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Nú ótolnast bæði før- 
oyingar og bretar og 
vilja hava eina loysn á 
marknatrætuni skjótt

Kommunumar: loft á 
og rentuna niður

Marknafundurin í Lon- 
don gav eingi úrslit, 
men hóast alt eru glott- 
ar at hóma, tí partamir 
samdust í nøkrum 
sjónarmiðum, teir ikki 
hava verið samdir fyrr

í vikuni var fundur í London 
millum bretar øðrumegin 
og donsku/føroysku sam- 
ráðingamevndina hinu- 
megin um markið millum 
Føroyar og Bretland.

Tað var ikki við serliga 
góðum vónum, nevndin fór 
á fund. Men eftir fundin eru

einstakir glottar at hóma tó 
at langt er enn á mál at part- 
arnir kunnu semjast.

Á fundinum vórðu ymisk 
sjónarmið løgd á borðið, 
sum partarnir gjørdu við- 
merkingar til.

Bæði bretar og føroying- 
ar ótolnast og vilja nú hava 
greiði á trætuni. Fæst ikki 
semja í bræði, endar málið 
fyri altjóða dómstólinum í 
Haag at avgera. Og tá verð- 
ur uppaftur longur at bíða.

Partamir vilja helst ikki, 
at málið skal enda í Haag. 
Næsti fundur um markið 
verður í februar, og hann 
verður eisini í London.

Kommunurnar vilja 
hava eitt betri uppskot 
frá kredittfeløgunum 
um umfígging av kom- 
munuskuldini, enn tað, 
sum varð lagt fyri tær 
fyrr í vikuni. Kommun- 
umar skjóta upp, at 
rentan verður lækkað 
eitt prosent og at loft 
verður lagt á, soleiðis 
at skuldin ikki veksur.

MILDRID JACOBSEN

Sum skiltist, var ætlanin, at 
Páll Vang, talsmaður hjá 
Kommunubólkinum. 
fríggjadagin skuldi lata 
Føroya Banka eitt skriv um 
broytingar til uppskotið frá 
kredittfeløgunum.

Kommunumar skjóta 
millum annað upp, at rentan 
verður lækkað eitt prosent.

Sambært uppskotinum 
hjá realkredittfeløgunum 
skal rentan, ið føroysku 
kommunumar skulu gjalda, 
fylgja donsku marknaðar- 
rentuni, sum í løtuni er 6,5 
prosent. Harafturat verða 
tvey prosent løgd omaná. 
Og tað er hetta, sum kom- 
munurnar vilja hava broytt 
til eitt prosent.

Ein annar trupulleiki hjá 
kommununum er, at hækíc- 
ar marknaðarrentan, so 
veksur kommunuskuldin.

Tí heita tær á Føroya 
Banka um at samráðast við 
kredittfeløgini at leggja loft 
á, soleiðis at kommunumar 
ongantíð gjalda meira enn 
níggju prosent av skuldini.

Eisini aðrir kreditorar
Seinnapartin fríggjadagin 
hevði stjórin í Føroya 
Banka ikki fingið nakra 
formliga áheitan frá kom- 
mununum, um at taka upp 
aftur samráðingamar við

kredittfeløgini.
Jøm Astrup Hansen ávar- 

ar annars fmóti, at meta 
kredittfeløgini ov høgt.

- Kredittfeløgini eru jú 
bara ein partur av kreditor- 
unum, og tað eru teirra 
treytir, sum eru lagdar fyri 
kommunumar. Allir partar 
eru samdir um, at ein felags 
loysn skal finnast, og tað eru 
ikki bara kredittfeløgini, 
sum gera av, hvør endaliga 
loysnin verður, sigur Jøm 
Astmp Hansen.

Vóna betri loysn
Ein av limunum í Kom- 
munubólkinum, Jákup 
Lamhauge, býráðsformað- 
ur í Runavík, heldur, at 
vinna broytingaruppskotini 
hjá kommununum frama 
hjá kredittfeløgunum, so 
fáa kommunumar eina 
hampuliga loysn.

- Verður loft lagt á og 
rentan lækkað, so hevði 
hetta verið ein loysn, sum 
kommunumar kundu roynt 
at liva við í hvussu so er eina 
tíð, sigur Jákup Lamhauge.

- Hetta hevði ikki verið 
tann besta loysnin, men hon 
hevði so verið betri, enn 
tann vit hava f dag, sigur 
Jákup Lamhauge, býráðs- 
formaður í Runavík.

Skjót loysn neyðug
Jákup Lamhauge væntar, at 
tað fer ikki at taka alt ov 
drúgva tíð at fáa greiðu á, 
um kredittfeløgini vilja 
góðtaka uppskotið hjá 
kommununum.

Hann heldur eisini, at tað 
er sera umráðandi, at ein 
loysn verður funnin á kom- 
munuskuldini sum skjótast.

- Runavfkar kommuna 
vildi helst, at ein avtala 
verður fingin í lag, soleiðis 
at ein álftandi fíggjarætlan 
kann gerast næsta ár, sigur 
Jákup Lamhauge, býráðs- 
formaður í Runavík.Kredittfeløgini avgera ikki einsamøll, hvussu endaliga 

loysnin á kommunuskuldini verður

Poul Nyrup seinkaður
Seinast vit frættu, var 
óvist um forsætisráð- 
harrin, Poul Nyrup 
Rasmussen, yvirhøvur 
slapp til Danmarkar í 
gjár. Gulfstream-flog- 
farið mátti venda aftur 
til Karup í gjár. Teir

høvdu trupulleikar við 
motorunum.

BEATE L. JENSEN

Tá Gulfstream flogfarið í 
gjár skuldi koma til Føroyar 
eftir Poul Nyrup Rasmussen 
forsætisráðharra, noyddist

tað venda við.
Eftir at hava flogið góða 

løtu, fekk tað trupulleikar 
við einum motori, og mátti 
tí venda við aftur og lendi 
løtu seinni í Karup f øllum 
góðum.

Hercules flogfar 
í staðin

Tá tað var greitt, at Golfs- 
tream-flogfarið hevði trup- 
ulleikar við einum motori, 
var avgjørt at seta eitt Her- 
cules flogfar inn í staðin. 
Hercules-flogførini verða 
annars vanliga nýtt sum 
flutningsflogfør.

Tað tekur einar tveir tím- 
ar at gera eitt flutningsflog- 
far av hesum slag klárt at 
fara á veingimar. Haraftrat 
kemur, at tað tekur mun- 
andi longri tfð at flúgva

rutuna millum Dankark og 
Føroyar við hesum flogfar- 
inum, nevniliga einar fýra 
tímar, meðan Gulfstream- 
flogfarið bert hevur hálvan 
annan tíma um sama 
strekkið.

Av tí at sperðil á henda 
hátt kom í, tá forsætisráð- 
harrin skuldi heimaftur f 
gjár eftir at hava verið á 2 
daga forrætningsvitjan í 
Føroyum, var ógreitt, áðr- 
enn blaðið fór til prentingar.

um Poul Nyrup Rasmussen 
slapp heimaftur f gjár, ella 
um hann var noyddur til at 
bfða til f dag.

Tað eru hinvegin tey, ið 
halda, at eydnaðist tað ikki 
forsætisráðharranum at 
sleppa avstað, ja, so fær 
hann veruliga uppliva, 
hvussu tað er at vera før- 
oyingur, og hvussu tað kann 
vera at ferðast í Føroyum.

Løgmaður hjálpir Nyrup, hjálpir Nyrup løgmanni?
Danski forsætismála- 
ráðharrin, Poul Ny- 
rup Rasmussen, ið 
seinastu dagarnar 
hevur vitjað í Før- 
oyum, staðfesti á tíð- 
indafundi fríggjadag- 
in, at samráðingamar 
verða 17. november. 
Donsku fjølmiðla- 
fólkini góvu Poul 
Nyrup eina føroyska 
húgvu til minnis um 
fyrstu vitjan hansara í 
Føroyum. Edmund 
Joensen hjálpti til at 
fáa húgvuna at sita 
rætt á høvdinum. 
Spumingurin er so, 
um tað øvugta verður 
galdandi 17. novem- 
ber.

DIA MIDJORD________

Danski forsætisráðharrin 
legði kortini áherðslu á, at 
tað verða ikki lættar sam- 
ráðingar, ið fara fram 17. 
november.

- Hóast eg havi fingið 
innlit í føroysk viðurskifti 
og havi møtt allari vælvild 
f Føroyum, so verður ikki 
talan um lættar tingingar f 
november, segði Poul 
Nyrup Rasmussen.

Forsætismálaráðharrin

Poul Nyrup Rasmussen 
fegin torir at koma 
hendavegin aftur.

Harður dystur 
í Keypmannahavn
Poul Nyrup Rasmussen 
ivast onga løtu, at hansara 
vitjan í Føroyum hevur 
verið sera týdningarmikil 
fyri komandi samráðing- 
ar.

Uppá fyrispuming frá 
fjølmiðlafólki, um hann 
nú var vorðin meira før- 
oyingur enn áðrenn vitj- 
anina, svaraði forsætis- 
málaráðharrin, at tað 
kundi ein gott siga.

Hinvegin legði hann 
stóran dent á, at komandi 
samráðingar verða bein- 
harðar og við nógvum 
trupulleikum at loysa.

Kreppan er so mikið 
álvarsíig í Føroyum, at 
tung tøk skulu takast. í 
hesum sama viðfangi vfsti 
Poul Nyrup á, at føroying- 
ar hava áður havt kreppur 
í samfelagnum, og tær 
hava verið loystar.

So er bert at vóna hjá 
okkum føroyingum, at 
dysturin í Keypmanna- 
havn 17. november fær 
eitt eins gott úrslit, sum 
fyrsti EM fótbóltsdystur 
okkara f Landskrona 12. 
september 1990.

Tá fingu vit bæði stig- 
ini.

vísti á, at samráðingarnar 
verða í tveimum umfør- 
um. Hvussu kunnu trupul- 
leikamir loysast framyvir, 
og hvussu kunnu vit seta 
gongd á vinnulívið í Før- 
oyum.

Báðir partar hava longu 
sett embætismenn at 
kanna ymiskt hesum við- 
víkjandi, segði Poul Ny- 
rup á tíðindafundinum.

Vitjar aftur 
komandi sumamr
Donsku fjølmiðlafólkini, 
ið seinastu dagamar sam- 
an við føroyskum fjøl- 
miðlafólki, hava gingið í 
hølunum á teimum báð- 
um høvdingunum, høvdu 
gávur við til danska for- 
sætismálaráðharran.
Hann fekk einar føroyskt 
bundnar hosur og eina

føroyska húgvu. Før- 
oysku fjølmiðlafólkini 
høvdu onki at geva 
danska forsætismálaráð- 
harranum.

Poul Nyrup Rasmussen 
segði seg annars harmast 
um fráflytingina av 
bamafamiljum. Hann helt 
hetta verða tyngstu byrð- 
una at bera hjá samfelag- 
num. Hann lovaði eisini, 
at hesin spumingur verð-

ur viðgjørdur 17. novem- 
ber.

Poul Nyrup hevur havt 
fleiri góðar dagar í Før- 
oyum og so mikið væl 
nøgdur hevur hann verið, 
at hann segði seg koma 
aftur til Føroya við kon- 
uni, tá summarið er kom- 
ið. Og løgmaður, Edmund 
Joensen, tulkar hetta so- 
leiðis, at samráðingarnar 
geva eitt so gott úrslit, at

HesaferA er taA Edmund Joensen, løgmaAur, ið hjálpir danska forsætismálaráAharranum. 17. november, tá 
tingingar verAa millum føroyskar og danskar mvndugleikar. verAur taA vónandi Poul Nyrup, iA hjálpir løg- 
manni við trupulleikunum MyndL DimL /Jens Kristian Vang

FLORIDA-
kappingin
í blaðnum  í dag  e r fyrsti p a r tu r in  av m yndini, nýt- 
a s t skal til h a lda rakapp ing ina  h já D im m alætting. 
Kappast verður um eina f'erð fyri tvey til F lorida og 
aftur, og um eina ferð til K eypm annahavnar fyri 
tvey og aftur.

Føroyingar til 
New Delhi
Tá ráðstevnan l\já ILSMH verður i  India 20. til 27. 
november, verður lim askapur Jav n a í alheim s fel- 
agsskapinum  tikin upp til góðkenningar a aðalfund- 
inum. Form adur í L ig a in i  e r sviin Victor Wahl- 
strðm.

Tvøroyrar Kirkjukór 
í Noregi
í su m m a r var Tvøroyrar K irkjukor á sangferð í 
Noregi. Við vóru san g a ra r ú r  Suðuroy og s angarar, 
ið dagliga búgva og syngja norðanfyri. Vitjað v ar 
m .a. í heim inum  hja B jørnstjerne B jøm son, og í 
eini k irk ju . bygd varð í 1298.

GRÍMA
í Norðurlandahúsinum
í kvøld fer sjón le ikarabólkurin  GRÍMA a t fram føra 
m ss isk a  leikin -Góða Jelena- fyri fyrstu  ferð. 
Leikurin, ið sn ý r seg um eina russiska læ rarinnu , 
ið hevur føðingardag, e r ikki hóskandi fyri børn.

ALS nýggjan 
stjóra
Stýrisnevndin  j Arbeiðsloysisskipanini hevur gjørt 
av, a t  bygnaðurin í ALS skal broytast m unandi. 
S kipanin  skal lu tas t upp í trigg jar deildir. Tí verð- 
u r  søkt eftir stjó ra skjótast gjørligt. Tórgerð Niel- 
sen verður deildarleiðari.

Gamli landslækni 
týtt megnarverk
Forlagið F an n ir gevur ú t g itnu  bókina Dekam eron 
eftir ita lsk a  stórskaldið Baccaccio. Bókin e r skriv- 
að miða 14. øld og e r e itt av m egnarverkunum  í 
heim sbókm entunum . H. D. Joensen , fyrrverandi 
iandslæ kni, hevur tý tt.
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útbúgving nú...
og verðið liðug/ur til jóla!
Undirvlst verđur I donskum, skriving, rokning, bðkhaldi. 
handilsrokning, maskinskriving, stenografí, enskum, 
lýskum, fronskum, tekning, sølutekníkki, reklamu o.ø.
Sendið lepan inn, og vit senda tygum okkara stðru studie 
handtjók ÓKEYPIS. Etla ringið tlf. 031 86 15 2«. Sknv- 
stova skúlans er opin gerandisdagar frá kl. 9-16.
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