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Dunska saniraðinj>arnt*\ndin kunnaAi landsstyriA ojj niarknaAarnevndina tysdajjin um rafttindini motiejjis bretum , oj>
hs ussu hesin ræ ttur best kann verjast Mynd DimliTht>mas

Bretar vilja hava oljuna
Fxrstu samráðingamar millwn føroyingaridanir og bretar wn markið 
millum Bretland og Føroyar
í gjar tvrrapartin byrjaAu 
saniráðingarnar í Tinganesi 
millum føroyingar og danir 
odrumegin og bretar hinu- 
rnegin. um markið á hav- 
botninum miltum Foroyar 
og Bretland.

6 bretar eru komnir frá 
uttanríkismálaráðnum og 
ídnaðarmálaráðnum. Fund- 
ir hava verið verið fyrr í 
millum hesar báðar sani- 
ráðingarnevndirnar, tá hev- 
ur tað verið sum samrøður. 
meðan hetta er fyrstu ferð.

at tað eru samráðingar. tó 
enn á embætismannastigi.

Bretar seta hørð krøv um, 
hvar teir ætla at markið skal 
vera, nú stríðið stendur um 
at fáa hendur á olju. og 
møguleiki kanska er fyri at 
finna hana á føroyska økin- 
um. Tað mest nátúrliga 
hevði ivaleyst verið at 
ntarkið millum Føroyar og 
Bretland var tað sama sum 
fiskimarkið, men nú olja er 
uppi í, spæla bretar hart út 
fyri at fáa hendur á henni.

I gjár vildi eingin siga 
nakað frá fundunum í 
Tinganesi av tí, at teir vóru 
ikki lidnir fyrr enn út á 
seinnapartin.

Taktikfund áðrenn
Týsdgin kunnaði danska 
samráðingarnevndin við 
Thyge Lehntann, úr uttan- 
rfkismálaráðnum sum leið- 
ara landsstýrið og markn- 
aðarnevndina áðrenn fund- 
in um støðuna, hvar dentur

eigur at verða lagdur í sam- 
ráðingununt, hvørji rættindi 
føroyingar hava mótvegis 
bretum, og hvat kann strik- 
ast undir fyri at verja tann 
rættin, føroyingar hava.

Nakrir av dønununt og 
bretunum fara avstað aftur í 
dag, nteðan nakrir av báð- 
um pørtum fara at nýta 
høvi, nú teir eru í Føroyum, 
at fara eina útfcrð f dag.

sk

Fdmwid Joensen, løgtingsmaður:

-  Føroyingar 
áttu at sett 
ST-aðalfundin 
íNew York
- STerforum fyri friði og demokrati'u og 
við heimsins elsta tingi - løgtinginum - 
hava vit djúpastu røtumar í

F.dmund Joensen, slapp ikki al klíva í tvey, men sum av 
torvheiðum er hann kortini ikki komin a ltur av ferð í New 
York - og hvør veit, kanska sleppur hann eina aðra ferð at 
seta sjálvan ST-aðalfundin, umboðandi heimsins elsta 
demokrati - Føroya løgting?

demokratiinum
Sum kunnugl hava løgting 
okkara og grønlendska 
landstingið fingið umboðan 
i donsku tingmannanevnd- 
ini at luttaka á ST-aðalfundi 
í New York.

Hetta er fyrstu ferð, før- 
oyingar og grønlendingar 
velja umboð í hesa nevnd. 
Aður hava føroyingar og 
grønlendingar luttikið á 
hesuni fundunt, men tá sum 
fólkatingsmenn. Eitt nú 
hava Jóhs. M. Olsen og 
Pauli Ellefsen verið á fundi 
meðan teir vóru fólkatings- 
ntenn.

Edmund Joensen slapp 
ikki at kliva í tvey á hesum 
fundi. I fyrra umfari - fyrstu 
triggjar vikurnar hevur 
hvørt av teintum 178 lima- 
londunum ein røðara í aðal- 
orðaskiftinum, og teir eru 
sunt oftast forsætisráðharr- 
in ella uttanríkisráðharrin.

- Nei. føroyingar kunnu á 
tílíkum fundum ikki greiða 
heimsprobleimini. Men vit 
hava kortini nógv at læra. 
Og við teimum kontaktum.

sum vit annars hava ntøgu- 
leika at fáa slíkuni ferðum. 
ber til at gera ymsar avtalur, 
sum kunnu gagna okkum 
handilsliga, sigur Edmund 
Joensen.

Og tað var ikki sørt, Ed- 
mund l'ekk burturúr. Hann 
hevði m. a. samband við

ferðamannastovnar og 
gitna ftlmsmannin Steven 
Spielberg. sum kemur higar 
seinni í ár at standa fyri 
filmsupptøku í Skopun 

í øllum sínum lítillætni 
vágaði Edmund Joensen 
sær at skjóta upp fyri teirri 
sendinevndini. hann var 
partur av, at føroyingar i 
framtíðini sluppu at seta

ST-aðalfundirnar.
- ST er forum fyri friði og 

demokratii, og tá løgting 
okkara er heimsins elsta 
parlament. hava vit djúp- 
astu røturnar í fólkaræð- 
inum, og er tað tí ikki meira 
enn rætt og rímiligt, at vit 
sleppa at seta ein tílíkan 
fund.sigurhann.

ST-tingsalurin

Halgir W inther Poulsen úr føroysku samráðingarnevndini tosar við bretar, áðrenn fundin í gjár Mynd Diml Thomas

Dóm ur um  siðamis- 
brot fellur í m orgin
Maðurin, sum hevur sitid fongslaður síðani august mánað, skuld- 
settur fyri siðamiðsbrot móti smágentum, varð eftir boðum frá 
dómaranum latin leysur í gjáramorgunin
Beint eftir døgverða í morg- 
in fellur dómur í Føroya 
Rætti í sambandi við skuld- 
setingarnar móti einum 
uml. 60 ára gomlum manni, 
sum skal hava framt siða- 
misbrot móti trimum smá- 
gentum.

Siðamisbrotini skulu vera 
farin fram gjøgnum fleiri ár, 
men ikki fyrr enn ntálið var 
meldað til løgregluna í au- 
gust mánað, varð maðurin

handtikin og fongslaður.
Hann hevur verið fongsl- 

aður lfka síðani við tað, at 
fongslingin hevur verið 
longd, so hvørt sum hon er 
gingið út. Hetta hevur løg- 
reglan biðið dómsvaldið 
um, fyri at hon kundi fáa 
allar tær kanningar, ið 
neyðugar vóru í málinum, 
lidnar.

Drúgvar kanningar

Kanningarnar hava tikið 
drúgva tíð, og ikki fyrr enn 
fyrst í oktober mánaði vóru 
kanningarnar lidnar og 
latnar fútanum, sum síðani 
fór undir at skriva ákærurit- 
ið.

Rættarfundirnir í hesum 
málið eru allir farnir frani 
fyri afturlatnum hurðum og 
vardu teir í tríggjar samfull- 
ar dagar. Orsøkin til, at 
fundirir hava tikið so langa

tíð. er, at nógvar vitnisfrá- 
greiðingar hava verið í 
Rættinum, tí málið hevur 
verið so mikið umfatandi.

Maðurin hevur sitið 
fongslaður alla tíðina, men 
hóast dómurin fellur í 
ntorgin, so komu boð fyrra- 
partin í gjár frá dómara- 
num, at maðurin skuldi lat- 
ast leysur alt fyri eitt.

B.

F ly tu r  y v ir  í  
T im b u rh a n d ilin
I^igusáttmálin við Pf. Johs. Berg uppsagdur - Framsýningargólv- 
víddin verður meiri enn tveyfaldað í hølunum við Falkavegin
I morgin lctur møblahandil- 
in Ide Møblar aftur í nakrar 
dagar

Orsøkin er, at fyritøkan 
flytur í onnur høli í granna- 
lagnum. I nærum hálvt ann- 
að ár hevur Ide Møblar, sum 
hjúniní Birgir og FJsebeth 
Andreasen hava, hildið til f 
leigaðum hølum hjá Pf. 
Johs Berg við Staravegin.

Men nú er leigusáttmálin 
uppsagdur, og Idd Møblar 
hevur verið noytt at fara út 
og leita eftir øðrum hósk- 
andi hølum.

Heilt lætt var tað ikki, tí 
høli. sum tørvur var á. 
skuldi hava eina hóskandi 
stødd og helst skuldi verði 
so, at lagaligt var at koma til

bæði við bilum hjá sjálvari 
fyritøkuni og ikki minst hjá 
viðskiftafólki, sigur Birgir 
Andreasen við Dimmalætt- 
ing.

í einari hædd
Hetta eydnaðist, og hósdag- 
in i næstu viku lctur Ide 
Møblar upp í húsunum hjá 
Pf. Havnar Timburhandil 
við Falkavegin.

Fyritøkan hevur undir- 
skrivað ein S ára langan 
lcigusáttmála við Timbur- 
handilin, og við hesum 
kcmur Ide Møblar at halda 
til á einum øki uppá I2S0 
fermetrar, har framsýningin 
verður. umframt at uml

400 fermetrar eru til 
goymslurúm.

I tí fyrra leigusáttmála- 
num fevndi gólvvíddin hjá 
Idú Møblum um eitt uml. 
500 fermetrar stórt fram- 
sýningarøki.

Ide Møblar selur møblar 
og allan vanligan gólvbe- 
legning. Tað hevur gingið 
rímiliga væl við handlinum, 
síðani latið varð upp í mai í 
fjør, men eins og øll onnur, 
merkist eisini á hesari sølu- 
ni. at fólk ikki hava tann 
nógva peningini millutn 
hendurnar longur.

Ikki alt ov Ijost
At hjálpa sær í handlinum

hava Elsebeth og Birgir An- 
dreasen havt 2 1/2 starvs- 
fólk aftrat sær, og vóna tey, 
at hesi kunnu halda fram f 
starvinum.

- Men tað sær ikki alt ov 
Ijóst út f so máta. sigur Birg- 
ir Andreasen.

At hava fingið innivist í 
hølunum hjá Timbuhand- 
linum, er Birgir Andreasen 
ógvuliga fegin um, tí her er 
bert hin eina hæddin at 
húsast á hjá Idc Møblum. 
Sostatt slepst undan at lyfta 
vørur av einari hædd upp á 
aðra. Haraftrat eru til- og 
frákoyrumøguleikarnir av 
teimum bestu fyri allar part- 
ar.

B.rm i J !0,“nii.h,íva BÍT r I';,“ be,h Andre««*" M  Ide Møblum nóg mikið um at vera við at flyta innbúgv og vørur úr 
L^I|UrÁ!k! h*A Kf| JohS' l ^ yv r 1 nýRRju virt f^lkavegin, sum Pf. Havnar Timburhandifeigur Høgligt er hjá bæði fólki við bilum og tnlluhørum at vitja Ide Møblar, tá latið verður upp hósdagin i nastu viku. W  *


