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R o lf M agne Lars«*n,
v a rastjóri í Statoil
h eld u r ikki, at tað er
r oðilig t hjá ein i tjóð,
sum a*tlar sær un dir
olju vin nu, at seta á
stovn eitt alm ent
olju felag, áðrenn
vissa e r fin g in fy ri,
at olja, sum kann
útvinnast, e r tøk

E it t ii lm e n t
fo ro y s k t
o lju fe la g

Mynd: Alan

e ig u r at b íð a
Um føroyingar ætla at
bruka norska mátan
at uppbvggja eina
oljuvinnu, so eiga teir
ikki at seta á stovn
eitt alment føroyskt
oljufelag, áðrenn vissa
er fingin fyri, at olja,
sum kann útvinnast,
er í føroysku
undirgrundini
L eif Laad ai.____________
Hósdagin helt varastjórin í
norska oljufelagnum Statoil. Rolf Magne Larsen. ti<V
indafund í Havn. Fundurin
hevði ikki nakað ávist evni
á skránni. men tíðindafólkini fingu moguleika at
spvrja ein av teimum, sum
situr á ovastu rók í einum
av størstu oljufeløgum a
okkara leið, um tað, sum

tey høvdu hug.
Tað var nærliggjandi at
fritta eitt sindur um, hvat
R olf Magne Larsen heldur
um ætlaninar at seta á
stovn eitt alment føroyskt
oljufelag.
Norski stjórin vildi ikki
gera nakrar beinleiðis viðmerkingar til føroysku ætlaninar, men hann segði, at
almenna norska oljufelagið
hleiv stovnað eftir, at tað
var fingin vissa fyri, at olja.
sum kundi útvinnast, var í
norsku
undirgrundini.
Statoil bleiv stovnað sama
ár, sum oljan byxjaði at
spræna úr norsku undirgrundini - í 1971.
Rolf Magne Larsen helt,
at tað hevði verið synd at
brúkt ov nógva orku og ov
nógvan pening upp á eitt
alment oljufelag, um tað nú
vísir seg, at tað ikki lovsir
seg at fara at útvinna oljuna. Orðini lyá norska

stjóranum vóru ikki beinleiðis vend til føroysku
myndugleikamar,
men
vóru ein generel meining
um framferðarhættir hjá
eim tjóð, sum ætlar sær
upp i oljuvinnuna.

Tey egnaðu feløgini
halda seg bu rtu r
Á tíðindafundinum bleiv
Rolf Magne Larsen eisini

spurdur um skatt og
avgjøld í oljuvinnuni og
hvønn leiklut hesi kunnu
fáa.
Norski stjórin vildi sjálvandi ikki gera nakrar viðmerkingar til tær ítøkiligu
ætlaninar, sum føroysku
mvndugleikamir hava viðvíkjandi avgjøldum í eini
komandi føroyskan oljuvinnu. Sum Rolf Magne
Larsen eisini legði dent á,

so er endalig avgerð ikki
tikin í Føroyum enn um
hvønn avgjalđsfrymil, ið
skal brúkast, men Statoil
stjórin hevði nakrar viðmerkingar um avgjørd og
oljuvinnu sum heild.
- Tað kann henda, at tey
egnaðu oljufeløgini fara at
halda^seg frá at søkja um
leiti- og boriloyvi í einum
ávísum øki, um avgjøldini
verða ov høg, sigur Rolf

Magne Larsen og leggur
afturat, at eitt oljufelag
altíð vigar eitt nýtt oljuøki
upp ímóti einum øðrum.
Til dømis er Statoil í ferð
við at mobilisera seg í
Miðeysturi, og har vita øll,
at tjansurin at fmna olju er
sera høgur.
R olf Magne Larsen heldur altso, at føroysku myndugleikamir skulu hugsa
seg væl um, áðrenn teir
avgera, hvussu nógvur
skattur og avgjøld, ið skulu
krevjast. Hendir tað, at tey
stóm oljufeløgini við teirra
serroyndum
halda
seg
burtur,
so
koma
tey
smærm inn í myndina, og
tað kann vera, at hesi
smærru feløgini ikki duga
so væl sum tey stóm at
útvinna oljuna. Á hendan
hátt fáa føroyingar ongar
pengar burtumr. sjálvt um
oljan kanska er har niðri
einastaðni.

Jóan
Jacob
Hansen,
Strendur, 39 ár. Druknaði í
Vestmannaoyggjunum 9.
juli. Var mni har við »BjørgPetur Pauli á Hædd,
Klaksvík, 63 ár. Doyði 21.
septt mber í Kilmarnock í
Skotlandi. eftir at hann
varð fluttur sjúkur í land
av
danska
skipinum
Conto-.
Oddur Augustinussen,
V gur. 60 ara gamal. Doyði
umborð á
Sancy- 13.
oktober.

Sjálvstýrisuppskotið
nóg\ eftirspurt
Jóannes Eidesgaard
hevur tikid 10 daga
farloyvi úr tinginum,
fyri at fáa tíð til at
kunna flokkar og
sendistovur í
Danmark um
j avnaðaruppskotið
G eori, L . P ktkrsen___
Eg havi verið í einum
tingbólki og kunnað um
javnaðaruppskotið, og skal
seinni kunna ein annan
tingbólk. Eisini havra sendistovur vent sær til okkum
og biðið um kunning, sigur
Jóannes Eidesgaard, formaður Javnaðarfloksins.
Hann er á Fólkatingi í

løtuni, og hevur í hesum
sambandi tikið eitt tíggju
daga farloyvi úr tinginum,
fyri at fáa stundir til fólkatingsarbeiðið
og
teir
kunnandi fundimar
Tað hevur annars ljóðað,
at stríð var í Javnaðarflokkinum og ónøgd við formannin. og at hann tí hevði
tikið farloyvi. Men hesum
vísir Jóannes Eidesgaard
aftur.
- Vit høvdu ein góðan
landsfund í Skopun, og eg
haldi, at tað koyrir væl í
flokkinum. Síðan eg tók við
sum formaður erflokkurin
farin úr 15 upp í 24%, ao
tað skuldi gingið rætta vegin, sigur Jóannes Eidesgaard.

Nýggj ferðaætlan
kemur í dag
Nyggja ferðaa*tlanin hjá
Strandfaraskipum Landsins kemur nú og sum vant
verða óivað
n<igv'ar viðmerkingar ;tt verða gjørdar, tí nakrar stórar broytingar henda.
Ein tann størsta er, at
Skálafjarðarsiglingm verður tikin upp aflur Frá
mánadegnum fer Teman I
at røkja siglingina, og siglt
verður sum áðrenn rutan
varð niðurløgd fyri góðum
ári siðan
D*ið 450, snarbussurin,
koyrir árið út
Túrurin hjá Smyrli til
Vágs verður fluttur frá
leygardegi til mikudag, og
sostatt verður í vetur hara
*in túrur leygardag á Suðuroyarleiðini, men aftur
fyri verða tveir túrar mikudag. Mikudag fer Smyril úr

Havn kl. 9.45, og úr Vági kl.
15.30.
Hósdag verður siglt av
Havnini kl. 14 í staðin fyri
kl 10.
Froðbingar fáa hussamband til Smyril í vikuskiflinum.
Ein broyting á Sandoyarleiðini verður, at túrurin úr
Skopun kl. 8.20 ikki verður
sigldur í vetur Annars
verða sma*rri broytingar
fyrrapart allar dagar.
Á Vesturleiðini og hjá
Rygdaleiðum verða sinærri
tillagingar
Av tí at Landsverkfrøðingurin skal gera aliøtur á
ferjubakkan, har Dúgvan
li ggur at i Klaksvík, fer
Dúgvan í næstu viku at
leggja at við Stomhryggju á
vestara arminum á Klaksvfkini.

- Eg haldi ikki, at
grundarlag er fyri at
geva fiskiflotanum
íløgustuðul. Hetta
loysir ongar trupulleikar í vinnuni,
sigur stjórin í Føroya
Banka, Janus
Petersen
E li G uttkskn_______
Ein av teimum, sum javnan kannar lønsemi i fiskivinnuni er stjórin í Føroya
Banka, Janus Petersen.
Hann sigur seg prisipielt vera ímóti stuðuli av
einhvørjum slagi. tí hetta
bøtir ikki um sjálvt lønsemið í vinnuni
Men um politikarimir
kortini avgera at veita
stuðul, so dámar honum
kortini hetur, at stuðulin
verður veittur sum veruligur íløgustuðul heldur
enn rakstrarstuðul.
Tá
stuðulin
verður
veittur sum rakstrarstuóul, fáa øll skipini stuoul
uttan mun til lønsemi
annars.
Men verður stuðulin
veittur veittur sum íløgustuðul, tryggjar hetta, at
stuðulin bert fer til tey útgerðarfeløg, sum bera seg
frammanundan og tí hava
ráð til at gera íløgur.
- Utgerðarfeløg, sum
hava ein vánaligan roknskap, fáa kortini ikki fígging frá peningastovnum
til nýíløgur, sigur Janus
Petersen.

Fimm sjólátnir
Mánadagin er 11. november, minningardagur teirra
sjólátnu, og tá verða minningarhald ymsa staðni í
landinum.
I árinum, sum vóru, vóm
fimm
føroyingar.
sum
doyðu á sjónum ella á
havinum.
Teir vóm:
Rúni Levni, Tórshav*n, 37
ar. Andaðist umborð á -Talco Runner- 22 januar.
. Hans
Pauli
Joensen.
Nólsoy, 57 ár. Fór við út
róðrarbátinum Nevið- á
Norðhavinum 23. mare.

íløgustuðul
skaðar lønsemið

T að mátti b orið til at b ygt eina væ lfu n geran d i h eilsu b ótarm iðstøð á Sundi v ið s treym asjógvi, upphitaðum av kølivatn inum frá SEV, h e ld u r H enn y Biskopstø, sjúkrasystur o g form a ðu r í L ym fød em felagnum.
Mynd: Kalnmr I.indcnskov

Heilsubótarmiðstød á Sundi
Henny Biskopstø,
sjúkrasystur og
formaður í Lymfødemfelagnum, hevur
fingið eitt gott hug; skot um at bygg ja
| eina vælvirkandi
! heilsumiðstøð við
heitum streymasjógvi
i á Sundi
B katk L. Sami

e l s k n ___

j
!
i

Tað er so mangan, at føroyingar fara uttanlands at
søkja sær heilsubót m.a. til
Bláa Iión í íslandi ella suðureftir, har heilsustøðir av
j ymsum slag eru.
Dimmalætting
hevur
fyrr skrivað um slík støð,
j
sum tey hava nógva
staðni, serliga í fl<*iri eyst■ ureuropeiskum
londum,
har serútbúgvin fólk veita
fólki ein linna í húðsjúkj um, giktasjúkum o.ø.
í langa tíð hevur Henny
Ðiskopstø, sjúkrasystir og
formaður í Føroya Lymfødemfelag, gingið og hugsað
j um ,attaðm áttiboriðtilat
bygt eina
vælvirkandi
h<*ilsulx')tarmiðstøð
við
j heitum streymasjógvi á
Sundi.

H eilsubótarhjálp
her heima
’
j
I

I letta er eitt hugskot, eg
fekk fyri nøkrum árum
siðani, <*ftir at hava vitjað
heilsulxítarmiðstøðir uttanlands, sigur hon, tf

flestu lond rundan um
okkum hava fleiri slíkar.
- Vit tosa so nógv um at
fara til onnur lond at fáa
heilsubót. Tað hevði bæói
verið betri og bíligari fyri
føroyingar og samfelagið
her at fingið viðgerðim ar
gjørdar í Føroyum, heldur
hon og skipar somuleiðis
til, at vit hava eins væl
útbúgvið fólk her sum tey
hava í øðrum londum.
Henny Biskopstø ivast
ikki eina løtu í, at alra
flestu viðgerðimar kundu
verði gjørdar her heima.
Samstundis hevði tað
avlastað tær fysiurgisku
deildimar á sjúkrahúsunum, sum em um at ganga
undir í arbeiði.

Heitt kølivatn
frá SEV
- Vit hava heimsins reinasta sjógv, sum vit kundu
hrúkt. Og hví ikki hita
sjógvin upp við hitanum
frá kølivatninum, ið kemur frá SEV á Sundi, og
sum kortini fer til spillis?
spyr hon
Bert at fáa venjingar í tí
heita streymasjógvinum
har og kanska havt høvi at
sloppið í eitt gosbað hevði
givið ein linna hjá fleiri, ið
plágast av ymsum brekum.
Ikki er neyðugt við nøkrum marglæti í sambandi
við hugskotið, um tað
skuldi blivið til veruleika.
Tað týdningarmesta er, at
alt virkar, sum tað skal,
heldur Henny Biskopstø.

Um møguleiki var fyri
nøkrum kømmm og einum
felagskøki á Sundi, so
kundu fólk búleikast har,
meðan viðgerðin fór fram.

FyribyrKjandi
arbeidi
Við
hesum
hugskoti
kundu vit havt fólk úr øllum Føroyum til viðgerðar
savnað á einum stað í 2-3
vikur, har eitt gott fyribyrgjandi arbeiði varð
gjørt bæði fyri ung og gomul og so teimum, ið hava
ymisk brek at dragast við.
Henny Biskopstø og
onnur hava ferðast uttanlands til heilsumiðstøðir
ymsa staðni fleiri ferðir, og
er tað stuttligt at síggja,
hvussu fólk broytast til tað
betra aftaná viðgerð í
nakrar vikur.
Hon upplýsir, at hon í
sínum arbeiði sum heimasjúkrasystur hevur sæð
nógvar sjúklingar t.d. við
heilabløðing.
Teir fáa fyret viógerð
á
Landssjúkrahúsinum.
Síðani verða sjúklingarnir
útskrivaðir og sita heima
uttan viðgerð í minsta lagi,
til teir møguiiga verða innkallaðir aflur til viðgerð. í
staðin lyri hetta, kundu
hesi fólkini fingið tillxíðið
at sloppið til upfiv<*njing á
heilsulxitarmiðstøðini, um
vit høvdu eina tílíka, sigur
Henny Biskopstø.

N ójfvir m øguloikar
Vit kundu <*isini hjóðað
ferðafólki henda vegin til

reina
umhvørvi
okkara.
- Somuleiðis skuldi verið møguligt hjá almenninginum at vitja heilsubótamiðstøðina eftir arbeidstíð.
Møguleikarnir eru ið
hvussu er nógvir.
Henny Biskopstø sigur
víðari, at vit altíð eru til
reiðar at hjálpa øðrum
tjóðum við fíggjarligum
stuðuli, tá ið á stenđur.
Hvussu hevði verið at
stuðlað og hugsað um okkara egnað fólk? spyr hon.
Tey mugu vit
ikki
gloyma.
Henny Biskopstø vónar,
at land, kommunur og
annars
fyritøkur
runt
landið vísa vælvild og
stuðla ein tiltaki sum hesum, ið kundi gjørst veruleiki. Hon hevur tosað við
MBF, Meginfelag teirra
brekaðu um hetta, og verður har tikið undir við hugskotinum við fullum huga.
Leivur og Klæmint ikki
ósamdir
Somuleiðis hevur hon
kunnað bæði borgarstjóran í Tórshavnur Kommunu, Iæivur Hansen, og
stjóran í SEV, Klæmint
Weihe, um uppskotið.
Eisini teir halda tað
verða áhugavert.
- So latið okkum koma í
gongd og taka stigið at
fara undir eina heilsubótarmiðstøð á Sundi, sigur
Henny Biskopstø, sjúkrasystur og formaður í Lymfødemfelagnum.

Langt <*ft.ir á mál
- Inntøkumar í fiskivinnuni em batnaðar so hvørt,
sum
fiskiskapurin
og
fiskaprísimir er batnaðir,
og í løtuni sær tað út til, at
fískiflotin kundi klárað
seg uttan stuðul.
- Men fiskiskapurin fer
fyrr ella seinni at minka
aftur og so er spurningurin um flotin hevur kunna
lagt nakað upp fyri til
verri tíðir og møguligar
nýíløgur, sigur Janus Petersen.
- Síðan 1994 er úrslitið
hjá fiskiflotanum nærum
tvífaldað á hvørjum ári og
hetta er farið fram samstundis sum stuðulin til
flotan er minkaður ár um
ár.
- Nú er so lítið eflir at
vit skjótt kunnu tosa um
eina
studningsfríða
vinnu. Men fara vit nu
innaftur í studningsmylluna eri eg bangin fyri, at
vit aftur enda har vit byrjaðu, sigur Janus Pf*tersen
- Orsøkin til at verandi
flotin kann bt*ra seg við tí
avkasti hann hevur í løtuni er, at skipini em so
nógv niðurskrivaði
- Skal tað vera áhugavert at gera nýíløgur má
avkastið vera enn størri
enn tað er í dag og hetta
gerst bara við at geva
teimum
skipum betri
ræsarúm, sum hava mest
lønandi raksturin, sigur
Janus Petersen.

Kjakið er farió
av sporinum
- Eg haldi, at kjakið í ov
lítlan mun snyr seg um
sjálvt lønsemi í fiskiflotanum. Kjakið snýr seg í
alt ov stóran mun um
hvussu stóran studning
hvør skipaholkur skal
hava.

Tað v«*rdur ikki liv ilig a ri hjá fiskiflotanu m
fy r r enn v it m inka um
stuðulin o g m inst lønandi skipin i fe lla frá,
sigu r stjórin í F øroy a
Runkn, Janus P etersen
- Um myndugleikamir
nú fara inn og geva íløgustuðul oman á tann
skattalætta, sum frammanundan er veittur flskimonnum merkir hetta, at
sumlaði stuðulin til fískivinnuna sum so er øktur
og hetta er avgjørt eitt
stig skeiva vegin.
Hetta vil skaða lønsemi í vinnuni, tí hetta
heldur lív i nøkrum sum
ikki er vert at halda lív í,
igur Janus Petersen.
f iskivinnan er høvuðsvinnan og eigur at
bei a seg uttan stuðul. Tað
skurrar í oyrunum tá tosa
verðui um stuðul, samstundis sum vit hava yvirkapasitet í vinnuni. Einki
land i lieiminum kann í
longdini liva við eini høvuðsvinnu, sum verður
stuðlað til mikið ógagn
fyri fiskastovnamar.
Allur stuðul skal so
ella so heintast inn aftur
sum skattir og avgjøld og
lí bítur hesin trupulleikin
seg sjnlvan í halan, sigur
Janus Petersen.
Urslitið av stuðlinum
verður bara at alt verður
kunstiga uppskrúvað til
mikið ógagn fyri okkara
kappingarførið. í staðin
áttu vit at nýtt henda búskaparliga skáan vit hava
íingið uttanífrá til at konsolidera vinnuna og harvið gjørt okkum betri førar fyri at taka ímóti komandi húskaparligum bakkøstum, sigur stjórin í
Føroya Banka, Janus Petersen.
I árfrágreiðingini hjá
hankanum er somuleiðis
víst á, at vinnan nú er í
ferð við at skapa eitt kapitalgrundarlag fyri eini
ivísari endurnýggging av
flotanum.
Hinvegin so verður tað
vanliga gc«ltikið í pørtum
av vinnuni og millum
ávísar politikarar, at ein
endurnygging av fiskiskapinum er treytað av
almennum stuðuli,
Føroya Banki heldur
(að vera lítið hugaligt at
tað tey seinnu árini ikki á
ein sannførandi hátt em
tikin stig til at tryggja, at
fiskivinnan í longdini
kann virka á einum
grundarlagi, sum bæði er
livfrøðiliga og figgjarliga
burðardygt.
Bankin setur somuleiðis spurning við um tað
undir verandi umstøðum
yvirhøvur er ynskiligt við
endurnýgging av fiotanum, mn endumýggingin ikki kann hvíla í sær
sjálvum.

