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Oljupeningurin skal 
í ein serstakan grunn
U m  fø ro y in g a r  fa r a  
a t  v in n a  n ó gv a n  
p e n in g  í e in i 
o lju v in n u , so sk a l  
h e s in  ik k i í n a k ra n  
b ú s k a p a r g r u n n ,s o  
s u m  h v íta b ó k  le g g u r  
u p p  til, s ig u r  E y d u n  
E lttø r,
o lju m á la r á d h a r r i

L kik Lv\ad al  (A hkrdkkn )

Áhugin fyn oljuni, sum 
møguliga fer at verða 
pumpað upp úr føroysku 
undirgrundini, er stórur. 
Avkastid av eini komandi 
oljuvinnu skal verda við til

-  Kitt m oguligt avkast 
frá oljuni skal ikki í 
nakran húskapargrunn, 
sigur Eyðun Elttor, 
oljum álaráðharri

at tippa tað hol, sum før- 
oyski búskapurin møguliga 
fer at uppliva, tá ið blokk- 
stuðulin er burturi.

Hvítabók tosar um olju- 
pening, sum verður lagdur 
í ein búðskapargrunn sam- 
an við øðrum inntøkum og 
avkastið av møguligari av- 
talu við danir.

Oljumálaráðharrin, Eyð- 
un Elttør, er ikki samdur 
við búskaparfrøðingamar. 
sum hava skrivað fíggjar-

liga partin av hvítubók.
-  Hesir tosa um, at 

avkastið frá oljuvinnuni 
skal í eina felags búskapar- 
grunn, men stendur tað til 
min, so skulu oljupengar- 
nir í ein serstakan olju- 
grunn, sigur Eyðun Elttør.

Til fram  fyri 
vinnuna
Orsøkin til, at Eyðun Elttør 
heldur vil hava ein ser- 
stakan oljugrunn, sum 
tann, ið normenn hava, er 
tann, at ein partur av 
peninginum fra oljuni á 
hendan hátt kann koma 
vinnuni til góðar. Sjálvandi 
skal allur peningurin ikki

brúkast allur av vinnuni 
ella av føroysku oljumynd- 
ugleikunum. men tað er 
stórur munur á at oysa 
p«>ningin alian sum hann 
er í ein búskapargrunn og 
so hava ein serstakan olju- 
grunn, heldur oljumála- 
ráðharrin

-  Um peningurin verður 
koyrdur í em oljugrunn, 
heldur enn eina felags 
pulju. so kann avkastið frá 
oljuni stvrast Ix'tur, sigur 
Eyðun Elttør.

Við hesum sipar olju- 
málaráóharrin til norska 
frymilin. sum við einum 
serstøkum oljugrunni. 
skítpar javnstøðu ella 
stabilitet í vinnuna.

H avnin  og Aberdeen  rnidir- 
skrivað vinarbýaravtalu
M ik u d a g in  u n d ir -  
s k r iv a ð u  b o rg a rs t jó r in  
í A b e rd e e n  o g  b o rg a r -  
s tjó r in  í H a v n  e in a  
v in a rb ý a ra v ta lu ,  e l la  
tað  s u m  sk o ta r  róp a : 
e in a  a v t a lu  u m  
fo r s tá ils i

L kik La ad ai. (A hkhdkkn)

Leivur Hansen er ein av 
teimum mongu kommu- 
nalu umboðum úr Føroy- 
um, sum er á oljufram- 
sýningini •Offshore Europe 
99-. Sjálvt um Tórshavn 
ikki sløir um seg við vin- 
arbýaravtalum, so kom ein 
í hús, næstseinasta fram- 
sýningardagin.

Á basinum hjá býráðnum 
í Aberdeen, skrivaðu Leiv- 
ur Hansen og borgarstjórin 
í Aberdeen, Margaret 
Smith undir vinarbýarav- 
taluna.

O ljuv inarbý ir
Eftir at avtalan millim Hav-

nina og størsta skotska 
oljubýin. Alx'rdeen, var und- 
irskrivað, fóru borgarstjór- 
amir og fylgi teirra oman á 
ráðhúsið til ein døgurðabita.

Nógv umboð fyri ymiskar 
føroyskar kommunur hava 
verið á oljuframsýning 
hesar dagamar. Flestu 
kommunustýrislimirnir 
eru her fyri at sneyta eitt 
sindur, sum ein teirra tók 
til, og annars royna at 
styrkja um støðuna, tá ið 
ein oljuútgerðarhavn verð- 
ur gjørd í Føroyum.

Hvar hendan havn skal 
liggja, er ikki endalig av- 
gerð tíkin um enn, og sakin 
er í róyn’đu veru eitt sindur 
fløkt. Fýrst meldaði lands- 
stýrið út, at oljuhavnin 
skuldi vera á Tvøroyri. 
Síðani kom melding um, at 
landsstýrið helst ikki vildi 
blanda seg uppi, tá ið 
avgerð skuldi takast um, 
hvar oljuhavnin skal liggja.

Landsstýrid  
upp í aftur
Nú sær ikki mætari út enn.

at landsstýrið iná upp í 
aftur leikin, ti kommu- 
numar standa a høvdinum

Leivur Hansen, undir- 
skrivaði m ikudagin 
eina oljuvinarbý- 
aravtalu vid  Aberdeen. 
Havnin er ikki von at 
sløda um seg við 
vinarbýaraavtalum , 
men nú oljuæ vintýrid  
e r  vid  at byrja, 
er vent í holuni

á hvørjum øðrum fyri at 
sleppa at hjálpa eini kom- 
anđi oljuvinnu.

Vandi er tí fyri, at kom- 
munumar brúka a!t ov 
nógvan pening til fyri- 
reikingar uppá eina ut- 
gerðarhavn, suni kanska 
ongantið kemur til teirra 
kommunu.

Hvat landsstyrið a*tlar at 
gera, vildi oljumálarað- 
harrin einki siga um, men 
hann viðgekk, at tað var 
ein oheppin støða, um alt

ov nógvar kommunur fóru 
at rigga til.

Skálafjordurin  
ella Tvøroyri
I sambandi við útgerðar- 
havnir, hevur mest verið 
prátað um Skalaljørðin ella 
Tvøroyri. Nu Tórshavn 
hevur undirskrivað eina 
oljuvinarbyaravtalu við 
Aberdt*en, kann tað væl 
hugsast, at upp aftur størri 
orka fer at veróa brukt til 
at faa oljuutgerðarhavnina 
til Sunds

Á framsýningini i Aber- 
deen er eisini tað felag, 
sum bjoðar seg fram at 
skipa Sund sum oljuhavn. 
ASC'O Føroyar eitur tað, og 
eru tað skipasmiðumar hjá 
Poul Mohr, sum saman við 
altjoða ASC'C) feiagnum 
reka ASCO Føroyar.

Havnin er sostatt við eitt 
vorðin ein álvarsligur 
kappingarneyti fya hinum 
kommununum, sum liggja 
fram við fyri at fáa út- 
gerðarhavnina.

CHANEL
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Kristiliga sangkórið byrjar aftur

í Týsdagin 14. september byrjar Kristiliga Sangkórið aftur at svngja Vant verður 
klokkan 20 í K F l’M. Tað er Hanus .Joensen, sum stjomar kórinum. Hann sigur. at 

| umframt sálinar og sangir, verður eisini okkurt norðurlendskt tilfár á skránni Mvndin 
I stavar frá emi uttanlandsfrrð i

K revu r 1 mió. kr. fyri at hava flutt bum buna
G u n le i f  M id jo rd  í 
L o p ra  k r e v u r  1 m ió. 
k ró n u r  f r á  F æ rø e rn e s  
K o m m a n d o  í'yri a t  
h a v a  flu tt  b u m b u n a  
í V á g i  f r á  b y g d in i til 
gró tb ro t ið  í P o rk e r i.  
F æ rø e m e s  K o m -  
m an d o  te k u r  h e tta  
su m  skem t, o g  b ið u r  
h a n n  k o m a  v ið  e in i 
o rd il ig a r i  ro k n in g

F hants J knskn

-  Eg meini hatta í álvara og 
ætli mær ikki at hakka, 
sigur Gunleif Midjord.

Eflir at hann við lastbili 
sínum hevði flutt bumb- 
una, sendi hann eina rokn- 
ing til Færøemes Kom- 
mando áljóðandi 1,25 mió. 
krónur (MVG iroknað).

-  Eg setti hesa upp- 
hæddina á fyrst og fremst, 
tí at tað er ein so stómr 
vandi við at fiyta eina tilíka 
bumbu. 011 onnur fólk í 
økinum, har eg koyrdi fram 
við, vórðu jú fiutt minst 600 
metrar burtur. Teir søgdu 
eisini við meg, at tað var 
vandafult, og at okkurt 
kundi henda, sigur Gunleif.

Gunleif metir sostatt 
ikki, at tað er ein ov høg 
rokning, hann hevur sent 
Færøernes Kommando.

Men teir á Færøemes 
Kommando vilja als ikki 
rinda hesa upphæddina.

-  Vit sendu 1. august 
bræv aflur til Gunleif, har 
vit játta, at vit hava mót- 
tikið rokningina frá hon- 
um, men at vit ikki vifja 
gjalda. Vit biðja hann ístað- 
in koma við eini rættiligari

rokning, sigur Feter Gram, 
stjóri fyri fyrisitingini (ad- 
ministration sjef) hjá Fær- 
øemes Kommando.

Teir síggja nevnliga heilt 
øðrvísi upp á málið.

Egin ábyrgd
- Vit bóðu Gunleif um, at 
okkara bumbumaður skul-

di koyra lastbilin frá Vági 
til grótbrotið, men tað vildi 
hann ikki, tí hann meinti, 
tað var hann, sum kendi 
bilin best og var tann rætti 
at koyra.

í frágreiðingini, sum er 
gjørd um málið, stendur 
eisini, at Færøemes Kom- 
mando gjørdi tað greitt fyri

Gunleif, at tað var upp á 
i'gna ábyrgd, at hann 
koyrdi, og at teir ikki høvdu 
nakra endurgjaldsskyldu.

Men hesum er Gunleif 
ikki samdur við teimum í. 
Sumhært honum varðeinki 
sagt um hetta. Sagt verður 
eisini i frágreiðing, at Jacob 
Vestergaard, løgreglumað-

ur eisini var hjástaddur, tá 
ið Gunleif fekk hetta at
vita.

Hann var á staðnum, 
men einar 30 metrar burt- 
uri, og kann ikki hava 
hoyrt nógv av tí, sum varð 
sagt , sigur Gunleif.

Gunleif er tó samdur við 
teir um, at hann skal hava

sagt, »at um hunsuru tíð 
var komin, ja, so var hon 
komin

-  Vit halda tað verða 
løgið, at førarin fyrst tok alt 
upp á egna risiko, men nu 
aflaná setir fram pen- 
ingaligt krav, tí hann var 1 
so storum vanda undir 
fiutninginum, sigur Feter.

Menn bædi frá  
Færoernes Kommando 
og  fólk  í V ági standa 
uttan um humbuna, 
sum vard funnin 
om anfyri Marknar»>> ri 
í Vági 14. ju li, «>g sum 
G un leif i lastbili sinum 
flu tti til grntbrutiO í 
Porkeri dagin e ftir

Mynd: Sigmundur ()l*en

Færøernes Kommando 
fáa nú egnan kranabil, men 
tað høvdu teir ikki, tá ið 
bumban í Vági skuldi fl>l- 
ast, og \óru ti noyddir at 
leiga bil.

I fyrsta giri
Gunleif sær øórvísi upp a. 
hvussu alt er farið fram.

-  Eg var stadd. r í Sum- 
ba, tá ið ringt var til nnn 
um at koma at flvta bumb- 
una. Eg segði ja, og var har 
ein hálvan tíma seinni. Ta 
ið teir søgdu mær, at h«“tta 
kundi verða vandamikið, 
hugsaði «*g, at eg ikki skul- 
di siga nei, tí eg hevði ju 
lovað tað áðrenn. Eg hugs- 
aði ikki tá beinavegin, 
hvussu vandamikið hetta 
kundi verða, men aftaná 
havi eg hugsað um hetta, 
sigur Gunleif

Tann fyrsta náttin gjørtl- 
ist eitt sindur av eini mar- 
ru. Hann fór í song á mid- 
nátt, men longu klokkan 
try var hann uppi aftur og 
fekk ikki sovið meir ta 
náttina.

Hugsa ta*r, hvussu fa- 
miljan skuldi klara seg aft- 
aná, um okkurt hendi ma*r

undir fiutninginum Hvat 
skuldu tey havt at liva av. 
spyr Gunleif.

Alt arbeiðið hjá Gunleifi 
tok tríggjar tímar. Hann 
hevði seks tons av barlast 1 
lastuni, og tveir fra Fær- 
øemes Kommando hjalptu 
honum at fáa bumbuna 
upp í bilin og spenna hana 
fasta.

Av trygdarorsøkum, sum 
teir altið taka, varð alt folk- 
ið á leiðini flutt burtur, og 
politibilar kovrdu 500 met- 
rar frammanfyri og aflan- 
fyri lastbilin

Kg koyrdi í fyrsta giri 
inni í bygdini, og ikki fyrr 
enn eg kom ut úr bvgdini, 
setti eg í annað gir Ált liv- 
andi varð ført burtur. Tað 
einasta, sum var í nær- 
heitini, vóru kanska onkrir 
seyðir, sigur Gunleif.

Sakforari 
upp í leikin
Sjálvt um Gunleif hevur 
fingið bræv aftur fra Fær- 
øemes Kommando, har teir 
biðja hann koma við eini 
nýggjari rokning, hevur 
hann ikki gjort nakað við 
hetta enn.

-  Tá ið eg fái eina rokn- 
ing sendandi, sendi eg ha- 
na ikki aftur til viðkom- 
andi, sum eg havi fingið 
hana frá Eg gjaldi hana, 
sigur Gunleif.

Gunleif ætlar nu at fáa 
sakførara upp i leikin, sum 
kann hjalpa honum at fáa 
fatur á pengunum. Færøer- 
nes Kommando vil hin- 
vegin ikki gjalda honum 
meir enn tað, sum «*r van- 
ligt, tað vil í hesum førinum 
siga fyri eitt arbeiði, sum 
tok triggjar timar at gera.


