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Johan Mortensen, bretskur konsuL

Nú er Ikki at drála
Bretsk oljuvinnufeløg eru sinnað at taka upp sam- 
starv við føroyingar um olju. Spumingurin er bara, 
hvørjar sømdir vit kunnu veita teimum
Ovæntað kom bretski olju- 
boripallurin »Ocean Allian- 
ce« niður á ein lumma við 
nógvari olju einans trettan 
fjórðingar frá føroyska sjó- 
markinum, har tey stóru 
oljufeløgini við British Pe- 
troleum á odda hava funnið 
fleiri nýggjar oljukeldur.

Ongar seismiskar kann- 
ingar hava verið gjørdar, 
har »Ocean Alliance« av 
óvart kom niður á kelduna 
tætt við føroyska markið - 
ein kelda við eini milliard 
tunnum av lættari olju, sum 
400 milliónir tunnur fyri eitt 
virði uppá 46 milliardir 
krónur kunnu vinnast av av 
góðari olju.

Johan Mortensen: - Bretar eru sinnaðir at gera felagsskap 
við føroyingar um oljuvinnu

Spurningurin er nú, hvat 
er hinumegin markið hjá 
okkum. Bretski konsulin i 
Føroyum, Johan Morten- 
sen, er sera spentur at vita 
meira um henda óvæntaða 
finning:

-  Hetta styrkir avgjørt 
áhugan fyri Føroyum og 
føroyska økinum. Tað, sum 
eg haldi vera mest átrok- 
andi beint nú, er, at før- 
oyingar taka upp samstarv 
við bretar um at ntenna 
oljuídnaðin í Føroyum. Vit 
hava ongar ressourcir, men 
fólkið hava vit. Og eg veit, 
at bretsk oljufeløg eru sinn- 
að at koma longur norður 
og gera felagsskap við før- 
oyingar, sigur Johan Mor- 
tensen.

Men greiða má fyrst fáast 
á nøkrum spurningum. Tað 
fyrsta er at loysa markna- 
trætuna við bretar (mið- 
linjuspurningin) og tað 
næsta er, hvøijar sømdir vit 
kunnu bjóða útlendskum 
oljufeløgum -  eitt nú 
skattasømdir. .

OiKnoV99'ar

Sverrisgøta 16 
Tlf. 10567

Vit geva tær eitt tónaríkt llv

PIF Høi>ni Andreasen
Kadio & Musikhandil
STØRSTA - BESTAOG NÝGGJ- 
ASTA URVAUOINNAN ØLL TEY 
FØRANDIMERKINI! ROYN OKKUM 
- T AÐ LOYSIR SEG ALTÍÐ'
Dr Jakobsensgøta 16 Box 1098 
110 Tórshavn - Trt 19060

Kommunuval s Veljarakanning í  Havn:
TANN búskaparliga kreppa, sum áleikar lor- 
oyska samfelagnum í dag, ger seg ikki bi-'T ;;a!d- 
andi á løgtingsstigi, men eisini komn uialt. Hetta 
ger óivað, at ikki eru plássini á teim n  u valevnis- 
listunum til bý- og bygdaráðsvaum so nógv at 
trákkast eftir hjá fleiri; men tre ugt so, í flestu av 
teimum hálvthundrað kommununum i i-øroyum er 
meiri enn ein listi við fleiri nøvnum, og hóast 
summi valla vóru vitandi um, at tey stóðu har og 
kanska ikki kundu bera seg undan hesi borgarligu 
skyldu, so eru á listunum somuleiðis tey, sum eru 
hugað av veruligari trongd at avrika nakað til 
frama fyri heimbý ella -bygd sína og tey menniskju, 
ið har búleikast.

Og eins og tað er av størsta týdningi fyri heildina, 
at tað eru tey røttu fólkini, sum skulu manna lands- 
umboðandi Løgtingið og starvsnevnd tess lands- 
stýrið, so er tað av ikki minni týdningi, at tey ymsu 
kommunalu ráðini eru mannað við dygdarfólki, tí 
hesi eru hvat viðvíkur kommununum uttan fyri 
høvuðsstaðin eitt stig nærri vanliga veljaranum á 
heimstaðnum enn Løgtingið í Havn.

Løgtingið er hægsta vald í Føroyum og stendur 
sum so eisini oman fyri kommunurnar. Hetta er 
kortini bert stívliga hálvur sannleikin, tí í veru- 
leikanum er tað jú meirilutin á tingi, ið ræður, og 
hjá verandi landsstýrissamgongu er hann sum 
kunnugt í løtuni so tepur sum hann kann vera.

Kortini er ikki royvið á meirilutanum avgerandi 
fyri dygdina í stýrinum, sum situr við valdið, tað 
veldst meiri um, hvør ella hvørji, ið eru í meirilutan- 
um. Og mangt hevði verið øðrvísi bæði hvat støð- 
uni í landinum viðvíkur og í almenna samskiftinum 
við kommunurnar, um meirilutin á tingi hevði ver- 
ið ein annar tey flestu av hesum seinastu út ímóti 
tjúgu árunum.

Tað er bert í nøkrum fáum av teim størru kom- 
mununum, at stillað hevur verið upp flokspolitiskt; 
í hinum hevur tað minni verið tann politiski liturin á 
valevnunum, sum er avgerandi fyri tann einstaka 
listan. So ikki ber til allastaðni politiskt at meta um, 
hvussu tey ymsu kommunalu ráðini hava greitt 
uppgávu sína hetta seinasta fýra ára skeiðið.

Imillum øll tey mongu, sum nú standa á vallist- 
unum kring um í landinum, eru álitisfólk úr øllum 
politiskum flokkum og eisini uttanflokka - summi, 
ið hava royndir frammanundan, og onnur, sum 
vilja royna seg. So nógv eru at velja ímillum. Men 
tað ger, sum nevnt, ikki tað sama, hvøiji ið vald 
verða.

Víst kann t.d. verða á, at tá umboð úr Sambands- 
flokkinum hava verið við í meirilutasamgongu, tað 
veri seg í landspolitikki sum í kommunalpolitikki, 
hevur hetta borgað fyri fíggjarligum skynsemi og 
hóvligum vinnuligum framburði. í landspolitikki 
hevur soleiðis víst seg bert at vera skilagott atborið 
av Javnaðarflokkinum, ta tíð hann var í samgongu 
við Sambandsflokkin. Sama var við Fólkaflokk- 
inum, so leingi tað vardi, og somuleiðis enntá við 
Tjóðveldisflokkinum tað stutta landsstýrisskeiðið í 
89 og ’90. Funnu hinir flokkamir saman og hildu 

Sambandsflokkinum uttanfyri, varð galið, og tí- 
verri kom tað ov ofta fyri, tí er so vorðið, ella rættari 
sagt illavorðið í Føroyum sum tað er.

Har tað kommunalt hevur verið stillað upp polit- 
iskt, hevur tað eisini víst seg hollast at havt Sam- 
bandsflokkin við. Tess betur hann er umboðaður. 
tess betri úrslit. Tí man tað eisini vera vert hjá 
veljarum í teimum kommunum, har ikki er stillað 
upp politiskt, at stuðla sambandsfólki á teim ymsu 
listunum. Tað kemur at gagna bæði einstaklingum 
og heildini.

Fólkaflokkurin og Sambands- 
flokkurin framvegis meirilutan
Fólkaflokkurin missir eitt umboð, meðan Sambandsflokkurin fæ r eitt umboð aftrat
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Talva, ið vísir býtið millurn listarnar til býráðsvalið í Havn

Sambært eini veljarakann- 
ing, ið 2.vms i Hoydøluni 
hevur gjørt saman við Hol- 
ger Arnbjerg, samfelags- 
frøðingini og lærara, fara 
Folkaflokktirin og Sam- 
bandsflokkurin framvegis 
at hava meirilutan í býráð- 
num eftir býráðsvalið 8. de- 
sember. Tað merkir, at 
samgongan kann halda 
fram, um flokkarnir ynskja 
tað.

Veljarakanningin varð 
gjørd mikudagin. Við í 
kanningini vóru næmingar, 
lærarar og onnur starvsfólk 
við Føroya studentaskúla- 
og HF skeið í Hoydølum. 
Kanningin er gjørd í tveim- 
um pørtum. Onnur kann-

ingin varð gjørd soleiðis, at 
allir næmingar, lærarar og 
øll starvsfólk, óansæð aldur 
og bústað, vórðu tikin við. 
Tað merkir, at fleiri næm- 
ingar, ið ikki hava valaldur 
vóru við, eins og næmingar, 
lærarar o.o., ið ikki hava 
valrætt í Tórshavnar kom- 
munu, eisini vóru við í teirri 
einu niðurstøðuni/kanning- 
ini.

Úrslitið av fyrru kanning- 
ini varð:
Fólkafl................................. 3 umboð
Samb.fl................................4 umboð
Javn.fl..................................3 umboð
Sjálst.fl................................ 0 umboð
Tjóð.fl.................................. 2 umboð
l ’ttanfl................................  I umboð

I hesi kanning vórðu 460

spurnarbløð latin út. Av 
teimum valdu 368, meðan 
92 atkvøður vóru blankar. 
Verður sæð burtur frá teim- 
um 92 blonku atkvøðunum, 
varð prosentbýtið millum 
flokkarnar soleiðis:

Fólkaflokk............... 24.18%
Sambandsfl..............25.54%
Javnaðarfl............... 20.65%
Sjálvst.fl..................... 4.35%
Tjóðvel.fl..................17.39%
Lttanflokk................. 7.88%

Kanningin varð eisini gjørd 
soleiðis, at bert tey, ið hava 
valrætt í Tórshavn, og eru 
18 ár og eldri, vórðu tikin 
við. Tá varð býtið soleiðis:

Fólkafl...................4 umboð

Samb.fl................................3 umboð
Javn.fl................................. 3 umhoð
Sjálst.fl................................0 umboð
Tjóðv.fl............................... 3 umboð
Lttanfl.................................0 umltoð

Kanningin vísir sostatt, at 
óansæð um roknað verður 
við fyrra ella seinna hátt- 
inum, so verður meiriluti til 
sitandi samgongu. Men 
annars er hellingin í kann- 
ingini tann, at fólkaflokkur- 
in fær afturgongd, Sam- 
bandsflokkurin fer fram, 
Javnaðarflokkurin fær
framgongd, Sjálvstýris- 
flokkurin fær framvegis 
onki umboð, Tjóðveldis- 
flokkurin fær eina fram- 
gongd, meðan Uttanflokka- 
listin hevur afturgongd.

Annars eigur herðsla at 
verða løgd á. at kanningin 
ergjørd út frá einum lutfals- 
liga lítlum grundarlagi. 
Samstundis eru t.d. næm-

ingar í 18 ára aldri vanliga 
ikki tey, ið velja t.d. Uttan- 
flokkalistan og Sjálvstýris- 
flokkin.
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Sjóvinnubankastjórin kom in til Føroya
Nýggi stjórin í Sjóvinnubankanum, Jørn Astrup Hansen, kom til Føroya ígjár at kunna seg um viðurskiftini
Fyri kortum varð kunn- 
gjørt, at nýggjur stjóri var 
settur at stjórna Sjóvinnu- 
bankanum næstu árini. 
Hesin er danin Jørn Astrup 
Hansen, sum hevur drúgv- 
ar royndir innan bæði

bankaleiðslu og leiðslu inn- 
an tryggingaryrkið. Sum 
skilst er Jørn Astrup Han- 
sen fyribils komin til Før- 
oya at kunna seg við viður- 
skiftini.

Nýggi stjórin skal ikki byrja 
í stjórastarvinum fyrr enn I . 
januar 1993. Tá leggur 
stjórin seinnu árini, Stein- 
grím Nielsen, frá sær. Stein- 
grím Nielsen verður kortini 
til taks sum ráðgevi

Nýggi stjórin í Sjóvinnubankanum, danin Jørn Astrup Hansen, kom til Føroya í gjár. 
Her hevur myndamaður Dimmalættingar avmyndað nýggja stjóran saman við tveimum 
IMFarum: Birgir Árnason heilsar Jørn Astrup Hansen. Aftanfvri stendur amerikumað- 
urin, Erik Clifton MyruL OimL/Thomus

bankans eina tíð eftir, at 
hann hevur lagt frá sær.

Tað er nýggja nevndin í 
Sjóvinnubankanum. ið hev- 
ur sett Jørn Astrup Hansen 
sum nýggjan stjóra.

Orsøkin til stóru broyt- 
ingarnar í Sjóvinnubanka- 
num, er kreppan bankan 
kom í herfyri Bankin var 
komin í fíggjarligt óføri, og 
landsstýrið noyddist, við 
góðari hjálp frá donsku 
stjómini, at spræna 500 
milliónir krónur í bankan. 
Varð hetta ikki gjørt. fór 
Sjóvinnubankin á húsa- 
gang.

Søguna aftaná avgerð 
landsstýrisins at hjálpa Sjó- 
vinnubankanum kenna øll, 
og tey flestu merkja tað eis- 
ini. Nýggj fíggjarlóg skuldi 
gerast, og nógv er skert og 
spart, og tað er m.a. hetta 
fólk í dag merkja sviðan av.

IMF millum 
fyrstu gestirnar
Millum alrafyrstu gestimar, 
ið stukku inn á gólvið í Sjó- 
vinnubankanum í gjár, vóru 
teir tríggir IMFaramir, sum 
eisini eru í Føroyum í hesum

døgum.
Um IMF hevur heitt á 

nýggja stjóran í Sjóvinnu- 
bankanum at koma til Før- 
oyar júst nú er ilt at siga. 
Men tað er ikki óhugsandi. 
Nýggi stjórin í Sjóvinnu- 
bankanum skal jú bjarga 
bankanum, og harvið eisini 
einum parti av samfelag- 
num. Tí má metast, at Jøm 
Astrup Hansen og teir trígg- 
ir IMFaramir hava nøkur 
felags áhugamál. Og tað 
vóru uttan iva hesi felags 
áhugamálini, ið tosað varð 
um i Sjóvinnubankanum 
fyrrapartin i gjár.

Sambandsveljarar i 
Tórshavnar

Teir sambandsveljarar, iđ vilja hava bil á valstađið týs- 
dagin 8. desember 1992 kunnu ringjatlf. 1 8 8 7 0  valdag- 
in frá kl. 10.
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