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Orímiliga
høgir
telefon-
takstir
Føroyskir sjómenn í 
uttanlandssigling eru 
við sviðusoð, tá teir í 
útlendskari havn skulu 
ringja heim  til Føroya 

Síða 3

Aftur á  
slóðina
Eftir 20  ára útlegd, er 
føroya fyrsti yrkis- 
sjónleikari aftur. L esið  
um businessarvingin, 
ið valdi show business

Síða 10 -11

Alt innan hitaverk & 
sanitet so sum:

Stoypijarnsketil • Sanitet 
Kranar • Baðirúmsmøblar

Støkk inn á gólvið ella ring: 
Landavegur 2. Tórshavn 
Tlf. 318023/Fax 310963

Runavík tlf. 447773
Opið er i Runavík 

mikudag kl. 13-17.30 
og leygardag kl. 10-14.

Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum bjóðar nú øllum føroyingum 
at keypa partabrøv fyri góðar 26 milliónir síða 6

Familjan hjá John Petersen 
loysir frá posabandinum
í stórari samrøðu í morgin gera 
kona og sonur John Petersen, ið 
situr fongslaður fyri neyðtøku. 
stoðuna upp eftir neyðtøkumálið. 
Lemjandi dómur verður feldur yv- 
ir partar av løgregluni í Føroyum.

eins og tey bæði greiða frá, hvussu 
niðumívd og køvd t vónloysi, 
farailjan var meðan harðast leik- 
aði á.

-  Fyri árum sfðani mistu vit 15 
ára gamla son okkara. Ta ferðina

kundi eg gráta meg burtur úr sorg- 
ini, meðan øll sóu. Hesaferð noyð- 
ist eg at krógva meg, tá ið gráturin 
vil framat, sigur kona John Peter- 
sen, Guggan, m.a. í viðtaluni við 
Sosialin.

Ragnhild Petersen

te ir r a  í b la ð n u n t íf™ S  Sosialurin í morgin...

Hevur tú ikki fingið

Vit gera alt, hvat vit kunnu, fyri at haldarar fáa 
leygardagsblaðið til tíðina. Men villur kunnu 
koma fyri, og um tú ikki hevur fingið blaðið 

fríggjakvøldið, ring so til Eyðbjart Danielsen, tel 
214502, so vit kunnu syrgja fyri, at tú fært blaðið

æeontnflD

H«j An4reasen Pf.
Sandvíkarhjalli

Tlf. 315600-Fax 318008

BLANDIMASKINUR
Effektivar - lætt handfarandi 
og robustar blandimaskinur 
í std. 145-160-180 litur eru 
á goymslu.
Umframt hesar útvega vit 
aðrar std. og modell eftir 
ynski.

PREN T?
arbetðsseðiar ákt, ársfrágretðingar. 

arsroknsKaptr, blokkar. biøð DOkltngar. 
txævbjálvar. brævpapptr, bøKur, faádarar. ji 
gavukort. gravsátmar mnbjoðtngartiort, j 
fOlakort. khstnmerki, kvittamr nstaOokur j 

lógarsovn, tutasedíar, mappur. orða- 
bøkur piakatir. postkort. prisbstar. j 

prođtúíttHoð, putkspol. roknmgar, sang- \ 
hefti. skreytbtoð. takkarkort. vtsittkort (og ' 
nú er tívem onki ptas øftir rmg og spyr) l

HESTPRENT
Dvergastigur 7 • 100 Tórshavn 

Tlí 31 4555-Fax. 318026 
e-mail: hestoy@hestprent to

http://www.sosialurin.fo
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Atlantic Petroleum bjóðar olhtni føroyingum lut í  oljuvinnuni:

Tað sæ r sv a rt  út m en pengar eru  í t í
LJndir hesi yvirskift - slogan - fe r  leiðslan íførovska oljufelagnum „Atlantic Petroleum  “ nú út til allar føroyingar við 
tilboðnum utn at keypa nýggj partabrøv ífelagnum. Teknast skulu 26,6 mill. kr. soleiðis at samlaði partapeningurin  
verður 55 mill. kr.

J a n  M i  l l e r  
J e n s  K. V a n g

Allir t'øroyingar hava frá i 
næstu viku og komanđi 
tvær vikumar moguleika at 
keypa partabrøv í føroyska 
oijufelagnum ..Atlantic Pe- 
troleum". Ikki færri enn 
26.6 mill. kr. skulu teknast 
í nyggjum partapengim í 
oijufelagnum. sum við hes- 
um vil hrynja seg út til at 
vera ein virkin partur av 
komanđi oljuleiting við Før- 
oyar.

Felagid varð stovnað fyn 
halvum tnVum ári síAtui við 
25.5 mill. kr. í partapengini. 
Stutt eftir stovnanina kundu 
føroyingar tekna nyggj 
partabro\ fyri tilsamans 3.3 
mill. kr. í dag em knappliga 
dOf) partaeigarar í íelagnum. 
Nu tað nærkast 1. uthjoðing 
á føroyska landgmnninum 
vil leiðslan í Atlantic Petro- 
leum enn eina ferð geva oll- 
um føroyingum hovt til at 
keypa partabrøv. Hesi em 
áljóðandi 500 kr. Tó kann 
eingin einstakur eiga meira 
enn 2(K7 í fetagnum.

Tá og um tikið verður av 
tilboðnum frá foroyska 
oljufelagnum fer samlaði 
partapeningunn at vera um 
tær55 mill. kr. Sammeta vit 
við donsk viðurskifti. vildi 
eilt slíkt telag havt 2.6 mia. 
kr. t partapemngi. So hetta 
sigur ikki heilt so lítið um 
stođdina á felagnum. hóast 
hon er Htil í mun til út- 
lendsku oljufeløgini. Men 
hvussu og ikki so vilja 
stovnaramir og eigaramir í 
felagnum nú víðka og 
breiðka felagið. soleiðis at 
tað av sonnum kann liva 
upp til at gerast fólksins 
olju-felag.

Tað er ikki minst positiva 
gongdin í øllum oljumál- 
inum. sum hevur fingið At- 
lantic Petroleum til at taka 
hetta stóra stigið Markið er 
komið uppá pláss. fyrsta 
útbjóðing stendur fyri 
framman. og foroyska olju- 
felagið er vorðið partur av 
einum stórum útlendskum 
oljusamtaki. Alt hetta skuldi 
borgað fyri einum áhuga- 
verdum og spennandi útvik- 
lingi á føroyska landgrunn- 
inum í komand’ tíð. Og tað 
er hesum útviklingi. sum 
Atlantic Petroleum vil vera 
við í og geva øllum føroy- 
ingum møguleika at vera 
við í.

í sam starvi við 
pem ngastovnar
Talan er so heldur ikki um 
nakra vanliga partafelags- 
tekning sæð í føroyskum 
hopt. Fyri at lyfta partafel- 
agstekningina upp á eitt 
hægri og meira professio- 
nelt støði. hevur leiðslan í 
Atlantic Petroleum brúkt 
nógva orku og tíð til at fáa

gjørt eitt sokallað ..pros- 
pekt”. Tvs. tað er gjørd ein 
frágreiðing. sum sigur frá 
felagnutn og tess virksemi 
i flest ollum lutum. Hetta 
prospekt er siðani viðgjørt 
og góðkent av danska 
Fondsráðnum.

Síðani hevur Atlantic Pe- 
troleum gjørt avtalu við 
Føroya Banka og Føroya 
Sparikassa um at standa 
fyri tí praktiska partinum av 
partafelagstekningini. nak- 
að. sum er nýtt í Foroyum.

A tíðindafundi í gjár 
greiddi Vilhelm Petersen. 
stjóri i felagnum frá nýggja 
tiltakinum og segði. at tað 
hevur leingi ligið í kort- 
unum hjá felagnum at geva 
øllum føroyingum møgu- 
leika at gerast partaeigarar 
i Atlantic Petroleum. Parta- 
felagstekningin byijar hós- 
dagin 14. oktober og endar 
27. oktober. Fólk kunnu 
hesar fjúrtan dagamar 
keypa partabrøv í øllum 
deildunum hjá teimum báð- 
um peningastovnunum. 
umframt i Norðoya Spari- 
kassa og Suðuroya Spari- 
kassa.

Skuldi tað hent - hvat 
stigtakaramir tó ikki rokna 
við- at oll upphæddin ikki 
verður teknað. hevur Atlant- 
ic Petroleum longu framm- 
anundan fingið tryggjaðar 
15 mill. kr. í partapeningi. 
Tær tryggja peningastovn- 
amir og einstakir parta- 
eigarar.

Vilhelnt Petersen hevur 
vónir um, at føroyingar fara 
at nýta hetta góða høvið at 
gera íløgur í eitt føroyskt 
oljufelag. tí harvið eru teír 
eisini við til at tryggja før- 
oyskan luttøku í eini kom- 
andi oljuvinnu.

Hann vísir á. at hóast fel- 
agið enn er lítið og ungt. so 
hevur tað longu fmgið til- 
ført nakað av vitan. Kurs- 
urin á partabrøvum er í dag 
105. At felagið er við í ein- 
um stómm samtaki. sum fer 
at søkja urn loyvi at bora. 
merkir so eisini. at útlit em

fyri. at partabrovini kunnu 
hækka í virði. Ella sagt á 
annan hátt: fólk, sum keypa 
partabrøv. kunnu vinna 
fleirfalt upphæddina. um 
olja verður funnin. Vágin er 
so altíð tann, at tað kann 
eisini ganga tann øvugta 
vegin.

Reglugerðin fyri Atlantic 
Petroleum sigur, at bara 
skrásettir føroyingar kunnu 
eiga partabrov í felagnum. 
Hesi partabrøv kunnu ikki 
seljast útlendingum kom- 
andi 10 árini. og eingin ein- 
stakur partaeigari kann eiga 
meira enn 20^.

Væ lnøgdir
Føroyski fíggjarheimurin 
hevur víst stóran áhuga fyri 
nýggju partafelagstekn-ing- 
ini og hevur boðið sær at 
taka sær av henni. Hetta er 
nakað heilt nýtt fyri pen- 
ingastovnamar men tó nak- 
að. sum teir hava bíðað eftir. 
Tí kemur hetta fyrsta ..pilot- 
projektið" væl við. Tað 
kann vera við til at leggja 
lunnar undir einum heilt 
nýggjum útviklingi á fíggj- 
arøkinum í Føroyum eisini. 
At talan so eisini er um eina 
heilt nýggja vinnugrein er 
somuleiðis kærkomið.

Jøm Astmp Hansen, stjóri

í Føroya Banka. sigur seg 
vera sera væl nøgdan við 
tiltakið. sum hann heldur er 
rættiliga aktuelt, nú tað 
hevur verið tosað um at fáa 
ein føroyskan partabræva- 
marknað. M.a. em gjordar 
kanningar av hesum. Hetta 
tiltakið er sum so fyrsta 
royndin á tí leiðini at seta á 
stovn ein føroyska parta- 
brævamarknað, har almenn- 
ingurin kann keyp parta- 
brov. Tvs. at øll hava sama 
møguleika og rætt til at 
tekna partabrøv.

-Eg haldi hetta er eitt væl- 
egnað projekt at seta pengar 
í og sum byggir á ein væl- 
defineraðan vága sigur Jøm 
Astmp Hansen. sum leggur 
fólki, í ivast í hesum, at lesa 
sjálvt prospektið (tvs. frá- 
greiðingina um felagið og 
partab ræ  v a tek n in g in a . 
blm.) Henda verður m.a. tøk 
á intemetinum og annars hjá 
bæði peningastovnum og 
felagnum sjálvum. Eisini 
verður høvi at seta spum- 
ingar hjá peningastovunum, 
uin tør\ ur er á tí.

Bjami Olsen, stjóri í Før- 
oya Sparikassa. sigur, at teir 
sjálvandi em við í hesum 
tiltakinum. tí teir longu frá 
byrjan hava verið partaeig- 
arar í Atlantic Petroleum.

Hann heldur fyri. at nú olja 
møguliga tykist at kunna fáa 
stóran týdning fyri føroyska 
samfelagið er rætt at vera 
við longu frá byrjan og 
stuðlar sparikassin tí teirra 
nýggju partafelagstekning- 
ini.

-Hóast tað kanska enn er 
óvissa um. hvat tlnst av 
olju, so vil Føroya Spari- 
kassi fegin vera við til at 
byggja upp og skapa rnøgu- 
leikar í hesi nýggju vinnuni. 
Hetta er so eisini í tráð við, 
at sparikassin vil \ era meira 
við í vinnulívsfígging sum 
heild. Vit halda hetta avgjørt 
vera áhugavert. og so er tað 
eisini nakað heilt nýtt og 
nakað sum tú kanst fyri- 
halda teg til.

Báðir stjóramir í peninga- 
stovnunum em samdir um, 
at tað er ein skilagóð íløga 
at seta pengar í Atlantic Pe- 
troleum. Hóast ein í dag ikki 
hevur nakra vissu fyri at fáa 
nakað avkast. so er hetta við 
føroyskari luttøku í eini 
oljuvinnu nakað nýtt men 
eisini nakað ítøkiligt. Verð- 
ur olja funnin, so kunnu før- 
oyskar íløgur koma at geva 
stórt avkast einaferð. Og tað 
kann so aftur fáa positivar 
avleiðingar fyri alt samfel- 
agið.

55 m ill. kr. ikk i ov  
s tó r  upphædd
Hóast 55 mill. kr. er nógvur 
peningur, so heldur Jørn 
Astmp Hansen ikki. at tað 
er óforsvarligt í samfelags 
høpi at binda henda pening 
í eitt felag. sum vit í dag 
íkki vita fer at geva nakað 
avkast. -Tá hugsað verður 
um, hvussu nógvur pening- 
ur er innistandandi í før- 
oysku peningatovnunum. so 
ger henda upphædd ikki 
tann stóra munin. sigur 
bankastjórin. sum vísir á, at 
tey, sum keypa partabrøv. 
eiga ikki at gloyma, at tey á 
henda hátt hava keypt sær 
ein part av einum rættiliga 
ítøkiligum útviklingi.

Tað er eingin loyna, at 
leiðsla og nevnd í Atlantic

Leidslan í  Atlantic 
Petmleum saman við 

stjórinum í Føroya Banka
og Føroya Sparikassa á

tíðindafundinum á Hotel 
Føroyum i  gjár

Petroleum fegin síggja, at 
partapeningurin í felagnum 
er á so nógvum hondum 
sum gjorligt heldur enn bert 
hjá nøkrum fáum. Tess 
breiðari felagið er. tess 
meira føroyskt og fólkaligt 
er tað. Tí er málsetningurin 
at fáa nógvar nýggjar parta- 
eigarar.

Tá tað snýr seg uin stóra 
váganog møguleikan at fáa 
nakað burtur úr eini íløgu í 
Atlantic Petroleum sum 
partur av einum oljusamtaki 
sigur Vilhelm Petersen. 
stjóri. at føroysk felagið 
bert eigur ein lítlan part í 
samlaðu verkætlanini frá 
byrjan. Tað merkir m.a.. at 
verður eingin olja funnin í 
t.d. tí fyrstu boringini, so 
heftir felagið bert við einum 
evarska lítlum parti. Parta- 
peningurin skal kunna brúk- 
ast í fleiri boringum. Men 
hinvegin hevur felagið við 
avtaluni við samtakið 
tryggjað sær. at verður olja 
funnin, so kann felagið økja 
sín part. Tvs. at eitt stórt 
tund kann fáa stóran týdn- 
ing fyri eitt nú føroysku 
partaeigaramar.

1 nevndini í Atlantic Pe- 
troleum eru Kjartan Hoyđal, 
formaður, Poul Mohr, Óli 
Hammer. Mortan Johanne- 
ssen og Peter Even Djur- 
huus. Stjóri er Vilhelm Pet- 
ersen. Stovnararnir vóru 
Kongshavnar Útgerðarfel- 
ag. Farodane, Súsi, Hildi- 
gunn Johannesn. Havnar 
Timburhandil. Hvilvtenni. 
Føroya Bjór. Svend Kros- 
stein, Tryggingarfelagið 
Føroyar, Mortan Johannes- 
sen. Vestlax, Føroya Spari- 
kassi. J.F.K. Trol, Teyma- 
virkið, Poul Hansen, Smyril 
Line, Havsbrún og Tórs- 
havnar Skipasmiðja. Aftrat 
hesuni koma so meira enn 
800 aðrir partaeigarar.

Tað var á samkomu fyri føroysku luttakarunum á oljumessuni í Aberdeen- á skrivstov- 
uni hjá Amerada Hess - at Poul Mohr kunngjørdi. at Atlantic Petroleum fer  undir at 
tekna partapening. Hann metti oljupartabrøv vera eina góða konfirmatiónsgávu


