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Nýggj ferja 
til Sandoynna 
um tvey ár
Gongst sum ætlað, so kunnu 
sandoyingar fara um Skopun- 
arfjorð við nýggjari ferju í 
seinnu helvt av 2000 -  Men 
áðrenn skulu fólk sleppa at 
siga sína hugsan um hetta 
ferðsaambandið, sigur Reidar 
Nónfjall, stjóri
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Føroyskur yvir- 
rnadur umborð 
á Veðrinum
Umborð á Vædderen , ið 
røkir sjóverjuna undir 
Foroyum í løtuni, er ein av 
yvirmonnunum 29 ára gamli 
Tóki á Steig, loytnantur, úr 
Havn. Hann er stýrimaður og 
siglir sum vaktsjefur umborð
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Neistin 
sigraði 
móti GÍ
Gl spældi frálíkan hondbólt, 
og hovdu tamarhald á mest 
sum ollum dystinum, men tá 
farið var inn i avgerandi 
lotuna for Neistin framum 
Neistm vann dystin 22-19

ítróttur 6

Vestan. 10-15  m/s. 
Skyggjað og regn ella 

ælingur
Hitin millum 3 og 7 stig

Astrup:

Tú mást hava mist 
fyri at fáa endurgjald
Gódu úrslitini hjá 
Føroya Banka hava 
víst, at pengarnir 
sum Fíggingar- 
grunnurin setti til í 
bankunum ikki eru 
mistir, sigur stjórin í 
Føroya Banka, Jørn 
Astrup Hansen

E li G ljtteskn__________

Um vit hugsa okkum, at 
Kíggingargrunnurin seldi 
sína íløgu í Føroya Banka 
fyri júst 828 milliónir 
krónur, sum var bókførda 
virðið av eginognini við

árslnk 1997, so vildi Fígg 
ingargrunnurin saman- 
lagt havt fingið 1.188 
milliónir aflur frá bunk 
anum, sigur stjórin í Før- 
oya Banka, .Jørn Astrup 
Hansen.

Fíggingargrunnurin frá 
1992 lat í alt 2.685 milli- 
ónir krónur til bankamar, 
og samlaða tapið hjá før- 
oyska samfelagnum upp á 
Føroya Banka og Sjó- 
vinnubankan vildi so 
verið 1.497 milliónir krón- 
ur umframt rentur.

-  Ein søla av bankanum 
beint nú fyri 828 milliónir 
er helst ikki verulig. Men 
úrslitið av roknistykk- 
inum verður tað sama,

um Fíggingargrunnurin 
og lamisstýrið meta, at 
bankin hevur eitt virði 
upp á 828 milliónir krón- 
ur. Tað vóni eg sanniligu. 
at eigararnir halda, at 
bankin er verdur, sigur 
stjórin í Føroya Banka, 
Jørn Astrup Hansen.

Eingin uppskrift
-  Tað finst neyvan nøkur 
viðurkend uppskrift upp 
á, hvussu samlaða tapið 
kann býtast út a baðar 
teir gomlu bankarnar, sig- 
ur Jørn Astrup Hansen.

-  Stjórin í Den Danske 
Bank, Peter Straarup 
brúkar ein máta, meðan

tit í Dimmalætting brúka 
ein annan.

-  Men tað er ein 
oreingiligur veruleiki, at 
Fíggingargrunnurin i 
1992-93 setti 1.185 milli- 
ónir til í gamla Føroya 
Banka og 1.500 milliónir í 
Sjóvinnubankan.

-  Harumframt má ein 
rokna vid, at bróðurpart- 
urín av vinninginum í 
samunlagda bankanum 
kann aflurførast til 
gamla Føroya Banka, 
sum var tann størri av 
báðum bankunum, sigur 
Jørn Astrup Hansen.

-  T í er eingin ivi um, at 
Fíggingargrunnurin hev 
ur havt eitt nakað minni

tap upp á gamla Føroya 
Banka enn upp á Sjó- 
vinnubankan.

-  Hin vegin kann ein 
fegnast um, at samlaða 
tapið upp á bankabjarg- 
ingarnar vísir seg at 
gerast minni, enn óttast 
var fyri í 1993. Hetta 
gagnar øllum pørtum, 
sigur Jørn Astrup Han- 
sen.

-  Um eitt møguligt end- 
urgjaldskrav kann gerast 
upp eftir øðrum enn tí, 
sum mist er, ivist eg í. Tað 
finnast serligir serfrøð- 
ingar, sum helst skuldu 
kunna svara ti spurning- 
inum, sigur Jorn Astrup 
Hansen.

-  Kingin ivi er  um, at F íggingargrunnurin hevur havt eitt nakað minni tap upp 
á gamla Føroya Banka enn upp á Sjóvinnubankan, sigur Jørn Astrup llansen, 
ið var stjóri i Sjóvinnubankanum innan sam anleggingina k« i«: h »im «

Umborð á fjolhroytta hjálparskipinum, »Urampian Frontier«,sum arbtdðir á Foinaven-leiðini, eru millum 12 og 15 mnns Mynd Kaims

Hjálparskipið Gram pian Frontier vitjar
Hjálparskipið, »sum 
hevur eina manning 
millum 12 og 15 
mans, arbeiðir á 
Foinaven-leiðini. 
Oljufeløgini BP og 
Shell hava eina 
avtalu um, at BP skal 
reka dagliga virksemi 
á Foinaven

B katk L. S a m u e u sk n

Tíðliga gjáramorgunin 
kom fjølbroytta hjálpar- 
skipið »Grampian Fronti- 
er«, sum siglir á Foinhaven 
leiðini, á Havnina.

Hetta er fyrstu ferð, at 
hetta sera væl útgjørda 
hjálparskip leggur at her.

Av tí at skipið er nakað 
heilt fyri seg, var høvi hjá 
almenninginum seinna- 
partin í gjár vitja umborð.

Orsøkin til, at »Grampi- 
an Frontier- júst er skipið, 
sum oljufeløgini BP og

Shell hava fingið til at 
taka sær av uppgávuni á 
Foinaven-leiðini, er, at tað 
er útgjørt til at veita 
standby, ROV-hjálparveit- 
ingar, taka sær av dálking- 
aruppgávum og hevur on- 
sita sleipimøguleikar til 
uppgávur, ið hava við olju- 
leiting at gera.

Bygt í fjør
Foinaven verður rikið av 
oljufelagnum BP, sum tek- 
ur sær av arheiðinum

vegna felags loyvishaldar- 
anum, sum eru BP saman 
við Shell. Tað er annars, 
North Star-bólkurin í 
Aberdeen, sum rekur 
*>Grampian Frontier *.

■•( irampian Frontier - er 
spildumýtt, bygt í tjør.

Umborð er pláss fyri 
tyrlu at seta seg. Tað kann 
vera sera hent á eini olju- 
leið, um okkurt átrokandi 
hendir.

Hjálparskipið úr Aber- 
deen er 69 metrar langt,

14,5 m beitt og stingur 6,5 
metrar.

Umborð er allur hugs- 
andi nýmótans teknikkur, 
hæði í stýrhúsi sum í 
maskinrúmi, og mann- 
ingin telur millum 12og 15 
mans.

Ein av orsøkunum til, at 
■Grampian Frontier« h«*v- 
ur gjørt av at vitja á Havn- 
ini, er, at verandi manning 
skal hava frí, og nýggj 
manning skal umhorð av 
avloysa.

Nú skal loysn fínnast 
á Suðuroyarsiglingini
Henrik Old heldur ikki, 
at løgmaður hevur havt 
serligan skund at loysa 
málið um avloysara fyri 
Smyril. Men nu setir 
hann hart móti hørðum

S n< >kki B kknd

Seinasta freist fyri loysn á 
Suðuroyarsiglingini er í 
morgin tíðlifía. Annars fara 
vit at taka nnnur stig!

Suðringar eru nu av álvara 
farnir at otolnast eflir eini 
loysn á siglingini hagar, ta 
Smyril skal til arliga eftirlitið 
20. apríl.

Knn røkist einki fyri aðrari 
loysn enn at Inta Dúgvuna 
røkja siglinginii hesa tíðina. 
Trupulleikin er Ix-rt, at fólk i 
oynni hvørki vilja eiga, siggja 
og enn minni sigla við hesum 
skl|>l

Men suðuroyartingmaður- 
in Henrik Old hevur hesar 
seinastu dagarnar arbeitt 
íðin við hesum málinum. Og

hann hevur nú sett fnggja- 
dagin -  t.v.s. i morgin sum 
seinastu freist fvri eini loysn.

Er eingin bóskandi loysn 
funnin á siglingini innanfyri 
tað na*sta samdøgrið, so sa*r 
hann ikki annan nuiguleika. 
enn at tingið verður kallað 
saman, til U*ss at loysa hetUi 
fyri suðringar so atrokandi 
mál.

Hann væntar ikki, at tað 
verður nakar tmpulleiki at 
fáa 13 tingmenn at stuðla 
einum slíkuni uppskoti.

- Men eg vóni kortini, at 
løgmaður innan tingfundin i 
morgin hevur tikið støðu í 
hesum máli, sigur Henrik 
Old.

Seinnapartin í morgin 
verður tingfundur, har málið 
um umleggingina av Telefon- 
verkinum kemur til endaliga 
viðgerð. Henrik Old heldur, 
at tað hevur tikið alt ov langa 
tíð at loysa hetta málið um 
avloysaraskip fyri Smyril.

I^øgmuður hevur í øllum 
førum ikki havt serligan 
skund.

Eg haldi, at hann kundi 
havt skundað sær eitt sindur 
meiri, ti suðringar føla seg 
als ikki tryggar at fara um 
Suðuroyarjjørð við Dúgvuni, 
sigur hunn, nú minni enn 
fyra vikur eru eflir, til Smyril 
skal til eftirlit.

Sjálvur hevur Henrik Old 
arU*itt við eini heilt aðrari 
loysn - at Smyril røkir far- 
leiðina um vikuskiftini, eins 
og gjørt varð við Teistanum á 
sinni.

Við hesi loysnini ber til at 
fara til Havnar mánamorg- 
un, og haðani beinleiðis inn á 
skipasmiðjuna á Skála. Har 
kunnu fólk so arbeiða um- 
lx>rð til fríggjadag, tá hann 
aftur kann verða settur inn í 
siglingina til Suðuroyar.

Men við spenningi verður 
bíðað eflir, um ein loysn verð- 
ur at hóma fyrrapartin í 
morgin.

Vit royndu at fáa eina við- 
merking frá Edmundi Joen- 
sen, løgmanni, seinnapartin í 
gjár. Men hann var upptikin 
á fundi.
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2. uppstillingarfundur 
til løgtingsvalið verður 

á Hotel Hafnia 
mánakvøldið 30. mars 

kl. 19.30.

Faroe Travel
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