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Nú koma oljufeløgini

Mánadagin leggur logmaðurin Anfínn Kallsberg fram 
uppskot til samtyktar um gódkenning av sáttmála um 
marknaseting millum Foroyar og Br«*tland

Sjálvt um tingsetan er  
av á hesum  sinni, so 
hevur Finnbogi ísaks- 
son kallað sam an m ána- 
dagin. T á  fer An linn  
K allsberg at leggja fram  
uppskot til sam tyktar  
um góðkenning av  
sáttm ála um  m arkna- 
seting m illum  Føroyar 
og Bretland. Løgm aður  
vil einki siga uni inni- 
haldið í uppskotinum , 
men sum skilst, so fa ra  
føroyingar ikki at stan- 
da e llir  við tí størra 
partinum . T á  m arkið er  
fingið uppá pláss, kann  
oljuævintýrið byrja

I K̂IK Laadal____________

Landkortim verða hildin 
tætt inn at kroppinum í 
málinum um marknaset- 
ing millum Føroyar og 
Bretland. Løgmaður An- 
finn Kallslierg vil ikki út 
við. hvat ið stendur í tí upp- 
skoti, sum løgtingið skal 
taka støðu til i næstu viku, 
men hann sigur seg vera 
væl nøgdan við avtaluna 
við bretar.

Útvarpið visti hósdagin 
at siga frá, at føroyingar 
b«*rt fáa ein fimtapart av tí 
øki, sum klandur er um -

tann sonevnda hvítsonan, 
men hetta eru óváttað tíð- 
indi.

Nógv stendur uppá spæl í 
hesum máli. Fleiri av heim- 
sins størstu oljufeløgum 
hava i fieiri ár biðað eftir, at

føroyingar og bretar finna 
eina loysn á spuminginum 
um, hvar markið skal gan- 
ga millum londini.

Tað serliga við landsyn- 
ningsøkinum á føroyska 
sjóøkinum er, at serfrøðing-

ar innan landafrøði saman 
við oljuverkfrøóingum me- 
ta, at tað her er størstur 
tjansur at finna olju í før- 
oysku undirgrundini. Tí 
hevur avtalan við bretar 
ómetaliga stóran týdning 
fyri framtíðarætlanimar 1 
Føroyum. Finst olja í før- 
oysku undirgrundini, bend- 
ir alt á, at tað júst er í tí øk- 
inum, sum nú markna- 
semja er um, at hon verður 
pumpað upp. 011 tey stóm 
oljufeløgini hava í hvussu 
so er sagt, at tey ikki eru so 
áhugað í hinum økjunum 
rundan um Føroyar.

Bretsku megin miðlinj- 
una er olja - tað vita vit. BP 
hevur í nógv ár, saman við 
øðmm oljufeløgum, pump- 
að upp olju ikki so langt fra 
førovska markinum, so tað 
er skilligt, at oljufeløgini fa- 
ra at bjóða uppá júst tey 
øki, sum liggja har á leið.

Nær oljufeløg fáa møgu- 
leika at bjóða, er ikki avgjørt 
enn. Fyrst skal løgmaður í 
tingið við uppskoti sínum 
um marknaseting, siðani 
verða viðgerðimar - tann 
fyrsta mikudagin 12. mai. 
Tá ið marknasáttmálin 
rmllum Føroyar og Bretland 
er undirskrivaður, verður 
støða tikin til, nær fyrsta út- 
bjóíVingammfar verður. 
Landsstýrið hevur fyrr sagt, 
at fyrsta útbjóðingarumfar 
verður tíðliga í heyst.

Heilar 192 milliónir 
útgoldnar í frítíðarløn
Ongantíð fyrr er so 
nógv útgoldið í 
frítíðarløn sum í ár. 
Talan er um 192 mió. 
kr. ella heilar 26 mió. 
kr. meira enn í fjør
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Skal tað dømast eftir tí, 
sum er utgoldið i fritíðarløn 
í ár er líkt til, at mongum 
stendur ein rík feria í Im»óí.

Tann 2. mai í ár flutti 
Toll- og Skattstova Føroya 
nevniliga heili 192 mió. kr 
á konto hjá lønmóttakamm 
og so stóra upphædd hava 
tey ongantíð áður leysgivið 
í fritiðarpengum.

Til samanberingar kann

sigast, at upphæddin er 26 
mió. kr. størri enn i fjør og 
svarar til ein lutfalsligan 
vøkstur upp á 15.7 prosent.

Gamla metið var annars 
í 1990 tá løngjaldingamar 
toppaðu og heili 188,4 mió. 
kr. vórðu útgodnar í fritíð- 
arpengum.

Men hetta metið er nu 
sligið við 3,7 mió. kr. svar- 
andi til eina lutfallsliga øk- 
ing upp á knøpp 2 prosent í 
mun til tá.

Hugsa vit um, at allar 
tær 192 milliónimar longu 
frammanundan em skatt- 
aðar, er í veruleikanum tal- 
an um rættiliga nógvan 
pening.

Fyri at geva eina mynd 
av hvussu nógvur peningur 
talan er um, kundu vit

sagt, at vit kundu keypt 
heili 2.000 smærri bilar, 
sum hvør kostaði 96 tús. 
kr.. fyri tær 192,1 milli- 
ónimar, sum nú em út- 
goldnar í frítíðarpengum.

Hetta sigur í sjálvum sær 
ikki so litið, og ivaleyst fara 
tey handlandi at merkja 
nakað til, at fólk hava eitt 
sindur meira enn vanligt at 
ráila vvir hesar dagar.

Orsøkin til, at so nógv er 
útgoldið í fríðtíðarpengum 
hesaferð, er helst tann, at 
met somuleiðis er sett í 
utgoldnum lønum í inn- 
vinningarárinum, sum
røkkur frá 1. apríl i tjør til 
31. mars í ár.

Frítíðarpeningur er 
nevniliga eitt fast lutfall av 
lønini og verður skattaður

saman við lønini.
Toll- og Skattstovan hev- 

ur ræðið á pengunum til 
upphæddin kemur til 
utgjaldingar hjá lønmót- 
takaranum.

Løntakarafeløgini ella 
Fritíðargmnnurin fáa so 
ágóðan av rentunum, sum 
koma upp a fntíðarpen- 
ingin, mt>ðan hann er i var- 
veitslu hjá Toll- og Skatt- 
stovuni.

Toll- og Skattstovan upp- 
lysir, at Ler 192,1 million- 
imar, sum nú em útgold- 
nar umfata bert frítíðarløn 
hjá timaløntum og fiski- 
monnum og hja fólki, sum 
er farið úr starvið.

Frítíðarískoytið, sum tey 
fastløntu fáa, er sostatt 
ikki við í hesi upphædd.

Diskarnir i handlunum eru fyltir. I gjar vóru fólk  enn ikki farin at keypa inn undir seg. Knnska var tað 
ikki komið fólki (y ri oryað, at vandi er (y ri verk falli

Handlam ir hamstra
Tað tykist ikki, sum 
fólk hava givið tí 
gætur, at verkfall er í 
væntu á privata 
arbeiðsmarknaðinum. 
og tey hava ikki keypt 
nógv inn undir seg
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Upp undir verkfallið a al- 
menna arbeiðsmarknaðin- 
um untrøddu tjølnuðlarnir 
samrádmgarnar hvønn 
einasta dag, og verkfallið 
kom tí ikki ovart á nakran, 
sjálvt um tað ikki var eitt 
verkfall, ið ávirkaði daghga 
lívið hjá fjøldini so nógv.

Nú er líkt til, at arbeið- 
arafeløgini fara í verkfall, 
men tær samráðingamar 
verða lítið umrøddiir

Heilsølur og handlar, 
sum Dimmalætting hevur 
tosað við, halda litlu um- 
røðuna av samráðingunum 
vera orsøkina til, at fólk 
hava gjørt so litið við at 
keypa inn undir seg hesar 
seinastu dagarnar Somu 
rovndir gjordi Dimmalætt- 
ing, ta vit fvrrapartin í gjár 
voru í Miklagarði og spur 
du fólk. um tev fara at 
kevpa inn undir seg

Men handlar og heislølur 
hava fyrireikað seg til, at 
tað verður verkfall.

Heilsølan hja Poul Han- 
sen bilegði til hesa vikuna 
lleiri vørur enn vannligt, og 
íkki hevur staðið a at fáa 
tær seldar til handlamar 
Tað em fleiri dagar siðan at 
handlamir byijaðu at 
ringja fyri at kevpa inn 
undir seg, og handlamir 
Ixiðu um so stórar nøgdir, at 
heilsølan kendi tað sum

sina skyldu at greiða teim 
um minni framligu fra, 
hvat hinir gjørdu. soleiðis 
at teir ikki knappliga stixlu 
við ongum vømm. A heil- 
søluni halda tey, ut onk 
rastaðni munnu fólk eisim 
hava hamstrað, ti dønu er 
um, at onkur handil bað 
tvær ferðir um vømr hesa 
vikuna Tað em ba-ði 
handlar. hakan og kioskir, 
sum hava keypt um undir 
seg.

Manadagin kemur nyggj 
vøra heim. men er verk 
fallið byrjað ta. sleppur 
eingúi vøra upp a iand í 
Havn og í Klaksvik

Leiðarin i Miklagarði. 
Niels Mortensen. sigur, at 
handilin ta>r seinastu 
triggjar vikurnar hevur 
bygt upp stóra vøru-gnym- 
slu við møguliguni verkfalli 
í huganum Tað er ikki til 
at vita, hvussu nogv fólk

I gjárvoru tey enn ikki far- 
m at kevpa í stómm. men

Spillvørur >um fmkt. 
grønt og viðskera kann em 
handil ikki hava í so stór- 
um nøgdum. og uttan mun 
til um tað verður verkfall 
ella ikki, so fara hesar 
vørur at trota i na'stu viku 
Miklagarður he\ur nevni 
líga ikki bílagt t.ær vør 
urnar til næstu viku, og tað 
sum er, verður til ta tið 
uppi.

V'anligar viørur hevur
Miklagarður hilagft til
næstu viku

Kanska fá:1 vit ta*r ikki
í Land, men t;ið er n; ikað.
sum \it noyðíist at \aga.
sigur Niels Murtensen

J)óra Jióroddsdóttir heidrað fyri bókina »Rura«

Rithøvundin, t»óra Póroddsdóttir, verður hriðrað av tveimum íslendskum vinkonum, Sonu Danielsen, í 
m iðjuni, og  Ernu Hákunardóttir, til hogru Mynd Alan Brnckir

Sjónleikarhúsið var 
hósdagin karmur um 
bókaframløguna av 
» Rura«, sum Føroya 
Skúlabókagrunnur 
gevur út. Bókin er um 
sansaskipanarbørn

Bkatk L. Sami ki.sk.n

Føroya Skulabókagrunnur 
gjørdi nógv burturúr, tá 
bokin >Ruru«, sum Póra 
Pórodđsdóttir, hevur skriv- 
að, kom út.

Sjónleikarhúsið í Havn 
var hósdagin karmur uin 
lx»kaframløguna, har leið- 
arin á Føroya Skúlalióka- 
grunni, Heðin Klein, 
greiddi frá, hví grunnurin 
hevði gjørt av at geva 
bókina út.

Hetta komst av, at bókin 
hevði ein boðskap til onnur 
um tey børn, sum sansir og 
rørslur em so nógv av- 
lagað, at tey ikki fáa sam- 
skift við onnur.

Bókin cin íblástur
Rithøvundin, ið er fysio- 
terapeutur og í mong ár 
hevur arbeitt við føroy- 
skum bømum, ið ikki høv- 
du nakra sjúkuavgerð ella 
diagnosu, hevur við sínum 
kunnleika og gjøgnum ar- 
lx*iði sítt fingið so nógva 
vitan um hesi børn, sum 
hon kallar sansaskipanar- 
høm, at hon við vitan síni 
gjøgnum bókina kann bera 
kunnleikan um liørnini út 
til onnur, sum em um san-

saskipanarbørnini dagliga.
- Bókin er íblástur til 

royndir í verki, segði Heðin 
Klein, og upplýsti at 1 til 2 
børn av 20 fólkaskúlanæm- 
ingum hava tmpulleikar 
av omanfyri nevnda fyri- 
brigdi.

Tónlistarligur
dám ur
Til at seta serligan hátiðar- 
ligan dám á henda stóra 
dag, spældu Marjun Olsen 
og Guðný Nsess fyrst eitt 
verk fyri floytu og violin, og 
seinni eitt annsið verk fyri 
klaver og violin.

Marjun er hon. sum fyri 
tveimum vikum síðani kom 
heim av tónlistakapping í 
Danmark við tveimum 
heiðurslønum, og Guðný er 
dóttir rithøvundan Póru 
Póroddsdóttir og Martin 
Na»s.

Hentzar Fllingsgaard, 
stjóri á Landsskúlafyrisit- 
ingini fegnaðist um bók- 
ina, sum hann kallaði eina 
hendinga bók, ið ikki hevur 
sín líka i okkara landi, og 
har Póra legði øllum lag á. 
Hann vónaði, at tey, ið 
komu at bruka bókina, iom 
at nýta hana, tí hon var 
sera livandi og hevði ein 
lættan málburð. Tá bókin 
er lisin, verður ferð eftir 
ferð blaðað aftur á, fyri at 
fáa meiri at vita um san- 
saskipanina, segóði hann.

M ótburður eingin  
fording
Helena Dam á Neystabø, 
landsstýrismaður, segði seg 
vera við á samkomuni und-

ir tveimum hattum. Annar 
var, at hon hevði verið 
leiðari av Føroya Skúla- 
bókagmnninum, eitt starv.

sum hon ætlaði at venda 
allur til, tá landsstýris- 
skeið hennara var úti, og 
hin hatturin var tann sum

umhoð landsstýrisins.
Haraftrat kendust ta*r 

báðar, Póra hon hon, ba»ói 
vegna grannalagssamskifti

oggjøgnum ahugamal, sum 
lx»rn teirra høvdu til felags.

Hon fegnaðist um txikina 
»>Rura<>, ikki minst tá hugs-

að var um, at rithøvundin 
eina tið hevur havt tungan 
mótburð og harvið verið 
óarbt»iðsfør i yrki sinum 
vegna sjuku, men at hon, 
Póra rumaði sn nogva orku, 
at ikki sjúkan gjørdist 
nøkur forðing fyri, at Ixikin 
ikki kom ut

I»óra góð vid 
bom in i
- -Rura er ein l»ók, sum øll 
eiga at ogna sær. tx»ra 
hevur skrivað bokina fyri 
at hjalpa øðruin, ið ikki faa 
rørslumar og sansimar at 
rigga, og er tað ein stor sorg 
sjálvur at g«»rast oarbeiðs- 
førur í t'inum slíkum star- 
vi, segði Helena Dam á 
Neystabø.

At t»nda nevndi hon, at 
bokm var prógv um, at 
rithøvundin var gix)ur við 
lx»rnini og tey, sum hava 
við sansaskipanarbørn at 
gera.

Rithøvundin I>ora hir- 
ixldsdóttir, ið er ættað ur 
islandi. fegnaðist yvir at 
siggja so nógv kt>nd andlit 
ht»nda seinnapartin og at 
tad var gott at eiga vinir.

Hon fegnaðist eisini vvir, 
at handritið, sum hon hevði 
sent til Skúlabókugrunnin, 
var vorðin til Ixikina 
"Rura «, sum nú kom ut

Gingin diagnosa
At rithøvundin livir seg inn 
í alt, sun» um hana fer, 
upplivdu vit hesa løtuna í 
Sjónleikarhusinum, ta Po- 
ra bóroddsdottir greiddi 
frá bamaminnum. tá om- 
man hevði foðingurdag, og

alt tað. sum gamla omman 
við ti longu flættuni hevði 
givið víðari av hvsins 
rovnduin til næsta ættar- 
lið,

Siðani greiddi iHira fra 
arbeiði sinum. ta hon fyri 
10 árum siðani fekk fast 
starv sum fysioterapeutur i 
føroyska skúlaverkinum, 
har hon væntaði, at hon 
skuldi hava við rørslu- 
tamað børn at g«»ra.

Áðrenn hon visti av, var 
har vorðin ein langur hiði- 
listi við ÍHirnum. sum ikki 
høvdu fingið sett nakra 
diagnosu a tað, teimum 
hilaði.

I tokuin tímu
Hetta eru tey børn, sum 
bóra hevur tikið til sín og 
sum hon gjøgnum arbeiði 
sitt er koinin at kenna so 
va»l eins og ólagi á nerva- 
skipan teirra, so samskifti 
teirra við onnur ikki er tað 
sama sum lyá øðmni, ið 
ikki hava hetta hrek.

Við at fáa fest a blað alla 
sína vitan og alla sma 
kunning um hesi hørn. 
vónar hon, at onnur, ið eru 
um hesi somu sansaskip- 
anarbom kunnu faa nyttu 
ur teim upplvsingum, ið 
l»ókin gevur.

At enda vónaði bóra 
1‘oroddsdottir, at Rura 
fórt at gagnast øllum børn- 
um. Somuleiðis var tað 
hennara vón, at foreldur og 
fakfolk kunnu n\»ta hokuna 
til at fáa innlit i ta krops- 
ligu menningina, og at 
fleiri og fleiri lx»m verða 
beind á rætta leið i tøkum 
tíma.


