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Finnbogi Arge, løgtingsmaður:

Ráevnisavtalan ein sigur 
fyri heimastýrið og 
ríkisfelagsskapin

Sokallciða tjóðveldis- og sjálvstýrisrørslan hevur áhaldandi trúttað 
niður í føroyingar, at fremsta endamál hjá donsku »imperialismuni« 
hevur verið at stjala ráevni frá  okkum  føroyingum. Nú hava Uffe 
Ellemann-Jensen og Poul Schluter við einum pennastroki eina ferð  med  
alla avlívað hesa politisku lygn og avdúkað enn eina hvørvisjón

Finnhogi Arge: - Avnerðin um at latu føroyingum ráevni í 
undirgrundini at umsita er gott tekin um stórsinni horgar- 
ligu stjornarinnar i Danmark, sum i 10 ara stjórnarskeiði 
sinum hevur gjort landu'k til eitt húskaparligt fvridømi i 
Europa Hynd Diml Thomas

sjálvsagda avleiðingin tann.

Teir horgarligu donsku 
stjórnartlokkarnir við Poul 
Schlúter og Uffe Ellemann- 
Jensen á odda, tóku ikki 
bert allar loroyingar á bóli 
tann II. september 1092, 
men so sanniliga eisini tann 
danska Javnaðarflokkin, 
sum stundisliga kravdi eina 
frágreiðing frá stjórnini. 
helst fyri at fremja innlend- 
skan politiskan lotuvinning 
fyri danska Javnaðarflokk-

Henda negativa reak- 
tiónin hja danska Javnaðar- 
tlokkinum gevur okkum 
eina greiða ábending um, at 
foroyingar ikki høvdu ting- 
ið ræðið a ráevnunum í for- 
oysku undirgrundini. um 
javnaðarmenn sótu við 
stjórnarieiðsluni i Dan- 
mark

Vit foroyingar kunnu ikki 
annað enn fegnast um, at 
tann borgarliga danska 
minnilutastjórnin, sum eftir 
10-ára framúrskarandi 
leiðslu undir torførum (so- 
siuldemokratiskum) um- 
stoðum hevur gjørt danska 
búskapin til fremstu fyri- 
mynd í Europa, nú eisini 
skuldi vísa seg at hava ikki 
Isert matt og megi - men 
eisini vilja til at rætta før- 
ovingum eina hjálpandi 
hond, nú tað búskaparliga 
•brýtur í bæði b«irð her hjá 
okkum.

Pest møguligar 
umstøður
Tað t> kist kanska mongum 
løgið, at ein borgarlig donsk 
stjórn hevur hug til at geva 
burtur ein politiskan trumf 
til løgmann og tann før- 
oyska Javnaðarflokkin, nú 
teir hava livað upp til 
danska javnaðarbragdið í 
sjeytiárunum og hava fiutt 
tað føroyska samfelagið út 
á búskaparligu eggina.

Við síni avgerð hevur 
tann borgarliga danska 
stjórnin enn einaferð prógv- 
að. at hon ikki blandar seg 
uppí føroyskan partapoli- 
tikk. men virkar fyri at geva

føroyingum, s«) leingi sum 
vit eru partur av ríkisfelags- 
skapinum. best møguligar 
umstøður fyri at korna upp- 
undan aftur.

Hóast danski Javnat'iar- 
tl«)kkurin ikki fegnast um 
avgerðina hjá Vinstra og 
Konservativa, so má avtal- 
an metast sum ein sigur fyri 
Ríkisfelagsskapin og
Heimastýrisl«)gina, nú
møguleikarnir, sum lógin 
gevur og alla tíðina hevur 
givið, verða troyttir.

Borgarligan stuðul 
móti bretuni
Nú vit fáa l«)ggávu- «)g út- 
innandi vald á ráevnisøk- 
inum í undirgrundini, er

at vit skulu bera kostnaðin 
av teim útreiðslum, sum 
standast av yvirtøkuni.

Kanningar av undir- 
grundini eru kostnaðarmik- 
lar og vit hava ikki tøkan 
pening til neyðugar kann- 
ingar á fíggjarlógini. Danir 
eru k«)bla«ðir frá, «)g týdn- 
ingarmikil spurningur er, 
hvaðani neyðugur peningur 
skal fáast til vegar. Hóast 
danir hava loyst ein prin- 
cippspurning fyri føroying- 
ar, so standa vit enn framm- 
an fyri fleiri óloystum og 
ósvaraðum spurningum.

Tann størsti og týdning- 
armesti av hesum spurning- 
um er í fyrstu syftu spurn- 
ingurin um miðlinjuna mill-

um Føroyar og Ongland. So 
leingi sum danir hava eina 
borgarliga stjórn, kunnu vit 
vænta fullan stuðul haðani 
frá Uffe Ellemann-Jensen, 
men sleppa sosialdemo- 
kratarnir framat, verður tað 
kanska til óbótaiigan skaða 
fyri føroyingar.

Tað hevur rekatiónin hjá 
Poul Nielsson og øðrum so- 
sialdemokratum givið okk- 
um eitt haldgott prógv um.

Við einum pennastroki 
avlívað eina 
politiska lygn
Sokallaða tjóðveldis- og 
sjálvstýrisrørslan hevur 
áhaldandi trúttað niður í 
føroyingar, at fremsta enda- 
mál hjádonsku »imperialis- 
muni« var at stjala ráevnini 
frá okkurn føroyingum. Nú 
hava Uffe Ellemann-Jensen 
og Poul Schluter við einum 
pennastroki einaferð med 
alla avlívað hesa politisku 
lygn t)g avdúkað enn eina 
hvørvisjón.

Tað paradoksala í støð- 
uni er, at meðan tann so- 
kallaða føroyska sjálvstýr- 
is- og tjtkðveldisrørslan hev- 
ur pantsett Føroyar og før- 
oyskar skattaborgarar til 
týskar og amerikanskar 
bankar, roynir tann b«)rgar- 
liga danska minniluta- 
stjórnin at geva okkum eitt 
sindur av kreditvirði aftur, 
soleiðis at vit framhaldandi 
kunnu ganga í einum natio- 
nalum rúsi.

Nú er so bara eftir at 
pantseta undirgrundsvirðini 
til tann útlendska stórkapi- 
talin. Men tað klára løg- 
maður og varaløgmaður 
saman við restini av Javn- 
aðar- og Fólkatlokkinum 
óivað uttan danska hjálp.

Við v«)n um, at hetta ikki 
fer at henda, fari eg at 
ynskja Føroya fólki, Føroya 
Løgtingi og Føroya Løg- 
manni tillukku við hesum 
søguliga degi.
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Ktlmund Joensen:

Undirgrundin fram vegis
f o l n Q C n O T I  Skipanin hevur staðið føroyingum 
I ^  l  í hoði seinastu tíggju árini

Unđtrgrund Føroya er framvegis felagsogn. Ta«ð sum semja varð gjørd 
um í farnu viku, er »sagsomrádet rástoffer i undergrunden, som overgár til 
særanliggender,« Henda millumloysnin er at samanbera við eina ráevnis- 
skipan, sum hevur staðið føroyingum í boði seinastu tíggju árini.
Hetta sigur Edmund Joen- 
sen, formaður Sambands- 
floksins við Dimmalætting, 
sum hevur biðið hann um 
eina viðmerking til tað, sum

fór fram í forsætismálaráð- 
num fríggjadagin, tá lands- 
stýrissendinevnd hitti um- 
boð fyri donsku rfkisstjórn- 
ina í sambandi vi«S tinging-

arnar um undirgrundina.
I nýggju avtaluni stendur, 

at samstundis sum Føroyar 
yvirtaka umsitingina av rá- 
evnunum í undirgrundini,

skulu føroyingar halda allar 
útreiðslur í hesum sam- 
bandi i framtíðini.

- Javnaðarmenn hava al- 
tíð sagt, at sambandið við 
Danmark, ríkisfelagsskap- 
urin, skal ikki gerast upp í 
krónum og oyrum. Tað 
haldi eg teir gera seg 
skyldugar í her, sigur Ed- 
mund Joensen. - T ítað ernú 
vorðið ein avtala, at møgu- 
ligar inntøkur av ráevni í 
undirgrundini skulu útloysa 
samráðingar um minking 
av ríkisstuðlinum. Har haldi 
eg. at føroyska samráðing- 
arnevndin hevur verið alt ov 
svong eftir at taka av hesi 
semju, tá ið hon hevur góð- 
tikið, at statsstuðulin skal 
mótroknast í inntøkunum 
av undirgrundini.

- Statsstuðulin verður her
gjørdur upp í krónum og 
oyrum Og tað er hann alt 
ov virðismikil til. sigur Ed- 
mundJoensen. ▲
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Steinfjrím Nielsen, Sjóvitmubankin:

Lánsbrøvini geva 
ikki samfelagnum 
meira likviditet

Men fly ta  bert pening úr bankunum til tab 
almenna a t brúka

Fleiri føroysk 
flakafólk áhugað 
at fara til Karmøy
Skulu læra norðmenn at arbeiða 
íflakavinnuni

Vit eiga at tala satnan - 
landsstýrið, bankarnir og 
fíggjarnevnd løgtingsins - 
áðrenn lánsbrøvini verða 
útskrivaið, tí skrivar lands- 
stýrúð út lánsbrøv vi«ð 
10-12% rentu, hækkar 
rentan í peningastovnunum 
og ta«ð g«)ngur út yvir tey, 
sum lána, tí útlánsrentan má 
gjalda innlánsrentuna.

Hetta sigur Steingrím 
Nielsen, stjóri í Sjóvinnu- 
bankanum suni viðmerking 
til ætlanir landsstýrisins um 
at útvega landskassanum 
likviditet við lánsbrøvum.

Tað eru bankarnir, sum 
framvegis skulu halda lív í 
vinnulivinum, og lánsbrøv- 
ini taka likviditctin frá 
teimum til almenna nýtslu, 
og tað gevur ikki samfelag- 
num meira pening. sigur

Steingrím Nielsen

stjisrin í Sjóvinnubank- 
anum.

Hann sigur, at skal lands- 
stýrið skriva út lánsbrøv, er 
umráðandi, tey halda sama 
rentustøði sum bankarnir 
hava á innlánunum - t. v. s. 
niðri á 7%.

Felagið Kirtingur setir nu 
fruniíeiðsluleiðara og ma- 
skinmeistara á fiskavirki á 
Karmøy, suni felagið rek- 
ur saman við norðmonn- 
um. Frammanundan er 
Sjurður Jacobsen settur 
sum virkisstjóri.
Regin Olsen stj«)ri í Birtingi 
sigur, at tað verður virkis- 
stjórin saman við fram- 
leitðslulekðara og maskin- 
meistara, ið setir flakafólk- 
ini, og tann setanin skal vera 
fingin frá hondini í næstu 
viku.

Tá avtalan millum Birt- 
ing og norðmenn um rakst- 
ur av fiskavirkjum á Karm- 
øy í august mánatði k«)in í 
lag, varð alt fyri eitt søkt eft- 
ir royndum ílakafólkum í 
Føroyum at fara til Noregs. 
Arbeiðsl«)ysi er í Føroyum, 
og Regin Olsen, stjóri í Birt-

ingi, sigur, at tað eru nógv, 
ið hava søkt um arbeiði.

Arbeiðstíðin hjá hesum 
føroysku flakafólkum er 
fyribils avmarkað til fýra 
mánaðir. Uppgáva teirra 
vertður at læra norsk flaka- 
tólk at arbeiða í tlakavinn- 
uni.

Síðan verður støða tikin 
til, hvussu ntígv og hvussu 
leingi føroysk flakafólk 
skulu verða verandi á 
Karmøy, tí eisini har er ar- 
beiðsloysi.

At føroysk flakafólk 
skulu læra tey á Karmøy - 
hesum einaferð so mæta 
ftskivinnuøki - er tí, at vinn- 
an er afturúrsigld meðan 
oljuvinnan hevur verið uppá 
tað mesta har um leiðir.

Møguleikarnir at flyta 
fisk av Karmøy til virkingar 
í Føroyum, verða kannaðir. 
Noreg og felagsmarknaður- 
in skulu seta EBS-avtaluna í 
gildi á nýggjárinum og kann 
henda avtala møguliga 
koma triðjalandstrupulleik- 
um okkara til lívs.

- Men tað er marknaður 
til uttan fyri EF og før- 
oyingum trýtur rávøru, sig- 
urReginOlsen, stjóri. .

nopolstøða ger seg ikki 
galdandi, so leingi kapping

Jakup Veyhe, ferðavinnustjóri:

Ongin vandi fyri monipoli 
á ferðaskipaøkinum
Norróna verður í  harðari kapping við flogfeløgini
Fftir at tað kom fram, at 
DFDS gevst við ferðafólka- 
sigling til Føroyar, eru 
mong farin at ivast í tæn- 
astustøðinum a hesuni øki í 
framtíðini. Men ferða- 
vinnustjórin ivast ikki. 
Hann metir ikki, at tænastu 
støðið fer at iækka.

Jákup Veyhe sigur í við- 
merking við DimmaUetting, 
at hóast Norróna ikki hevur 
Winston Churchill ella ann- 
að skipa at kappast við, so 
eru onnur á ferðavinnuøk- 
inum, ið fara at kappast við 
Norrónu. Hesi eru flogfel- 
øgini, Iceland Air, Mærsk 
Air og Atlantic Airways.

Ferðamannaskipini 
hava seinnu árini verið í 
sera harðari kapping við 
flogførini hvat kostnaði við-

víkur, og hetta kemur at 
halda fram.

- Og um tuð skipið. ið eft- 
ir er, ikki heldur eitt rímiligt 
tænastustøði, ja. so fara fólk 
bara at flúgva. So einfalt er 
tað, heldur Jákup Veyhe.

Onki monopol
Fleiri havu ført fram, at um- 
framt vandan við at tæn- 
astustøðið fer at lækka, 
gerst ferðafólkasiglingin 
eitt slag av monopoli. Men 
hetta heldur ferðavinnu- 
stjórin als ikki.

Kappingin er sum sagt 
longu til staðar, og ein mo-

Tænastustøðið fer ikki at lækka, og ongum nýtist vera 
hangin fyri »monopolstøðu« hóast bert eitt ferðafúlkaskip 
fer at sigla til Føroyar í framtíðini, heldur .lákup Veyhe, 
ferðavinnustjóri

- Fyrst kappast flogfel- 
øgini sínámillum, og sfðani 
kappast tey aftur við ferða- 
fólkaskipið.

Og spurningurin er eisini 
hvussu ieingi tað bert verð- 
ur eitt ferðafólkaskip á 
leiðini í summarhálvuni, 
heldur Jákup Veyhe.

Hann vfsir í hesum sam- 
bandi á, at hetlendingar 
hava boðað frá, at teir fegnir 
vilja hava Smyril at sigla til 
Noregs um summarið um- 
framt at sigla uppá Hetland. 
Hetta var eisini leiðin, ið 
Norróna sigldi.

- Ongum nýtist vera
bangin fyri monopoli - 
Smyril Line hevur ongan 
einkarrætt uppá ferðafólka- 
sigling, heldur Jákup 
Veyhe, stjóri á Ferðaráð 
Føroya. Gdm-

Stutt amerikansk vitjan
Amerikanski sendiharrin, Richard B. Stone, var bert tveir dagar í Føroyum
Amerikanski sendiharrin í 
Danmark, Mr. Richard B. 
Stone, hevur verið á stuttari 
almennari vitjan, sum bert 
vardi í tveir dagar. Við í 
ferðina var m.a. konan.

Mr. Richard B. Stone 
fekk starvið sum sendiharri 
í Danmark í februar mánaði 
í árog  &jørdist høvi hjá hon- 
um longu nú at koma til 
Føroyar at vitja.

Undir vitjan síni hitti 
sendiharrin umboð fyri 
landsstýrið og fleiri leiðandi 
politikkarar.

Fúsini stakk hann inn á 
gólvið á Føroya Fiskasølu

og gjørdi ferð norður eftir 
oyggj til Pf. Fiskaaling við 
Air.

B.

Veðrið var ikki av tf besta, tó amerikanski sendiharrin Richard B. Stone og konan fóru út , landsstýrið at heilsa uppá 
Tolk har uti. Við sær hevdu tey trygdarfolk fra amerikansku sendistovuni í Kjøpinhavn. \ f ynd  D im U T h o m l


