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Stanley og Kalle í Fuglafirði
í kvøld klokkan 20.00 verdur hovi at siggja og
hoyra vísusangararnar Stanley Samuelsen og Kalle Zwilgmeyer i »Lonini« i Fuglafirði Kalle er
norðmaður, men Stanley er foroyingur o g er
ættaður úr Fuglafirði
Baksiðan

Kom m unuvalið

Ongin aling á Vatnsnesi uttan umhvorvisgóókenning
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I gjur kundu 30.864 fólk fara á kommunuval kriug landið. Veðrið var ikki av tí allarbesta, men kortini varð roknað við eini betri vailuttøku í ár,
enn fyri fýra árum síðan, tá valundirtøkan eisini var metlág. Vaihølini lótu artur kl. 8 eila so leingi foik komu at greiða atkvøðu. Okkurt var øðrvisi í ár í mun til undanfarin ár. Á myndini eru tað argjafólk, sum á fyrsta sinni greiða atkvøðu til Tórshavnar Byráð. Fyrrapartin høvdu ógvuliga
fá verið á vali á Argjum. Flestu urslitini vóru helst klár um seint gjárkvøldið.
M y n d ir á sídu 5

P olitikarar krevja frágreiðing um Føroya Banka
- Landsstýrið hevði
ikki funnið upp á at
yvirtikið ein banka,
sum ikki yvirhelt
trevtirnar í bankalógini. Tí er alneyðugt, at
landsstyrið biður
Fíggjareftirlitið um
eina frágreiðing í
sambandi við ógvusiigu útlánini, tá bankin varð yvirtikin, sigur Marita Petersen.
(jRÆKARIS DJURHUUS

M aunusskn ________________
Marita Hetersen, fyrrverandi lugniaður, er ovfarin
av tiðindunum um, at Føroya Banki i 1993 hevði lánt
einstakum kunda 87 prosent av grundkapitalinum.
Bankalogin asetir annars,
at ikki ma farast upp um
35 prosent av grundkapitalinum til ein kunda.

Marita Petersen er tull
komiliga samd við Bjorn á
Heygum, rættamevndarformanni, at hesi viðurskiftini mugu kannast Vit
mugu hava eina frágreiðing fra Figgjareftirlitinum.
- Eg haidi, al rættast er
at landsstýrið heitir á
f'íggjareflirlitið
um
at
koma við eini frágreiðing
skjótast tilher, sigur Marita
Petersen.
Hon heldur, at tað annaðhvørt ma vera løgmaður
ella landsstyrismaðurm við
fíggjarmalum,
ið
skal
senda Figgjareftirlitinum
hesa áheitan.
Vit royndu í gjár at fáa
eina
viðmerking
frá
løgmanni og landsstýrismanninum
við
flíggjarmálum, men tað eydnaðist
ikki Men E ilif Samueisen.
landsstýrismaður, og Ivan
Johannesen,
landsstýrismaður, eru samdir við
Bjøm á Heygum og Maritu

Petersen.
- Eg haldi tað hava
storun tydning, at iandsstýrið fær meira upplýsingar um malið. tí tað er
neyðugt at faa vemleikan á
borðið. T í haldi eg avgjørt.
at landsstyrisinaðurin við
figgjarmalum,
Annfmn
Kallsherg. atti at farið í
holt við malið. sigur Ivan
Johannesen.
landsstýrismaður.
Hann sigur. at landsstýrið ma tryggja sær, at
tað, sum farið er fram. er
haldgott. Allir relevantir
upplýsingar mugu a borðið.
Eisini E ilif Samuelsen
heldur tað hava týdning, at
røttu upplýsingamir uin
málið korna fram Hann
hevur ikki sett seg so nógv
inn í málið, men hunn heldur tað kortini vera umráðandi, at ongi ivamál
standa opin.
- Landsstýrið eigur at
fáa eina frágreiðing um.

hvat veruiiga er hent i maiinum, sigur E ilif Samuelsen.
Marita Petersen heldur,
at visti Figgjareftirlitið
veruliga um alt ov høgu
útlánini til einstakar kundar hja Føroya Banka, so er
málið rættiliga alvarshgt.
Hon vísir á, at landsstýrið i
fyrstu syftu hlankt aflurvísti uppskotinum at y\ir
taka partabrøvini í Føroya
Banka. Tá so skrivligt uppskot kom um yvirtøku. bað
landsstýrið Búskaparráðið
hyggja at malinum Landsstýrið heitti eisini a Buskaparraðið at koma við einum
tiimæli.
- Sjávlt aftana á tilmælið
frá Buskaparráðnum settu
vit Fíggingargrunninum og
I>en Danske Bank fleiri
spurningar. Og alt bendi á,
at bankin var væl fyri,
sigur Marita Petersen.

F ø ro y sk i p a r t u r in í L o p r a u m 25 p ro se n t
Føroyingar gjørdu sítt
til, at boriverkætlanin
í Lopra vard gjøgnumførd. Sambært operatørinum Dong/Danop,
kundi føroyski innsatsurin metast til ein
fjórding av samlaða
innsatsinum.
I)IA MlD.lDRl)____
Felagið, ið staðið hevur fyri
verkætlanini í Lopra, kundi upplysa føroyskum olju-

umliiMÍum á fundi mánadagin, at føroyski parturin
kundi umskrivast til okkurt um ein fjorðing av
samlaða arbeiðnum i Lopra. Samstundis varð dentur lagdur á tað positiva, at
føroysku
feløgini
vóru
kappingarfør á øllum teimum umráðum, sum ein
frammanundan hevði vóna
var tilfeidið.
Føroyska arlæiði var væl
og virðiliga greitt ur hondum, men samstundis vóru
oljuumboðini á ftindinum
gjørd varug við, at tað er
átrokandi neyðugt í hesari

vinnu, at fólk kunnu koma
tii arbeiðis nærum beinanveg, tá tey hava fingið boðini. Hetta. tí seinkingar í
slíkum verkætlanum kunnu
kosta hópin av milliónum.
Eisini varð sagt á fundinum, at ein partur av fólkunum, ið høvdu hjálpt til á
boritorninum, meira enn so
høvdu kunnað hildið fram
við karrieruni á øðrum
boripallum.
Dong/Danop nýtti eisini
møguieikan á fundinum at
takka lokalsamfelagnum í
Suðuroynni fýri vælvild og
gestablídni móti teimum

mongu fremmandu, sum
vóru á staðnum undir boriarbeiðnum.
Men ojjeratørurin var
ikki so fegin um vanaliga
sjósamhandi og yvirhøvur
vánaliga
samferðslukervið. Hetta var størsti trupulleikin. sum fleiri ferðir
vendi aftur undir arbeiðnum
F'iutningskapasiteturin var ov lítil og sambandi sjóvegis var ikki nóg
ofta, at ein kundi skaffa
eykalutir eftir stuttari tíð.

Heri Hjelm kann ikki gera sær vónir um framhaldandi aling a Vatnsnesi i Hovi uttan umhvorvisgððkennmg Advokatunn hjá Hera Hjelm hevur
annars boðað fra. at oansæ ð umhvørvisgóðkennmgm so fer P/f Hovsá v/ Hera Hjelm at
halda fram við alingini á Vatnsnesi.

Norðmaður: Umráðandi at
útbúgva seg áðrenn
veruliga oljuvinnu
Arild Saasen, varastjóri fyri »lnstitutt for Petroleumsteknologi i Stavanger, sigur. at norðmenn
fyrstu árini við oljuvinnu gjørdu tann brølara. at teir
innfluttu vanliga arbeiðsmegi úr USA. Tískil megnaði Noreg ikki at fylgja so væl við i menningini
innan vinnuna

Hans Hækkerup: NATO
eigur at stuðla ollum
umsokjarum
Danski verjumálaráðharrin Hans Hækkerup heldur.
at NATO eigur at stuðla øllum londunum, sum sokja
um limaskap í norðuratlantisku verjusamgonguni eisini teimum. sum eftir øilum at døma ikki sleppa
við í fyrsta umfari.
Síða 8

Seinasta útpurring hjá Ajax
og Manchester United
í kvøld verður seinasta umfari i bólkaspælinum í
Champions League avgreitt. Av teimum stóru liðunum kunnu hvørki Ajax Amsterdam ella
Manchester United kenna se g trygg i at sleppa
víðari í kappingini.
Siða 6

