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Vit klára bert at endum ýggja
okkum til gamalt

Hefta seg við
niinstu nøgdina
Hetta viku.skiftið tok politiið 1 Havn tnggjar ungar
menn. sum ko\Tdu bil og vóru avirkaðir.
Ein a\- hesum monnum hevdi uppi a sær 2,72
gramm av hasj.
Tað er ikki nøkur stor nøgd og er ikki meira enn til
egna nytslu. men i Førovum sær politiið ikki millum
fmgramar. soleiðis sum g]ørt verður 1 Danmark. \-iðvíkjandi so smaum nøgdum av hasj. Her er minsta
nøgdm revsiverd.
Domamir f\n at innflyta rusandi e\-ni eru eisini
væl strangari 1 Føroj’um enn í Danmark.

50 milliónir norskar
krónur fyri eitt skip
frá 1978. Tað er hvat
trý góð ár og forovskur kapitalur megnar
at endumýggja
pelagiska flotan við.
Hetta er eitt framstig.
men langt í frá nóg
gott, sigur Atli Hansen, reiðari í P/F
Driftin, sum júst
hevur keypt skip
fyri gamla Jupiter
frá 1972

Seinkað
av illveð ri
Norróna var sernkað heim úr Danmark hesa ferð. IIIveður \ ar á veg niður til Hanstholm. og tí var skipið
ikki a Ha\*nmi aftur fvrr enn a middegi 1 gjar. Eftir
ferðaætlanmi skal skipið verða a Havnmi kl. 6 mánamorgun.
Norrbna siglir nú tvær ferðir um vikuna til Hanstholm. fráferð ur Føro\*um leygardag og mikudag.
m nógv fólk. men nogv em eisini sløkkiliðsfolk.

Gott 20 næmingar frá fleiri av miðnamsskúlum um
landið vóm við á European Business Game 'E BG '
k\'eikjaradegi á Handilsskúlanum á Kambsdali
levgardagin.
- Nogv spennandi kom fram á degnum Eg haldi, at
fleiri næmingar fingu rættiligt blóð á tonnina. Millum annaó nøkur frá Handilsskúianum í Ha\-n. sum
longu hava meidað seg til Tey høvdu annars ikki ætlað at verió \hó. sigur Claus Reistmp í føroyska st\Tingsbólkinum f\n \erkætlanina.
A degnum greiddu nøkur \mnuhvsfolk. sum partvís hava roynt nyggjar vegir. frá teirra rovndum. Birgit Hansen greiddi frá Gjáar Betong\'irki. Eyðun Antoniusen frá AWI-boats. og Fía Norðberg greiddi frá
Drós. Símun Hammer. sum hevur virkið -N’irkisraóge\ang kom vió góóum ráóum. og Henning Sejer
Jacobsen fra Teknologisk ínstitut i Arhus greiddi frá.
hvussu man kann menna eitt gott hugskot.
[
Umboð frá Føroya Banka og Føroya Sparikassa
greiddu eisini frá stuðulsmøguleikum.
Enn er tó óvist, hvussu nógvir føroyskir bólkar
verða við í EBG-endakappingini. sum verður í Vestmanna 8. apríl næsta ar. Teir skuiu melda til áórenn
20. november. Claus Reistmp roknar tó \áð einum
seks til átta bólkum.

og hetta hevur felagið hjá
Jupiter brúkt at leggja
pening til síðis at gera nýiløgur við. Men hóast hesi
góðu ár, so megnaðu teir
ikki at fáa meira eginpening, enn hvat kravdist
til eitt skip fyri 50 milliónir
krónur. Tá er Framtaksgrunnurin eisini við inni í
myndini, eins og søla av

gamla Jupiter.
- Okkum vantar taó sidsta, og okkurt má til fyri at
sleppa upp um hesa forðing. T í sum er megna vit
bert at endumýggja okkum
frá 1972 til 78, sum Atli
Hansen tekur tiJ.
Tveir møguleikarflnnast
at sleppa upp um hesa forðing. Onnur er at lands-

hevur verid góður, so torir
hann ikki at droyma um at
gera fløgur í nýggj skip
undir verandi umstøðum.
- Eitt nýtt skip kostar
rættiliga nógv'ar pengar, og
so vítt sum eg dugi at rokna, kann eg ikki fáa eina
slíka fløgu at hanga saman.
Hetta hóast hann leggur
uppfyri, at eitt møguligt
nýtt skip fiskar 40 prosent
meira enn gamla skipið.
- Hetta havi eg tikið til
eflirtektar, og tí haldi eg
fram við gomlu skipunum.
- Hetta ætli eg at gera,
líka til politikkarimir einaferð fáa upp í lag at seta seg
inn í støðuna og vónandi
broyta
meining,
sigur
hann.
Hvussu stór ein møgulig
íløga eigur at vera, dugir
hann ikki at siga, men vísir
á, at við einum iløgustudningi upp á eini 20 prosent
hevði roknistykkid sæð
munandi frægari út.
Hann heldur politiska
kjakið um, at vinnan skal
klara seg uttan stuðul
verða farið fullkomiliga av
sporinum.

- Greiðar linjur og greiðar útmeidingar eru altíó
góðar, men eg haldi tað
vera skeivt at tosa um
studning sum nakað negativt uttan fyrst at hava sett
seg inn í, hvussu nógva
skuld vinnan er før fyri at
forsvara, sigur hann.
- Um gomul niðurgoldin
skip fungera nøkulunda, og
nyggj skip kosta ov nógv at
keypa, so koyri eg heldur
við gomlu skipunum, sigur
OlafOlsen.
- Samstundis hoyrir ein
frá politiskari síðu, at føroyski fískiflotin er ov gamal, og at tørvur er fyri eini
ávísari endurnygging til
tess at gera hann meira tíðarhóskandi.
- Men tá vit, sum hava
drúgvar royndir á økinum
og áttu at vita, hvat vit tosa
um, ikki fáa roknistykkið
at ganga upp, hvør skal so,
spyr O laf Olsen.
Hann trýr lítið upp á, at
kapitalur finnur veg til nýíløgur undir verandi karmum.
Sagt hevur verið, at vinnan skal klára seg sjálva tvs.

vera studningin fyri uttan.
Hetta er eitt greitt sjónarmið, men O laf Olsen sigur
seg geva lítið fyri hesum
sjónarmiði.
- Heldur eiga vit at hugsa um, hvat tænir samfelagnum best, hetta gera
øll okkara grannaiond, og
hetta eiga vit eisini at gera,
sigur hann.
- Sambært tí eg havi
kannað, liggur studningurin í flestu londunum
rundan um okkum millum
30 og 60 prosent av íløgukostanðinum, og tí er tað
ikki rætt, tá sagt verður, at
aðrir ikki lata stuðul.
Hann heldu- tað vera
tydningarmik'ó, at politisku rnyndugle,Aam ir koma
við einai greiðari útmelding.
Higartil hevur peningur
verið játtaður a figgjarlógini, men sjálv lóggávan,
sum stuðulin skal latast
eflir, hevur vantað.
Hetta fær O laf Olsen at
halda, at vinnan er í einum
slagi av biðistødu í løtuni,
og hetta hevur við sær at
eingin ger nakað.

N’ý g g i Jupiter, sum P/f D riftin h evu r k e yp t úr N o r e g i fy r i 50 m illió n ir n orsk ar krónur. S k ip ið e r 68 m etrar
langt, 10,8 m etrar breitt, h evu r ein 3000 hesta m oto r o g s ig lir 15 m fl. S kipid e r til fiskisk ap í løtuni, o g so
sk jótt tad e r y v ir tik id 1. n o vem b er o g tr o l sett í, e r tad k lárt at fa ra til fiskisk ap
svartkjafl má trolast.
Tað. sum Atli Hansen og
hinir í P/f Driftin høvdu
ætlað, var eitt skip, sum
var nakað størri og hevði
verksmidju umborð.
- Vit vóru eisini og hugdu
at fleiri tílíkum skipum,
men tey vóru øll ov dýr fyri
okkum. Men skulu vit gera
okkum nakra vón um at

gagnnvta norðhavssildina,
sum er norðan fyri um
summarið, so má ein verksmiðja vera umborð. Sildin
er tá full av æti, og tað er
óhugsandi at føra hana til
lands og byggja nakað virksemi upp um hetta, sigur
Atli Hansen.
1996. 1997 og 1998 hava
verið nøkur avbera góð ár,

Studningur nýtist ikki at
vera av tí ringa

S ta to il stu ð la r
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- Vilja politisku
myndugleikamir ikki,
at vinnan skal fáa
stuðul til nýíløgur. so
skulu teir heldur ikki
rokna vid nakrari
munadyggari endurnýgging í føroyska
feskfiskaflotanum tey
næstu árini, tí eingin
kann tvingast at gera
íløgur í nakað, sum
ikki loysir seg, sigur
vinnulívsmaðurin og
reiðarin, O laf Olsen

Statoil fer at veita føroyska olju útbugvingarsamtak mum 400.000 krónur. Peningurin verður handaður á
samkomu fnggjadagin.
- At Oljuutbugvingarsamtakió fær 400.000 krónur
frá Statoil, síggja vit sum eitt herðaklapp frá vinnuni. men eisini sum eina ábending um. at Statoil raðfestir útbúgving sera høgt. Norðmenn hava sjálvir
verið ígjøgnum somu gongd og vita tí, hvat er gmndleggjandi neyðugt at gera útbúgvingarliga fyri at fáa
ein so stóran samfelagságóóa burturúr oljuvinnuni
sum gjørligt, sigur Claus Reistmp frá undimísingarmála.stýrinum vegna oljuútbúgvingarsamtakið
01juútbug\ingarsamtakió var stovnað í 1997 av
Føroya Sjómansskúla. teknisku skúlunum í Tórshavn og Klaksvík. Maskinmeistaraskúla og Undirvísingar- og Mentamálastýrinum. Endamálið við
samtakinum er at stíla fyri útbúgvingum í Føroyum
við atliti at eini komandi oljuvinnu.

E li G i ttkskn_________
- Verður eingin stuðul latin
til eina endurnýgging av
føroyska
feskfiskaflotanum. skulu vit ikki rokna við
nakrari endumýgging av
týdningi.
Hesi orðini eigur reiðarin
og vinnulívsmaðurin, O laf
Ólsen, sum í mong ár hevur
fylgt væl við gongdini í
fiskivinnuni
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Stuóul til íløg u r nýtist ik k i at v e ra n e g a tiv u r - ein
á v ís u r stuðul kann n e v n ilig a vera v ið til at g ev a
sam felagnum størri inntøkur, sigu r reið a rín og
vinn u lívsm aðu rin . O la f Olsen
Mynd Kaimar
Sjálvur hevur hann trolarar, sum verða riknir uttan stuðul, og hann letur

væl at rakstrinum seinastu
árini.
Men
hóast raksturin
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stýrið setir jiening av á
figgjarlógini til eina endurnýgging av fiskiskipa-flotanum, ella at útlendskur
kapitalur kemur inn í
vinnuna.
Tað er júst innan pelagisku vinnuna, at ein endurnýggjan er farin fram - við
útlendskum kapitali. Christian í Grótinum og nýggja
Krúnborg, sum er í gerð,
hava bæði útlendskan kapital inni í myndini. Hetta
eru samstundis nýggjastu
skipini í flotanum.
- Vit hava eisini havt
fyrispumingar frá útlendskum áhugamálum, og hava eisini verið á fundi. Men
vit vildu ikki taka av, tí vit
ræddust fyri ognarrættinum. Vit hildu okkum síggja
nakað, okkum ikki dámdi,
sigur Atli Hansen.
Tá hevði honum dámað
betur, um tað almenna kom
inn við einum stuðli til eina
endumýggjan av flotanum.
- Vanliga eri eg ikki fyri
at lata studning, men vit
hava sum er ikki nóg mikið
av kapitali til eina endurnýggjan uttan at hjálp
kemur onkunstaðni frá.
Hetta kundi verið við til at
fylt upp, so vit kundu gjørt
ein sáttmála. Vit fáa onga
avtalu í lag, um pengarnir
ikki eru til staóar. Koma
pengamir ikki frá tí almenna, so má útlendskur
kapitalur til, og tað dámar
mær einki, sigur A tli Hansen.

G eorg L. Pktkksen
- Svartkjafturin fer at vera
ein týðandi partu fyri at fáa
ætlanina at bera seg. Tad
skuldi eisim borið til við
hesum skipinum at fiska
fyri 20-25 milliónir krónur.
men tað er einki at taka seg
aftur í, at best hevði verið
at keypt eitt skip við flakamaskinu og innfrysting.
so vit kundu gagnnytt m.a.
norðhavssildina betur, sigur Atli Hansen, reiðari á P/f
Driftini.
Felagið he\-ur júst keypt
eitt annað skip fyri nótaskipið Jupiter. sum varð
bvgdur í 1972. Hetta skip
er íkki egnað í dag. nu
svartkjafturin gerst alt
meira týdningarmikil fyri
at fáa alt at hanga saman.
Gamli Jupiter kann bert
fiska við nót, og fyri at flska

30 fólk vdð á EGBkveikjaradegi

Sunnudagin varð felag stovnað við tí endamáli at
smíða ein teinænng. Teinæringur er ein stómr føroyskur bátur. sum rúmar 20 róðrarmonnum.
- \rit em nakrir, sum í longn tíð hava tosað um at
smíða ein tílíkan bát Við at fáa eitt felag aftanfyri,
vóna vit, at tað skjótari gerst til vemleika, sigur Óli
Mikkeisen í Havn, sum er ein av forsprákarunum til
at smíða teinæringin.
Teir hava tó ikki enn lagt nakra ætlan. nær báturin
skal verða liðugur
Teir vóm 30 mans á stovnandi fundi av felagnum í
Norðurlandahúsinum sunnudagin. Teir flestu em
eldri, men onkrir yngri em eisini við. Flein av
limunum em teir somu, sum eiga seksæringin Greip
í Havn og 10-mannafarið Dvørgamoy á Skálafjørðinum. Onknr av teimum, sum eiga Nadodd í Trongisvági hava eiøini víst stóran áhuga fyri teinæringinum.
Forsprákaramir fyri felagnum vita bara um, at
mykinesmenn hava nýtt teinænng. Teir gjørdu
handilsferðir til Havnar og vóm eisini fleiri ferðir við
bátinum á Eiði, sum teir høvdu nógv samskifti við.
Sverri Patursson skrivar í Varðanum nr 27, at ein
Abraham Abrahamsí-n, hevur sagt firá, at teir vóm 18
mans við bátinum. Hildið verður tó, at 20 mans hevur verið tað vanliga.
Felagið ætlar nú at fáa fleiri limir, og soieiðis eisim
grundarlag fyri at fáa fleiri pengar Teir hava rievniiga avgjørt, at limir lata 500 krónur í part til batin.
Leystliga hava U-ir m ett. at báturin kemur at kosta
millum 200 og 300.000 krónur. Bátunn verður urn 14
metrar langur, og teir ætla eisini at gera neyst til
bátin.
- Ætlanin er ikki, at báturm skal standa á einum
savni, eins og eitt nú f løtutróndur Fólk skulu kunna
royna, hvussu hann uppførir seg í sjónum, sigur Óli
Mikkelsen.
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Utlendskur kapitalur kann vera sunnur
Vit mugu vera greió
yvir, at tað handlar
um ognarra.ttin til
okkara tilfeingi, og tí
mugu vit bera okkum
varisliga at. Men
nakað av útlendskum
kapitali í fiskivinnuna
átti at verið ein natúrlig gongd, heldur
formaðurin í
Framtaksgrunninum
G kohg L P etehsen
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- Vit hava valt at fara við í
ætlanina við einum nýggju
Jupiter, so Bvartkjafturin
eisini kann gagnnýtast,
sigur Wilhelm Pfetersen,
formaður
í
Framtakagrunninum.

Framtaksgrunnurin hevur annars verið rættiliga
vann við at fara inn í størri
verkætlanir. M.a. í pelagisku vinnuni hevur grunnurin hildið seg aftur, tí tað
er so ógreitt, nær stovnurin
verður kvoteraður í Norðuratlantshavi. Hesin spurningur er framvegis ikki
loystur. men Framtaksgrunnurin fór kortini inn í
ætlanina.
Men lalan er um eitt
gamalt skip frá 1978, tí felagið íkki megnaði at reisa
nóg mikð a\ peningi at
fíggja eitt heilt nýtt skip.
Wilhelm Betersen er sum
útgangsstøði ikki fyri, at
tað almenna kemur inn við
ti r«-st, sum vantar í at fáa
størri eginpening.
Hc'tta órógvar javnvágina, flum skal vera í vinn-

uni, so hon ikki longur
stýrir sær sjálvum, sigur
Wilhelm Petersen.
Hann er ikki so hangin
fyri útlendskum kapitali,
so leingi vit ikki selja
burtur av tilfeinginum.
- í flest øllum londum er
tað talan um ein blanding
av heimligari og útlendskari fígging. Til dømis er
nógvur útlendskur kapitalur í Ilanmark, og nógvur
danskur kapitalur í øðrum
londum. Hetta er sunt og
gevur eitt positivt samspæl. Mc*n vit skulu vara
okkum fyri ikki at lata
ognarrættin til tilfeingið
frá okkum T í mugu vit
vera varin, bæði hvat viðvíkur fískivinnuni og alivinnuni, sigur formaðurin i
Framtaksgrunninum
Hann vísir á oljuvinn-

una, sum kann taka seg
upp við Føroyar, har tann
útlendski kapitalurin er
við til at lyfla nakað, sum
vit ikki megna sjálvir.
- Hetta er so avgjørt ein
góð leið at ganga, sigur
Wilhelm Petersen, sum eisini er stjóri í Atlantic
Petroleum.

W ilh elm Peters«*n,
fo rm a ðu r í P ram taksgrun nin um e r sum
u tgan gsstøði ik k i fyri,
at tað ulmcnnu kem ur
inn v ið tí rest,
sum v an tar í at fóa
størri e gin p en in g

