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Fiskavirking: Trý virki 
flytast í nýtt fe lag
Tað tykist vera rætt- 
iliga torført at fáa 
nakað nágreiniligt at 
vita um tingingamar 
millum Framtaks- 
grunnin og tey, ið 
varða av P/F Fiska- 
virking. Men sum 
skilst er ætlanin at 
taka trý feløg burtur- 
úr Fiskavirking 
umframt virkið á Eiði 
og virkið á Tvøroyri.

G kæ kah is  D j u r h u u s  
Maonussen__________

Tey tr> virkini, id Fram- 
taksgrunnurin og nevndin 
í P/F F'iskavirking ætla at 
taka burturur P/F Fiska- 
virking, eru virkini i Runa- 
vík, Havn og í Vrestmanna.

Sum skilst er meiningin 
at kovra eflir sama leisti, 
sum gjørt var við uppruna- 
liga uppskotinum, ið var 
klart til undirskrivingar 5. 
oktotier í ár. Tá var Fram- 
taksgrunnurin sinnaður at 
seta einar 50 milliónir 
kronur í eitt nýtt felag, sum

F'ramtaksgrunnurin so eis- 
ini skuidi eiga meginpartin 
av. Men politiski mvndug- 
leikin setti seg har ímóti 
hesi ætlan, og F'ramtaks- 
grunnurin bakkaði.

Nú sær so aftur út til, at 
Framtaksgrunnurm ger 
eina roynd at v\’irtaka ein 
part av F'iskavirking. hesa- 
ferðein nog\f minni part.

Framvegis politisk 
mótsteda
Dimmalætting skilir. at 
motstoðan til eina slíka 
ætlan framvegis er stór 
millum samgongulimir 
Bjørn a Heygum, løgtings- 
maður, sigur seg onki 
kenna til n.vggju ætlanina 
Men hann er prinsipielt 
ímoti at F'ramtaksgrunn- 
urin fer inn í eitt nytt felag. 
og fær ein dominerandi 
leiklut

-  At tað er Framtaks- 
grunnurin. sum rekur og 
hevur abvrgdina av eini 
fvritøku. tað hevur ongan- 
tíð verið meiningin. F'ram- 
taksgrunnurin skal inn 
sum fíggingarstovnur 
Hann skal stuðla privalar. 
tað er tað, ið alla tiðina hev- 
ur verið ætianin, sigur

Bjøm á Heygum.
Hann sigur. at støðan er 

just tann sama við einum 
banka Tað er ikki bankin. 
sum skal styra og reka eina 
fvritøku.

-  Ein banki er ein fígg- 
ingarstovnur. Hann veitir 
ptming og likviditet til 
raksturin av eini fvritøku. 
men tað eru aðrir. ið hava 
abyrgdina. Og eg ivist ikki 
í, at flestu tingmenn eru 
imoti. at F'ramtaksgrunn- 
urin kemur inn, og yvirlek- 
ur raksturin av eini lyri- 
tøku, sigur Bjøm a Heyg- 
um.

Hann sigur. at hann eis- 
ini er hart imoti mono- 
polum. tað verið seg skip, 
flakavirki og annað virk-

Fram tuksgrunnur- 
in má takast vid
F'orstjorin i F'øroya Banka. 
Jørn Astrup Hansen, segði 
við Dimmalætting i gjar. at 
skal ein føroysk lovsn finn- 
ast, so ma tað vera saman 
við F'ramtaksgrunninum. 
Jøm Astrup Hansen held- 
ur. at skuiu útlendingar 
ikki koma inn i myndina. 
so má F'ramtaksgrunnurin

inn. Hann heldur ongan 
annan í landinum vera før- 
an fyri at utvega neyðuga 
eginpeningin, uttan F'ram- 
taksgrunnin.

Sum skilst hevði logmað- 
ur fund við floksformenn- 
inar i samgonguni seinna- 
partin hósdagin A skranni 
var F'iskavirkmg. Tað hev- 
ur tíverri ikki eydnast at 
faa at vita, hvat endamálið 
var við fundinum. Men alt 
liendir i hvussu er a. at po- 
litiska motstøðan fram- 
vegis er so stór móti ætlan- 
ini við F'ramtaksgrunn- 
inum. at hon vinnur ikki

»Jólagleðin« hjá A lex  
fæst nú eisini á fløgu

I Mest selda band- 
: útgáva í Føroyum -  

Jólagleðin • hjá Alex 
I Bærendsen við tólv 
jólaløgum -  er nú 
utkomin á fløgu.

H il m a r  Ja n  H a n s e n

Hann hevur í mong ár 
verið landsins kendasta 
■•country-rødd-, og hvørt 
mansbam í Føroyum 
kennir hann. Jú, tað er 
Alex Bærendsen, talan er 
um.

Gjøgnum árini hevur 
hann lagt fímm tónleika- 
útgávur aftur um seg, 
harav summar hava fíngið 
goða undirtøku og aðrar 
minni góða. Talan er um 
útgóvumar »Lívið fær 
virði-, -Flnn eg minnist-, 
-Jólagledin-. >My Home 
Town« og -Proud Mary-.

Tann útgáva hansara, ið 
| fólk hava tikið best ímoti,
I er “Jólagleóin- við tólv so 

kendum jólaløgum sum 
■Gleðilig jól-, »Tú lítli 

i staður, Betlehem-, -Manu 
sonur, Jesus Krist-, »Nú 

! birtast túsund jólaljos- og 
fleiri øðmm.

-  Vit góvu -Jólagleðina- 
ur í 1989. og tað vísti seg. 
at hon fekk sera góða mót- 
tøku millum fólk. sigur 
Alex, ið saman við Ola

Poulsen og fýra donskum 
tónleikarum gjørdi upp- 
tøkumar í Bløndal Studio 
í Keymannahavn.

-  Hetta vóru alt profes- 
sionellir menn, og ein stór- 
ur partur av tónleikinum 
er í veruleikanum upptik- 
in »live- í studio. Teir 
nærmast ristu tónleikin 
ur ermuni, og siðani hevur 
Óli kryddað útgóvuna 
sera væl við ymsum aftrat.

ÚtKelt leingi
So góð var móttøkan fyri 
sjey órum siðani, at taían 
er um nógv mest seldu

tónleikaútgávu í Føroyum 
nakrantíð. Bandið kom út 
í tilsamans fyra uppløg- 
um, men nú hevur verið 
útselt leingi.

-  Enn kemur tað meira 
enn so fyri, at onkur spyr 
eflir hesi útgávuni, og eis- 
ini hendir tað seg við ár- 
unum, at Ixmd slítast. Tí 
havi eg gjørt nakrar fløgur 
við “Jólagleðini-, sum eru 
at fáa kring alt landið, 
sigur Alex.

-  I dag er tað eisini so, at 
fløguspadarar em alla- 
staðni, har tú fyrr bert 
hevði annaðhvørt platu

ella bandspælara. So
skuldi "Jolagleðin- fáaeitt 
upplag aflrat, helt eg tað 
vera lietri at gera tað á 
fløgu. heldur enn einaferð 
aftrat at koma við einum 
upplagi a bandi.

Sum sagt fæst fløgan 
-Jólagleðin- kring alt
landið. og prisurin er halv- 
urannar hundraðkrónu- 
seðil.

Tveir dagar fyri jól í fjør 
gav Alex eisini út eitt 
band, ið kallast "Proud 
Mary-, men tað er ein út- 
góva helst fá vita um yvir- 
høvur.

-  Tað bleiv einki gjørt
burtur ur tí útgavuni. og 
eg haldi ikki. at so mikið 
sum ein einasta regla 
hevur verið skrivað um 
hana nakrastaðni.
Kanska var tað heldur 
ikki so skilagott at geva 
eitt band ut so stutt fyri 
jól, heldur Alex.

- Sølan av •Proud Ma- 
ry- hevur eisini verið har- 
oflir, tí eftir øllum at døma 
hevur eingin vitað av 
henni. Men bandið finst 
allastaðni hjá teimum, 
sum selja tónleik, og nú 
verður tað selt út fyri hólv- 
an prís, so handlarnir 
kanska sleppa av við 
nøkur av teimum eintøk 
unum, t»»ir hava liggjandi.

13 teigapartar hava 
áhuga hjá oljufeløgunum
Samanlagt 23 oljufel- 
øg hava latið 13 ym- 
isk tilmæli, ið fevna 
um 108 heilar teigar 
og 26 teigapartar. 
Samanlagt meta olju- 
feløgini 43 heilar teig- 
ar og 13 teigapartar 
sera áhugaverdar.
D ia M iimokí )____________

- Tey økini, ið oljufeløgim 
hava vist a. eru øki, ið tey 
ynskja eru við i fyrsta út- 
hjoðingarumfarínum. so 
tey kunnu hava møguleik- 
an at velja, sigur Martin 
Heinesen, leiðari ó Olju- 
fyrisitingini.

Tilmælini fevna ikki lx»rt 
um øki fram við Hetlands- 
rennuni, men eisini um 
U'igar uppi a landgrunn- 
inum evstan fyri F'øroyar, a 
Munkagrunninum og fram 
við kantinum báðumegin, 
partar av bankarennuni og 
heilt ut á Bankaryggin í 
ein úts>Tining úr F'øroyum 

Olj u raðleggi ngar- 
nevndin arlxáðir í løtuni 
við frágreiðingini og henda 
við tilmælum skal latast 
landsstýrinum einaferð i 
februar/mars mánaði. Til- 
mælini fra oljufeløgunum 
skulu hjalpa til at meta 
um, hvøiji øki bjóðast 
skulu ut. men vit hava eis- 
ini gjørt okkara egnu jarð- 
frøðiligu metingar, sigur 
Martin Heinesen.

Ongin nýggjur 
banki fyribils
Eflir trupulh*ikarnar 
hjá Sjóvinnubank- 
anum í oktober í 1992, 
og ónøgdina í sam- 
bandi við at Føroya 
Banki og Sjóvinnu- 
bankin vórdu lagdir 
saman, vóru røddir 
frammi at stovna 
nýKfflan banka. Hetta 
er fyribils lagt á 
hillina.

Cíka:kakis Djurhuus 
Maumsskn_____________

Tað var serliga F'øroya 
Reiðarafelag, ið vísti áhuga 
fyri at stovna nyggjan 
hanka. Jákup Sólstein. for- 
maður i Føroya Reiðarafel- 
ag, sigur við Dimmalætt- 
ing, ut málið um nyggjan 
banka var frammi á sein- 
asta aðalfundi, og fyribils 
er tað so lagt á hillina.

-  Tó vit komu við hesum 
hugskotinum fyri tnmum 
árum síðani, spurdu vit eis-

ini onnur feløg, um áhugi 
var fyri hesum. Men tað er 
ikki komið stórvegis longri 
Reiðarafelagið einsamalt 
hevur hvørki orky ella pt»n- 
ing at stovna ein biuika. 
sigur Jákup Sólstein.

Hann vísir á, at føroysku 
sparikassarnir hesa sein- 
astu tiðina eru famir at 
fíggja vinnulivið meira enn 
frammanundan. Tað kann 
so vera við til at gera fígg 
ingina av vinnulívinum 
fjølbrovttari

So fyribils sær ongin 
nygfflur føroyskur banki 
dagsins ljós.

-  Æ tlanirnar at stovna 
nýggjan banka eru 

fyrib ils lagdar a hillina, 
sigur Jókup Sólstein, 

formaður í Føroya 
Iteiðarafelag

Býur/bygd

Smyrilsvegur 13,
Postboks 19, HOTórshavn

/ Undirritaði teknar seg sum 
haldara av Dimmalætting. 
Kostnaðurin er 250 kr tyri ein 
§  ársfjórðing. Fyri haldarar uttan- 
lands er annar prisur galdandi.

Eg tekni meg sum haldara januar ársfjórðing 
1997 og fói blaðið ókeypis restina av des. 96

Havi goldið 250,- á giro nr. 60100


