm 
síðani.

Men tað, at tonsatalið hjá 
trolamnum er 2,6 ferðir 
størri enn hjá línu- og nóta- 
skipunum ger, at hesin 
skipabólkur er sterkari 
umboðaður og tí kemur 
vigaði nuðaaldurin fyri all- 
an bólkin undir einum 
»bert« upp á 23 ár.

Bólkurin við teimum 41 
línu- og nótaskipunum er 
samansettur av 19 stál- 
línuskipum, 8 nótaskipum. 
3 frystilinuskipum og 11 
øðrum skipum.

í hesum bólki em stál- 
línuskipini elst við einum 
miðalaldri upp á 33 ar, 
onnur skip hava ein miðal- 
aldur upp a 32 ár, frysti- 
linuskipini ein miðaaldur 
upp á 31 ineðan nótaskip- 
ini hava ein miðalaldur 
upp á 22 ar.

Tonsatalið í hesum bolki 
er 13,9 tus. brt. og nóta- 
skipini, ið hava lægsta mið- 
alaldurin, umlxkla helm- 
ingin av tonsatalinum. 
Hesi eru sostatt við til at 
toga miðalaldurin fyri línu- 
og nótaskipini niður á 27 
ár. Uttan nótaskipini vildi 
vigaði miðaaldurin verið 32

Trolaraflotin
yngstur
Yngsti parturin av før- 
oyska fiskiflotanum eru 
trolarirnir við einum vig- 
aðum miðalaldri upp á 21

Tilsamans er talan um 
79 trolarar við einum sam- 
laðum bmttotonsatalið 
upp á 36,3 tús. brt. ella 67 
prosent av samlaða tonsa- 
talinum í føroyska fiskiflot- 
anum

Talan er um 6 langfára- 
trolarar, 54 feskfiskatrol- 
arar og 19 aðrar trolarar 
Býtið í tonsatalinum er

ávikavist 20,50 og 30 pro- 
sent.

Langfaratrolarimir em 
yngstir við einum miðal- 
aldri upp a 13 ár, næst ko- 
ma aðrir trolarar váð einum 
miðalaldri upp á 20 ár og á 
triðja plássi koma fesk- 
fiskatrolarirnir við einum 
miðalaldri upp á 24 ár.

Vigaði miðaaldurín hjá 
hesum 79 trolamnum er 
nu 21 ar ella 9 ár eldri enn 
1 1989 tá trolarirnir vóm 37 
fleiri enn í dag.

Tilsvarandi er talið á 
linu- og nótaskipum fækk- 
að við 10 til 41 skip, meðan 
lmu- og trolbátamir nú em 
69 ella 20 færri enn fyri 10 
ámim síðani.

Undir einuin er fiski- 
llotin sostatt minkaður við 
67 skipum seinastu 10 
arini, samstundis sum vig- 
aði miðalaldurin er hækk- 
aður við 9 ámm.

Sostatt hevur minkingin 
av flotanum ikki elvt til 
nevniverduga endumýgg- 
ing hvat miðaaldrí við- 
víkur.

Hóast seinastu trý árini 
hava verið góð hvat nøg- 
dum og prísum viðvíkur og 
lønsemi í flotanum støðugt 
er batnað, er vigaði mið- 
alaldurin i flotanum hækk 
aður við einum ári fyri 
hvørt árið sum farið er.

Hvør miðalaldurín i flot- 
anuin er um 10 ar ber ikki 
til at siga. Men sum 
gongdin er nú kann henda, 
at hann verður 10 ár h;egri 
enn i dag.

23 føroyskar fyritøkur 
á oljuframsýning

Ikki færri enn 23 føroyskar fyritukur verða við a framsvningini O ffsh ore  
Europe- í Aberdeen fra 7. til 10. september. Ein serligur foroyskur busur skal 
kunna skotur og aðrar evropearar um eina komandi føroyska oljuvinnu. og 
hvat føroysku fyritokurnar megna í samhandi við hesa vinnu

S e ra  s tó ru r á h u g i e r  
fyri O fTshore E u ro p e  < 
fram sý n in g in i, sum  
v e rd u r  í A b e rd ee n  í 
dø gu n u m  7. til 10 
sep tem be r í ár. Ikk i 
fæ rri enn 23 fø roy ska r  
fy r itøk u r h a v a  bás  
e lla  e ru  s am an  u m  ein  
bás , á s tevnu n i, sum  
e r  tan n  stø rsta  av  
s ín u m  s la g  í E v ro p a  

Leif Laadal____________

Nú komandi føroyska 
oljuvinnan er við at fáa 
vind i seglini. sæst hetta 
aflur a teimum tiltøkum, 
sum oljuvinnan skipar fyri 
í Evropa. Ráðstevnur og 
framsyningar av ymiskum 
slagi verða hildnar í 
heilum. og sum oflast er 
onkur føroyingur við. Ein 
av teimum framsýningum, 
sum hevur mest at bjóða 
oljuvinnuni, er >Offshore 
Europe-, sum verður hildin 
annað hvørt ar. Fyri 
tveimum árum siðani vóru 
nógvar førovskar fyritøkur 
og førovsk virkir á hesi 
framsyning, men í ár er 
áhugin nógvar ferðir størri.

Ein serligur førovskur 
básur verður aftur í ár við á 
framsýningini, og í hesum 
basi fara nogvar av fyri- 
tøkunum at vísa, hvat tær 
hava at bjóða í sambandi 
við eina komandi føroyska 
oljuvinnu. Nakrar av fyn- 
tøkunum og fyrítøkusam- 
størvunum fara at hava 
egið framsyningarøki i bas- 
inum Harumframt fara 
Oljumalastýrið og Førova 
Arbeiðsgevarafelag at vera 
tøk hjá vitjandi at hitta á 
máli, og landsstyrismaður- 
in i olju- og umhvørvis- 
málum fer at vera á 
basinum týsdagin 7. sep- 
tember. Oljumálastýrið fer 
at nyda hetta høvi til at 
hava móttøku fyri sinum 
mongu útlendsku sam- 
Ixindum.

Føroyskar havnir 
verda vid
Koknað verður við, at 
onnur umboð fyri almenn- 
ar myndugleikar, sum fara 
at hava neyvt samband við

ema møguliga oljuvinnu 
við Føroyar, og sum skulu 
fyrireika lógarverk, reglur 
og almennar tænastur til 
slika framtíð, eitt nú innan 
tilbúgving, fara á firam- 
sýningina Her fáa tey 
møguleikan at kunna seg 
um, hvøijar ítøkiligar 
spumingar, vinnan fer at 
seta teimum, og hitta sam- 
starvsfelagar í Skotlandi 
og aðrar staðir á mali.

Men eisini onnur fara at 
brúka føroyska básin at 
gera vart við seg. Millum 
annað fleiri í'øroyskar 
havnir. Fuglafjarðar Havn, 
Klaksvikar Havn. Runa- 
víkar Havn, Tórshavnar 
Havn, Tvøroyrar Havn og 
Vágs Havn eru tær havnir. 
sum vera við i Alierdeen.

Føroyski básurin, undir

heitinum -North Atlantic 
Resource Centre-, verður i 
tveimum ha*ddum Team 
85 hevur í samrað við 
framsynaramar og Menn 
ingarstovuni gjørt básín og 
ein felagsfaldara. sum 
verður gjørdur til fram- 
syningina. Upplýsingartil- 
farið Faroe Islands Bu- 
siness Environment- fer i 
dagførdum og endurprent- 
aður liki at liggja frammi a 
basinum, og eisini verður 
dagførdi faldarin hja Før 
oysku Viðskiflastovuni. 
• Faroe Islands, a brief in 
troduction . tøkur at leggja 
fram.
Tæ r 23 
fyritøkurnar 
Sum sagt. so verða 23 
føroyskar fyritøkur við a

•Offshore Euni|x*« í ar, og 
hesar eru Atlantic Air- 
ways. Atlantic Supply 
Base. Atlanticon. ;\S(’()
Førovar, Eimskip F'øroyar,
El-Service I'aroe Ship. Før-
ova Tele. F'ørova Oljurað-
geving, JT - Electric, FÓJ-
Hvdraulik, Norserv Drel-
nes, Poul Hansen, Poul
Michelsen, Reveal Inter- 
national, Smvril Line, 
Tryggingarfelagið Føroyar. 
The Farues Partnership. 
Thor, Tor Shipping, Vagar 
Airport. Vit og V’onin.

FTeiri flogfør fara til
Skotlands i sambandi við
framsvningina og mett
verður. at gott 100
føroyingiir vitja í Aberdeen
í oljuøriíiidum teir dag-
amar fraimsvningin verður
hildin

Finnlendingar vilja duga svenskt mál

Kirsten Jacobsen 
gevst í politikki
I m ;i R a s .m ls s k n

H etta  v ís ir  ein  k an n -  
ing, s u m  N I F I N ,  N o r -  
dens  In s titu t  í F in n -  
lan d i, n ý liga  sk ipaði 
fyri. U rs lit ið  ven d ir  
u pp  og  n ið u r  u p p á  tað, 
sum  v a n lig a  m an n a -  
h u g sa n in  v a r  fra m m -  
a n u n d a n  í F in n la n d i,  
tá  sven sk t m á l a n n a rs  
kom  u p p  á  tal

Bkatk L. S a m i 'ki.s e n ___

F’yii at menna norður- 
lendska samskiflið innan 
mál og mentan í finskum 
høpi, eru tey bæði umboðini 
fyri NHTN, Hóskuldur 
firáinsson, formaður, og 
Raija Wallenius, stjóri, 
stødd í Føroyum, og hava 
tey hitt fólk, sum hava 
ávirkan og starvast innan 
mentunarøkið her heima.

N IFIN  er stytting av 
Nordens Institut í Finn- 
landi, sum hevur sum 
høvuðsuppgávu at kunna 
Norðurlond um finska 
mentan og mál, eins og 
samskiftið hin vegin 
somuleiðis skal styrkjast, 
so finnar fáa áhuga í tí 
mentan og tí máli, sum 
hvørt einstakt land her 
norðanfyri hevur og tosar.

Kunning í íslandi
Stovnurin hevur saman við 
nevndini gjørt sær nakrar 
endamálsorðingar, sum 
snúgva seg um at taka eitt 
landaøki fyri og annað eflir 
um árið síðani kunna um 
hetta í Finnlandi. Hetta 
tekur tíð, inen eflir sum 
tøknin er á so høgum støði, 
sum hon er, ber tað væl til.

í vár var ein stórt inntak 
gjørt í íslandi í samband-

inum við hesa somu enda- 
málgrein um kunningar- 
virksemi bæði við skeið- 
um, fyrilestrum o.l.

Ein lítil partur av hesum 
upplýsingarvirksemi um 
mál er t.d. at gera sainmet- 
ingar av norðurlendskum 
orðum, sum ganga aftur í

teimum ymsu málunum, 
bæði samiskum, finskum 
og grønlendskum.

- Tað er eingin ivi uin, at 
stamman í fleiri orðum er 
hin sama, tá hugt verður 
nærri at teimum, upplýsir 
Raija Wallenius stjóri á 
NIFIN .

M álið  niá varðve itaN t
011 mal mennast og útvikla 
seg ein ella annan veg, men 
harfyri er ikki ein sjálv 
fýlgja, at tey skulu cietta 
burtur lýriv at drukna í 
frt*mm;uidum mali, sum 
einki hevur við tað norður 
lendska at gera, helđur hon.

Kaija Wallenius, stjóri 
i N IF IN , Nordens 
lnstitut i Finnlandi.
Mynd: Alan Brockie

Samar hava fleiri dia- 
lektir í teirra samiska máli

Samiska málið heilt har 
norðuri er slett ikki tað sa- 
ma sum tað, ið samar tosa 
longur suðuri. Samar i hes- 
um landslutum skilja als 
ikki hvønn annan, tá teá hit- 
tast og tosa á egnum máli.

I Finnlandier tað so, at 
kjakast hevur verið í mong 
ár, um neyðugt er at læra 
svenskt í skúlunum.

Bert 6 pst. av landsins 
íbúgvum duga svensk, 
ineðan restin ikki hevur 
hug at læra svenskt og bert 
dugir finskt, sum hildið 
verður at vera nóg gott.

Hetta við tí svenska kem 
ur helst av, at Svøríki og 
Finnland hoyrdu saman í 
fleiri hundrað ár. Ein long 
og drúgv søga liggur afl- 
anfyri tað sum aftanfyri so 
mangt annað.

Norðurlendska
samskiftið
I sambandi við hetta gjørdi 
N IFIN av at gera eina 
kanning, sum fevndi um 
timm spurningar, ið hava 
við norðurlendska sam- 
skifti at gera.

Orsøkin til, at bert fimm 
spumingar vórðu settir, 
var, at fyritøkan, sum átók 
sær áhugaverda arbeiði, 
tók 10.000 kr. fyri at gera 
hvønn einstakan spuming.

Tað er nógvur peningur 
NIFIN helt at 50-60.000 kr 
vóm ivaleyst at brúka til 
eina slíka kanning. Sjálv- 
andi vildi stovnurin fegin 
sett fleiri spumingar, men

tað vóru raðini ikki til.
Kanningin fevndi um

1.000 fólk um alt Finnland.
Uppá spumingin um, um 

tey hildu norðurlendska 
samstarvi verða eins týdn- 
ingarmikið og tað europe- 
iska samstarvið, svaraðu 
96 pst., at tað norður- 
lendska var sera týdning- 
amikið fyri Finnland.

Um svenskt var týdning- 
armikið at duga, svaraðu 
72 pst. av teimum spurdu 
svaraðu, at tað var tað.

Føla seg sum  
norðbúgvar
Hetta við tí svenska málin- 
um lá greitt a odda. Og tað 
vóru øll sera bilsin j'vir. Tí 
øll hava altíð verið av ti 
áskoðan, at svenska málið 
helst skuldi burtur og slett 
ingan týdning hevði t.d. 
innan skulaundirvísing. 
Men kanningin vísti sanni 
liga nakað heilt annað.

Eflir svenska málið, ko- 
mu enskt, týskt, russiskt og 
franskt.

83 pst. av teimum spurdu 
føldu seg sum norðbúgvar. 
Og tá tev skuldu fyrihalda 
seg til Europa, hildu 64 pst. 
at tey føldu eg sum ein part 
av europeiska samstarv- 
inum.

Tað er eingin ivi um, at 
NIFIN framhaldandi kem- 
ur at fáa stóran týdning í 
norðurlendskum samstar- 
vinum við at varðveita 
hetta og samstundis skapa 
áhuga fyri, hvussu neyðugt 
tað er, at ikki fremman- 
damál, serliga tað enska, 
sum eitt hvørt mansbani 
longu dugir, aðrenn tað 
kemur upp í ha»gri skúla- 
flokkamar, skal vvirtaka 
samskiftið i Norðurlond-

Fremsta stríðskvinnan í 
danska Framburðsflokk- 
inum. Kirsten Jacobsen, 
stillar ikki uppaftur kom- 
andi fólkatingsval.

Hetta letur hon Ekstra 
Bladet vita í gjar.

Kirsten Jacobsen hevur 
mangan givið føroyskum 
politikarum av grovfílini 
fyri odugnaskap og oyðsl. 
serliga i áttatiárunum.

Men nú tagnar so tann 
røddin av Fólkatingi, tá val 
hevur verið aftur Onkur vil 
siga tíbetur Onnur, at 
sannleikin oftani er illa 
lýddur

Kirsten Jacobsen tr>rggj 
aði annars mrrum einsa 
møll flokki sinum try

umboð i Fólkatingið sein- 
asta val við 32.000 person- 
ligum atkvøðum.

Hon sigur orsøkirnar til, 
at hon gevst, vera person- 
ligar. Hoast hon er vorðin 
fnsk aflur eftir álvarsliga 
sjúku í hálvt ár, er mátt- 
urin at vera í skørpum 
gangi ikki tann sami, sigur 
hon. Tá maður hennara 
doyði í 1997, gjørdi hon 
eisini av, at leggja sína 
tilveru um, so børnini og 
ommubømini koma i frem- 
stu røð.

Men hóast hon fer úr 
Folkatingssessinum, so 
a>tlar hon at vera við i 
almenna orðaskiftmum, 
lovar hon, so siðsta skort- 
fleingjan frá hennara siðu, 
er neyvan søgd enn.


