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Atlants Kolvetni økir 
nú mn partapeningin
Føroyingum stendur 
nú aftur í boði at seta 
pening í oljuvinnn- 
una. Føroyska olju- 
felagið Atlants Kol- 
vetni hevur tikið stig 
til at økja parta- 
peningin við upp til 
26,6 mió. kr., og herav 
hava føroysku 
peningastovnamir 
longu veitt trygd 
fyri teimum fyrstu 
15 milliónunum

Ei.i Gl tteskn__________

Tað sær svart út.......men
tað eru pengar í tí.

Við hesum slagorðunum 
hevur føroyska oljufelagið 
Atlants Kolvetni nú tikið 
stig til at økja um parta- 
peningin í felagnum.

Felagið varð stovnað við
25,5 mió. kr. í partapeningi, 
og stutt eftir stovnanina 
beyð felagið almenningin- 
um at tekna nýggj part- 
abrøv, og í hesum sambandi 
varð partapeningurin í 
fjørvár hækkaður við 3,3 
mió. kr. til 28,8 mió. kr.

Felagið hevur nú tikið 
stig til enn eina hækking 
av partapeninginum, og 
hesaferð fer hækkingin at 
hggja millum 15 og 26,6 
mió. kr., og tað stendur, 
sambært viðtøkunum hjá 
felagnum, bert herbúgvan-

di føroyingum í boði at 
ogna sær partabræv í fel- 
agnum.

Standa sterkari
Vilhelm Petersen stjórí í 
Atlants Kolvetni sigur, at 
hetta verður gjørt fyri, at 
útlendsku samstarvsfelag- 
amir skulu vita, at talan er 
um eitt reint føroyskt felag.

-  Hetta, at vit eru reint 
føroyskir, ger, at útlendsku 
feløgini vita, hvønn tey 
samstarva við, og hetta 
hevur økt um útlendska 
áhugan og styrkt um okk- 
ara samráðingarstøðu, sig- 
ur Vilhelm Petersen.

Hann dylur ikki fyri, at 
felagið hevur fingið nýtt 
áræði, nú ið karmamir i 
samband við eina komandi 
føroyska oljuvinnu eru í ferð 
við at koma upp á pláss.

-  Fyrst í hesum árinum 
gjørdu vit samstarvsavtalu 
við Faroes Partnership, ið 
upprunaliga var ein sam- 
starvsbólkur av teimum 
fyra oljufeløgunum Hess, 
Lasmo, Hydro og Dong.

-  I vár var so markna- 
trætan við Bretland form- 
liga loyst, og oljumálaráð- 
harrin hevur nú boðað frá, 
at fýrsta útbjóðingarumfar 
byijar fyrst í komandi ári.

-  At øll hesi viðurskiftini 
nú em  avklárað ger, at vit 
nú hava eitt nógv betri 
grundarlag at arbeiða út 
frá, samanborið við seinast 
roynt var at økja um par-

tapeningin í felagnum.
-  Hinvegin vísti tann 

royndin, at stór undirtøka 
var í fólkinum fyri felag- 
num, tí ikki færri enn 750 
føroyingar keyptu parta- 
brøv fyri eina miðalupp- 
haídd, sum var 4000 kr . 
sigurVilhelm Petersen.

Men alt bendir á, at fel- 
agið roknar við enn størri 
undirtøku hesaferð.

B láa stemplið
Felagið hevur nevniliga 
fingið teir báðar stóru 
føroysku peningastovnar- 
nar, Føroya Banka og Før- 
oya Sparikassa, at standa 
fyrí søluni av partabrøv- 
unum, sum ætlandi byijar 
hósdagin tann 14. í hesum 
og endar mikudagin tann 
27. í hesum.

Hvørt partabræv fer at 
ljóða upp á 500 kr. og verð- 
ur selt til kurs 105. Hetta 
merkir, at keyparin kemur 
at gjalda 525 kr. fyri hvørt 
partabrævið.

Fyri at føroyingar skulu 
kenna seg tryggar við at 
seta pening i felagið, hevur 
felagið sum tað fyrsta par- 
tafelagið í Føroyum yvir- 
høvur. latið gera eitt so- 
kallað upplysingamt ella 
børsprospt'kt við øllum 
neyðugum upplysingum 
um felagið.

Fyrí at prógva at dugur 
er í upplýsingarritinum 
hevur felagið flngið donsku 
virðisbrævamyndugleikar

nar at góðkenna tað.
Stjórin í Atlants Kol- 

vetni. Vilhelm Petersen 
dylur ikki fyrí, at hetta er 
gjørt fyrí, at bæði føroy- 
ingar og útlendskir sam- 
starvsfelagar skulu hava 
fult alit á felagnum.

Spírin
Samstundis sær hann hetta 
sum fyrsta stigið til ein 
veruligan komandi føroysk- 
an virðisbrævamarknað.

-  Tí skal nakar veruligur 
handil við partabrøvum ko- 
ma upp á tal í Føroyum er 
tað tydningarmikið. at 
peningastovnamir eru við, 
samstundis sum privatir 
partaeigarar fáa atgongd til 
allar nevðugar uppíýsingar, 
sigur Vilhelm Petersen.

Báðir teir stóru føroysku 
peningastovnamir hava 
tikið væl ímóti ætlanini hja 
felagnum og hava longu 
veitt trygd fyri teimum 
fyrstu 15 milliónunum av 
útbjóðaða partapeningin- 
um.

Skuldi tað hent, at fel- 
agið ikki selur fyri fullar 15 
mio. kr. í partabrøvum, 
merkir hetta, at peninga- 
stovnamir keypa tað, ið 
restar upp til 15 mió. kr.

Skuldi tað hent, hava teir 
møguleikar fyri at selja 
hesi, eflir at freistin er 
farin tann 27. i hesum.

Kærkom ið
Men hvørki Jøm Astmp

Hansen forstjóri i Føroya 
Banka ella Bjarni Olsen 
stjóri i Føroya Sparikassa 
stúra fyri at sita eftir við 
nøkrum partabrøvum tá 
freistin er úti.

Tvørturímóti rokna teir 
við, at fleiri føroyingar fara 
at nýta henda møguleika 
fyri at ogna sær eitt av 
teimum 53.200 partabrøv- 
unum, sum nú verða lýst til 
sølu fyri 525 kr. hvørt.

Eydnast tað peninga- 
stovnunum at selja øll 
partabrøvini kemur saml- 
aði partapeningurm upp á 
55,4 mió. kr.

Hetta Ijóðar kanska ikki 
av so serliga nógvum i olju- 
høpi, men í mun til fólka- 
talið i Føroyum er talan um 
meira enn 1200 kr. i parta- 
peningi upp a hvønn før- 
oying

Eftir donskum viður- 
skiflum svarar hetta til ein 
partapening upp a 6,4 mia. 
kr.

Sostatt má sigast at 
talan er um rættiliga litt av 
peningi eftir føroyskum 
viðurskiftum.

Men leiðslan v’isir eisini 
á, at hesin peningur er 
neyðugur. um felagið skal 
hava nog góða slagkraft og 
gera sína avirkan galdandi 
t eini komandi oljuvinnu 
við Føroyar

So er bara at vóna, at vit 
um nøkur ar kunnu sanna, 
at talan var urn eina 
skilagoða iløgu.

Bædi Jørn Astrup Hansen forstjóri í Føroya Banka og Bjarni Olsen stjóri í 
Føroya Sparikassa hatda tað vera postivt at Atlants Kolvetni hevur latió  gera 
eitt upplýsingarrit í samband v ió  viðkanina av partapeninginum. Hetta fer at 
leggja spiran undir einum veruligum partabrævamarknaói i Føroyum, halda 
teir. VKnd Kalmar

Ogkursurin er góður...
Nú Atlants Kolvetni 
hósdagin í næstu viku 
enn einaferð bjóðar 
føroyingum at keypa 
partabrøv í føroyska 
oljufelagnum, sæst, at 
kursurin er 105. 
Hvøijar umstøður 
gera, at felagið setur 
júst hendan kursin 

Lkif Laadai.____________

-  Tað ljóðar ikki gott at 
bjóða fólki at seta pening í 
eitt partafelag fyri ein 
kurs, sum er undir pari - 
tað vil siga kurs 100 - tí so 
sigur tu samstundis, at 
felagið ikki er sterkt, sigur 
Wilhelm Petersen, stjóri í

Atlants Kolvetni, sum hos- 
dagin í komandi viku bjóð- 
ar føroyingum partabrøv til 
eitt virði upp á 26,6 milli- 
ónir.

Atlants Kolvetni er held- 
ur ikki eitt veikt felg, sam- 
bært Wilhelmi Petersen. 
Kursurin er settur til 105, 
tað vil siga, at eitt parta- 
bræv, sum er áljóðandi 500 
krónur, kostar 525 krónur.

M ark ið  og  
útbjóðingin
Atlants Kolvetni hevur 
ikki mist pening, síðani tað 
bytjaði, men tær stóru inn- 
tøkurnar er tað heldur ikki 
blivið til. Hetta kann tó 
broytast skjótt, tí nógvar av 
teimum forðingunt, sum 
hava gjørt, at eitt føroyskt

oljuævintyr kann bytja, 
eru nú burturi.

Bara tað, at markna- 
semjan við bretar er fingin

upp á pláss, metir Wilhelm 
Petersen vera eina góða

grund fyri, at Atlants Kol 
vetni kann bjóða partabrøv

fyri kurs 105. Hartil hevur 
oljumálaráðharrin sagt. at 
fyrsta utbjodingarumf:ir er 
á gáttuni og síðst. men ikki 
minst, so hevur Atlants 
Kolvetni fyri kortum gjørt 
eina samstarvsavtalu við 
The Faroes Partnership. 
Sjálvt um føroyska felagið 
er ein pinkulingur sammet 
við partnaramar Amerada 
Hess, I.asmo. Hvdro og 
DONG, so innilier hetta, at 
felagið stendur tryggari, so 
at skilja, at feløgini seta 
pening í oljuleiting og olju- 
vinnu við Førovar eftir 
stødd. Tað vil siga, at 
Atlants Kolvetni íkki setur 
allan sín kapital upp a 
spæl, tá ið stórar iløgur 
skulu gerast. Hetta hevur 
so eisini við sær, at før- 
oyska felagið ikki fær so 
storan ágóða. um ætlan 
inar geva avkast. men 
trygdin er altso tað størri.

Trøðin  á sjónum
Kursurin er altso 105, og 
aftan fyri hetta tal liggur 
ein vón og ein trúgv uppá, 
at føroyska oljuvinnan fer 
at geva avkast. Atlants 
Kolvetni, sutn er eitt 100' < 
føroyskt felag í hvussu so 
er tev fyrstu 10 arini - bjini- 
ar føroyingum at vera v íð 
frá byijan, ja i veruleik-

anum fra aðrenn bvtjan.
Petur Even Djurhuus. 

sum er nevndarlimur i At- 
lants Kolvetni sigur. at eitt 
partabræv i eitt føroyskt 
oljufelag ikki er øðrvisi enn 
at keypa jørð. 1 hesum før- 
urn er trøðm bara a sjon^ 
um.

Avkastið kemur so, um 
vinnan fær ferð, ella ta ið 
partabræveigarm velur at 
selja - eins og, ta ið tu selur 
trøðna. sigur altso Petur 
Even Djurhuus.

Sjálvt talið 105 er ein 
løgin stødd. Aftan fyri hetta 
tal liggur eitt signal. sum 
ikki sigur ntoguligum 
kevparum nakað itøkiligt. 
Ju, garnan í: Partafelagið 
stendur eitt sindur sterkari 
í dag enn fyri hálvum 
øórum ári siðani, ta ið tað 
bleiv stovnað. Ja. summi 
vilja vera við, at felagið 
stendur ogvuliga nogv 
sterkari. men átti kursunn 
ikki at verið hægri. ta ið nu 
allar hesar avtalur eru 
komnar upp á pláss?

Tað er so tað, sum ein 
møguligur keypan kann 
hugsa um ta næstu vikuna, 
ti hosdagtn i næstu viku 
ber til at fara í bankan ella 
sparikassan og tekna seg 
fyri einutn partabrævið 
ella bæði sjey.

Grannastevnur takast upp aftur
Sýslumaðurin í 
Eysturoy ætlar nú at 
taka gamlan sið 
uppaflur og skipa fyri 
regluligum granna- 
stevnum. Á  granna- 
stevnunum skulu 
millum annað ósemj- 
ur um jørð loysast, 
og um tað er loyvi 
at hava gásahald 
á einum plássi

Frants Jensen_________

Grannastevnur hava verið 
hildnar meir ella minni 
regluliga á nøkrum fáum 
av smáplássunum í Eyst- 
uroy eisini síðstu árini. Eitt 
nú í Funningi, í Elduvík, 
við Norðskála og við Gjógv. 
Men á øðrunt plássum ha- 
va ongar grannastevnur 
verið í kanska eini 30 ár.
-  Tað er sera ivasamt, um 
gamlar grannastevnavið- 
tøkur hava nakað virði ella 
týdning í dag, tá so long tíð

er fráliðin, at tann ella teir, 
sum í síni tíð vórðu valdir 
at hava eftirlit við 
viðtøkunum, fyri fleiri ár- 
um síðani eru deyðir, sigur 
Kári Thorsteinsson, sýslu- 
maður í Eysturoy.

Kári sendi tí longu i mars 
mánaði skriv til øll haga- 
stýri og kommunur í Eyst- 
uroy, har hann kunnar um 
ætlanimar at fáa granna- 
stevnurnar í fasta skipan 
aftur.

-  Eg havi fíngið nógvar 
positivar afturmeldingar, 
og tað vísir seg at vera 
breið semja unt at fara 
undir regluligar granna- 
stevnur aftur, sigur Kári.

Loysa ósem jur
Ætlanin hjá sýslumannin- 
unt í Eysturoy er at bytja 
við grannastevnunum lon- 
gu í februar næsta ár og 
síðani hava tær einaferð 
unt árið á hvørjum staði. 
Fyrsta grannastevnan er 
sett til at vera á Strondum 
8. februar, og halda tær so 
fram í øllum markatals-

bygdum í Eysturoy. Síðsta 
grannastevnan verður eftir 
ætlan á Nesi 22. mars 
næsta ár.

-  Orsøkin til, at gamli 
siðurin verður tikin upp- 
aftur við at halda granna- 
stevnur, er, at í fleiri bygd- 
um eru íkomnar ósemjur 
millum bygdafólk um ym- 
isk rættindi og skyldur í 
sambandi við jørð at brúk- 
inum av jørðini. Tað er eitt 
nú útskiftan av jørð, ma- 
trikulering og gásahald. 
Síðstnevnda er ein tmp- 
ulleiki á fleiri støðum, har 
gamlar grannastevnuvið- 
tøkur siga, at einki gása- 
hald skal vera á tí pláss- 
inum, sigur Kári.

Lokalavgerð
Tíðarfreistin at fráboða 
sýslumanninum eitt mál, 
soleiðis at tað verður av- 
greitt á grannastevnu árið 
eflir, er 1. november. Hetta 
merkir, at mál, ið skulu við- 
gerast og avgreiðast á 
grannastevnu t tíðini feb- 
mar og mars ár 2000, sku-

Osemjur um eitt nú gásahald í Eysturoy skulu nú loysast á grannastevnum. 
Hetta tetlar í øllum forum sýslumaðurin fyri Eysturoyar sýslu, Kári 
Thorsteinsson Tilvildarlíg aavnsmynd

lu verða fráboðað sýslu- 
manninum aðrenn 1. no- 
vember 1999

-  Tað er to einki í vegin 
fyri at tosa um tað, sum ein 
hevur upp a hjarta, og urn 
felags áhugamál annars. 
Men skal ein bindandi 
avgerð takast, so má hetta 
verða fráboðað syslumann- 
mum áðrenn 1 november 
árið fyri.

Sýslumaðurin fyri Eyst- 
uroyar sýslu hevur longu 
ftngið tvey mál, sunt skulu 
loysast a grannastevnum 
næsta ar. Hann veit eisini 
um onnur, sum eru ávegis. 
Men sjálvt um eingi ntal er 
fráboðað á einum staði. 
verður grannastevnan ikki 
avlýst. Samtyktir skulu 
haldast við lika, onkrir (h*i - 
sónar skulu veljast at hava 
eflirlit, og annars verður 
tosað um tað, fólk hava upp 
á hjarta.

-  Sjálvur meti eg tað 
hevur alstoran týdning fyri 
varðveitsluna av Itvgda- 
samfelagnum, at týðandi 
avgerðir fyri folk a stað- 
num og fyrt jørðina, verður 
tikin vitS lokalavgerðum, 
sunt etn naturligur partur 
av nærumhvørvinum, sig- 
ur Kári Thorsteinsson.

Kári metir, at sjálvt um 
grannastevnulógin, hegns- 
lógin og landbúnaðarstev- 
nulógin eru gamlar, so eru 
tær kortini g«n5ar og bruk- 
barar, og í fleiri førum er 
bara talan unt eina dag- 
føring fyri at gera tær meir 
tíðarhóskandi.

Regluligt í Suduroy
Grannastevnur eru ein 
gamal siður, men í 1891 
varð ásett serlig lóg fyri 
grannastevnu. Sýslumað- 
urin leiddi grannastevn- 
una Seinni gjørdust fleiri 
av hesum málunum. mál 
undir kontmununi. Haga- 
styrini, sunt komu t 1937, 
viðgjørdu eisini nøkur av 
hesum malununt, sunt áð- 
ur høvdu verið viðgjørd á 
grannastevnunt.

í Suðuroy verða granna- 
stevnur hildnar regluliga ó 
øllum plássum. Ivan Klein 
Olsen, sýslumaður fyri 
Streymoyar sýslu, ætlar 
eisini at hava grannastev- 
nur regluliga, men hann er 
ikki kontin so langt við 
ætlanunum enn, og tt vera 
hara grannastevnur á 
teimum plássunum. har 
mál koma inn.


