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Richard
Mikkelsen
umboðaði Figgingargrunnin, og Straarup umboðaði
Den Danske Bank.

S tó ra r k u rsh æ k k in gar
Eílir nakrar fríðaligar
dagar við bort smávegis
kursbroytingum, ha*kkadu kursimir a lánsbrøvunum nógv sídsta
fríggjadag. Hækkaða
støðið hevur hildið sær
báðar teir fyrstu dagarnar í hesi vikuni. Føroyskir útflytarar, sum
selja í bretskum pundum
- GBF - hava havt fyrimun av, at GBP er
styrknað munandi seinastu tíðina.

G B P E n s k t pund

NOK N orsk krona

Seinasta fríggjadag var danski
lánsbra*vamarknaðunn merktur av stórum kursha*kkingum.
Henda gongd merkti eisini
tyska og amerikanska lánsbra*vamarknaðin Hesar kurstuekkingar høvdu við sa*r, at
donsk lansbrøv vorðu handlað
fyri hægstu kursir higartil t ár,
t d kostaði 10-ára danska
statsJánsbrævið siont fríggjadagin 109,90 moti 109,26, ta
lansbrtevainarknaðunn stongdi
hósdagin.

Ym iska r o rsø k ir til
h æ k k in g a m a r

FRF F ra n s k u r frankur

Metingin er, at fleiri ymisk viðurskifti eru orsøkirnar til, at
kursirnir ha kka Mett verður
at ein orsøk er, at óttin fyri
rentuhækkingum í USA fynbils er skúgvaður til siðis Eisini hevur tað ávirkað, at tos
um rentulækkingar í Týsklandi aflur hevur tikið seg upp.
Ein onnur orsøk til stóru
kursliækkingarnar er, at lánsbrævahandlarar hava selt
lansbrøv, tí hesir høvdu vænt
að eitt lækkandi kursstøði. Á
henda hátt kundi sleppast

DEM T y s k u r m arku r

undan
einunt
møguligum
kurstapi Nú tað vísir seg, at
kursirnir i staðin ha-kka. og
uthtini fyri hækkandi rentum
annars fyribils eru fánaði,
hava hesir aítur keypt lánsbrøv við tí úrsliti, at trystið á
kursirnar uppt»ftir er økt uppaftur meira.
Lánbrtevamarknaðurin hevur hildið høga kursstøðið fyrst
í hesi vikuní. Mánadagurin
var í ávísan mun merktur av,
at lánsbrøv vórðu seld, og vinntngur harvið fmgin til høldar
Týsdagin hækkaðu lánsbrøvini tó uppaftur meira. Danska
10-ára slatslánsbrævið kostaði
kl 12 í gjar 110,23 móti 108,47
fyri viku síðan Eisini føroysku
lánsbrøvini hava verið merkt
av kurshækkingum Lánsbrævið hjá Føroya Landsstýri - 1C
A
FRL 1997 - kostaði kl 12 í gjár
102,28 móti 102,18 fýn viku
síðan. Rentan á l ‘% FRL 1997 er
lækkað úr 4,82** fyn viku
síðan, til 4,679( kl. 12 í gjár.

Bretska pundid nógv
styrknad
Bretska pundið - GBP - er nógv
styrknað seinasta árið, t.d
kostaðu 100 GBP á nyggjarinum 865 DKK í gjár kostaðu
100 GBP 995 DKK Ein orsøk
til hesa hækking er tann, at
Bretland, sum einastu land i
Europa, hevur ha-kkað rentuna í 1996 Eisini tað at búskaparligi vøksturin í Bretlandi framvegis er stórur, og
møguleiki tískil framvegis er
fyri fleiri rentuhækkingum,
hevur verið við til at styrkt
GBP seinastu tíðina. *

FØROYA B ANKI

P en in ga m ark n að a rre n tu r, DK K (C IB O R )
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26.
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*) Setnasl broytt hirx 18 april 1996
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G ialdoyra
US doilan
Enskt pund
Týskur rnarkur
NorsK króna
Franakur frankur
Japanskur ven

01.des95
4.75%
5.11%
5.16%
5.20%

03. des. 96
26. nov. 96
01. des. 95
598,15
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559.20
978.94
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858.10
382.60
383.91
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Fíggja reftirlitið
var íhlandad

Fyrrverandi løgmadur
skakkur av viðurskiftum Føroya Banka
Maríta Petersen, fyrrverandi formadur
Javnaðarfloksins, heldur, at landsstýrid eigur
at biðja Fíggjareftirlitið
um eina firágreiðing í
sambandi við, at bankin hevði lánt nógv
meira út til einstakar
kundar, enn lógin
heimilar.
G kækakjs D j u k h u u s
M a g n u s s e n _________________

ljmdsstynð hevði ikki
funnið upp a at keypt partahrøv í einum banka. sum
ikki yvirhelt treytimar hja
Fíggjareftilitinum
viðvikjandi millumverandi hjá einstøkum kundum.
Tað sigur Marita Petersen, fyrrverandi formaður
Javnaðarfloksms. Hon var
løgmaður, ta partabrævaumbýtið fór fram
Hon sigur. at hevði landsstýrið fingið nakað sum
helst tekin um. at viðurskiftini ikki vóru i lagi, so hevði
landsstynð ikki yvirtikið
partabrøvini
í
Føroya
Banka.
Tað er avdúkingin í Sjónvarpi Føroya, um at bankin
hevði lánt nógv meira út til
einstakan kunda. enn bankin hevði loyvi til sambært
reglunum i bankalógini. ið
hevur loypt hvøkk á.
Skjøl,
sum
SVF
og
Dimmalætúng hava fingið
hendur á, visa, at Føroya
Banki i 1993 hevði lant 87
prosent av grundkapitalinum út til ein kunda Talan
er um Ognarfelagið 1980bólkin.
Sambæri bankalogini skal
bankin ikki lána meira enn
35 prosent av grundkapitalirv
'il ein og sama kunda.

istýrid má
. um frágreiding
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Formaðurin í Rættamevnd-

Norðmaður: Umráðandi at útbúgva
seg áðrenn veruligu oljuvinnuna
Arild Saasen, varastjóri
fyri »Institutt for Petroleumsteknologi« í
Stavanger, sigur, at
norðmenn fýrstu árini
gjørdu tann brølara. at
teir innfluttu vanliga
arbeiðsmegi úr USA.
Tískil megnaði Noregi
ikki at fýlgja so vael við
í menningini innan
oljuvinnuni.
- Tit skulu heldur útbúgva føroyingar. so tit
eru til reiðar, tá oljuvinnan av álvara byijar,
sigur Arild Saasen.
D ia Minjuku______________
Hann vitjaði í Føroyum frá
seinasta týsdegi til friggjadag. har hann serliga royndi
at fáa upp á pláss ein samstarvssáttmála við Náttúmvísindadeildina á Føroya
Fróðskaparsetri. Arild Saasen er varastjóri á læm-

N ordm aðurin A rild Saasen heldur tað er um ráðandi,
at vit føroy in g ar úthúgva okkum, ádrenn olju vinnan
av álvaru kem ur til landið
stovninum fýri oljuteknologi
í Stavanger
- í Stavanger em ikki so

nogv oljulesandi i løtuni, og
út hava eina møguliga oljuvinnu í durunum, so tað

hóskar seg væl, at vit fáa
nakrar føroyingar úl Noregs
at útbúgva seg, sigur Arild
Saasen.
Hann er av Ú askoðan, at
vit i sambandi við eina møguliga oljuvinnu hava bmk f>ri
eini fimtan oljuverkfrøðingum, jarðfrøðingum og øðrum.
Verður olja fúnnin, so økist
hetta talið munandi og brúk
er fyri i minsta lagi 50 ofjuverkfrøðingum.
- Tað kann gott vera, at útlendsku oljufeløgini hava sín
egna serkunnleika við. Men
øll tænastufeløgini. ið skulu
ganga
oljufeløgunum
úl
handa, vilja so vítt sum gjørligt hava føroyska hjálp og
arbeiðsmegi, sigur Arild
Saasen.
- í Noregi gjørdu vit tann
brølara, at vit av fyrstan tíð
innfiuttu vanliga arbeiðsmegi úr USA. Hetta gjørdi so
tað. at vit seinni sletús ikku
kundu fylgja menningini
innan oljuvinnuna. Tað er
hesum, ið tit skulu skáka
tykkum undan. Tit skulu út-
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búgva føroyingar, so út
kunnu bjóða eini møguligari
oljivinnu vælkomnari og
tylgja menningini fra fyrsta
degi. sigur Arild Saasen.

Skiftandi krøv
Samstarvsavtalan
millum
lærustovnin fyri oljuteknologi i Stavanger og Nattúruvísindadeildina ber í sær, at
tað nú eisini verður ein fimú
møguleiki aflan á tey ba'ði
støðisárini N áttúru vísindadcildin kann í løtuni bjóða
fyra møguleikar aflan á
støðisárini: Geologi, Biologi.
Datalogi, sum øll taka eitt ár

F ø r o y in g a r fáa nú ein
k æ rk om nan m ogu leika
e ftir støðisú tb ú gvin gina á N áttú ru vísin d ad e ild in i at lesa c itt á r á
u n iversitetin u m í Stav a n g e r o g h a rv ið fáa
in n lit í o lju v e r k fr ø ð in a

ini, Bjøm á Heygum, segði
við Dimniala‘ttiug leygardagin, at Førova Fólk hevur
krav upp a at fáa eina fragreiðing fra Fíggjareftirlitinum.
Hann
samanber
husagangin
hja
Sjóvinnubankanum i finmitiárunum við tað, fyrifarist er i
Føroya Banka Og ta kostaði
tað stjóranum i Sjovmnuhankanuin,
Tórsteini
Petersen, harða revsing.
- Soleiðis sum eg siggi
úngmi, so breyt Føroya
Banki júst somu reglumar,
sum Tórstein Petersen varð
revsaður fyri i sambandi við
húsagangin hja Sjóvinnubankanum i fimmtiarunum.
Ti haldi eg, at Figgjareftirlitið skyldar Føroya Fólki
eina frágreiðmg, hvi Fíggjareftirlitið onki gjørdi í
sambandi við Føroya Banka.
sigur Bjøm a Heygum.
Marita Retersen er samd
við rættamevndarformanninuni. Hon heldur eisini, at
Figgjareftiriitið eigur at
koma við eini frágreiðing.
- Eg haldi, at landsstýrið
eigur at biðja Fíggjareftirliúð um eina fragreiðing um
viðurskiftini
í
Føroya
Banka. sigur Manta Petersen.

Landsstyrió a w ís ti
í fyrsta umfari
Sigurð Foulsen. landsbankastjóri, segði við Dimmalætting
leygardagin,
at
hevði landsstyrið vita um
viðurskiflim i Føroya Bimka
um tað mundið, landsstýrið
varð
blandað
upp
í
partabrævaumbýtið,
so
hevði landsstyrið staðið øðr-

arstjóri i landsstýrinum, sigur, at landsstýrið í minsta
lagi hevði verið nogv varnari, um tað visti um yvirlanini i Føroya Banka.
Fyrrverandi
løgmaður
Manta Hetersen vattar, at
landsstýrið var undir ávísum pressi. Alt skuldi ganga
skjótt fyri seg.
- I fyrsta umfari vistu vit
púrasta aflur, at talan kundi
verða
um at yvirtaka
bankan. Men hara heilt fáar
dagar seinni fingu vit so aflur ein fynspuming. ta ferðina skrivliga, sigur Marita
Pótersen.
Landsstynð bað Buskuparráðið umhugsa malið. og
heitt varðeisini á Buskapar
ráðið at koma við einum tilmæli.
- Sjalvt um vit fingu
tilmælið fra Búskaparráðnum, gjørdu vit av at fáa
nakrar upplysingar aftrat.
Ti kom hin so víðagitni fundurin i lag 17. mars í 1993. Og
tað var við støði í teimuin
upplysingum. sum komu
fram á hesum fúndinum,
endaliga
avgerðin
varð
tikin, sigur Marita Petersen.
Á hesum fúndinum fekk
landsstýrið at vita, at bankin var fíggjarliga væl fyri. og
at landsstyrið gjørdi ein góðan handil. Við á fundinum
vóm umframt umboð fyri
landsstyrið. eisini umboð
fyri Fíggingargrunnin frá
1992 og Den Danske Bank.

Á viðagitna fundinum 17.
mars 1993 setú landsstýrið
fram fleiri spurningar i sambandi við støðuna hjá Føroya Banka, og landsstyrið
inetti seg faa nøktandi svar
Júst grannskoðaði roknskapurin lya bankanum
sannførdi eisini landsstýrið
um, at viðurskiflini vóm i
lagi. Eisini Fíggjareftirliúð
segði gott fyri bankan.
- í uppskotinum til partabrævaumbýtið, sum landsstyrið fekk fra formanninum
í
Figgingargrunninum.
Richard Mikkelsen, stóð
millum
annað, at ein
virðismeúng var gjørd av
bankanuin. Har verður sagt.
at virðismeúngin er gjørd
saman við Fíggjareftirlitínum, og at Fíggjareftirlitið
sigur gott fyri bankanum,
sigur Marita IVtersen.
Fyrrverandi
løgmaður
heldur tað vera heilt ótrúligt. at upplysingar nu koma
fram um stom utlánini til
einstakar kundar.
- Tí eri eg fullkomiliga
samd við Bjørn a Heygum
um, at hesi viðurskifti eiga
at verða kannað, sigur Marita Petersen, fyrrverandi
løgniaður.
Marita Petersen undrast
eisini á, at Fíggjareftirliúð
bara gevur undantaksloyvi
úl stóm útlánini i so langa
tið, uttan at gera nakað við
tað
- Eg kann hara staðfesta.
at um Figgjareftirlitið var
vitandi um viðurskiflini, og
bara hevur goðúkið tev. so
hava vit ikki fingið allar
fyriliggjandi upplysingar. ( )g
vit hava heldur ikki fingið
røttu upplýsingamar. sigur
Marita Ftetersen.
Hon heldur eisini, at tá
havt verður i huga Sjóvinnubankan og Fossbankan, og
so tað, sum nú er komið fram
um Føroya Banka, so hava
ikki øll verið stillað eins.

VÍN.

- Tað er greitt, at um
landsstýrið hevði fingið hasi
úngini at vita, so hevði tað
kravt
nærri fragreiðing.
Samstundis hevði landsstvrið ikki verið í ti tíðarpressinum. tað var í. sigur Sigurð
Poulsen.
Eisini Kári Petersen. figgj-

M a rita P etersen, fyrrve ra n d i logm aður. heldur, at lan dsstýrið e igu r
at b iðja P igg jM reftirlitid
um ein a frá g r e ið in g um
ogvu sligu utlanini hjá
F oroy a B anka 1993

og El-verkfrøði, ið tekur 1*
ár.
Kemur sumsturvssattmalin i hús millum lærustovnin
fyri oljuteknologi í Stavanger
og Náttúruvisindadeildina.
so er ætlanin, at føroyingar
atian á støðisuthugvinginu.
skulu sleppa úl Stavanger at
taka eitt ár, har tey bara
hava fak innan oljuteknologi.
Kravið at sleppa imi er
skiftandi alt eftir, hvussu
nógvir umsokjarar eru. Sambært Arild Saasen so hevur

lærustovnurin sum arligt
mal, at um 100 sleppa inn til
3 ára verkfroðingulesnuðin.
meðan okkurt um 40/50
sleppa inn til 2 ára útbúgvingina innan sivilverkfrøði.
Arild Sausen sigur. at í
løtuni eru tveir føroyskir
verkfrøðingar á lærustovninum fyri oljuteknologi í Stavunger. Tad eru Jógvan Hugu
Hansen og Johan Ánthoniussen. Teir hava fingið stuðul
frá Atlanúc Margin Group til
útbúgvingina.

í

Hans Pauli Joenscn. leiðari av Natturuvisindadeildini í Noatuni. sigur í sambandi við vitjanina úr Noregi. at talan er um eina
skilagóða utbúgvingarloysn.
- Vit samstarva við fleiri
universitetir uttanlands og
hetta verður so ein kærkomin møguleiki I\já okkum at
bjóða føroyingum, nú otøuvinnun ikki er so langt úr
eygsjón, sigur Hans Pauli
Joensen.

