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Ðrøv til Dimmalætting

Oljan - marknadar- 
trætan vid bretar

Tó hevur ljóðað, at em-Eitt tað tydningarmiklasta 
mál. sum enn ikki er loyst, 
er marknaðartrætan við 
bretar.

Soleiðis sum ríkisrættar- 
liga støða okkara er, er 
hetta eítt mal. sum skal eit- 
ast at vera røkt av danska 
uttanríkismálaráðnum 
mótvegis bretum, og tá Før- 
oyar enn eru øki hjá stats- 
ministaranum. so eru tað 
hesir báóir raðharrar, sum 
førovingar umvegis skulu 
samskifta við.

I 1990 varð ein samráð- 
ingamevnd við embætis- 
monnum sett við einum 
dana sum formanni, men 
varð hesin skiftur út í 1992 
við Áma Olafsson (serkøn- 
an í førovskum viðurskift- 
um) sum formanni. Hesar 
samráðingar hava nú sjey 
ar a baki, men enn stendur 
í botni.

Tá statsministarin var í 
Føroyum fyri stuttum, 
segói hann seg til reiðar 
saman við landsstyrinum 
at viðgera málið á hægsta 
politiska sligi. men stðani 
er einki nýtt frætt í mál- 
inum.

bætismannanevndarfor- 
menninir hava ávíst sam- 
band, uttan at nakað itøki- 
ligt er i ljósmála.

Fólkatingsval er útskriv- 
að, og vit vita ikki, hvør ið 
situr í stjóm í Danmark 
aftan á valið, so í so máta 
hongur málið í leysum lofli, 
um embætismannanevnd- 
in ikki kemur longur áveg- 
is við eini møguligari semju 
at leggja fyri poiitisku 
myndugleikamar.

Hetta er enn eitt prógv 
fyri, hvussu alneyðugt tað 
er, at vit sjálvir umsita okk- 
ara uttanríkismál, sum í 
hesum føri snúgva seg um 
framtíðarlagnuna hjá hini 
føroysku tjóðini.

M ar kn aðartr ætan við 
bretar er størsta mál, -  síð- 
ani fiskimarksútflytingina 
-  sum vit føroyingar polit- 
iskt skulu loysa í mili- 
umlanda / altjóða høpi.
Vit áttu og fingu rættin til 

fiskin innanfyri 200 fjórð- 
ingar fiskimarkið (miðlinja 
til grannar). Hetta máJ var 
heilagt fyri Tjóðveldis- 
flokkin at fáa loyst, og hó-

ast politiska mótstøðu her 
á klettunum og uttanfyri, 
so eydnaðist við treiskni at 
fáa semju við Noreg, ísland 
og Bretland -  báðir teir 
seinnu við einum geira, 
sum báðir partar kannaðu 
sær.

Geirin millum bretar og 
okkum er á leiðini, har 
osemja stendst um undir- 
grundarmálið -  men tá eg 
sum limur í uttanlands- 
nevndini havi ávísa tagn- 
arskyldu, so loyvir henda 
mær ikki at koma nærri 
inn á samráðingarstøðuna.

Men hetta stórmál eigur 
ikki uppá kvamsvís at lít- 
ast upp í hendumar á sam- 
bandshugaðum / samríkis- 
hugaðum poiitikarum, sum 
ikki líta fram eftir til einar 
frælsar Føroyar, -  taó vildi 
verið tað sama sum at givið 
børnum svávulpinnar í ein- 
um hoyggjhúsi.

Tey komandi ættarliðini 
skulu fáa tað, sum er í und- 
írgrundini (olja og gass), 
eins og tey fingu tað, sum 
svimur í havinum við 
fiskimarksútflytingini, 
sum Tjóðveldisflokkurin

við tógvi stríð fekk undir 
land.
Tað er tí umráðandi, at vit 

staðiliga beija okkum fram 
til at gerast ein fræls tjóð, 
og á røttum stað vísa á ST- 
samtyktina frá 14. des. 
1960, hvar eisini danir 
vóru við til at viðurkenna, 
at ein og hvør tjóð, sum 
sjáiv vil tað, skal fáa sítt 
fulla politiska tjóðarfrælsi, 
og eisini fáa ta neyðugu 
hjálp til sjáivhjálp, sum er 
neyðug.

Hetta er altjóða rættur, 
hvørki meiri ella minni -  
hví skulu vit ikki gera 
nýtslu av honum. tá flest 
allar aðrar tjóðir hava nýtt 
hann -  ella skulu vit fram- 
vegis vera einasta fólk í 
heiminum, sum ikki vil liva 
sum fræls tjóð.

Jógvan Durhuus
løgtingsmaður

Ávaring ímóti at spjaða
Jarmund Steinkross, 
formaður í Tvøroyar 
Handverkarafelag, 
heitir á limir felagsins 
um at standa saman 
og ikki lima seg úr 
Føroya
Handverkarafelag

Nú 'fvøroyrar Handverk- 
arafelag á eykaaðalfundi 
fyribils hevur avgjørt at 
siga limaskapin í Føroya 
Handverkarafelag upp, eru 
nógvir spumingar, sum 
standa ósvaraðir, og sum 
limirnir á Tvørovri eiga at 
verða mintir á.

Tað er ikki lætt at minn- 
ast til allar tær avieiðingar, 
ein slík útliman kann hava 
við sær, tá hesin eykaaðai- 
fundur varð innkallaður 
við minni enn dags fráboð- 
an, og tá tað á einum slík- 
um fundi verður tosað um 
so nógv annað í senn.

Sambært lóg Føroya 
Handverkarafelags um út- 
liman er tað galdandi, at 
uppsøgn skal vera stjómini 
í hendi tríggjar mánaðir 
fyri aðalfundi, so tað fyrsta, 
ein útliman kann koma up 
á tal. verður í mai 1999. Tað 
kann henda nógv til ta tíð. 
THF fer at hava tveir aðai- 
fundir fyri mai 1999.

Hvønn týdning FHF hev- 
ur fyri lokalfeløgini, stóð

sína roynd, tá royndarbor- 
ingin skuldi fara fram í 
Lopra. ígjøgnum norður- 
landa- og altjóða samstarv. 
sum FHF er við í, var tað 
Dansk Metalarbejderfor- 
bund. sum vegna FHF tók 
sær av samráðingum við 
Danop og Dopas. Við tað at 
DM eigur sáttmálamar, 
sum arbeitt verður eflir í 
oljuvinnuni, hevur FHF 
fyri fleiri ámm sfðan 
tryggjað sær hetta sam- 
starv. í Lopra vórðu allir 
útlendingar innlimaðir í 
FHF, aðrenn teir komu til 
Føroya. Hvøijir trupulleik- 
ar kunnu stinga seg upp í 
eini oljuvinnu. um limir á 
Tvøroyri velja at standa 
uttan fyri eksklusivsátt- 
málan, fer tíðin at vísa.

í dag hevur FHF sátt- 
mála við Føroya Arbeiðs- 
gevarafeiag og Handverks- 
meistarafeiag, og hesir 
sáttmálar ganga ikki út 
fyrr enn um fýra ár. Eg 
haldi, at tað verður ómøgu- 
ligt at standa uttan fyri 
FHF, tí tá hava vit ongan 
sáttmála. Meistarafelagið 
fer eisini at fáa trupulleik- 
ar av hesum, tí teir hava 
bundið seg til bert at hava 
limir úr FHF til arbeiðis.

Nú Føroya Handverks- 
meistarafelag er blivið 
limur í Føroya Arbeiðsgev- 
arafelag, er tað fyri meg 
heilt natúrligt, at FHF 
gerst limur í Føroya Ar-

beiðarafelag. Nú ein olju- 
vinna er í umbúna, er neyð- 
ugt, at FA og FHF siá seg 
saman, tí spjaðing í hesum 
tíðum er ørvitistos. Tað 
standa nógvir spumingar, 
sum feiøg okkara í felag 
kunnu loysa.

Vit hava ein góðan sátt- 
mála, har limimir í FHF 
kunnu fáa pensión út- 
goldna um nøkur ár. Hvat 
slag av pensiónsskipan, fel- 
agið skai hava, er ikki av- 
gjørt enn, men tað sum um- 
ráðandi er, at meistaramir 
nú gjalda í%  til pensión, og 
um eitt ár verður hetta 
hækkað til 2&. Harum- 
framt hava teir bundið seg 
tii at gjalda ein halgidags- 
grunn. har handverkarar 
um nøkur ár fáa løn út- 
goldna fyri skeivar halgi- 
dagar. Útgjaldið úr hesum 
gmnni, umroknað á allar 
tímamar í einum ári svar- 
ar til eina hækking í tíma- 
iønini uppá 3,52 kr. um 
tíman.

Tað at feiagið í Havn 
hevur ætlanir um ein pen- 
siónsgrunn sjálvir, kunnu 
teir gera, tí teir eiga pengar 
at seta av sum stovnsfæ, 
einar 10 til 12 mió. kr. til 
300-350 limir. Tað er einki 
annað einstakt íelag í FHF, 
sum kann reisa hesa upp- 
hædd. Hvussu limimir á 
Tvøroyri kunnu koma at 
fáa nakran fyrimun av pen- 
siónini í Havn uttan at

vera limir í Havn eila at 
gjalda tað sama. sum limir- 
nir í Havn hava goldið til 
stovnsfæið, við at lima seg 
úr FHF, kann tykjast løgið.

Ein pensiónsgrunn kann 
eitt felag sjálvt umsita, 
men nýggju lógimar á hes- 
um øki em beinharðar, og 
hesum lógurn slepst ikki 
undan, hvat viðvíkur eftir- 
liti og aktuari. Fyri at 
tryggja eitt fast útgjald 
skal stórur kapitalur bind- 
ast. Til dømis, eitt útgjaid 
uppá 100 kr um mánaðin 
bindur ein kapitai upp á 
10.000 kr. 2000-3000 kr. 
um mánaðin bindur 300- 
400 túsund kr. uppá navn- 
givnar persónar.

Eg vil heita á limirnar 
um at vera vamar og 
standa saman. Hvat fáa 
limimir á Tvøroyri burtur- 
úr at lima seg út úr FHF, 
uttan at teir missa tey 
rættindi, teir í dag hava í 
teimum sáttmálum, sum 
FHF hevur.

Hvat sigur Føroya Hand- 
verksmeistarafeiag, um ein 
stómr partur av limunum 
stendur við ongum sátt- 
mála? Men tað fáa vit at 
síggja í mai mánaði, tá 
FHF heldur aðalfund.

Tvøroyri 6. mars 1998
Vinarliga
Jurmund Steinkross,
formaður í Tvøroyrar
Handverkarafeiag

K ristiligi Fó lkaflokkur 
aftur á fólkatingi
og í Noregi hevur 
KrF meira enn 5. 
hvørja atkvøóu

Kristiligi Fólkaflokkurin í 
Føroyum fagnar teirri 
framgongd, sum Kristiligu

Fólkaflokkamir í dag hava 
í Norðurlondum. Fólka- 
tingsvalið í gjár førdi so- 
leiðis danska KrF inn aftur 
á Fólkating, og í Noregi 
hevur KrF stjómarvaldið 
og fær undirtøku frá meira 
enn 5. hvørjari atkvøðu.

Tað er lívsvirðini, familju- 
politikkurin, barnastyrkur 
og heimið, sum Kristiligu 
Fólkaflokkamir í Norður- 
londum føra fram, ið fær 
økjandi undirtøku. Barna- 
styrkurin, teir nú í Noregi 
ætla at seta í verk við

32.000 kr. til hvørt barnið, 
hevur sum fyrimynd tann 
føroyska bamastyrkin, ið 
meirilutin á løgtingi fyri 
nøkmm ámm síðan setti 
úr gildi.

Korini hjá bømum, fa- 
miljum og heimunum í 
Føroyum, sum eru alt 
annað enn væl fyri, verða 
avgerandi broytt, um KrF í 
Føroyum fær ta undirtøku, 
sum Kristiligu Fólkaflokk- 
arnir í hinum Norður- 
iondum nú tykjast at fáa.

KrF í Føroyum brynjar 
seg tí nú til løgtingsvalið og 
vónar at fáa so góða undir- 
tøku, at tað slepst ikki 
undan at seta nenda fa- 
miljupolitikk aftur í verk 
eisini í Føroyum.

N iels Pauli Danielsen 
Kr.F

Niels Hauli Danietsen millum norska K jell Magna fiondevik  og  danska Jan 
Sjurwn á fundi hjá Norðurlendsku kristiligu  fólkaflokkunum  saman við
Gunnari Martens, fýrrverand i rík is le iðara  í  Belgia

Flogvøllur
Nú kjakið um flogvøilin 
aftur er farið at spøkja, vil 
eg við hesum koma við 
nøkrum viðmerkingum.

Hoyrdi í útvarpi og sjón- 
varpi tveir tjóðveldis- og 
fólkaflokstingmenn so av- 
gjørdar siga íløgur í ver- 
andi flogvøll vera eina 
lappaloysn, tí vøllurin ong- 
antíð fer at blíva nóg góður, 
sjálvt um vit fleiri ferðir 
hava hoyrt menn, sum 
hava betri skil á flúgving, 
siga tað mótsetta. Einasti 
bági er, at vøllurin er í 
styttra lagi, hóast hann 
kann brúkast til ílogførini, 
sum flúgva upp á Føroyar í 
dag. Tað hevði verið ynski- 
ligt, at vøllurin bleiv longd- 
ur 200-500 metrar, sam- 
stundis sum ein glíðivinkul 
verður gjørdur.

Nú valár er, eru somu 
politikarar aftur famir at 
tosa um framtídar flogvøll, 
og sjáivandi er tað besta 
plássið í Føroyum Glyvurs- 
nes. Men hetta er ikki so, 
tað vita teir báðir væl, tí 
sambært kanningunum, 
sum hava verið, er hetta 
ikki best egnaða plássið í 
Føroyum. Men alt skal 
liggja so nær Havnini, so 
hjá teimurn er ongin ivi, 
framtídarflogvøllurin skai 
liggja á Glyvursnesi.

Sjálvt um teir eru full- 
greiðir yvir, at vit í Føroy- 
um í dag nóg illa hava ráð 
at hugsa um ein nýggjan 
flogvøll, blíva teir við at 
jabba um flogvøll á Glyv- 
ursnesi og royna við øllum 
snildum at forkoma eini 
útbyggjan av verandi flog-

vølli, sum vit saman við 
dønum hava møguleika at 
gera.

Míni ráð til báðar polit- 
ikaramar skulu vera, at 
teir ístaðin fyri at tosa um 
nýggjan flogvøll, sum vit 
sjálvir skulu gjalda -  og tað 
hava vit ikki ráð til, tí 
iandið er nóg skuldarbund- 
ið, sum er -  ístaðin leggja 
alla orku í at fáa niðurgold- 
ið verandi skuld, og ikki 
bert hugsa um, at alt skal 
liggja so nær Havnini sum 
møguligt. Tað er stuttskygt 
at hugsa soieiðis.

Mín vón skal tí vera, at 
løgmaður roynir at skunda 
undir loftferóslumyndug- 
leikarnar, soleiðis at ein út- 
bygging av verandi vølli 
kann verða sett í verk 
skjótast tilber.

Til seinast fari eg at 
spyija fólkafloksting- 
mannin, hvat hann meinar 
við, tá hann sigur, at ein 
nýggjur flogvøliur á Glyv- 
ursnesi fer at kosta 500 
milliónir, og um hann kann 
siga okkum, hvør hevur 
gjørt hesa meting?

Er hetta bert tøl, sum em 
tikin úr leysari lufl? -  Tí 
tað kann ikki bera til, at 
ein løgtingsmaður bara 
skai koma við nøkrum tøl- 
um, sum allarhelst eru á 
heilt skeivari leið, tí niðan 
fyri 1,5 milliardir sleppa 
vit neyvan at gjalda fyri 
ein nýggjan vøll við øllum, 
ið hartil hoyrir, sjálvt um 
hann verður bygdur á 
Glyvursnesi.

ed

Frítt porno
Eg eri í løtuni staddur niðri 
í lestrarørindum, og havi 
eg tí ikki fylgt pomokjak- 
inum sjálvur, men gjøgn- 
um vinfólk og foreldur, 
haldi eg meg hava flngið 
eina rættiliga klára mynd. 
Harafturat kann sigast, at 
hetta kjak er einki nýtt 
kjak, so eg minnist enn 
støðuna hjá teimum víð- 
gongdu vongunum.

Nú kjakið hevur fíngið 
nýtt lív, við at sjáivútróptir 
apostlar royna at bannlýsa 
kynslívið, kann eg ikki lata 
vera við at taka til orða 
ímóti hesum ørskapi. Eg 
hvi, sum er, í einum sam- 
felag, har pomo er frítt, 
fólk kunnu brúka porao til 
inspiratión til kynsiívið, 
einlig kunnu fáa hjálpar- 
tól, ella fílmar og bløð, ið 
kunnu gera teirra einsemi 
stutthgari, pør kunnu 
krydra teirra kærleiksiív. 
Harvið gerst sex stuttligt, 
sjálvt eftir fleiri ár. Pomo

er soieiðis ofta ein miðit 
fyri størri gleði og kyns- 
ligari nøktan.

Tey, ið ikki eru áhugað, 
kunnu bara lata vera við at 
brúka hetta. Eg eri væl- 
vitandi um, at ymsir snæ- 
vurskygdir og forstýraðir 
persónar longu hav dømt 
meg sum ein verri grís, 
men hetta sigur meira um 
tey enn um meg. Eg havi 
eitt natúrligt forhold til 
pomo, onkuntíð er tað 
stuttligt sum kryddarí, 
men tað er so tað. Eg 
blandi meg ikki í kjakið, tí 
eg havi ein øðiligan tørv á 
inspiratión, men tí, at um 
eg eila onkur annar hevur 
hendan tørv, so skai eingin 
annar siga, at vit ikki 
mugu.

Eg hevði nokk ongantíð 
verið vorðin tann avbalan- 
seraði og vælfungeraði per- 
sónur, var tað ikki fyri tey 
pomobløðini, sum góvu 
mær tað fyrsta innlitið í

kynslívið. Annars var eg 
kanska blivin eitt gamalt 
grenj, sum hevði ilt í reyv- 
ini yvir, hvussu onnur 
livdu, hvat onnur máttu 
síggja, og hvat onnur 
høvdu brúk fyri. Eitt sind- 
ur av nakinleika skaðar 
ongan, kanska heldur 
tvørturímóti.

Eg var so glaður, tá eg 
hoyrdi, at sjálv gamla há- 
borgin hjá sensuri Útvarp 
Føroya, var farin at hýsa 
einum kynslívspostkassa 
fyri ung. Ung fóik, ið vaksa 
upp í einum samfelag, ið 
við lóg útihýsir nøkrum so 
basalum sum paring, hava 
brúk fyri vegleiðing fyrí at 
hava nakran møguleika 
fyri at blíva vælfúnger- 
andi. Men nú loypa hesir 
somu sjálvútróptu apostlar 
á hesa sending, og vilja 
útihýsa henni. Hvat melur 
í heysinum á sovorðum 
fólki?

Tað er ein syrgilig støða,

at politikkarar blanda 
kristindóm upp í fjølmiðla- 
politikk, eru vit ikki komin 
longur enn so? Hvar eru 
teir poiitikkamir, sum ha- 
va dirvi til at avskaffa 
handan avoldaða pornopo- 
litikkin í Føroyum? Vísið 
eisin Føroyar eru eitt frítt 
land, har fólk kunnu hugsa 
frítt uttan at verða forfylgd 
av víðgongdum trúarbólk- 
um.
Annars haidi eg, at tað er 

burturvið yvirhøvur at 
tosa um slíkt í hesi sam- 
skiftis verð, intemetið hev- 
ur longu opnað eitt portur, 
so eisini føroyingar kunnu 
uppliva porno, vónandi 
kann hetta skapa eitt 
meira nátúrligt forhold til 
evnið.

N iels Uni Dam
yrkjari, rappari og lesandi

Til Hergeir Nielsen tjóðveldsmann
Ein persónur sum tú, sum 
hevur nussast í so nógv ár 
við danskaraløn sum lær- 
ari, og hvørja ferð tú kemur 
í Dimmu við tínum briksli 
um alt, sum er danskt og 
hvølvur lortaspannir eftir 
ølium og ongum, tú skuldi 
skammast av tær.

Bara myndir í Dimmu av 
tær vísur, tína bitturheit, 
so eg hopi, at bømini á

skúlanum sum tú hevur 
ansvar av, fáa eina positiva 
upplæring.
T í eg nevni teg fyri persón, 

kemur av tí, at eg havi 
ongantíð sæð nakað mann- 
fólk í tær og nógvum øðrum 
føroyingum, sum ganga við 
góðum jobbum við dansk- 
ari løn og samstíðis spilla 
sín arbeiðsgevara út. Hvis 
tú og aðrir ein dag biíva

mannfólk, so sigi jobbin frá 
tykkum og biðið hvalbing- 
ar um at læra tykkum í 
kolaminini at arbeiða fyri 
dagligt breyð. Tá skal eg 
velja tykkum.

Tí ongin av tykkum tjóð- 
veldismonnum kunnu 
standa fyri tykkara egna, 
tíansheldur at stýra lands- 
ins leiðsiu, tað er so svak- 
liga galið í flokkinum at tit

sjálvur vita ikki, hvør er 
formaður í flokkinum.

So eini góð ráð til síðst. 
Tit, sum halda tykkum 
vera tjóðveldisfólk, biðið 
um limaskap í Sambands- 
flokkinum, so koma tit at 
iæra dicipiin, fólkasið, øko- 
nomi og sjálvsábyrgd.

M einhard Andreasen

Viðmerkingar

Valið í Vágum
Hópur av vágafóikum 
staðfestu enn eina- 
ferð, at undirsjóvar- 
tunnilin og flogvøll- 
urin eru týđningar- 
mestu málini fyri 
Vágar!

Ein avgjørd treyt fyri fram- 
haidandi virksemi og trivn- 
að í Vágum er fasta sam- 
bandið um Vestmanna- 
sund. Hetta er aftur avger- 
andi fyritreyt fyri at varð- 
veita flogvøilin og teir fyri- 
munirnar. hann gevur 
oynni.

Eingin skiiir hetta betur 
enn vágafólk sjálvi, og tað 
er tí ikki so løgið, at úrslitið 
av fólkatingsvalinum 
gjørdist óvæntað!

Valið er ein álvarsom 
ábending og ávarðing til 
ymsu poiitisku flokkarnar, 
at veljamir í Vágum vilja 
hava eina greiða støðutak- 
an, hvørt flokkamir eru 
fyri at laga lív í Vágoynni!

Nú var hetta valið eitt 
fólkatingsval, og sjáivur 
spumingurin um undirsjó- 
vartunnilin kom tí ikki 
beinleiðis til almenna um- 
røðu og útgreinan. At- 
kvøðugreiðslan var tí held- 
ur enn ikki spontan.

Men tii iøgtingsvalið 
komandi verður kannað út 
í æsir, hvaðani munabesti 
stuðulin kann væntast, og 
valið í Vágum verður tá av- 
gjørt við atliti til staðfest- 
ingina av hesum.

S lin g u r  í vulsinum
Hetta sæst best við at 
kanna valúrsiitið hjá Sjálv-

stýrisflokkinum til undan- 
farnu folkatingsvalini.

T í meðan Sjálvstýris- 
flokkurin vanliga hevur 
fíngið stuðui í oynni 
svarandi til landsúrslitið, 
fail hann fúllkomuliga 
niðurímillum til valið í 
1994.

Orsøkin var greid
Tá hevði Helena Dam á 
Neystabø nevniliga sett 
fram uppskot at útseta 
undrsjóvartunniiin, meðan 
undirritaði sum lands- 
stýrismaður royndi at 
trýsta hann ígjøgnum løg- 
tingið.

Til tað valið fekk flokk- 
urin tilsamans sjey (7) at- 
kvøður í øllum valdøm- 
inum, fyra í Miðvági, tríggj- 
ar i Sandavági og onga í Bø, 
Gasadali, Mykinesi elia 
Sørvági.

Nú tey tóku anna skinn 
um bak, og Sámal Petur í 
Grund fekk sekkin frá 
Sambandsløgmanninum, 
fekk Sjálvstýrisflokkurin 
undirtøku frá 333 veljarum 
úr øllum bygdunum uttan 
Mykinesi.

Hetta eru sanniliga greið 
boð úr Vágum!

Og tilmæii til mín flokk 
er eisini greitt: Takið fram- 
halandi undir við undir- 
sjóvartunnlinum ella tit 
missa mannin í Vágum!

Løgtingsmenninir 
stóðu seg
Vága tingmenninir, sum 
báðir eru búsitandi í Sør- 
vági, fíngu til fíggjarlógar- 
samtyktina fyri 1998 játt- 
aðar 20 mió. kr. til undir-

sjóvartunnilin og fingu 
haraflrat avsettar 20 mió. 
á ætlanini fyri 1999. Val- 
feløg teirra kravdu tá, at 
teir fóru úr samgonguni.

Nú flokkamir hjá teim- 
uin stóðu seg í heimbygd- 
ini, er sannlíkt, at teirra 
persónligu veljarar hava 
góðtikið teirra avrik. Verri 
sær út l\já iandsstýris- 
manninum úr Miðvági, 
sum hevði munandi aftur- 
gongd.

Sjálvur haldi eg, at ting- 
menninir gjørdu rætt at 
verða sitandi í samgong- 
uni, so hesar 20 millión- 
imar vóru útvegaðar og 
m.a. uppskotini um skatta- 
lættarnar og hækkaða 
bamafrádráttin koma 
ígjøgnum.

Hvør játtadi 
okkum pengar?
Fyri vágafólk er tað áhuga- 
vert at síggja, hvussu ting- 
fólk og flokkar atkvøddu at 
játta tær 20 millióniraar til 
undirsjóvartunnilin her- 
fyri.

< sí talva)
Meðan allur Javnaðar- 
flokkurin atkvøddi ímóti, 
gav serstakliga Fólkaflokk- 
urin málinum dygga undir 
tøku, og tað hevði verið 
heilt burturvið, um fólka- 
flokstingmaðurin úr Vág- 
um skuldi verið so ótakk- 
samur mótvegis flokk- 
inum, at hann koppaði 
samgonguni við hesi undi- 
rtøkuni in mente!

í hvussu so er, takkar 
undirritaði teimum. sum 
tóku undir.

Nú tað stundar til løg- 
tingsvalið, fara vágafóik 
sum sagt at kanna viður- 
skiftini nærri.

Tey flestu velja tíbetur 
sambært síni politisku 
sannføring, men rættiliga 
nógv fara kortini at at- 
kvøða, har týdningarmiklu 
lokalmálini fyri Vágar eiga 
besta stuðulin!

Sv. Aage EUefsen

Flokkur ja atkv. ikki
nei
Fólkafl.
(við Finnboga Arge) 6 x

0
Sambandsflokkurin 4 0 3
Javnaðarflokkurin 0 0 5
Sjálvstýrisflokkurin 2 0 0
Tjóðveldisflokkurin 1 0 3
Kristiligi Fólkafl. 1 0 1
Miðflokkurin 1 1 0
Verkamannafylkingin 2 0 1
Tilsamans 17 2 13


