
Ríkisfelagsskapurin 
er ein sjálvfylgja
-  Ríkinfelagsskap- 
urin millum Før- 
oyar og Danmark 
er ikki eitt týðiligt 
kjakevni í føroysk- 
um politikki, sigur 
ríkÍ8umboðskvinn- 
an, Viixíke Larsen í 
viðmerking.

Snorhi Bhknd

í heHum døgum vitjar 
M argreta drotning og

fylgi hennara í Køroy- 
um. Ein natúrligur fn*r- 
HÓnur í ht'suni Haman- 
hangi er ríkÍHum- 
ixióskvinnan, Vibeke 
Larsen.

Politikcn hevuraomu- 
leiðÍH biðið hana um við- 
merkingar til úrslitið av 
kanningini l\já VilHtrup 
um ríki.HfclagHHkapin. 
Hon HÍgur:

- KíkÍHf'clagH.skapurin 
er ein Hjálvnagdur lutur 
hjá flcHtu føroyingum, 
hóant ein Qórðingur av

teimum Hpurdu, í øðrum 
kanningum, ynskja 
Hjálvstýri.

Vibíikc Larsen leggur 
tó aflrat, at tá atkvøtt 
verður við løgtingsvol er 
hcsin fjórðingurin
minkaður hcilt niður í 
13%.

-  Tað er fatan mín, at 
ríkisfelagsskapurin ikki 
er eitt t yðiligt kjakevni í 
føroynkum politikki.nig- 
ur ríkÍHumboðHkvinnan 
at enda í viðmerkingum 
HÍnum.
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Oljuútbúgving skal til
Løgmaður fegnast i 
løgmansrøðuni um 
frágreiðingina frá 
Oljuráðleggingamevn 
dini. Løgmadur tekur 
undir við, at dentur 
skal leggjast á holla 
oljupolitiska vitan 
áðrenn oljuleitingin 
kann byija.

Leif Láadai.

Hvuhhu skal hendan o|ju- 
vitan 8o fáast? I frágreið- 
ingini verður skrivað eitt 
smdur um Lcr kanningar, 
ið eru framdar i Noregi, 
Danmark, lletlandi, Grøn- 
landi og Skotlandi Nevnd- 
in skrivar itogv um ta*r 
norsku royndirnar og tað 
framgongur, um ikki l>em 
leiðis, at tann forovski olju- 
politikkurin eigur at vcrða 
skipuður a imkað sama 
hátt sum tann norski.

Krøv til tey id leita
Utbúgving og eftirútbúgv- 
ing cr av aístorum týdn-

ingi Nevndin ht*vur i hcs- 
um sambandi gjørt eitt yv- 
irlit yvir teir fakholkar ið 
tørvur væntandi vcrður ó i 
tcimum ymisku tiðarskeið- 
unum. Tey tr>’ skeiðini tal- 
an er um, eru leitiskeiðið, 
utbyggingarskeiðið og 
framleiðsiuskciðið. Umsit- 
ing, I>a*ði almcnn og privat, 
cr við i øllum trimum ikeid- 
um. Tað sama er galdandi 
vid ta*naatum. Anlcggs 
virksemi og avleitt virk 
semi cr ikki við t tí fyrsta 
skeiðinum.

A  teimum utbúgvingum, 
ið eru listaðar. sæst, at stor 
ur torvur verður á samfel- 
agsfrøðingum, Uldutæn- 
astum og tryggingartæn- 
astum Aðrar ta*nastur. 
sum stórur tørvur verður á, 
eru umhvørvisfreðingar. 
sjukra og heilsurekt og 
sakførarum.

Ungfólk og onnur cru 
longu byijað at leita eftir 
útbúgvingum. ið hava við 
oljuvinnu at gcra, men 
nakor beinletðis føreyskur 
oljuútbúgvingar-politikkur 
cr ikki komin i gongd cnn. 
Hetta kann vera gjørt við

til døntis at scta krev ttl tey 
feløg ið søkju um loyvi at 
lcita efttr o|ju rundun um 
Føroyar. Nlillum annuð 
kann vcra kravt, at oljufcl- 
øgini halda skeið og cvnis- 
lcstrar i Føreyum, gera 
studningar fyrí lesandi før- 
ovingar, stuðla førevskunt 
útbúgvingarstovnum, lata 
undirvisingarutgerð og 
scta i verk, taka lut i og 
figgja granskingar- og 
mcnningarv’irkscmi í Før- 
oyum.

Lokkn und irv ísarar  
vid skattalætta
I Noregi bvrjaðt oljuunthr- 
vismgarpolitikkurin longu 
í 70-unum. Stórur tør\ur 
var a lærarum og ntiUum 
annað lokkaðu norðmenn 
útlendingar til lundið við at 
bjóða tcimum tvcy skatta- 
fn ar. Eismi blivu norð- 
menn stuðlaðir ftggjarliga. 
so ieitast kundi ut um land- 
ið at vinna sær utbúgving 
og reyndir innan oljuvinnu 

Úrslitið sast skjótt. 
Longu 10 ár ertir at fyrsta 
oljan varð funnin sótu

norðmcnn við reyndum ur 
sjó- og fiskivmnu t 9 av 10 
størvum, ið bóru sjóvinnu- 
ligt bra.

Hvumu utbug\ingarnar 
innan olju skulu skipust i 
Føroyum, sigur nevndin 
einki beinleiðis um I fra- 
greiðingini verður skrivað 
um tvcir møgulctkar Anttn 
skula vit folk hcr á landi 
elia verða tey send uttíui- 
lands. Um  ein grundut- 
búg\ tng av einum øUa øðr- 
um slag var i Føroyum, so 
kundi næmingunn farið 
uttaniands at tikið serút- 
bugvingina. Afturat hesum 
cr Hjálvandi ctsim møgu- 
lciktn at taka ailu útbúgv- 
ingina uttanlands. Fyrí- 
munurin við at taka alla 
útbugvmgina uttanlands 
er, at fólkið fer at hugsa al- 
tjoða og at hesm mátin at 
skipa utbugvingar er bilig- 
ari. Fyrimunurin at hava 
utbugvmgarnar i Føroyum 
cr, at tað stuðlar undir citt 
fakhgt umhvør\i t land- 
inum.

Danir sinnaðir fyri ríkis- 
felagsskapi við Føroyar

20-2 til hinar

F]in donsk vdjara- 
kanning um, hvørja 
støðu danir hava til 
ríkisfelagsskapin við 
føroyingar og grøn- 
lendingar er nú al- 
mannakunngjørd. 
Kanningin ví.sir greitt, 
at flestu haldu at fel- 
agsskapurin millum 
hesi trý londini er til 
gagns fyri danir, eins 
vji*1 og hann er tað 
fyri hinar partarnir.

Snqrri Brend

Eg cr sera fegin um ht*8Í 
tølíni. Tey vátta Iicrt ver- 
andi atøðu. Sjálvandi huva 
vit ábyrgd fyri, hvuHHu tað 
gongst teimum londum, 
Hum vit senda so stórar 
|ieningau|)|iha*ddir til. 
Men best er sjálvandi, um 
tcy sjálvi linna loysnir á 
trupullcikunum.

Sjálvan olavsøkudag al- 
mannakunngjørdi danska 
hlaðið -Pulitiken** cina 
kanning, sum m a. skuldi 
lýsa, hvøija støðu danir 
hava til i ikisfclagsskapin 
við føroyingar og grønlentl- 
ingar.

Kanningin víair greitt, at 
tey flcstu av teimum 953 
spurdu halda, at fclags- 
skapurin inillunt hcsi trý 
londini^ er til gagns fyri 
danir, cins væl og hann er 
tað fyri hinar partarnir.

llanski uttanríkisráð- 
harrin, Nicls Helveg 1‘eter- 
scn fcgnast sum vera man 
um úrslitið. Mcn í Pólitiken 
lcggur hann tó dent á:

- Vit ciga framhaldandi 
at lurta eftir føroyingum og 
grønlenuingum. Vit mugu 
fylgja víc I við gongdini, og 
ansa cflir •kolom-hold- 
ningum*.

Tað cr Vilstrup-stovnur- 
in sum gjørt hevur hesa 
kanningina, sum varð 
gjørd stutt undan vitjanini 
hja dratning Margretu og 
fylgi hennara í Føreyum t 
hcsum døgum

Eingin ivi tykist vcra um, 
at millunt danir ríkisfcl- 
agH.skapurin er ein sjálv 
sagdur lutur og veruleiki i 
politiska landslagnum, 
sum lítið orðaskifli er um.

Danskir myndug- 
leikar vísa 
vantandi virð ing
Mcn í kanningini vcrður 
kortini vist á, at ein fjórð-

'■  A

ingur av teimum 953 
spurdu íkki hava gjørt sær 
eina meting um hetta mal- 
ið. Hetta harntar forntann- 
in í VinHtra-flokkinum, 
Uffc Ellemann-Jensen al- 
mikið.

Við blaðið sigur hann, at 
ein kann bcra ótta fyri, at 
nógvir danir meta ríkisfel- 
agsskapin sum nakað 
sjalvsagt -  sum eitt, ið ikki 
cr neyðugt at hugsa um 
ella tak j støðu t il.

-  Tíverri hevur stjómin 
hjálpt væl til i 8o máta, við 
at vísa vantandi ahuga d la  
virðing fyri felagsskap- 
inum á týdningarmiklum  
økjum, sigur Uffc, og visir 
h»*r til Føroyahanka-málið 
og viðferðina av grøn- 
lcndska hcnnastýrinum f 
tosinum um kjamorkuna.

Uffe vísir á, at tørvur cr á 
nógv størri donskum, polit- 
iskum skyldum i rikisfel- 
agHskapinum. Annars er 
vandi fyri, at tað kó<fnar í 
líkasælu.

Kekkar í hópatali 
uttan endam ál
Aðrir danskir politikkarar 
hava sagt frá hugsan síni 
um ríkÍHfclagsskapin, nú 
kanningin er vorðin kunn- 
ug fyri almenninginum.

Per Stig Møllcr úr Kon- 
servativa Flokkinum hev- 
ur áður skotið upp at hava 
ein áriigan fund millum 
tinglimir úr øllum trimum 
londunuin, solciðis at cin 
kann styrkja felagsskapin

- Hcr var so møguleiki í 
friði og náðum at tosa um 
trupullcikamar, og kanska 
loysa onkran tcirra, sigur 
hann.

Kirstcn JacobHen úr 
FramhurðHflokkinum er tó 
munandi mciri hvassorðað 
cnn Per Stig Møllcr. Hon 
Htgur hart út, at danir ikki 
longur eiga at skriva út

V ibeke Lars«*n, 
ríkÍHum bodskvinna  
s igu r vclja rakann in gu r  
vísa, at e in  Q órð ingur  
av føroy ingum  ynskja  
sjálvHtýri. M en tá 
atkvøtt ve rð u r v ið  
løgtingsva l e r  hesin  
Q órð ingurin  m inkaður  
hcilt n ið u r í  13%

Føroyingar haldít seg 
framat í altjóda fót- 
tHiltskappingum, men 
illa gongst at fáa 
nakað líkinda úrslit 
burturúr. I teimum 
fyra dvstunum, sum 
GÍ og KÍ hava spælt 
hesa seinastu vikuna, 
varð tað til eitt samlað 
tap uppá 20-2.

L kik Laaoai.

Úrshtið hjo KÍ imóti Ypesti 
Hudap»*st á Svangaskarði 
mikukvøldið var heilt gott. 
Eitt litið taj) og framman- 
fyri tvær fcrðir. Dysturin 
endaði 3-2 til Hudapest - tað 
vóru Olgar Dunielsen og 
Kurt Mørkøre, sum skutu 
málini hju KÍ.

í Glasgow gckk ikki so 
vid lyá tlí. Na*rum 50000 
áskoðarar sou tcirra Ran- 
gcrs vinna 6-0. Samanlagt 
tapir GÍ 11-0 og KI stendur 
samanlagt við cinum tapi 
uppá 9-2.

Hví vera vid?
Sjálvt um dystimir hja Gl 
vom i einari undankapping 
til ('hampions leaguc, so 
vísir únditið, at langt er á 
mál, um hugHÍngur skal 
vera um at gera seg gald- 
andi i tílikari kapping. Hara 
tað at slcppa víðari til fyrsta 
umfar er eitt odnartuk. 
Skulu tey føreysku liðini 
taka lut i tfltkarí kapping? 
Tað skulu tey óiva, mcn 
spumingurm cr, um tað 
ikki er til meira skaða enn 
gagn. Menn koma aflur úr 
útlondum við einum so stor- 
um tapi, at tað tekur fleiri 
vikur at fóa teir uppá fót- 
bóltssálarliga riettkjøl Túr- 
urin uttanlads vísti spæl-

arunum, at tcir kanska 
kunnu brukast her a klett- 
unum. men har úti hava 
teir einki at gcru Dreym- 
urin um eitt uppihaíd í 
cinunt donskum aðrudeild- 
arfelag er farin t sor 

Vit em við fyrí at læra! 
Tað plagar at vera niður- 
lagið. So er spurnmgurín, 
hvussu teingi vit tima at 
hoyra um hendan lærdom í 
longdim Kanska áttu før- 
ovsk fótbóltHlið at leitað sær 
eftir øðrum kappmgum enn 
teimum storu llm  leikur 
gougur sum hann gortgur, so 
vcrður ikki lcingi áðrenn 
føroysku liðini renna eftir 
bóltinum uttan at nakar 
áskoðari stendur rundan- 
um vøllin og heppar. Kolk 
vilja hava eitt hampuligt 
urslit av og á. Ikki bara tvey 
mal tá ið hinir fáa niggju

Øil eru vit 
Nerfrøóingar
Tað goða við fótbóltinum er, 
at hann er rundur. Tá ið tú 
ikki timir at hava nakað at 
gera við hann longur, so er 
bert at spurko til hann 
Hetta eru føreyingar i ferð 
við. Askoðuramir eru ikki 
so talstorkir longur. I-and«- 
dystir, fyrstudeildardystir 
og stoypafinalur samla ikki 
meira «*nn nøkur hundrað 
fólk. Fothóltsleiðarar áttu 
at sæð avaringartokinini. 
Okkurt mó gerast við kajijj- 
ingarskipanina Ikki hara 
brayta nøkur s«*kund her og 
nukrar rangstøðusenti 
mctrar har Føreyskur fót- 
bóltur cr tað, hann er, og so 
má støða takast út frá tí. Vit 
eru ikki storir í hesi rundu 
leðurverð, so tíðin er komin, 
har vit áttu at funnið 
okkum nakrar javngamlar 
at spælt við.

K urt M ø rkø re  skjeyt eitt av teim um  tveim um  m ál- 
unum , Hum KÍ f«*kk imóti Rudapest, m en hvat nytt- 
a r  tað tá ið h in ir fáa  niggju

kekkar og loysa toymamar.
-  Hetta er ein hkusæla, 

sum mær als ikki dámar. 
Tá vit lata pening, huva vit 
eisini rætt til eftirlit av, 
hvussu teir verða brúktir 
Tað, «*g dugi at siggja, cru 
tað ikki tey veikastu t Før- 
oyum og í Grønlandi, sum 
fáa gagn av toimum, sigur 
framhurðskvinmm.

(ii'onlnnd og  
nútíðin
Grønlcndingar em  ikki 
serliga bilsnir av positivu 
hugsanini i hesi seinastu 
kanningini um ríkisfelags 
skapin. Hans I'avia Kosing 
úr Siumut-flokkinurn, sum 
er óalmcnnur róðgevi í 
grønlendskum máluni hja 
Ptml Nyrup Kasmussen 
sigur við hlaðið:

-  Eg havi varnast hetta, 
tí eg eri so nógv í Danmark 
Eg havi eisini verið úti fyri, 
at dunir føla ringa sam- 
vitsku mótvegis Grønlandi. 
Mcn áttu vit framhaldandi 
at verðið verandi í fortíðini, 
sum ifjoragarður ella fom- 
gripasavn?

Grønlund h«*vur flutt 
seg mótvcgis nútíðini eflir 
bert 30-40 árum, og tí er 
greitt, ut hetta kann geva 
trupulhúkar, sigur hann.

Hunsara fatan er somu 
leiðis, at danir, sunt fara til 
( írønlands nú á døgum, cru 
veruliga áhugaðir i land- 
inum. Teir fara ikki bert 
hagar at vinna sær pening.

-  Sjálvandi fínnast enn 
smáir kongar, sum í Dan 
mark fx*rt vórðu mettir 
sum hovgekkar. Men sani 
anumtikið er munaiuli 
størri virðing í dag fyri 
Grønlandi.

Form annin í danskn Vin.stra-flokkm um , llffc  EIU*- 
mann-JenM*n HÍgur, at ein kann bcra  otta fyri, at 
n«)gvir d a n ir  m eta rikisf«‘lagsskap in  sum nakað  
sjalvsagt -  Hum citt, ið ikki c r  n«*yðugt at hugsa um  
clla taka stnðu til. -  T íverr i hevu r Htjórnin h jálpt 
væl til í ho máta, við  at vísa vantand i áh u ga  e lla  
virðing fyri felagHHkapinum á týd n ingarm ik lum  
økjum , Higur Uffc, m.a. við  føroynka hunkam aiinum


