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Stjórin íjyrsta føroyska oljufelagnum:

Skeivt at brúka
oljuvunnuna til
bygdamenning
- Politikarar eiga ikki frammanundan at áleggja oljufeløgum a t brúka ávísar havnir í Føroyum, sigur O laf Olsen
A kl BtRTHOl.DStN
Politikarar eiga ikki at
hlanda seg uppi. hvar í Foro \ um. olju- og útgerðarhavnir skuiu vera.
Olaf Olsen. vinnulívsmaður er ikki í iva.
Sjálvur er stjóri í Koluni.
sum var fyrsta oljufelag.
sum varð stovnad í Foroyum. umfrantt nevndarlimur
i Foroya Kolvetni.
Kolan varð stovnad fyrst
í nitiarunum og hevur verið
vtrkin síðani. hóast ikki so
nógv hevur verið at hovrt
til t'elagið.
Og nú kjakið hevur tikið
seg upp. um. hvar í Foroyum oljuhavmr skulu vera.
hava vit spurt Olaf Olsen.
hvonn leiklut hann heldur.
at politikarar eiga at hava í
hesum samhandinum.
Hann er púra sannfordur
um. at hetta er ein spumingur. sum politikarar ikki
eiga at leggja seg út í.
Olaf Olsen sigur. at hetta

erein spumingur. sum vinnan sjálv eigur at tinna útav.
-Tuð er ógvuliga óheppið. um politikarar í Foroyum frammanundan seta
oljufelogunum treytir fyri,
hvar tey skulu verða.
- Hava oljufelog hug til
at leggja sítt virksemi í ávísum plássum, hví í verðini
skulu so pt>liiikarar hava
nakað ímóti ti ’. spyr hann.
M innir um frih a v n irn a r

Olaf Olsen sigur. at eftir
hansara tykki. eiga landsins
myndugleikar at fara fram
uppá sama máta i hesum
málinum, sum farið varð
frarn. tá ið talan var um at
gera fríhavnir í Føroyum
seinast í áttatiárunum.
- Kjakið nú minnir ikki
sort um kjakið um fríhavnimar, tí tá vóru tað eisini
mong sum hildu. at politikarar skuldu gera av. hvar tær
skuldu vera.
- Málið var gjolla viðgjort. men politiska niður-

stoðan var. at politikarar
áttu ikkí at leggja seg út í.
hvar íríhavnir skuldu vera.
-T í vildi onkur gera fríhavn á ávísum plássum. so
var ongin orsok hjá polítikarum at siga nei.
Olaf Olsen sigur. at tað
er so ein heilt onnur søga.
at ongar fríhavnir komu.
- Men málið um oljuhavnir líkist nógv málinum
um fríhavnir. og tað rætta
er nú. eins og tá. at politikarar halda fingramar burtur.
Stjórin í Koluni sigur. at
skal málið avgerast politiskt, fer tað hara at føra til
eitt efjustríð.
- Og tað hava so nógv av
í politikki frammanundan.
at tað er ongin gmnd til at
leita eftir meíri stríði.
ím ó ti rakin u m

Men hann heldur eisini. at.
at tað er eisini ímóti tíðarandanum at taka politiskar
avgerðir um. hvar oljuhavn-

- Skuln politikarar avgera, hvar oljuhavnir \kulu vcra. fer tað at føra til eitt eljustríi),
og tað er nóg rnikió av ípolitikki frammanundan, sigur Olaf Olsen, vinnulívsmaður, og
stjóri í fyrsta, føroxska oljufelagnum. Koluni, og nevndarlimur í Førova Kolvetni
ir skulu vera.
- Politiska rákið gongur
ímóti storri og storri frælsi.
- Og tí er tað beinleiðis í
andsogn við tað, at seta
oljuvinnuni avmarkingar
við at áseta. hvaðani hon
skal reka sítt virksemi. Tí
vinnan er sjálv før fyri at
tinna útav, hvar oljuhavnin
liggur best fyri.
O ngin vandi

Ta ið kolvetnislógin var fyri,
legði løgtingið stóran dent
á, at tað mátti forðast fyri.
at kommunur fóm undir
íløgur til eina vinnu, sum
onangtíð kom. Eitt nú ræddust tingmenn, at vit skuldu

Smáligur fiskiskapur
Tað hevur gingið illa hjá ídnaðarskipunum í seinastuni, men prísurin e rá leið
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Nýggi ídnaðarbáturtn hjá
gotumonnum, Jupiter. hevur havt eina tunga byijan.
Tí veðrið er ringt og
fískiskapurin vánaligur.
Men hetta er onki
serstakt fyri Jupiter.
Tí tað gongur einki
serligt
hjá
teimum
foroysku ídnaðarskipunum
í iøtuni.
Tey flestu em í svartkjaftinum undir Føroyum,
men tað er lítið at fáa.
Atrli Hansen. reiðari á
Jupiter,
sigur,
at
hammframt viðrar tað sera
illa. tað er illveður at kalla
annaðhvonn dag.
Jupiter hevur roynt eystur úr Foroya Banka. men
nú er hann vestanfyri
Mykines.
Annars er avreiðingarprísurin hampiliga góður.
hann hevur ligið upp ímóti
60 oyru fyri kilo.
Jupíter hevur verið til
riskiskap í ein mánaða nú.
og hann hev ur avreitt nakrar ferðir í Fuglafirði.
Men Atli Hansen er ikki

‘Vyggi Jupiter hevur riggað væl, men tað er bara alt ov lítið at fáa og veðrið er ringt
rættiliga greiður yvir, Men so verður vanliga íslandi.
hvussu nógv hann hevur mynstrið tikið uppaftur, tí
Annars er Atli Hansen
fingið.
tá tá fara bátamir fyrst at vælnøgdur við tann nýggja
Teir ætla at royna at vera tiska makrel í ES sjógvi Jupiter, tí tekmskt hevur
í svartkjaftinum til jóla. og síðani lodnu undir hann riggað væ!

enda í somu stoðu. sunt í
Noregi. har fleiri kommunur gjordi fløgur. tí tey væntaðu at fáa ein bita av oljuvinnuna. Men tey fmgu
onga oljuvinnu og tingu
onki burtunír ílogunum. uttan eina velduga skuld.
Og fyri at sleppa undan
somu lagnu. skuldi tað
framnianundan verða gjort
av politiskt. hvar oljuhavnir
skulu vera.
Men hetta heldurOlafOIsen yvirhovur ikki er nakar
tmpulleiki.
- Tað em ikki serliga stórar fløgur gjordar í oljuvinnuna enn. Og tað er neyvan
nakar so ábyrgdarleysur, at
hann fer at gera ílogur í
nakað, sum kanska fer at
koma.
- Men skuldt tað hent.
hevur landsstýrið eitt effektivt kommunalt eftirlit,
sum skal góðkenna allar
kommunalar fløgur.
- Og landsstýrið fer neyvan at góðkenna, at kommunur gera ábyrgdarleysar íløgur í oljuvinnuna. sigur
Olaf Olsen

Og ti ásannar hann eisini.
at tað kann gera sítt til at
seta ov nógv ferð á búskap
in. ikki minst í miðstaðarøkinunt. har búskapurin er
við at verða nakað heitur
frammanundan.
- Men hinvegin, so førir
oljuvinnan nógv virksemi
við sær. hvar hon so er.
- Og hon fer at hita búskapin í tí økinum har hon
leggur seg. hvar tað so verður.
Nú hevur Olaf Olsen havt
flngurín á pulsinum í oljuvinnuni í nøkur ár.
Hvar heldur hann, at ein
oljuhavn í Føroyutn liggur
best fyri?
- Tað er ringt at siga, tí
tað veldst alt um. hvat oljufeløgini leggja dent á.
- Verður oljuvinnan sunnanfyri Føroyar, er lítið at
ivast í, at Suðuroyggin liggur væl fyri.
-M en annars dregur miðstaðarøkið altíð, tí eitt øki,
har nógv virksemi er
frammanundan.
dregur
meiri virksemi afturat sær.
- T ó haldi eg, at búskaparliga hevði tað verið best
O h o sk a n d i a t b rú k a til
fyri samfelagið, um hon
b y g d am e n n in g
endaði onkra aðrastaðni enn
Men er tað ikki rcett at í Havn.
landsstýrið <x>løgting hrúka
Annars vísir hann á, at
oljuvinnuna sum ein partur hvørja ferð, at okkurt stórt
av eini lanscetlan fyri al tiltak er. verður Skálatjørðmenna ávís oki ílandinum
urin valdur. Flitt nú var hann
- Eg haldi, at oljuvinnan tlotastøð undir krígnum. og
er óhóskandi at brúka til har em eisini stórar
bygdamenning.
oljugoymslur.
- Skulu vit tosa um
-Skálafjørðurin er mitt í
bygdamenning. er fremsta lanđinum, hann er kyrrur og
uppgávan hjá politikamm at har har kann mest út fyri
skapa karmamar, eitt nú við minst pening.
góðari samferðslu. flutnOlaf Olsen sigur, at hann
ingsstuðuli. har tað er neyð- veit ov lítið um inálið til at
ugt o.s.fr.
hann kann siga, hvat olju- Og so skal vinnan skipa vinnan sjálv leggur størstan
seg sjálv undir teimum đentin á. Men tað hann veit.
kamium. sum em. Hinvegin leggja feløgini stóran dent
hevði neyvan nakar lagt á at vera tætt við umsitingnakað umfatandi vinnuligt
ina í landinum. Dentur
virksemi í einum útjaðara. verður eisini lagdurá. at tað
bara tí at onkur stuðul ger, ber til at fáa tær tænastur.
at tað nú ber til.
hon hevur brúk fyri.
- Og tað eiga vit heldur ikki
- Men tað er eisini týðiat geva við oljuvinnuna.
ligt, at siglingstíðin hevur
Olaf Olsen ásannar. at sera nógv at siga fyri oljuoljuvinann førir nógv virk- feløgini, sigur Olaf Olsen.
semi við sær.

