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Stórur áhugi fyri
oljupartabrøvum
J an M
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Tað er stórur áhugi t'yri at
keypa partabrov og mong
biója um upplvsingar og
tilfar. ádrenn te> taka cina
cnJaliga avgeró Hetta Mgur
stjórin í Atlants Kolvetni.
Ví ilhelm Petersen. nú eina
viku eftir. at skjotil varð
settur á fyrstu veruiigu stóru
almennu partabr.t \ ate kn ingina í Foroyum nakrantíð.
Wilhelm Petersen dugir
ikki at siga. hvussu nógv er
teknað longu. men hann
hevur góðar vónir um. at
tiltakið t'er at eydnast v*l.
Teknast skulu i inesta lagi
2t>.t mill. kr. Av hesum hev ur fyritokan longu fingið
lyfti frá peningastovununum oo.. at tey vilja standa

fyri 15 mill. kr. um hetta
verður neyðugt. Fyrst og
fremst verða tað toroyingar
sum heild. sum fáa høvið at
tekna partapening.
F ar Atlants Kolvetni ta
undirtoku. sum dyrgt verður
eftir. so fer felagið at hava
ein egtnpening uppa 55
mill. kr Sammett við donsk
viðurskiíti vil tað vera eitt
felag viðeinum eginpeningi
uppá einar 5.5 mia. kr. Tað
vil svara til eitt felag sum
tað danska Dong fyri at taka
eina samanbering frá oljuog gassverðim.
Tað er eisini greitt, at við
55 mill. kr. i eginpeningi.
verður føroyska oljufelagið
ein tann pemngasterkasta
fyritokan í landinum hvat
eginpeningi viðvíkur.

Men hvørja trygd hava
fólk so fyri at fáa nakað
burtur úr við at seta pengar
í felagið spurdu vit Wilhelm
Petersen?
-Tey hava sjálvandi onga
vissu fyri at fáa nakað burtur úr. Tað veldst alt um. um
nokur olja verður funnin.
Men hinvegin er vágin at
kunna missa pengamar.
verður eingin olja funnin.
evarska lítil. Bert ein brotpartur av eginpenginum
verður mistur. um boring
einki úrslit gevur. Avtalan
við The Farix*s Ptirtnership
er eisini skrúvað soleiðis
saman. at verður olja funnin so hevur felagið og harvið partaeigaramir ntoguleika at fáa størri part av
kokuni enn tað teir uppruna-

liga settu seg fyri. Man kann
siga. at hetta líkasum er
gula-rótin. Tá kann tað
nevniliga gerast góð forrætning at eiga partabrøv í
felagnum sigur Wilhelm Petersen. sum eisini sær partafelagstekningina sum nakað
nýtt í Føroyum og nakað,
sum kann geva øðrum
íbkistur til líknandi stig.
Tað em teir báðir stóru
peningastovnamir. Føroya
Banki
og
Føroya
Sparikassi. sum taka sær av
sjálvari tekningini. Fólk
kunnu venda sær til teir og
eisini
hinar
smærri
peningastovnamar. um tey
vilja keypa partabrøv í
oljufelagnum.
Wilhelm Petersen, stjóri í Atlants Kolvetni

Jógvan Sundstein, fyrrv. løgmaður og fólkafloksform. ávarar:

Farligur sportur at ganga ímóti sam gonguskjali
- Tað kann merkja, at samgongan verður upployst, um ávísur flokkur gongur ímóti tí, sum stendur í samgonguskjalinum sigur Jógvan Sundstein, sum eisini metir, at signalini hjá floksfelaganum Bjarna Djurholm ífullveldism álinum
vera óheppin og eina orsøk til, at fólkafloksveljarar eru ivasam ir og frustreraðir. Hetta sæst aftur í veljarakanningini
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Hóast veljarakanningin hjá
l tvarpmum gevur Fólkaflokkinum eina munandi
afturgongd. so heldur fyrrverandi formaður í tlokkinum og løgmaður. Jógvan
Sundstein eins og eftirmaður hansara Antlnn
Kallsberg. at talan er ikki
um nakra ringa kanning fyri
flokkin.
Hetta er ein rættilig tilvildarlig veljarakanning. og

vit skulu heldur ikki leggja
meira i tað. enn tað er. Og
tað er rætt sum løgmaður
sigur. at Fólkatlokkurin altíð stendur seg nógv betur
til val enn til veljarakanningar. So eg taki hetta ikki
sum nakra skelkandi kanning. Heldur ikki fyri fullveldíð taki eg tað sum eina
skelkandi kanning.
Jógvan Sundstein heldur
tað vera sera áhugavert. at
75 ci av foroyingum taka
undir við. at Føroyar gerast

sjálv stmtugt land einaferð í
framtíðini. Men hann helđur tað er óheppið. at spumingurin kanska ikki er meira
konkretur. Tí hvar merkir
einaferð í framtíðini? Er tað
5 ár, 10 ár ella kanska 50
ár?
Jógvan Sundstein heldur
ikki. at landsstýrið eigur at
fáa kaldar føtur eftir hesa
kanningina. -Teir skulu bara
halda fast við tað teir hava
og so royna at tosa við Javnaðarflokkin og fáa hann

uppá betri tankar.
Fyrrv. løgmaður heldur.
at Javnaðarflokkurin eigur
at koma til sættis við seg
sjálvan um, at ríkisfelagsskapur hevur ongan týdning
í sær sjálvum. Og flokkurin
eigur at ásanna. at hesin
íelagsskapur hevur eina
bremsandi ávirkan á gongdina í Foroyum. soleiðis at
landið fær ikki útviklað seg
á altjóða sUh5i. -Tað er bara
hetta javnaðarmenn skulu
skilja. og tá trúgv i eg eisini.
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at tlokkamir kunnu koma til
sættis.
F ó lk a flo k s d ile m m a ?

Uppá fyrispuming um ikki
Fólkaflokkurin er í einum
stórum dilemma. nú nógvir
av veljarum floksins als ikki
taka undir við fullveldinum
men í stóran mun stuðla
bæði politikki sambandstloksins og javnaðarfloksins
í hesum máli tvíheldur
Jógvan Sundstein um, at
flokkurín avgjort ikki er í
nakari tvístoðu. -Fólkaflokkurin hevur havt eina
stevnuskrá í mong ár. Grein
l í hesi stevnuskrá sigur. at
Foroyar skulu hava fult
sjálvstýri og lóggávuvald á
ollum økjum og úteftir teljast sum suverenur statur
mótvegis øðmm sjálvstýrandi londum. Hesa stevnuskrá heldur man fast við. Og
veljarar fólkafloksins mugu
vcra greiðir yvir. at atkvøða
teir fyri Fólkaflokkinum. so
atkvoða teir eisini fyri, at
Føroyar gerast ein suve-renur statur.
Ó hep pin s ig n a l frá
D jurholm

Nú hann stendur á síðulinjuni og hyggur at politisku
gongdini. hevur Jógvan
Sundstein eisini bitið merki
( tær mongu serstøku viðinerkingarnar og útmeldingamar serstakliga frá
Bjarna Djurholm í øllum
fullveldismálinum.
-Ein orsøk til, at fólkafloksveljaramir eru eitt
sindur ivasamir og fmstreraðir er tann, at Bjarni Djurholm, tingmaður sendir
nøkur ivasom signal út viðhvørt. Tað haldi eg er óheppið. Helt man fast við
tað. suin man hevur gjørt

avtalu um. og tað eigur
man, so var einki at ivast í.
Jógvan Sundstein heldur
tó ikki. at Bjami Djurholm
ineinar tingini soleiðis sum
tey verða uppfatað ella
heldur misfatað.
-Men lat meg tó siga, at
signalini em tíverri soleiðis.
at fólkafloksfólk fara at
ivast í, hvat flokkurin nú
meinar.
S t e v ið

Tað undrar annars Jógvan
Sundstein. at tlokkar í samgonguni ikki vilja halda seg
tíl tað. sum stendur ( samgonguskjalinum. -Sjálvandi
skal Fólkaflokkurin halda
seg til tað, sum stenđur í
samgonguskjalinum á tí
tjóðskaparliga
økinum.
Men tá eigur Tjóðveldistlokkurin eisini at halda seg
til tað, sum hoyrir ttðmm
økjum til. og her hugsar
hann m.a. um endumýgging
av fiskiskipaflotanum.
-Byrjar man at sáa iva uin
ella vera beinleiðis í andstøðu til ávísar greinar í
samgonguskjalinum.
so
kann tað inetast sum brot á
hetta skjal. Og tá hevur man
eisini latið dymar upp fyri
eini upploysn av samgonguni.
Hvat viðvíkur tí aktuella
málinum um endumýggjan
av flotanum hevur Jógvan
Sundstein hesa viðmerking:
-Noktar Tjóðveldisflokkurin fyri at ganga við til
tað, so er hetta at meta sum
ein farligur sportur.
Hann metir tó framvegis
fyrstu síðu í samgonguskjalinum at verða ta
tyngstu og mest týdningarmiklu í løtuni.

