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Vantandi 
fatan av 

stýrisskipanini
Nógv bendir á, at tingmenn 

og landsstyrismenn ikki 
altíð virða grundtankarnar í 
nýggju stýrisskipanarlógini. 

Valdsbýtið gruggast av, at 
foroyingar velja umboð til 

fólkatingið og at útinnandi 
valdið í nógvum málum er 

hjá donsku stjórnini, skrivar 
Kjartan Hoydal

Kronikkin 4

Utlendingar 
eru sinnaðir 

at stuðla
Tað hevur higartil verið 

striltið at fingið foroysku 
myndugleikarnar at stuðla 
oljuútbúgvingum. Tí hevur 

»Oljuútbúgvingarsamtakið<' 
verið noydd at kaða út um 

landoddarnar í dag handar 
norskt oljufelag Claus 
Reistrup, samskipara, 

400.000 krónur til arbeiðið

Heimatíðindi 5

Skottilburður 
við tinghúsið 

i Armenia
TinghúHÍð i Armenia var 

mikukvøidið karmur um ein 
tilburð. sum tók lívið av 

átta fólkum. Teirra millum 
vóru forsætisráðharrin og 

tingformaðurin. Kingin veit 
enn, júst hvat menninir, ið 

lupu á við riflum, vildu 
hava.

Uttanlandstiðindi 8

Utsynningur. 15-20 m/s. 
Skyggjaó. lainut v.-ður 

og regn eitt skitli. 
Hitin 8-lOstig.

Sjúkrahúsió visti 
um lógarbrotið

Uongu í 1992 fekk 
landssjúkrahúsið 
greið boð frá Heilsu- 
frøðiligu Starvsstov 
uni, um at bera so í 
bandi, at vandamikli 
løgurin frá røntgen- 
deildini varð savnaður 
og ikki latin í kloakk- 
skipanina. Jákup

Mørkore, sjúkrahús- 
leiðari, visti to ikki um 
hetta fyrr enn um 
dagarnar. Hann vísir 
aflur, at mannagongd- 
in at leiða framkall- 
arava'tu á sjógv', hevur 
havt skaðilig árin á 
umhvørvið við sær.

Lesið á síðu 3

F l e i r i  p r i v a t i s e r i n g a r  á  v e g

Embætismenn i danska 
fiíggjarmálaráðnum og í 
ferðslumálaráðnum vildu 
i gjár einki siga um ætlan- 
irnar fyri enn størri pri- 
vatiseringum av Køben- 
havns Lufthavne, so sum 
blaðið Uørsen umrøddi 
fyrr í vikuni.

Eg havi als ongar við- 
merkingar, sigur skriv- 
stovustjórin Jacob Hein- 
sen við tiðindastovuna 
Reuter. Heinsen hevur í 
fíggjarmálaráðnum 
ábyrgd av samspælinum 
millum almennar og pri- 
vatar fyritøkur.

I ferðalumálaráðnum 
segði skiivstovustjórin 
Niels Remmer í sambandi 
við greinina i Børsen:

Kg kann hvørki vátta 
ella avsanna tíðindini um, 
at stjórnin fyrireikar seg 
til enn størri privatiser-

ingar av Kølienhavns 
Lufthavne. Men eg kann 
siga, at eg við jøvnum 
inillumbilum verði upp- 
ringdur av fólkum í fíggj- 
arheiminum, sum tosa 
nógv um sølu av lands- 
ugnuni, harundir eisini 
sølu av partahrøvunum, 
stjórnin hevur í SAS Dan- 
mark og í Københavns 
Lufthavne. Um eg sigi nei 
til at hitta tey, ringja tey 
aftur vikuna eftir.

I Børsen stóð m.a., at 
embætismenn i fíggjar 
málaráðnum síðstu tíðina 
hava savnað sainan tilfar 
um privatisering av flog- 
havnini á Amager, og at 
ráðið hevur sett seg i sam- 
hand við fleiri bankar við 
tí í hyggju at selja ut av 
partabrøvunum hjá tí 
almenna.

Atlants Kolvetni er nú 
17 mió. kr. sterkari

Um 1000 privatir partaeigarar 
hava teknaó seg fyri heili 17 mio. 
kr. í nvggjum partapeningi til 
føroyska oljufelagið Atlants 
Kolvetni og stjórin. Wilhelm 
Petersen er væl nøgdur við 
undirtøkuna
El.I í i l  "ri'KSKN'

-  Eg tori næstan at kalla hetta met, sigur 
ein ovurfegin stjóri i føroyska oljufelag- 
num. Atlants Kolvetni nu ið ein fvribils 
uppgerð frá peningastovnunum visir, at 
heili 17 mió. kr. eru teknaðar í nvggjum 
partaptmingi til felagið.

-  Eftir tlonskum viðurskiftum svarar 
hetta til 2 niia. kr. og tað er neyvan hent 
ofta i søguni, sigur hann.

Partabrævasølan, sum var løgd til rættis

i samstarvi við Føroya Banka og Føroya 
Spankassa endaði mikudagin og hevði ta 
\ :irað i tvær vikur.

Hesa tíðina hava um 1000 partaeigarar 
tekna seg fyri tilsamans 17 milliónum 
kronum og stjórin VVilhelm Petersen tekur
hetta sum eina dygga álitisváttan a felag-

Hetta vtsir, at áhugin fyri oljuvinnnu 
víð Korovar er vaksandiog at vanligi føroy- 
ingurin hevur álit a felagnum, sigur hann.

Undan hesi nýtekningini var parta- 
peningurin í felagnum 28,8 mió. kr. og 
halda fyribi 1 suppgerðirnar kemur paita- 
peningurin nu upp a 40 mió. kr.

Undan hesum átakinum høvdu pen- 
ingastovnamir veitt trvgd fvri at i minsta 
lagi 15 mio. kr. vórðu teknaðar.

Vav teknaða upphaaldin ntðanfyri 15 
mió. kr. vildi hetta merkt, at peninga 
stovnarnir hingu upp a inunin upp til 15

mio. kr. sum teir so kundu selt eftir at 
tekmngarfreistin var úti.

Men veruliga gongdin hevur vist, at 
undirtøkan gjørdist so mikið stor, at pen 
ingastovnamir sluppu frá at lata eginpen 
ing til felagið.

Fvribilsuppgerðin vísir hinvegin, at 
veruliga tekningin liggur 2 mió. kr. oman-fyri.
Betri enn seinast
Seinast møguleiki var at ogna sær parta 
bræv i Atlants Kolvetni v ar i fjørv ar. ta 750 
partaeigarar nvttu høvið at tekna yvir 0 M 
mió. kr. i nýggjutn partapenigi 

Hetta hevði við sær. at partapeningurin 
sum upprunaliga var 25,5 mio. kr kom 
upp moti 29 mió kr.

Ta ferðina teknaði hvør partaeigai i seg i 
miðal fyri 4.400 kr., men hesa ferðina ligg-

ur miðaltekningin heilt uppi a 17 tus. kr. 
og hetta er meira enn fýra ferðina so golt 
sum seinast og kundi verið tekin um at 
talan ikki bert er um smaar partaeigarar.

Høvuðsorsøkin til, at sølan hevur gingið 
Iwtri hesaferð, er uttan iva, at sølan er løgd 
munandi betri til rættis ba*ði við Ivsingum 
og a annan hátt.

Tað, at felagið hevur latið seg skráseta 
hja donsku virðisbrævamyndugleikunum 
og latið gera eitt sokaJlað børsprospekt. 
hevur ivaleyst økt um álitið oggjørt sitt til, 
at undirtøkan gjørdist so goð.

I ollum fórum so vísir gísfa mottokan fel- 
agið hevur flngið, at føroyingar ikki lx*rt 
a*tla at standa og hyggja at. meðan útlend- 
ingar fara avstað við einum møguligum 
oljuríkiđøtni í føroyskum oki

Tornið á heimsins nalva
Nýggja turnið á Sjómansskúlanunt er 
við at verða innilokað. Eítir ætlan 
skuldi tað verið heilt fyri tveimum 
ntánaðum síðani, men tað hevur 
millum annað verið torført at funnið 
handverkarar

L kif  L a a d a l_________________________

Arbeiðið við at útbyggja Sjómansskulan i Havn 
gongur eftir ætlan. Byggitek, sum hevur høvuðs- 
entreprisuna, sigur, at nýggi tilhygningurin og 
n.vggja brúgvin verða klár at taka í nýtslu i au 
gust mánaði næsta ár.

Tornið ella brúgvin er tó eitt sindur semkað 
higartil. Eftir ætlan skuldi tað verið innilokað 
fyri tveimum manaðum síðani, men handverk- 
ararnir í Føroyum hava eftir øllum at døma úr at 
gera. Hetta hevur huvt við sær, at ringt hevur 
verið at funnið fólk at kla*ða brúnna.

Daniel Juhan Poulsen, leiðari á Sjómansskula 
num, sigur tó, at byggiætlanin eisíni tann fvri 
brunna -  fer at halda. Brug\ in verður tøk. ta ið 
skúlin byijar aflur eftir suminarsteðgin næsta 
ár.

Tað hevur ikki verið tann stóri saknurin í 
brúnni, sigur leiðarin, tí tólini vóru so gomul.
Kortini hevur skúlin verið noyddur at útsett 
nokur av skeiðunum, sum kravdu, at næmingai 
nir fingu venjing í at brúka navigatiónstól.

Teir føstu næmingamir á Sjómansskulanum 
hava tó havt møguleika at roynt seg á brúnni, tí 
tólini eru sett upp á hæddini undir halvlidna 
torninum.
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S e in a s ta  fre ist
at la ta  in n  d a g b ó k in a  
er m á n a d a g in  1. no v .

Føroya Fornm lnnlssavn, Posthoks 1155, 
FO-110 Tórshavn,

teldupostur: josdam@natmus.fo

A£ssssy
Foroya

Koyriskúli
v/ Jákup Andrias Mohr

Suðuroyarvegur 11 
100 Tórshavn 

Nytt skeið byrjar 
mikudagin 3. nov. kl. 19 

Tlf. 3 1 3 3 0 0  
T lf. 2 1 1 0 1 0

Hava tygum tyrispurningar um 
koynfrálæru. nær byrjast skal, 
onnur skeið, líðarætlan o s.v , 
fáa tygum neyvar upplýsingar 
Selnasta skelð í ár.
J á ku p  A nd rias  M ohr

Kvalitet frá UiilUiniðinuuiTrúlovilsisringar

8 karat úr kr. 650 parið 
14 karat úrkr. 1000 parið 
og upp í 7000,- fýri hvítgull 
og brílliant, fyri parið 

okkaro dytfd - 
tín trygd

n/ €rU I ''Tltciaoorx̂ ,
Bringsnagota 1/Gongin 
Tórshavn - tlf. 314430

Patronir og byrsur

Eins og árini framman- 
undan hava vit á goym- 
slu landsins bíligastu 
og bestu haru- og 
fuglapatrónir 
Eisini nýggjar og 
bruktar byrsur

pt ‘locfvan 'lVeiíie
_ Staravegur 15

W  Tlt 313897 283897

B i l r ú ta r
F o r r ú t a r

B a k r ú t a r

S í ð u r ú t a r

til persón-, 
vøru-, og lastbilar. 

Søla og ísetan.

B i l u m v æ l i n g
Smiðjugerði 2 
Tlf. 212345

FILMSVIÐGERÐ
i i i i n m
FILMSVtÐGERÐ LIÐUGT

Film24myndir 7 I,-| 24 I 
36 myndir 102,- l*w w |

Film 24 myndir 114,-1 j I 
-  36 myndir 172.-| ttmi \

Film36myndir 75,-1 yg I 
72 myndir 99,- jdøpæ| 

APS Fiím 25/40 myndir 99,-

1 1 1 1 1 1 1 1 1

TÍMAMYNDIR
Tlf. 31 05 15

D Ø G N -

T Æ N A S T A N
SVARAR ALTlÐ

f\ 4  p f  LEIF MOHR  
Tel 31 12 20

mailto:josdam@natmus.fo

