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U t le n d in g a r æ tla at k e y p a g ó ð u
v ir k in i í F ø r o y a F is k a v ir k in g
Bæði Frank Uhrenholt og Thorfisk hava sagt við kreditorar hjá
Fiskavirking, at teir eru áhugadir at keypa burturav Fiskavirkia|>
NlCIAS JoitANNESEN____________________
Politiska stri«1ið i sambandi við bygnaðarbroytingamar i Føroya Fiskavirking, sum
nú i longn tíð hevur staðid á gravarbakka,
uttan at vera dottið ta síðstu leiðina niðuri,
er eftir ollum at døma eisini eitt strið um,
hvør skal fara avstað við rovunum.
I )unmala‘tting hevur fingið at %nta fra
álítandi stað, at flein útlendskir fiskaframleiðarar hava víst virkjunum i Fiskavirking
ahuga. Teir ætla at keypa, um høvi hvðst

Millum teirra eru bæði Frank IJhrenholt
og norski risin Thorfisk.
Tølini visa, at tilsamans skulu einur 200
miú. knmur fáast til vega, um virkini í Fiskavirking skulu h;iva ein sunnan rakstur.
Krt>ditoramir skulu hava 45 mió. kr fyri
tey atta virkini hja Fiskavirking. Samstundis visir «>m kanning, sum n«*vndin i
Føroya Fiskavirking hevur latið oheft felag
gera, at keyp av nýggjum maskinum ella
umvæling av verandi maskinum, umframt
umbyggingar í samhandi nyggju ES- krøvini, fer at kosta upp móti 100 mió. kr.
Haraflrat verður bruk fyri einum rakstrarkapitali upp a ið hvussu «>r 60 mió. kr.,
skal fvTÍtøkan kunna artieiða betur enn illa
sperda Fiskavnrking hevur gjort higartil við
sinum 35 mió kr. i rakstrarkapitali.
Sum skilst, hevur lemgi verið arbeitt við

eini loysn, har Fn»mt;iksgrunnurin skal
keypa tev átt;i virkini i Fiskavirking fyri 45
núó. kr. Samstundis skaJ gmnnurin við
teimum upp móti 100 mió. krónunum,
hann hevur eftir, vera trygd fyri, at rakstrarkapitalurin verður nog stórur.
tlrundgevingin hja teimum, sum halda
hetta vera eina góða loysn er, at so verða
virkini ið hvussu er varðveitt á føroyskum
hondum. Og sjálvt um tað kann ikki minna
sørt um privatkommunismu, at Framtaksgrunnunn hevur lagt seg omana hæði solu
og framleiðslu, so siga talsmennimr fyri
Framtaksloysnini, at tiðin er knøpp, og at
tað fyrst og fremst ra>ður um at varðveita
høvuðsvinnuna á føroyskum hondum. Síðan kunnu virki og fiskasøla privatiserast.
tá váðafusur kapitalur er til.
Talsmenmnir
f>TÍ
Framtaksloysnini

trúgva nevTtiliga onki upp á prátið hja John
Fetersen, landsstyrismanni við fiskivinnumálum, um, at nóg mikið av váðafusum
kapitali er til. Longu nú.
- Hvi hevur hann so slettis íkki vist seg
higartil?, spyrja teir.
Kortini tykist tað ikki, sum politiski
inyndugleikin hevur serligt alit a eini shkan konstruktión, sum áðurnevndu Framtaksloysn. Ið hvussu er hevur ein meirluti
a logtingi og eitt samt landsstyn - undantikið Ivan Johann«*st>n og løgmann. sum er
uttanlands - heitt á FramUiksgrunnin um
at hoða frá, hvat teir hava í hyggju. atlrenn
grunnurin tekur nøkur stig.
I’olitiski meirlutin hevur nevmliga varhugan av, at FramUiksgrunnurin brytur
sinar egnu viðtøkur. um grunnurin kevpir
Fiskavirking.

Framtídin í Lopra
tikin fríggjadagin

Borurin i Lopra skal umreðast a vagskalini hja
teimum mtjan oljufeløgunum i dag. ( >g fyrrapartin
i morgin sk;il ein avgerð
verða tikin.
Serutg«>rdin. at fáa seinasta stykkið av borinum
upp ur boriholinum, stendur klar í Lopra. Men skal
útgerðin brukast. kostar
hetta um fimm millionir

krónur.
Am e Rosenkmns Larsen
frá Dupas sigur við I)immalætting, at framvegis er
eingin endalig avgerð tikin.
um em skal gevast eUa
halda fram.
- Men hetta fæst greiðu
a fnggjamorgunin. ta ein
loysn skal fynliggja. sigur
Arne Rosenkrans Larse
Dia

Eitt nýtt
føroyskt blað
Teir bádir journalistarnir, Øssur Winthereig og Dánjul Højgaard, fara í næstum
at geva út nýtt
føroyskt blað. Blaðið
er serliga ætlað
føroyingum í Danmark.
G kækakis D. M aqnl'sskn

Lítil fram gongd
í Washington
(REUTER) Hóast tingingarnar hava staðið á leingi,
og nýggjur fundur er avtalaður, er framvegis langt
millum partamar báðar
Yasser Arafat og Benjamin Netanyahu.
Teir báðir eru saman við
Hussein kongi av Jordan í
Washington, hagar amerikanski forsetin Bill Clinton hevur bjóðað teimum
til fundar at fáa loyst

kreppuna, sum hevur tikið
seg upp í miðeystri
I*aJestinskj forsetin Yasser Arafat og ísraelski forsætisráðharrin Benjamin
Netanyahu hava tingast
leingi, og seint í gjárkvøldið skuldu teir so aftur
hitta Bill Clinton.
Nabil Abu Rdainah, sum
er nærmasti ráðgevi l\já
Arafat, segði, at bert tað,
at teir báðir nú hava sett

seg niður at tosa saman, er
at meta sum stór framgongd.
- Bert tað, at teir framvegis tosa saman, er tekin
um framgongd.
Annars
hevur
verið
øskukalt rættiliga leingi
millum Arafat og Netanyahu, og áðrenn fúndin í
Washington hava teir bert
hitt hvønn annan einaferð, síðani Netanyahu

varð valdur i summar.
Palestinar eru í øðini
um, at ísrael hevur latið
ein tunnii upp í Jerusalein
beint við Tempulfjallið,
sum er heilagt hjá hæði
jødum og muslimum.
Teir krevja millum annað, at tunnilin verður latin
aftur alt fyri eitt.

fKEYPMANNAltAVN) - Tøivur
er á einum blaði, har føroyskir
utisetar
kunnu
firætta heiman, og sum samstundis kann btirðreiða við
lidnum, og ikki hálvum søgum.
Hetta sigur annar stigtakarin til nýtt føroyskt
blað, Øssur Winthereig, týri
Dimmalætting.
Tað er einki dulsmál, at
eftir at postgjaldið i Føroyum herfýri fór so nógv upp,
at prísurin á førovskum
bløóum nærum tvifaldaðist,
hava rættiliga nógvir útisetar sagt føroysku bløðini
frá sa*r. Men føroyingar
vilja kortini onkursvegna
frætta tíðindi heiman, <»g
ynskið at fylgja gongdini í
samfelagnum
er
stort.
Hetta fara Dánjal Højgaard og Øssur Winthereig
so at bøta um nú.
Nýggja blaðið kemur út
fjúrtanda hvønn dag, og
innihaldið verður Qølbroytt.
Øssur Winthereig sigur, at

ætlanin er í hvørjum blaði
at taka saman um seinastu
fjurtan dagnmnr, so útisetar a tann hatt kunnu frætta
stutt tiðindi.
- Men vit fara hinvegin at
leggja stóran dent a at I»orðreiða við lidnum søgum, og
ikki bara við brotum úr
onkrum, ið er fyrifarist
s«‘inastu tiðina, sigur Øssur
Winthereig.
Sum
dømi
nevnir h;uui stnðið a I^andssjukrahusinum. Hann heldur tað ikki vera nogmikið at
siga fólki, at sjúkrasystrarnar t.d. eru famar i verkfall. Neyðugt er at taka forsøguna við: Hví fóm tær í
verkfall. og hvat endaði
verkfallið við?
Millum ar og dag em føroyingar \áð i nógvum tiltøkum i Ikuimark. Tuð kunnu
vera listaframsýningar, tónleikaframførslur, fvrilestrar
o.s.fr. A hesum økinum fer
nýggja blaðið at fylgja væl
við, og ætlanin er at gera
ummæli av ymsum slag.
- Vit fara eisini at viðgera føroysk sumfelagsmál
sum heild, og á tann hatt at
leggja upp til kjak. Tí er ikki
óhugsandi, at blaðið eisini
fer at hava ávisan ahuga
millum føroyingar í Føroyum, sigur Øssur Winthereig.
Nýggja
hlaðið verður
skrivað á føroyskum. Fyreta
eintakið kemur út 17. november í ár.

Føroya Banki lækkar bæói
útláns- og innlánsrentuna
Føroya Banki læ kkar nu utlansrentuna fll vinnulívið
við 1.5 %. Tá talan er um kredittir. er føroyskt
vinnulív - sam anborið við D anm ark - s ostatt nu
kappingarfort á hesum øki. S am síu n d is læ kkar
innlar srentan við einum hátvum prosenti.
Siða 4

Fiskasolan betrar um
karmarnar í Hirtshals
Faroe Seafood Prim e hevur flutt virkse m i sítt í
Hirtshais i nyggj holi. sum liggja á N ordvestkajen
27. V irksem ið um fatar tvey feløg; Faroe Seafood
Danm ark og Faroe Seafood F inance U m setningurín liggur um 200 m ilkónir krónur.
S ið a 4

KJæmint Weihe: Óivað
fleiri mylnur aftrat
Vindm ylnan i Neshaga hevur roynst so m ikið væ l.
at SEV-stjórm Klæ m int W eihe roknar við. at tað
kom a fleiri m ylnur aftrat til Føroya. Vindm ylnan í
Neshaga hevur royndarkoyrt i nøkur ár, og hon
hevur riggað væ l til foroyska veðurlagið.
Siða 10

Trý mállæruhefti til framhaldsdeildirnar útkomin
Felagið Sprotin hevur givið út trý m állæ ruhefti.
sum eru æ tlað til fram haldsdeildirnar ( fólkaskúlanum. Bøkurnar eru Sagnorð, Fallorð og S m áorð,
har tvæ r tæ r síðstu eisini kunnu b rukast á byrjunarstøði í m iðnám sskúlunum .
Siða 10

Týskland sendir bosnisk
flóttafólk heim
Tyskland, sum hevur tikið im óti fle iri flottafólkum úr
gam la Jugoslavia enn hini ES -londini tilsam ans, fer
nú at senda flóttafólkini heim aftur. Tey eru ikki longur væ lkom in í Týsklandi.
Siða 8
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