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Poul Schlúter, forsætismálaráðharri:

Ráevníð 
føroyskt -
undirgrundin
bæði donsk
og føroysk
Eftir at sáttmálin um ráevni úr undirgrundini 
varð undirskrivaður í gjár av Poul Schlúter, 
forsætismálaráðharra, og Atla P. Dam, løg- 
manni, er at fara í gongd - 
Men fyri hvat - Peningur er eingin
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Fyrrapartin í gjár undirskrivaðu Atli P. Dam, li»}>maAur, og Poul Schlúter, forsætismálaráðharri, sattmálan millum landvsty rið og donsku stjórnina 
um ra*tt føroyinga til ráevni í undirgrundini. Sáttmálin varð undirskrivaður í I aindvstyrinuin. \fynd Dvnl iThomas.

Fyrrapartin í gjár varð sátt- 
málin millum danir og før- 
oyingar um ognarrættin til 
ráevni úr undirgrundini við 
Føroyar undarskrivaður.

Hetta merkir, at nú hava 
Føroyar allan rættin til at 
ogna sær tað, sum undir- 
grundin møguliga goymir 
uppá, t.d. olju. Samstundis 
liggur í yvirtøkuna tann av- 
gerð, at vit somuleiðis sjálvi 
mugu gjalda allar útreiðsl- 
ur, ið standast av hesum.

Tað vóru Poul Schluter, 
forsætismálaráðharri, og 
Atli P. Dam. løgmaður, sum

undirskrivaðu ráevnis- 
vinnusáttmálan viðvíkjandi 
undirgrundini í gjár á eini 
lítlari samkomu í landsstýr- 
inum.

011 gjørdust bilsin
Tann dagin henda avtala 
varð fingin í lag, 11. sep- 
tember í ár, gjørdust bæði 
danir og føroyingar bilsnir, 
tí hetta var eitt mál, sum før- 
oyingar leingi høvdu gingið 
og møsnað um, og sum teir 
ikki høvdu væntað, at at 
sloppið at átt - fyribils.

Forsætismálaráðharrin 
upplýsti stutt eftir sáttmála- 
undirskrivingina, at hann 
frammanundan 11. septem- 
ber hevði tosað við fram- 
søguntenninar fyri politisku 
flokkarnar í Fólkatinginum, 
og at hesir vóru samdir við 
hann í, at føroyingar skulu 
hava henda ognarrætt, sum 
partamir undirskrivaðu í 
gjár.

Vistu einki vet
Eitt annað er so, at somu 
framsøgu menn bæði í

Fólkatinginum og i bløð- 
unum ikki søgdu seg vita 
eitt einasta vet um avgerð- 
ina um ognarrætt føroying- 
ar til ráevnini í undigrudnini 
við Føroyar.

Hetta segði Poul Schlúter 
seg einki vita um!!! Tað 
kann heldur ikki vera so 
lætt at fylgja við í øllum, 
sum fer fram í einum Fólka- 
tingi!!!

Hann upplýsti, at orsøkin 
til, at hetta málið nú var 
ftngið uppá pláss, var, at 
teir, danir og føroyingar, 
høvdu bíðað eftir, til tíðin

var so mikið búnað, at før- 
oyingar kundu megna at 
ráða yvir hesum partinum 
av undirgrundini.

Blokkstuðulin
Hann legði aftrat, at um so 
var, at tað eydnaðist før- 
oyingum at fáa ráevni upp 
úr undirgrundini og at hetta 
fór at geva nakað av sær, 
var sjálvsagt, at málið um 
blokkstuðulin til Føroyar 
fór at verða tikin upp til 
nýggja viðgerð í Fólkating- 
inum og at ikki óhugsandi

var, at blokkurin fór at 
minka munandi.

Harafturimóti kundi ong- 
antíð koma uppá tal at yvir- 
taka undirgrundina, tí hon 
var ein partur av ríkisfel- 
agsskapinum. Og tá talan 
var um ríkisfelagsskapin og 
framhald av honum, var 
hetta upp til føroyingar at 
avgera. um hann skuldi 
halda fram.

Óttaðust illveðrið
Atli P Dam, løgmaður, 
upplýsti, at hann var fegin

um nýggja sáttmálan um 
ognina til ráevnini úr undir- 
grundini, og at málið nú fór 
at vera tikið upp, hvussu 
klókast var at bera seg at 
við at fáa gongd á. Her ligg- 
ur nógv arbeiði og bíðar, 
seismiskar kanningar skulu 
gerast, teknisk útgerð skal 
finnast. Hon er longu funnin 
á onkrum økjum. Síðani 
skal ymiskt annað arbeiði í 
sambandi við ráevni bjóðast 
út í almennari lisitatión.

Hví sáttmálin partú 
skuldi undirskrivast nú, er 
ikki greitt, men eftir øllum

at døma lá tað best fyri hjá 
Poul Schlúter hesar dagar- 
nar fyri jól, áðrenn hann 
skuldi fara í jólafrí.

Tó skjótt vai borið at. 
Eftir at verða komin til Før- 
oyar við einum Golfstream 
flogfari stutt fyri nátturðatíð 
á tummasmessu. fór feróal- 
agið, ið taldi 9 fólk. longu 
avstaðaftur við sama flog- 
fari tíðliga seinnapartin í 
gjár. Skundað var undir 
ferðina. tí boðað varð frá 
stormi seinni um dagin.

B.

Undirgrundarsáttmálin:

Jólaparodi á hægsta stigi
Toppleikarin Poul Schluter, forsætismálaráðharri, varð, sum hin 
garvaði politikkarin hann er, »løsladt« eftir lítlum hálvum tíma
Tann tíðindafundur, sum 
hildin varð í landsstýrinum 
fyrrapartin í gjár, løtu eftir, 
at Poul Schlúter, forsætis- 
málaráðharri, og Atli P. 
Dam, løgmaður, høvdu 
undirskrivað sáttmálan um 
ráevni í undirgrundini, 
gjørdist meiri ein jóla-par- 
odi enn tann hátíðarliga 
iøta, sum hon annars átti at 
verið.

Og var tað Poul Schlúter, 
ið átti sín leiklut av hesum. 
Hann var ov stórlátin til at 
svara heilt greitt uppá teir 
spumingar, ið settir vóru 
honum eins og hann, sum 
hin garvaði politikkarin, 
hann er, royndi at snúgva 
sær undan teim fyrispum- 
ingum, ið høvdu við málið 
at gera, tá tað snúði seg um 
at koma við viðmerkingum 
til ta umrøðu, ráevni í undir- 
grundini hevur ført til í 
Fólkatinginum.

Gruggut Fólkating
Tað var nevniliga so, at

flestu politisku tlokkarnir í 
Fólkatinginum gjørdust 
gruggutir í heyst, tá Poul 
Schlúter greiddi føroyskum 
landsstýrisumboðum, sum 
komin vóru til Danmarkar 
til samráðingar frá, at teir 
skuldu sleppa at eiga rætt- 
indini til ráevnini, sum 
funnust í undirgrundini 
undir Føroyum.

Politisku framsøgu- 
mennnir søgdu seg einki 
vita um hesa avgerð 
frammanundan og søgdu 
seg verða tiknar av bóli av 
forsætismálaráðharranum, 
sum í sínum lagi t gjár einki 
segði seg vita um nakrar 
trupulleikar av nøkrum 
slag.

Og skuldi hann púrt einki 
skilja av hesum, eftir sum 
hann skuldi hava tosað við 
politisku framsøgumennin- 
ar áðrenn fundin hin 11. 
september, tá avgerðin fall 
kom ognarrætt føroyingar. 
Og tá skuldu allir fram- 
søgumenninir verða glaðir 
og fegnir um avgerð hans-

ara.

Ov lítið kunnaðir
So er spurningurin, hvør 
sigur satt. Vit onnur kunnu 
bara lurta og taka teir 
greinastubbar fram, sum 
vóru frammi í fjølmiðlunum 
tá"

Haraftrat varð stungið 
føroyingum í skógvamar, at 
teir máttu verða ov lítið 
kunnaðir um tað, sum hendi 
í sambandi við avtaluna um 
ráevni, tá teir kundu fmna 
uppá at siga, at forsætis- 
málaráðharrin hevði fingið 
trupulleikar í Fólkating- 
inum av hesi avtalu við før- 
oyingar.

Sannleikin er, at bæði 
danir og føroyingar gjørd- 
ust ógvuliga bilsnir, tá teir 
fingu at vita um rættindini 
teir nú høvdu fingið til rá- 
evnini í undirgrundini, tí 
hetta hevði eingin væntað.

Um sáttmálin so er góður 
ella ikki góður og til fyri- 
muns fyri okkum ella ikki.

er ein onnur søga, sum fer at 
vísa seg seinni.

Rættur maður
Harafturímóti vísti Atli P. 
Dam, løgmaður, seg sum 
ein rættur maður á tíðinda- 
fundinum í gjár. Hann skilti 
væl álvaran í øllum hesum, 
sum talan er um, og hann 
kundi svara fýri landsstýrið 
bæði væl og virðiliga uttan 
at snúgva sær uttanum.

Hann greiddi frá, at hann 
hevði havt trupulleikar við 
floksfeløgum sínum í Dan- 
mark í sambandi við undir- 
skrivingina av sáttmála- 
num, men at hetta nú var 
fingið í rættlag eftir nógv og 
drúgt kjak og prát við m.a. 
Poul Nyrop Rasmussen, 
formanninum í fyri Social- 
demokratiska flokkin.

Fólkatingsval í ótíð
Tá fundurin við tíðindafólk- 
ini var liðugur, komu lika 
tey seinastu skemtingar- 
somu orðini frá forsætis-

Tá sáttmálin í gjár um rættindi okkara til ráevni í undirgrundini varð undirskrivaður, skuldi hetta hátíðarhaldast við 
nøkrum gløsum av champagnu á skrivstovu løgmans. Her eru teir báðir Poul Schluter, forsætismálaráðharri, og Atli P. 
Dam, løgmaður. í góðum jólahýri. Mynd. DimL/Thomas

málaráðharranum »Er vi nu 
løsladt?«. Hvussu skemt- 
ingarsamt hetta var ein tí- 
líkan dag hjá føroyingum í 
landsstýrinum, kunnu

ymsar hugsanir vera um!!
Um hugt verður aftur um 

bak, minnir atferðin hjá 
Poul Schlúter fyrrapartin í 
gjár nógv um atferðina hjá

fleiri av landsstýrismonn- 
unum seinastu tíðina. Hetta 
merkir aftur, at tað stendur 
ikki væl til hvørki hjá okk- 
ara landsstýri ella hjá stjór-

ini hjá forsætismálaráð- 
harranum, sum kann vænta 
eitt nýtt fólkatingsval út- 
skrivað i ótíð, kanska longu 
íjanuar. ^

Fíntelja umaftur
Á býráðsfundi hóskvøldið 
var avgjørt at gera eina ffn- 
teljing afturat av býráðsval- 
inum í Havn.

Tað er Havnar Fram- 
burðsfelag, sum vildi hava 
fínteljingina umaftur, og 
Petur í Gong mælti til, fyri 
eingin misskiljing skuldi 
vera, at rætt er farið fram, 
eina nýggja uppteljing

Formansskapurin, Poul 
Michelsen, býráðsformað- 
ur, Lisbeth Petersen og Kri- 

. stianna Rein, ið eru I. og 2.

varaforkvinnur, mæltu til at 
vísa kæruni aftur. 13 bý- 
ráðslimir vóru á fundi, men 
av tí at Poul Michelsen varð 
sitandi, vóru 6 atkvøður fyri 
hesum uppskoti og 6 ímóti, 
soleiðis at tað fall.

Býráðið avgjørdi tí at 
biðja valnevndina telja 
einaferð afturat saman við 
umboðum fyri kommunala 
eftirlitið. Henda ffnteljingin 
skuldi fara fram í gjár.
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Uandsbanki Føroya:

Hevur skipað seg
Umsjónarráð og nevnd vald
Landsbanki Føroya sigur f 
tfðindaskrivi til fjølmiðlar- 
nar, at á fundi mánadagin 
21. desember hevur nývalda 
umsjónarráðið í Lands- 
bankanum skipað seg eins 
og nevnd er vald.

í umsjónarráðnum sita: 
Valdir av Lansstýrinum: Jó- 
an Hendrik Svabo Samuel-

sen, Klaksvfk og John Dani- 
elsen, Argir.

Valdis, av Løgtinginum. 
Poul Michclsen, Tórshavn, 
Manne Næs, Hvalba og 
Ivan Johannesen, Miðvági

Valdir av Arbeiðsgevara- 
feløgunum. Oddfríður Gre- 
gersen, Gøtu og Vilhelm Jo- 
hannesen, Tórshavn.

Valdir av Yrkisfeløgun- 
um: Ingeborg Vinther, Vági, 
Poul Gert Hansen, Vest- 
manna og Egil Simonsen, 
Hoyvík.

Valdur av fíggjarstovn- 
unum: Regin Olsen. Tórs- 
havn.
Umsjónarráðið hevur skip- 
að seg við Oddfríði Greger- 
sen sum formanni og Ivan 
Johannesen sum næstfor- 
manni.

. I>andsbankanevndin
' í nevnd Landsbankans til- 

nevnir landsstýrið tveir lim-

ir. Hesir eru Jóan Hendrik 
Svabo Samuelsen og John 
Danielsen. Umsjónarráðið 
velur hinar tríggjar nevnd- 
arlimirnar. Vald vóru:

Poul Michelsen, Inge- 
borg Vinther og Regin Ol- 
sen.

Nevndin hevur skipað 
seg við Poul Michelsen sum 
formanni og Jóan Hendrik 
Svabo Samuelsen sum 
næstformanni

Á nevndarfundi mána- 
dagin varð m.a. samtykt. at 
Landsbankin yvirtekur inn- 
lán landskassans f peninga- 
stovnunum frá I. januar 
1993, soleiðis, at lands-

stýrið í framtiðim skal hava 
pening sfn innistandandi f 
Landsbankanum. sum setir 
hendan inn í peningastovn- 
amar. Talan er um umleið

400 mill. kr. Munurin mill- 
um inn- og útlánsrentu 
Landsbankans verður 1%, 
sigur Landsbanki Føroya f 
tfðindaskrivinum.


