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Donsk ferðamannastova 
stevnir unóti Føroyum
Danska ferðamanna- 
stovan, Rejsecentret, 
ætlar sær komandi ár 
at senda ferðafólk til 
Føroyar. Føroyar eru 
tað einasta landið 
norðan fyri, sum teir 
fara at gera ferðir til.
KARTIN L. HANSEN

í hesum sambandi vareitt 
ferðalag av blaðtolki og 
øðrum fólki í Føroyum 
fyri at kunna seg um Før- 
oyar. Ferðalagið kom til 
Føroyar sunnudagin og 
fór avstað aftur týsdagin.

Tað var Rejsecentret

og Maersk Air, í sam- 
starvi við Ferðaráð Før- 
oya, Flogfelag Føroya, 
Hotel Vágar og Hotel 
Hafnia, sum skipaði fyri 
ferðini. Gestimir vóru 
runt í Suðurstreymoy, við 
Gjógv, í Saksun, í Tjømu- 
vflc og runt Tindhólm.

Føroyar við í 
F.uropa-faldara
Næsta ár verða Føroyar 
við í einum stórum Euro- 
pa- faldara, sum Rejsec- 
entret fer at geva út.

Ferðamannastovan 
hevur 6 skrivstovur í Dan- 
mark og varð sett á stovn í 
1901. 85 fólk arbeiða hjá 
Rejsecentret. Teir taka

sær fyri tað mesta av 
handilsferðum, men skipa 
eisini fyri turistferðum. 
M.a. hava teir ferðir til 
Fjareystur, ísrael, Afrika 
og Europa.

Tey, sum hava verið við 
á Føroyaferðini, eru: Vib- 
eke Verstergaard, Bjame 
Kjeldsen, vinnulívsblað- 
stjóri á Heming Folke- 
blad, Gunnar Hattesen, 
blaðstjóri á Midtjyllands 
avis, Visti Nielsen, blað- 
fólk á Fyns Stiftstidende, 
Judith Betak, blaðfólk á 
Berlingske Tidende, Ma- 
rianne Rolsted, arbeiðs- 
fólk á TV2, Vibeke 
Thomsen, arbeiðsfólk á 
TV2, Anny Stensvig, frá 
Rejsecentret, Marianne

Sand, frá Rejsecentret, 
Inge Kiib, frá Rejsecen- 
tret, Steffen Riiskjær, 
sølustjóri hjá Maersk Air 
og Kaj Nielsen, frá Rej- 
secentret.

Judith Betak, blað- 
kvinna á Berlingske Tid- 
ende, hevur skýrt Føroyar 
at vera eitt ferðamál, har 
ein skal taka sær okkurt 
til. Veðurlagið býðir ikki 
fólkj at standa still. Tf er 
Føroyar eitt land fyri 
súkklu- ella bilferðir, 
gonguferðir, rfðitúrar, út- 
ferðir við bátum, og har- 
aftrat eru møguleikamir 
at flska góðir.

Ferðalagið, sum hevur verið í Føroyum. Frá vinstru: Bjarne Kjeldsen, Kaj Nielsen, Steffen Riiskjør, Vibeke 
V estergaard, Judith Betak, Vibeke Thomsen, Anny Stensvig, Marianne Rolsted. Marianne Sand og Inge Kiib. 
Húkandi sæst Óli Nielsen, sum var ferðaleiðari hjá hesum fólkum í Føroyum

Irakisk olja fyri 
spottprís

Norska stjórnin fer f næstum at koma við uppskoti, sum skal gera tað lættari at vera oljuframleiðari í Norra. 
Oljufyritøkur, ið bora eftir olju á norskum øki, hava gramt seg um høga skattin og avgjaldið, og norska stjórnin ætlar 
nú at bøta um korini hjá teimum

Noreg vil bøta um 
koríni hjá oljuvinnuni
Oljufeløg, ið bora eftir 
olju í norskum øki, 
hava leingi gramt seg 
um høga norska skattin 
og avgjøldini. Um 
einki verður gjørt, hava 
tey hótt við at fara 
aðrastaðir at bora eftir 
olju. Norska stjórnin 
hevur nú tikið hóttan 
teirra í álvara.
KARTIN L. HANSEN

Norski ídnaðarmálaráð- 
harrin, Jens Stoltenberg, 
kunngjørdi mikudagin á 
oljuráðstevnuni í Stavanger, 
at Noreg ætlar at broyta 
skattin og avgjøldini, ið 
oljufdnaðurin er noyddur at 
gjalda. Hesar broytingar 
verða ætlandi framdar 
seinni í ár, og skulu bytja at 
virka ffá 1. januar 1995.

Stoltenberg vildi tó ikki 
avdúka, hvat stjómin ná- 
greiniliga fór at gera. Sum

er hevur Noreg eina glíð- 
andi gjaldsskipan, ið gevur 
tí almenna loyvi at hækka 
sín part av úrtøkuni, um 
nøkur serstøk oljuøki vísa 
seg at kasta nógvan pening 
av sær Hesa gjaldsskipan, 
sum ikki er galdandi fyri 
nýggj oljuøki, hevur norska 
javnaðarstjómin m.a. havt 
ætlanir at avtikið.

Eitt annað sum norska 
stjómin hevur havt ætlanir 
at gera, er at lækka 50% 
serskattin, ið verður álagdur 
oljuborifyritøkum, og 
lækka koltvísúrevnis-av- 
gjaldið.

Tikið hóttanir í álvara
Jens Stoltenberg sigur, at 
talan verður neyvan at 
broyta bæði munandi.

- Broyta vit gjaldsskipan- 
ina, so kunnu vit ikki gera 
so nógv við skattin og av- 
gjøldini. Men verða tey hin- 
vegin broytt, so kunnu vit 
ikki gera so nógv við gjalds- 
skipanina, sigur ein loynd- 
arfullur Jens Stoltenberg.

Oljufeløg, ið bora eftir 
olju á norskum øki, hava 
leingi verið ónøgd við 
gjaldsskipanina og høga 
norska skattin og avgjøld- 
ini. Javnaðarstjórnin hevur 
nú tikið ávaringar til eftir- 
tektar og vónar at kunna 
hava broytingamar við á 
ffggjarlógini, sum verður al- 
mannakunngjørd tann 4. 
oktober.

Jens Stoltenberg dugir tó 
ikki við vissu at siga, um 
broytingamar vera við á 
fíggjarlógini.

-  Vit arbeiða júst nú at 
finna loysnina, sum gevur 
úrslitið, vit gjama vilja 
hava, nevnliga at varðveita 
oljuvirksemið á norskum 
øki fyri minsta prís, sigur 
Jens Stoltenberg.

Økja um
gassf r amleiðsl una
Asbjøm Larsen, stjóri á 
norsku oljufyritøkuni, Saga 
Petroleum A/S, fegnast um 
tað, sum norski ídnaðar- 
málaráðharrin hevði at siga

á oljuráðstevnuni. Asbjøm 
Larsen sigur, at hann mest 
av øllum kundi ynskt sær, at 
gjaldsskipanin verður av- 
tikin eisini fyri núverandi 
oljuøki.

Noreg er størsti oljufram- 
leiðari í Europa og Qórð- 
størstur í heiminum. Norsku 
oljukeldumar geva meira 
enn 2,5 mia. tunnur av olju 
um dagin. Haraftrat er 
Norra ein av teimum størstu 
gassframleiðarunum í 
heiminum. Útfiutningurin 
av gassi økist fyri hvønn 
dag. Mett verður, at Norra í 
ár 2005 fer at útflyta 60 
mia. kubikkmetrar av gassi 
í mun til teir 25 mia. kub- 
ikkmetramar, ið vórðu út- 
fluttir í Qør. Norðmenn 
sjálvir meta, at teir klára at 
útflyta 70 mia. kubikkme- 
trar av gassi árliga.

Sum oljuframleiðslan er 
nú, so kunnu núverandi 
oljukeldur veita olju í 20 ár 
og gass í 115 ár frameftir.

Hóast handilsbann var 
sett í gildi móti Irak 
undir og eftir Flógva- 
kríggið, ber væl til at 
fáa fatur á øll vørum, 
bert tú kanst gjalda. 
Handilsstongsulin er 
ikki meiri verdur enn 
tað pappír, hann er 
skrivaður á, heldur ein 
diplomatur, sum hevur 
arbeitt í Bagdad í fleiri 
ár.
BEATE L. JENSEN

BAGDAD. Sambært teim- 
um skjøium, ið banna olju- 
útflutningi úr Irak og annars 
øllum útlendskum innflutn- 
ingi til landið, skuldi hetta 
havt ført við sær, at Irak eft- 
ir stuttari tíð var so niður- 
undirkomið í allar mátar, at 
landið ók á knøunum. Men 
so er ikki. Veruleikin er, at 
har em so nógvir loynikrók- 
ar í út- og innflutningsbann- 
inum, at Irak enn hongur í 
skræðuni eins og fyri fýra 
árum síðani.

- Tú fært alt í Bagdad, 
sigur ein sendimaður, sum í 
fleiri ár hevur bú í irakiska 
høvuðsstaðnum.

- Tú fært alt, tær tørvar 
undir diskinum, bert tú hev- 
ur pening at gjalda fyri. So- 
leiðis var tað fyri bæði hálv- 
um og eirium heilum árí síð- 
ani. Og soleiðis er tað enn, 
sigur hann.

Smuglíng
Sjálvandi eru nógvir trupul-

leikar við hesum. Kostnað- 
urin á nógvum innfiuttum 
vørum liggur so langt, langt 
omanfyri miðalprísin í Irak. 
Men tað eru nógvir lekar í 
fíggjarliga stongslinum, 
sum hava hjálpt Saddam 
Hussein forseta at yvirliva 
langt aftaná, at nógv um- 
heimurin hevði sagt deyða-

dóm yvir hann.
Frá smuglarum til lóglig- 

an handil og loyniligar 
bankakonti hevur Irak 
funnið ein hátt at yvirliva í 
hesum truplu tíðum.

ST setti handilsstongsilin 
í verk eftir, at Irak gjørdi 
innrás í Kuwait 2. august í 
1990, og har Amerika við at

bera skjótt at fekk irakar at 
taka seg aftur av hersettu 
økjunum.

Miseydnað innrás
Eftir miseydnaðu innrásina 
hjá irakum f Kuwait, har 
amerikanskar herdeildir 
róku herin hjá Saddam 
burtur í februar mánaði 
hálvt ár seinni, varð stongsil 
og bann av ymsum slag sett 
í verk fyri at hótta Irak til at 
halda seg burtur frá øllum 
grannalondum sínum.

011 oljuútflyting varð for- 
boðin. Hetta Ícom illa við, tí 
einasta inntøka Iraks úr út- 
londum var tað, sum oljan 
gav.

Innfiutningur av øllum 
øðrum vørum, uttan mat- 
vørum og heilivági, var 
steðgaður.

Heldur ikki fiutningur av 
vørum slag loftvegis var 
loyvt, og irakisk fíggjar- 
áhugamá! runt um í heim- 
inum vóru niðurfryst.

Men slfkar reglur á einum 
skjali eru ikki altíð eftirfar- 
andi í veruleikanum.

Bflig olja
Irak hevur í langa tíð havt 
sera slakt eftirlit við mark- 
inum til grannalondini, og 
hevur hett gjørt tað ógvu- 
liga høgligt hjá privatum 
smuglarum og almennum, 
t.m. fólki frá stjómini hjá 
Saddam Hussein.

Diplomatar í Bagdad vita 
at siga, at Iran. hóast tað 
verður avsannað haðan, 
hevur keypt olju fyri 
spottprís frá landinum, sum 
teir vóru í kríggj við tíðar- 
skeiðið 1980 - 88, sjálvt um

iranar halda fast við, at 
handlin við lrak longu 
steðgaði tá.

Lastbilar á tremur
Við eitt annað mark liggur 
Jordan, og har hevur eingin 
trupulleiki verið at fingið 
vørur frá, síðani Flógva- 
kríggið endaði. Diplomatar 
greiða frá larmandi lastbil- 
ur, sum fyltir eru á tremur 
við m.a. stáli, sum teir flyta 
yvirum markið til Irak, og 
sum skal nýtast til at byggja 
Irak uppaftur eftir Flógv- 
akríggið.

- Tað var bert í 1992, at 
amerikanarar og ST settu 
Jordan undir strangt eftirlit, 
upplýsir ein ferðandi, sum í 
heilum sæst um hesar leiðir.

- Inntil tá, kundu tú síggja 
stór lastbilafylgi eftir veg- 
num. Alt var innflutt.

Eisini Amerika hevur 
játtað undantøk til oljufor- 
boðið og hevur latið sum 
einki, tá Jordan hevur keypt 
olju fyri undirprís úr Irak. 
Jordan hevur í løtuni loyvi 
at innfiyta 65.000 tunnur av 
irakiskari olju um dagin.

I^atst ikki um vón
Washington latst ikki um 
vón, tá turkisk lastbilafylgi 
á tremur við vørum fóru til 
Irak og á veg heimaftur 
vóru.fylt við fleiri túsund lit- 
rum av irakiskari dieselolju.

Irak selur oljuna til 
Turkaland fyri ein bfligan 
penga og afturfyri skulu

lastbilarnir verða lastaðir 
við góðsi til Irak, næstu ferð 
teir koma.

1500 bilar um dagin
Hesin handil, sum snúði seg 
um 1500 lastbilar um dagin 
fyrru helvt av 1992, varð 
steðgaður, tá turkiska fíggj- 
armálaráðið segði seg vera 
fyri stórum peningamissi, 
av tí einki avgjald varð 
goldið av innfiuttu oljuni. 
Men turkiskir myndugleik- 
ar vóna, at hesin handil 
skjótt verður uppaftur tikin.

Irak hevur latið ókeypis 
olju til skip, sum eru komin 
til havnabýin Umm Quasr, 
har umskiping av lastini við 
matvørum er farin fram, 
ístaðin fyri sum annars at 
skipini løgdu at í Jordan við 
Aqaba-víkina, har ein Iftil 
oljuhavn er.

Við følskum flaggi
Eitt annað hol í inn- og út- 
fiutningsstongslinum hevur 
verið, at irakisk skip hava 
vundið iranska fiaggið á 
stong og harvjð hava kunn- 
að siglt ótarnað við vørum 
til Irak eftir eini á, sum ligg- 
ur millum Irak og Iran.

Hóast tað hevði eydnast 
ST at sett propp í øll hesi op 
í handilsbanninum móti Ir- 
ak, hevði verið trupult at 
havt eftirlit við øllum teim- 
um pengum, ið Irak loyni- 
liga hevur í útlondum.

Og sjálvt um hald var lagt 
á allar irakiskar ognir utt-

anlands, hava vesturlend- 
skir serfrøðingar í langa tíð 
kannað, hvussu nógvar av 
hesum er fjaldar undir 
øðrum nøvnum og heitum, 
bæði hjá einstaklingum, fel- 
øgum og vinarliga sinnað- 
um stjómum.

Vøru-umbýtan
-  Alt hetta eru vit óvitandi 
um, og tað verður verandi 
eitt loyndarmál, so leingi 
sum støðan í Irak er, sum 
hon er, sigur ein diplomatur.

-  Hvøija ferð irakum 
vantar pening, finna teir 
uppá eitt ella enn fyri at 
fjala yvir, hvussu teir kunnu 
fáa hendur á hann. Teir 
hava minni og minni av 
peningi, men horvin er hann 
ikki. Peningur er til staðar. 
Irak er mett til at gjalda 
millum I og 2 billiónir doll- 
ars hvørt ár fyri útlendskar 
matvørur. Ein partur av 
hesum er ffggjaður av olju- 
útflutninginum til Jordan og 
kann nýtast sum gjald fyri 
matvøruskuld og til at býta 
um innfiuttar vørur fyri, ið 
ST hevur givið Irak loyvi til.

Eingin veit rættiliga, hvar 
restin av peninginum stav- 
ar.

Keypa uppá borg
Sumt verður keypt uppá 
borg. Seinastu mánaðimar 
hevur ein hópur av handils- 
fólki verið í Bagdad, serliga 
vestureuropearar. M. a. 
hava teir sæð tær ómetaliga

stóru oljugoymslumar, ið 
Irak liggur inni við.

Væl av peningi kemur frá 
fyritøkum uttanlands.

Irakiska stjómin hevur 
annars ætlanir um at skeija 
innfiutningin munandi nið- 
ur og harvið minkað um út- 
lendska gjaldoyrað. Serliga 
hevur hetta verið gjørt sein- 
astu tveir mánaðimar, síð- 
ani Saddam Hussein, tók 
við starvinum sum forsætis- 
ráðharri aftrat forsetastarv- 
inum hjá sær.

Vørubann-listin
Stór avgjøld eru løgd á út- 
lendskan handil, 91 vørur 
líka frá sápu til høsnarung- 
ar, eru løgd aftrat einum 
langum lista við forbodnum 
innflutningsvømm, um- 
framt at øll søla av rús- 
drekka er forboðin.

Skiljandi var, um Irak 
óttaðist fyri, at útlendska 
gjaldoyrað í landinum fór at 
vera uppi, og at okkurt 
skuldi gerast at forða hes- 
um, tí annars verður ikki 
lætt hjá búskapi landsins 
komandi ár, duga vestur- 
lendskir búskaparfrøðingar 
at siga.

Sum ein diplomatur sigur 
her í august, fyra ár eftir, at 
Saddam Hussein hersetti 
Kuwait:

- Bert eitt er heilt greitt. 
Irakar eru enn ikki komnir 
so langt út, at teir hava tømt 
allar fíggjarligar keldur sfn- 
ar.

(Reuter)


