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Setið trygdina í hásæti
»So ganga míni ár, í morgin var í
gjár«. Soleiðis yrkir Martin Joensen
í vakra sanginum við sama navni.
Hetta árið er nú runnið, og við tí
eisini fyrsta tíggjuáraskeiðið av
nýggju øldini  og tað er sum í gjár,
at allur heimurin var á gosi um ár
2000 trupulleikan, sum kortini ikki
var nakar trupulleiki.
Men ein annar trupulleiki í hes
um døgum er alt fýrverkið, ið skot
ið verður, og trygdin, sum ikki altíð
er í hásæti. Vit kunnu so mangan
sanna orðatakið, sum sigur »bet
ur fyrivarin enn eftirsnarin«. Men
fylgja vit fyriskriftum og teimum
nógv bøttu trygdarviðurskiftum
seinastu árini, so kunnu virt minka
heilt munandi um vandan.

Vit sóu í Mánaðarblaðnum í
vikuni eina ræðusøgu um ungar
menn, sum vórðu komnir illa til
skaða av fýrverki. Og slíkar søgur
eru tað tíverri alt ov mong, sum
kunnu siga frá. Tað besta vit øll
kunnu ger, tað er at fyribyrgja og vit fyribyrgja best við at fylgja
øllum trygdarforskriftum og ikki
minst at tey vaksnu ganga sum
góðar fyrimyndir og als ikki vera
óskettin við fýrverki, og at vit
læra børnini at virða tað, hvussu
umráðandi tað er, at vit øll bera
okkum so skilagott at og eisini á
nýggjárinum hava 0-hugsjónina í
huga, at eingin skal koma til skaða
av fýrverki.
Vit kunnu sjálvandi syngja

ina í hásæti um nýggjárshalguna,
so eingin skal líða av okkara ovfara
kæti soleiðis at øll kunnu vera við
í gleðisróminum, tí bara ein missir
eygað á nýggjárinum, so er tað ein
alt ov dýrur prísur!
Vit í Miðlahúsinum ynskja øllum
gott nýggjár og takka fyri tað brátt
farna!

víðari við Martini Joensen um, at
»tað ið er farið er farið, og tað ið er
hent, er hent« og so tralla víðari inn
í nýggja árið.
Men latið okkum øll hava trygd

Vit í Miðlahúsinum ynskja
øllum eitt gott nýggjár!

Bjartskygdur oljustjóri
Statoil fer at
standa fyri eini
tí størstu íløguni
í Føroyum nakr
antíð, tá felagið
komandi tvey
árini fer at bora
tveir brunnar á
landgrunninum
fyri góða milliard
kr. Annar verður
møguliga bor
aður komandi
summar
Jan Müller
Tað eru 10 ár síðani fyrstu
leitiloyvini vórðu latin í Før
oyum. Nú farið verður inn í
eitt nýtt 10 ára skeið kunnu
vit staðfesta, at tað verður
nógv oljuvirksemi á Føroya
økinum komandi tvey árini.
Statoil skal bora ikki færri
enn tveir brunnar. Hetta er
ein íløga fyri væl yvir eina
milliard krónur, og sostatt
nógv tann stórsta verkæt
lanin í Føroyum. Til sammet
ingar kann sigast, at samlaðu

Rúni M. Hansen, stjóri í
Statoil, sum hevur ábyrgdina
av eini tí størstu íløguni í
Føroyum nakrantíð, tveimum
brunnum á landgrunninum
komandi tvey árini
Mynd Jan Müller

almennu íløgurnar á fíggjar
lógini fyri 2011 eru umleið
200 milliónur krónur.
Rúni M. Hansen, stjóri á
Statoil, sigur, at enn er ikki
endaliga avgjørt, um brunn
arnir verða boraðir í 2011 ella
2012.
– Vit hava enn ikki avgjørt,
um vit bora í 2011 ella í 2012.
Fyrireikingarnar eru fult í
gongd. Um vit ikki bora tann
eina brunnin í 2011, so verða
allarhelst tveir boraðir í 2012.
Endalig avgerð verður tikin
um ikki so langa tíð.
Spurdur, hvussu tað gong
ur við fyrireikingunum, sigur
hann:
– Tað eru nógv viðurskifti,
ið skulu fást upp á pláss, men

tað hevur higartil gingið væl.
Fleiri av lyklapersónunum
kenna væl viðurskiftini um
okkara leiðir, og tað er ein
stórur fyrimunur.
Statoil hevur 100% ogn
arskap í fleiri av loyvunum
á Føroyaøkinum. Væntast
kann, at Statoil selur ein part
av hesum, áðrenn borað verð
ur. Spurdur, um samráðingar
eru við áhugaðar keyparar,
sigur Rúni M. Hansen:
– Tað er ein partur av fyr
ireikingunum, og eg kann
bara stutt siga, at hesin
parturin eisini gongur sum
ætlað. Hann vil tó ikki siga
meira um hetta í núverandi
støðu.
Spennandi verður tó at
síggja, hvørji nýggj altjóða
feløg koma inn á Føroyaøk
ið, og nær fyrsti brunnurin
verður boraður. Hetta fáa
vit óiva at vita nakað skjótt
í komandi ári.
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Vinstrivongur vil
skerja tað almenna
– Tann almenni sektorurin
er alt ov stórur og er so dýr
ur, at hann er ein vandi fyri
vælferðarsamfelagið.
Tað sigur danski Javnað
arflokkurin.
– Um onkur skuldi hild
ið, at vit ætla at skrúva frá
tí heita vatninum og lata
pengarnar fossa úr ríkis
kassanum, so tekur hann
dyggilig feil, sigur Henrik
Sass Larsen, sum er næst
formaður í danska Javnað
arflokkin
 um.
Danski Javnaðarflokk
urin stendur til stóra
framgongd, og nógvar tær
seinastu veljarakanningar
nar benda á, at Helle Thorn
ing-Schmidt fer at spaka
Lars Løkke Rasmussen og
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hansara fólk langt út úr
øllum ráðharrastovunum á
valin
 um, sum verður í sein
asta lagi 17. november kom
andi.
– Tað eru bara tveir møg
uleikar. Annaðhvørt fáa vit
sparkað gongd í privata
vøksturin, ella mugu vit
minka um tað almenna,
sigur Ole Sohn, sum er for
maður hjá SF á Fólkatingi.
Ole Sohn og Henrik
Sass Larsen siga báðir við
Jyllands-Posten, at stóra
avbjóðingin verður, tá teir
stóru árgangirnir skulu
pensjónerast.
Seinasta veljarakanning
in í Danmark vísir eitt ting
mannabýti upp á 96-79 til
Helle Thorning-Schmidt.
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