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Hetta er heimsins 
størsta oljusirkus
E ft ir  a t  h a v a  ve r ið  til 
s e ta n in a  a v  »O ffsh o re  
E u ro p e  9 9 « o g  h u g t  
e ft ir  te im u m  fy rs tu  
h u n d ra d  b á s u n u m  
v a rð  fa r ið  til h ú s  fy ri 
at s la p p a  a v  e in a  løtu. 
í h ý r iv o g n in u m  v a r  
e in  g u d d á m m ilig u r  
friður, s já lv t  u m  200

a ð r ir  h ý ru v o g n a r  
flo y tað u  u m  oyrin i á  
o k k u m  - an t in  á  v e g  
in n  á  f r a m sý n in g a rø k i  
e l la  á  v e g  ú t a ftu r

Lkik La.\dai (Ahkrdkkx )

í mun til tann larm og aktt- 
vitet, sum er á oljufram

sýningini í Aberdeen kann 
ein hektisk løta t einum 
skotskum hýrivogni vera 
sum himmiríki.

-  Hetta er eitt ogiligt 
sirkus, segði eg vid unga 
bilføraran. sum tyktist 
vera glaður fyri at verða 
sloppin burtur frá fram- 
sýningarøkinum eina løtu.

Hann hugđi blíður upp á 
meg og søgði:

-  Sirkus - ja, tað er rætt;i 
orðið.

Tað, sum var efiir av túr- 
inum, tosaðu vit um fót- 
bólt.

Skotur duga
Oljuframsýningin í
Aberdeen verður hildin 
annað hvørt ár. I ár er tað 
14. ferð, at fyrrvemndi 
skotski flskibýurin nu-

verandi oiju- og fiskibýurin 
-  bjoðar vælkomin til høg 
og lág, vippar og sibbar 
innan eina vinnu, sum 
flvtur í dollarum -  um tu 
finnur rávøruna.

Aberdeen er ein lutfalls- 
liga friðarligur býur, men 
fyra dagar í september 
annað hvørt ár, verður alt 
vent a høvdið.

Skotar, sum eru tiltiknir

Eingín ivi um
útbjóðingina
longur
A t  fø ro y in g a r  e ru  
k o m n ir  á  o lju m essu  
fy r i a t  v ís a  u m -  
h e im in u m , a t  te ir  
ta k a  o lju n a  í s tø rsta  
á lv a r a ,  v ís t i E y ð u n  
E lt tø r  b e in a n v e g in ,  
tá  ið h a n n  tý sd a g in  
setti d a to  á  te ir  
d a ga r , s u m  a lt  sn ý r  
s e g  u m

Lkif Láadal 
(Abkrdkkn)___________

F'yrsta stóra tiltak, sum 
bleiv hildið á føroyska 
básinum, sum í hesum 
døgum stendur so prúður 
millum allar hinar á 
stóru oljumessuni »Off- 
shore Kurope- í Aber- 
deen, var ein móttøka 
t\já Tryggingarfelagnum 
Føroyar.

Tá ið nú føroyski olju- 
málaráðharrin var í 
Skotlandi á messu, var 
tað nærliggjandi at biðja 
hann um at siga tey 
fyrstu orðini.

Og Eyðun Elttør hevði 
eitt ess ella bæði tvey í 
ermuni. Nógvar gitingar 
hava verið um, nær 
fyrsta útbjóðingarumfar 
fór at verða, og hesum 
gitingum setti oljumála- 
ráðharrin ein endaligan 
stoppara fyri týsdagin.

Eyðun Elttør greiddi 
stóru føroysku og út- 
lendsku samkomuni frá, 
at avgerð var tikin um, at 
fyrsta útbjóðingarumfar 
verður í januar ár 2000. 
Seinasta freist at søkja 
leiti- og boriloyvi verður í

apríl, og tey fyrstu loyvini 
verða givin næsta summ- 
ar.

Vísa umheiminum
Væntandi verða tað tey 
stóru oljufeløgini og olju- 
samtøkini, ið fara at 
bjóða upp á føroysku olju- 
loyvini. Hesi hava hetta 
seinasta árið ikki vitað, 
um tey vóru keypt ella 
seld. Landsstýrið hevur 
brúkt ta tíð, sum skuldi 
til, áðrenn endalig avgerð 
bleiv tikin um dagfest- 
ingar í sambandi við út- 
bjóðingina.

Orsøkina til, at avgerð- 
in er tikin júst nú, er ring 
at spáa um, men markn- 
aðsemjan og kolvetnis- 
lógin hava sín stóra leik- 
lut.

Ein annar týðandi 
brikkur í oljutalvinum er 
tol, og ikki minst vant- 
andi tol.

Spumingurin er, um 
ikki landsstýrið varð 
noytt at taka hesa avgerð 
nú - áðrenn útlendsku 
oljufeløgini mistu tolið.

Hevði landsstýrið bíða 
eitt hálvt til eitt heilt ár 
afturat, áðrenn oljufel- 
øgini fingu at vita, nær 
útbjóðingarumfarið fór at 
verða, so høvdu tey 
møguliga farið aðrar 
leiðir.

Nú er so hendan forð- 
ing ruddað av borðinum. 
Um fimm mánaðir er 
klárt hjá stóru milliard- 
fyritøkunum at søkja um 
at sleppa at bora eftir 
svarta gullinum, sum 
flestu serí'røðingar meta 
flýtur í føroysku undir- 
grundini.

Hví hava stór útlendsk 
oljufeløg so áhuga í at 
sleppa til Føroya at royna 
at bora seg niður ígjøgn- 
um nakrar av tjúkkastu 
basaltfláunum í heim- 
inum?

Eyðun Elttør veit, at 
nógv støð á klótuni hava 
nógvar ferðir betri olju- 
umstøður enn Føroyar, 
men hann vísir á, at polit- 
iska javnvágin í Føroy- 
um, saman við stóru út- 
vinningini av olju beint 
hinumegin markið imóti 
Bretlandi, ger, at oljufel- 
øgini vísa Føroyum stór- 
an áhuga. Tí ivast hann 
ikki í, at feløgini fara at 
søkja í januar. Spum-

ingurin er so, hvussu 
nogv feløg bjóða seg fram.

-  Tað er ringt at siga, 
men út frá tí generella 
áhuganum, sum feløgini 
hava og hava havt í før- 
oyskari oljuleting og 
vinnu, rokni eg við, at 
nógv feløg fara at søkja, 
sigur Eyðun Elttør.

So leingi oljupnsurin 
heldur sær omanfyrí 12 
dnllarar fyri tunnuna, so 
vilja feløgini hyggja norð- 
ureftir til Føroyar, metir 
oljumálaráðharrin.

llugsu lanfft
Eitt annað, sum ger seg 
galdandi, tá ið iihugin 
fyri eini komandi før

Nú er eingin iv i 
longur. OÍju- 
m alaráðharrin Eyðun 
E lttør avdúkaði 
t> sdagin á stóru 
altjoða oljumessuni í 
Aherdeen, at fyrsta 
utbjóðingarum far 
verður í januar

oyskari oljuvinnu verður 
havdur á lofti, er arbeiðs- 
hátturin í hesi stóru 
vinnu.

Nóg\’ oljufeløg eru 
isjálvandi) bangin fyri, at 
oljan fer at ganga undan. 
Tí er tað av stórum týdn- 
íngi at finna nýggjar leið- 
ír alla tíðina. Tað er ikki 
ovanligt, at eitt felag ar- 
lieiðir á 10 økjum í senn, 
og sjálvt um tað vísir seg, 
at olja ikki er á ti eina 
staðnum, so er hetta ikki 
nakar sorgarleikur, tí so 
verður farið til tað næsta.

Tað kemur eisini fyri, 
at eitt felag finnur ein 
stóran oljulumma, og so 
bíðar við at útvinna olj- 
una til okkurt av hinum 
okjunum er tómt.

Um otøa verður funnin 
við Føroyar, verður tó 
ikki talan um, at hon bert 
verður staðfest og so 
einki meira.

í føroysku kolvetnislóg- 
ini er hædd tikin fyri hes- 
um trupulleika, ti ætl- 
anin er -  og tað er eingin 
loyna, at oljan skal geva 
føroyingum eitt sindur av 
peningi -  at hava greiðar 
reglur fyri, hvussu oljan 
skal handfarast, tá ið hon 
er funnin.

Tað fer ikki at bera til 
hjá einum stórum felag, 
sum hevur nokk av olju- 
leiðum í løtuni, at fara til 
Føroyar at staðfesta, at 
t»lja er har og so koma 
aftur um 30 ár fyri at 
pumpa hana upp. Hetta 
hava føroyskir myndug- 
leikar tryggjað sær í kol- 
vetnislógini.

B oritom  - eins og 
hesi - standa á 
honum uttanfyri 
fram sýningarholini 
í Aherdeen. nu 
•Offshore Europ< 
verður hild in fýri 
14. f<>rð

fyri at duga væl við peng 
um, lata heldur ikki hend 
an kjansin fara afturum. 
Alt kostar tað dupulta ella 
tndupulta teir dagamar. 
The oil cirkus is in town ■
Matstovumar taka tey 

vanligu skeltini niður og 
lýsa við -Offshore Europ«‘ 
Menu • Hetta vil ikki siga 
tað sama sum. at kokkurin 
ger eyka nógv burturur. 
Nei. sama kjøt og somu epl- 
ir, men til ein heilt annan 
prís.

Funnu olju á fram- 
sýningarokinum
Tá ið foroyska ferðalagið. 
sum fleyg heinleiðis til 
Aberdeen tysdagin. koyrdi 
spakuliga við bussi oman 
ímóti framsýningarøk- 
inum, sóu vit eini try stór 
boritom standa uttan fyrí 
risastora teltið, sum var 
reist i sambandi v ið fram- 
sýningina.

Ein av teimum, sum ar- 
beiðir i oljumalastyrinum, 
greiddi mær frá. at tey á 
eini líknandi framsvning í 
Groningen í Hollandi 
funnu eitt stórt øki við 
gassi, tá ið ein av borunum 
a framsýmngarøkinum 
bleiv vístur fram.

Fyri at visa viðskiftafolk- 
unum. hvussu Ixirurin 
arbeiddi, var eitt hol borað 
niður i vøllin. Eingin hevði 
roknað við at finna nakað - 
ja, tað kann sigast. at tað 
var enn ikki meiningin at 
finna nakað. men nakrar 
hundrað metrar mðri í 
(ramsýningarbønum funnu 
teir eitt av størstu gass- 
økjum i Hollandi.

Hvat skal man so 
bruka jarðfrøðingar til, 
legði føroyski fultrúin læ- 
andi afturat.

Tølini siga alt
At framsymngin er stór, 
sæst tá ið tu hyggur eftir 
tølunum - øg íkki bara 
prisunum í Aberdeen í hes- 
um døgum.

Býurin veksur við í 
minsta lagi einum tiggj- 
undaparti, frá eini 250.000 
til 280.000 fólk. 011 hotel 
eru fullsett ,og hvør krókur 
við eini óbrúktari song 
verður leigaður út.

Størstiparturin av teim- 
um 140 føroyingunum, 
sum eru á (ramsýningini, 
búgva í smáum studenta- 
kømrum, sum hoyra til 
lærda háskúlan

Prísurin - nú var hann 
aftur har - er heldur ikki 
tann sami á hotelkomrum 
teir fýra framsýningardag- 
arnar. Dupultur og trídup- 
ultur prísur í mun til tann 
vanliga er ikki óvanligt. 
Kømur kunnu ikki bíleggj- 
ast ein dag - flestu hotel 
krevja, at tú býrt har í 
tríggjar nætur Um tú bí- 
leggur nakrar mánaðir áðr- 
enn framsýningina og 
hetta er neyðugt, um tu vilt 
bug\'a á hotelli - so skal tú 
gjalda helmingin av kostn- 
aðinum frammanundan.

í ár høvdu 22.000 fólk 
teknað seg til framsvn- 
ingina frammanundan. 
Fyrireikararnir rokna við, 
at onnur 6 - 7000 far at 
ogna sær atgongumerki við 
d\ i nar.

Ikki færri enn 1800 feløg, 
virkir og einstaklingar 
stilla ut a framsýningini, 
og har er ikki tann olju- 
smálutur ella boripallur, 
sum ikki kann síggjast ella 
- um neyðugt - bíleggjast.

Føroyski básurin er ein 
av teimuin iniðalstiiru, og á 
honum syna 2fi føroyskar 
fyritøkur og føroysk virkir, 
hvat tey hava at bjoóa í eini 
vinnu, sum ikki er nøkur 
vinna í Føroyum enn.

Harafturat eru tveir al- 
mennir stovar við á før- 
oyska básinum. Teir eru 
menningargrunnurin og 
oljumalastvnð.

Danir rinda fyri 
okkara vælferd
L ík t  e r  til, a t  d a n sk i  
s k a t tg ja ld a r in  vid  
r ík isv e it in g in i e r v ið  
til a t  f íg g ja  eitt  
fø royak t sk a tta trý s t .  
sum  lig g u r  9  
p ro se n t -s t ig  læ g r i  
en n  tað  d a n s k a

Ei.i ( ir iTKSKX

Líkt er til, at danir forkela 
okkum meira, enn teir 
yálvir hava ráð til.

A  hvørjum ari koma 
stórar upphæddir ur 
danska ríkiskassanum til
føroyska landskassan
Hetta hoas■4 tað fólkið.
sum rindai' okkum p«*n-
íngin, luevur 1lægri
skattatryst enn vit.

Sostatt attu vit at havt
ringan smakk i munn-
inum við iat tikið ímóti
hesi gavuni.

Tá buskaparkrt‘Ppan
herjaði i F’ørovum. kom
gavan úr danska nkis
kassanum'/ad við.

Til dømis fingu vit 1
1993 858 mio. kr. i ríkis-
veiting, iumframt at
danski rík iskassm rimi-
aði 257 mio. kr. tyri i’akst-
ur av nkis tovnum ii Kør
oyum. Tilsiimans vtir so-
statt talan urn 1 .Ofifi mio.
kr. ur danska ríkiskass- 
anum.

Hetta árið var føroyska 
skattatrvstið nærum á 
hædd við tað danska.

Meðan danir høvdu eitt 
korrigerað skattatrýst 
upp á 51 prosent, la okk- 
ara á 50 prosentum.

Síðani ta hevur danska 
skattatrystið nærum ver- 
ið óbrovtt, meðan taó før- 
oyska hevur verið støðugt 
fallandi, til tað í ljør var 
komið heilt niður a 42 
prosent ella heili 9 pro- 
sent-stig lægri enn tað 
danska.

Hetta er hent sam- 
stundis sum gávan úr 
Danmark er økt á hvøij- 
um árið við danska pris 
talsvøkstrinum

Samanlagt fingu vit ut- 
við 1,3 mia. kr. ur danska 
ríkiskassanum i Ijør og 
var hetta heili 234 ntió. kr. 
flein enn i 1993.

Tí kundi tað verið 
freistandi at sagt. at dan- 
ir, ió hava hægri skatta-

tryst enn vit, eru við til at 
figgja okkara skatta- 
lættar.

Spummgurin er bara 
i i í i t  danir fáa eyguni upp 
fyn hesum og byija at 
seta okkum krøv

Pblitiska málið hja 
sitandi samgongu er bæði 
at minka um skattatrýst- 
ið og at gera okkum oheft 
av veitingunum ur 
danska ríkiskassanum

Hvussu hesi málini 
ngga saman kunnu folk 
bert gita um. men higartil 
hevur politiski myndug- 
leikin valt at slaka upp a 
skattatrystið, samstundis 
sum landskassm hevur 
lingið økta veiting ur 
Danmark

Skattalættin og okta 
ríkisveitingm, fellur
saman við uppgongd i 
tiskivinnuni, og hetta 
hevur so aftur sett økta 
ferð a huskapin og harvið 
givið almennu kassunum 
øktar inntøkur.

Fartar av øktii inntøk-
unum eru f'arnir til økta
almenna n vtslu <»g hiir\ ið
er enn ineir; i ferðikonun a
føroyska hu:skapin.

Onkur vil vera við at ov
nógv ferð ei• komin á bu
skapin og at okkara
kappingaførið kann koma
í vanda og verðai uppetið
av pris- og lønarvøkstn.

Um málið er at minka 
ríkisveitingina, sum t dag 
umlxnlar helmingin av 
frununntøkunum hja 
landskassanum er litið at 
ivast i. at neyðugt verður 
at hækka skattin og 
fremja sparingar

Hetta er í øllum førum 
ein av niðurstøðunum i 
Hvitubok.

Saina bok vísir eisini til 
aðrar møguleikar, men 
allir hava tað til felags. at 
vit skulu klara okkum við 
lutfalsliga minni enn vit 
gera i dag.

L:m tað so er sunnari 
ellu osunnari. ma vera lil 
hvønn einstakan at taka 
støðu til.

Men neyvan fer danski 
skattgjaldarin leingi aft- 
urat at goðtaka at rinda 
skatt sum vit av røttum 
attu at goldió.

So sum skattaprosent- 
ini t báðum londunum nu 
siggja ut skuldi ein truð at 
stuðulin for øvugtan veg.

Jazzfestivalurin 
ikki liðugur enn
Fkants •Jknskn________

M.C. Kestorff fer í kvøld at 
syngja nøkur av løgum, 
sum hann eisini sang á 
jazzfestivalinum, um- 
framt nøkur onnur. Hetta 
verður á Blákrosskafeini, 
sum fyriskipar eitt ann- 
arleiðis hóskvøld av og á.

-  Eg havi valt 19 løg. 
sum vit fara at framføra. 
sigur M.C.

Saman við honum og 
klarerinum fara eisini 
Jóhanna Kasmussen og 
Linda Fetersen at syngja.

Løtan við M.C'. bvijar 
kl. 20.

Ynskir at yvirtaka 
baniaansingina
Fkantsjknskn

Fuglaljarðar býráð
samtykti á fundi mána- 
kvoldið eftir tilmæ'li fra 
mentamálanevndini, at 
kommunan vil yvirtaka 
alla harnaansingina. Fás- 
mi kom býráðið við eini

áheitan á myndugleik- 
amar, at teir eisini kunnu 
(áa tað umsetingarligu 
ábyrgdina av eldraøk- 
inum.

Yvirtøkan av barnaans 
ingini fer at kosta komm 
ununi 600.000 kronur um 
aríð.

L ýsin g ar 
t il b iað ið

Um síðstu freist 
at iata inn lýsingar sæst ovast 

á síðu 2

’Dimmalivttimi 
v __________________________________________________y


