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Eg taki ikki Óla so tungt
-  Eg ætli ikki at lata meg ávirka av skrivingini hjá Ola Breckmann. -  Men 
hetta er ein løgin máti at taka lógvatak uppá, heldur Karsten Hansen
Á ki B ertholðsen

-  Hetta taki eg ikki so tungt. 
Men eg skilji tað ikki.

Grovu atfinngingamar frá 
Óla Breckmann rora ikki 
Karsten Hansen, fíggjar- 
málaráðharra. stórvegis.

í Dagblaðnum mánadag- 
in leggur formaður fólka- 
floksins á tingi eftir sínum 
samgongufeløgum. ikki 
minst eftir tjóðveldisflokk- 
inum.

Høgt verður harðliga nið- 
ur á Karsten Hansen fyri at 
hann hevur latið almennu 
útreiðslurnar hækka yvir 
100 milliónir.

,,Fúlast“ er hækkmgim til 
skúlaverkið uppá 30 milli- 
ónir, samhært Dagblaðnum.

Karsten Hansen sigur, at 
hetta tekur hann ikki so 
tungt.

-  Eg taki hetta sum tað, 
ið stendur í btbliuni um, at 
tann tú elskar, tyktar tú.

Óli Breckmann er jú 
sjálvboðin farin uppá hesa 
,jæðuligu“ samgongu.

-  Og eg giti, at tá ið á

stendur, og tað skal at- 
kvøðast. fer atkvøðan hjá 
Óla nokk at ikki at resta í 
hjá samgonguni.

Og hví, hann akkurát 
leggur eftir skúlamálum, 
tykir mær løgi, tí tað var 
unđanfama landsstýrið, 
sum gjørdi nýggju skúla- 
lógina og atkvøddí hana 
ígjøgnum tingi við Óla 
Breckmann á odda sum for- 
manni fólkafloksins.

Ein legin m áti
Hinvegtn sigur Karsten 
Hansen, at hann skilir ikki 
mannin.

-  Hetta er ein ótrúliga 
løgin máti at taka lógvalak 
uppá. Og eg síggi satt at 
siga ikki nakað positivt 
endamálvð hesum.

Tað eru tey sum halda, at 
Óli Breckmann er úti eftir 
at beina fyri samgonguna, 
tí hann rceðist fullveldiscetl- 
animar?

-  Eg tími ikki so frægt 
sum at gita um endamálið.

-  Men tað tykist sum sutn 
hetta er ein partur av prís-

inum fyri at vera uppi í pol- 
itikki.

Karsten Hansen sigur, at 
eftir hansara tykki er Óli 
Breckmann eitt innanhýs- 
ismál hjá Fólkaflokkinum.

-  Hann er formaður 
folkafloksins. Og tað má 
fólkaflokkurin sjálvur meta 
um, um teir halda, at hetta 
er tann effektivasli og mest 
konstruktivi máti at varð- 
veita eitt gott samstarv.

Sjálvur heldur Karsten 
Hansen, at hann hevur gott 
samstarv við øll tey, sum 
hann hevur við at gera, hó- 
ast tey ikki altíð eru samd.

Tí heldur hann heldur 
ikki, at, at skrívingin hjáÓla 
Breckmann beinleiðis oyði- 
leggur nakað fyri samgong- 
una.

Tí fer Karsten Hansen 
heldur ikki at lurta eftir ráð- 
unum frá Óla Breckmann 
um at halda seg til fólka- 
fl oksfí ggj arpol i t i kk.

-T jóðveld isflokkurin  
hevur sett meg at umsita 
fíggjarmál og tað geri eg 
útfrá samgonguskjalinum.

Løgd fram  í dag
Annars verður uppskoti til 
fíggjarlóg fyri 1999 løgd 
fram í dag.

Og Karsten Hansen vildi 
seinnapartin í gjár ikki út 
við tølunum.

Tó heldur hann ikki. at 
tølini, sum Óli Breckmann 
vísir á, eru eftirfarandi.

-  Tað er munur á hesari 
fíggjarógini og teirri sein- 
astu, sum undanfarna sam- 
gongan legði fram.

-  Hon hevði 18 milliónir 
í y virskoti, tá ið avdráttimir 
vóru taldir við.

-  Tann, vit leggja ffam í 
dag, hevur væl yvir 100 
milliónir í yvirskoti, um- 
framt avdráttimar.sigur 
Karsten Hansen

-Alopið frá Óla Breck- 
mann rprir meg ikki stór- 

vegis. Tá ið avtomar, og 
atkvøðast skal, fer hans- 

ara atkvøða neyvan at 
resta í  hjá samgonguni. 

sigur Karsten Hansen

Statoil ynskir at keypa Saga
Um eitt oljufelag ynskir at gerast størri og at tryggja sær 
atgongd til ávísar oljubrunnar, so er Saga Petroleum eitt 
tað besta keypið í løtuni. Fleiri oljufeløg standa í løtuni 
klár til at yvirtaka norska oljufelagið
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I dag leggur Saga Petrole- 
um ffarn síni rakstrartøl fyri 
seinastu fýra mánaðirnar. 
Hetta er ikki hugaligur 
lesnaður hjá eigarunum. aft- 
aná at Saga longu tann IS. 
september boðaði frá. at tev 
skulu skriva ntður virðið á 
felagnum við 2,5 milliard- 
um norskum krónum.

Saga-virðisbrøvini liggja 
í løtuni sera lágt á virðis-

Nú Ijóðar, at Statoil ynskir 
at keypa Saga
savnsmynd

brævamarknaðinum, sjálvt 
um virðið øktis eilt vet mán- 
adagin. Tá komu boð frá 
Statoil um, at tey eru hugað 
at keypa Saga Petroleum. Á 
virðisbrævamarknaðinum 
verður Saga í dag mett til 
umleið tíggju milliardir 
norskar krónur. Hetta er bert 
tvær milliardir meir enn fel- 
agið keypti Santa Fe fyri í 
1996.

Freistandi a t keypa
Søgurnar ganga í Noregi 
um, at dagarnir sum eitt 
sjál vstøðugt felag skjótt eru 
taldir hjá Saga. Sainslundis 
vísa serfrøðingar á, at tað 
at Statoil eigur 15 prosent 
(hava keypt út Hydro) og 
Hafsiund eigur fimin pro- 
sent í Saga kann vera við 
til, at onnur feløg ikki vtlja 
royna at keypa Saga.

Salomon Smith Bamey 
kunngjørdi tann 18. sep-

tember, at Saga Petroleum 
var eitt gott keyp fyri tey, 
sum ynsktu at keypa sær 
rættmdi til oljubrunnar.

Saga a w ís lr
Á høvuðsskrivstovuni hjá 
Saga Petroleum vóru við- 
merkingamar stuttar og av- 
vísandi aftan á, at tað kom 
fram, at Statoil umhugsar at 
keypa Saga.

-  Um Statoil ger álvara 
av hesum. so er hetta eitt 
ikki eitt vinarligt keyp, vóm 
boðini frá Saga.

Statoil og norska ølju- og 
orkumálaráðið skulu hava 
losað saman um at tryggja, 
at Saga Petroleum íkki end- 
ar á útlendskum hondum.

Hvørgin av pørtunum 
vildu í gjár gera viðmerk- 
ingar til hetta.

V øgg  G u tte s e n  d eydur
Sum býarverkfrøðingur seinastu 15 árini hevur Vøgg Guttesen havt ein týð- 
andi leiklut í  stóru menningini av býnum. Hann andaðist brádliga sunnu- 
kvøldið, 60 ára gamal
E irikur  L indenskov

Sunnudagin andaðist Vøgg 
Guttesen, býarverkfrøðing- 
ur í Havn 60 ára gamal.

Vøgg Guttesen kom f 
starv hjá Tórshavnar býráð 
í september 1977 sum verk- 
frøðingur.

1. januar í Í983 tók hann 
við sum býarverkfrøðingur 
eftir pápa sín, Poul Gulte- 
sen.

Vøgg Guttesen tók stud- 
entsprógv í 1956. í 1962 tók 
hann prógv sum byggifrøð- 
ingur, og starvaðist hann í 
fleiri ár hjá Phil & Søn. 
Hann starvaðist eisini í nøk- 
ur ár sum verkfrøðingur 
bæði hjá byggifelagnum 
Danberg & Sørensen og hjá 
Gunnar Waagstein.

5. september í ár vóru lið- 
in 21 ár síðani, at hann kom 
í starv hjá kommununi.

Vøgg Guttesen varð fyri 
nøkrum vikum síðani inn- 
lagdur við hjartatilburði, og 
hevur hann seinastu tíðina 
bundið frið. Hann kendi seg 
kortini so birgan, at hann 
helt seg kunna koma aftur 
til arbeiðis - men sunnu- 
kvøldið andaðist hann brád- 
liga.

Sum býarverkfrøðingur 
seinastu 15 árini hevur 
Vøgg Guttesen havt ein týð-

andi leiklut í stóru menn- 
ingini av býnum, og í býar- 
umsilingim verður stórur 
saknur í honum.

Vøgg Guttesen kom í starv 
hjá Tórshavnar býará í  

1977. 1. januar 1983 tók 
hann við sum býarverk- 
frøðingur eftir pápa sín


