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21 á ra gam al o g tingm aður
Yngsti madur í løgtinginum er 21-ára
gamli Jákup Sverri
Kass úr Sjálvstýrisflokkinum og t ó k við
sessinum, tá Helena
Dam á Neystabø varð
valđ í landsstýrið
I n (;i S a m u e l s e n

_____

Tríggir varalimir tóku sæti
á tingi á fyrsta fundinum í
gjár.
Talan er, umframt Jákup
Sverra Kass, um Eyðun
Viderø og Rúnu Sivertsen
úr Fólkaííokkinum, ið tóku
sætið hjá ávikavist John
Petersen og Anfinni Kallsberg. í fama skeiði sótu tey
eisini sum eykavald á tingi.
Tvey
onnur eykafólk

skulu kallast inn á komandi fundi, sum verður týsdagin, tá m.a. løgtingsnevndimar skulu veljast.
Talan er um eykafólkini
hjá Høgna Hoydal og Signar a Brúnni úr Tjóðveldisflokkinum.
Fjórði maður hjá Tjóðveldisflokkinum í Suðurstreymoy er Finnur Helmsdal, meðan Torbjøm Jacobsen úr Glyvrum fer at
taka yvir sessin hjá Signari
á Brunni, sum næsti maður
á
Tjóðveldislistanum
í
Eysturoynni.
Tríggir av landsstýrísmonnunum eru ikki tingmenn. Talan er um Eyðun
Elttør ur Sjálvstýrisflokkinum, Finnboga Arge úr
Fólkaflokkinum og Karsten Hansen úr Tjóðveldisflokkinum.

I n <;i S a m u e i -s e n __________

- Jú, eg eri ofla gliðin í olju,
og eg trívist væl við olju á
fingrunum, segði Eyðun
Elttør, eftir at hann var
valdur til nýggjan landsstýrísmann.
Orsøkin til at hann kann

sigu hetta er, at hann er
útlærdur maskinsmeistari
og tí vanur at vera í oljuroki.
Hann hevur siglt úti og
arbeitt sum maskinmeistari hjá SEV norðuri á
Strond. Seinastu tíðina
hevur hann havt starv í
Arbeiðseflirlitinum.
Eyðun Elttør sær fram til
uppgávuna sum oljumálaráðharri.
- Hetta er ein stór og
sera sptmnandi uppgáva.
Nú skulu vit sjálvandi fyrst
hava serfrøðingamar til at
staðfesta, um tað veruliga
finst olja við Føroyar.
- Eg trúgvi upp á, at tað

Sýslum aður við
fíggjarm álu m
Tað bleiv Karsten
Hansen, sýslumaður
í Klaksvík, sum fekk
fíggjarmálini at
umsita íyri
Tjóðveldisflokkin
I ngi R asmussen _______

Y ngsti m aður á log tin gi v e rd u r ynsktur væ lknm in av næ styngsta manni,
J ø rg en NíclaSSen
iMynd Kalmnr)

O lju m ála rád h arri uttan olju
Fleiri tingmenn einamest úr andstøðuni, sjálvandi - høvdu
hug at skemtast við
nýggja landsstýrismanninum í oljumálum. Hann hevur
jú onga olju at glíða í
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er olja við Føroyar, og við tí
útgangsstøði ætli eg mær
eisini at fara til verka í
landsstýrínum.
- Hetta verður spennandi, og eg rokni við og vóni,
at tað arbeiði, eg kann
leggja eftir mær í landsstýrinum, verður til stóran
fyrimuns fyri alt samfelagið, segði Eyðun Elttør.

Tað hevur verið torført hjá
Tjóðveldisflokkinum
at
býtt landsstýrisessimar út.
Ikki fyrr enn klokkan 10
hóskvøldið - bara tólv
tímar áðrenn landsstyrissessirnir skuldu almannakunngerast - heitti Tjóðveldisflokkurin á hann
Men hann himpraðist
ikki og tók av.
- Eg visti av, at norðoyingar høvdu meg sum evni,
um tað ikki bleiv Fiskivinnumál, sum flokkurin
fekk at umsita, sigur Karsten Hansen, sum sostatt
var fyrireikaður.
Landsstýrissessimir
skulu jú eisini býtast út á
landið, leggur hann aflurat.

Sum skilst koma kommunumal eisini at hoyra
undir landsstýrismanmn
við figgjarmálum. Men hesum var Karsten Hansen tó
ikki vísur i, tá Dimmalætting tosaði við hann. I so
knappari vending var hann
spurdur Men hann ivaðist
kortini ikki í, at hann fór at
megna tað málsøki eisini
Stórar bygnaðarbroytingar
liggja fyri framman á kommunala økinum.
Karstt*n Hansen, sum <*r
oroyndur i landspolitikki.
heldur seg vera væl brynj
aðan at taka við avbjoðin g in i.

- Eg havi verið vanur at
standa við ábyrgd og eri
eisini vaksin upp í einum
politiskum heimi.
Pápi hansara, Frederik
Hansen, hevur verið løgtingsmaður, og stóð saman
við Erlendi Paturssyni á
odda fyri F'iskimannafelagnum, t*itt nú tá útróðrarverkfallið herjaði i 1954.
Karsten Hansen er næstformaður i Klaksvíkar býráð.

Karsten llansi*n, sk iftir
nú sýslum ansstorvid ul
v ið lan dsstyrisstarvið
(Mynd K n ln v i

Karsten Hansen fer at
miða eflir at føra ein var
ligan figgjar- og buskapar
politikk næstu arini, so
føroyingar eru førir fyri at
fáa sjálvstýri.
- Eg fari at arbeiða s«
leiðis, at vit skylda minm
tá eg leggi fra nuer, <*nn v it
gera i dag. Tað er bara »*in
spumingur um hugflog,
sigur Karsten Hansen.

JiJt í h eim

vió AtUuitic Airw ays

Eyðun Elttør,
fyrs ti føroyski
o|jum álaráðharri

kotland

(Mynd Kalmur)

Byrjunartilboð til Skotlands

U riaspostu r til H elenu
Formaðurin í Sjálvstýrisflokkinum, Helona Dam á Neystabø,
viðgongur, at tað er
ein uriaspostur hon
hevur fingið við at

skula umsita almanna- og heilsumál
í landsstýrinum
I n g i S a m u e l s e n _________

T á nývalda landsstýriskvinnan í almanna- og
heilsumálum verður biðin
um at koma við eini við-

merking til, hvussu hon
ætlar at fara til verka, er
hon skjót til ut lysu støðunu
sambært fremsta málsetninginum hjá nýggju sjálvstýrissamgonguni.
- Aðalmálið lýá okkum
er at fáa gjørt ein skilagóðan sáttmála við Danmark,
og í hesum sambandi er

almanna- og heilsuverkið
ein sera týðandi partur.
- Hja okkum er tað týdningarmikið at fáa fólkið við
f prosessina og at fáa verkið lagað betur til føroysk
viðurskifti.
- Almanna- og heilsuverkið skal fylgja við í hesi
menning, annars lx*r ikki

Brentwood Hotel, Aberdeen

til at fáa tað til at virka nóg
væl, sigur Helena Dam á
Neystabø.
Nýggja landsstýriskvinnan ásannar samstundis,
at tað eru fleiri økir, ið
treingja til at fáa eina
gjølla viðgerð fyri at fáa tey
til at virka betur, og her
nevnir hon í fyrsta lagið

22 - 25 Juni (mán-hós) á dupultkamarr

3««*' 2.500.

V iku sk iftistilb o ð
25 - 29 Juni (hós-mán) á dupultkamari

2.250.

IBUÐARFERÐ
Skene House, Rosemount Aberdeen

KARAVANFERÐ
Sundrum Castle Holiday Park Ayrshire

2. vaksin og 2 børn í 7 dagar:

Ellisform adurin rakti
skeiva knøttin
Flemming Mikkelsen, sum
er 67 ára gamal, er elsti
maður á tingi. T í fall tað
honum i lut at seta tingið
og at bjóða teimum nývaldu vælkomnan.
Flemming Mikkelsen sat
ikki sjálvur á tingi síðsta
valskeið, men sat í tinginum undan tí.
Hesa tíðina eru stórar
bmytingar hendar í tingarbeiðnum. Seinasta tingskeið er stýrisskipanin
komin at virka, sum hevur
broytt munandi um ar-

beiðsgongdina hjá politikarunum.
í fam a tingskeiði er eisini ein nýggj telduskipan
komin í løgtinginum, sum
verður nýtt til atkvøðugreiðslumar.
Seinast Flemming var á
tingi, var atkvøtt við at
rætta hondina upp.
Hetta var helst orsøkin
til, at Marius Rein var
noyddur at leggja Flemmingi lag á, tá atkvøðast
skuldi fyrstu ferð.

2.449,
2598,-

6 vaksin (mán-hósl. 2 kømur. fyn hvønn
4 vaksin (mán-hósj, 3 kømur, fyri hvønn:

tydøtt

m 8.526,-

HOTELFERÐIR
Aberdeen Thistle
4027,
\ 3.111,

Á dupultkamari, fyri hvønn
Á dupultkamari, (hós-mán), fyri hvønn:

Melvin House Hotel Edinburgh
4883,
108 93 ,

Á dupultkamari, fyri hvønn
2 vaksin og 1 barn í 7 dagar, á trírúmskamari

Charring Cross Tower Hotel, Glasgow
3.044,
4.583,

Á dupultkamari, (mán-hós), fyri hvønn:
A dupultkamari, fyri hvønn:

Bilutleigan úr einans kr. 228,- um dagin.

- S oleiðis skalt
tú trýsta,
sigu r M arius R ein
frá løgtingssrk rivstovu n i v ið
e llisform an nin,
F lem m in g M ikkelsen

Danmark
Dronningens Ferieby. Grená

(Mynd Kalmurl

7 dagar v. 4 pers

Vøksin:

3 .2 7 5 ,-

14 dagar v 4 pers

Vaksin:

4.495,-

Børn
Børn

2.395,
3.595,

Børn:
Børn:

2.075,
2.725,

Børn:
Bom

2.095,
2.725,

Feriecenter Kattegat, Bennerup Strand

O sem ja u m v a lid a v
tin g fo rm a n n in u m
Formaðurin í
Javnaðarflokkinum,
Jóannes Eidesgaard,
mótmælti, tá nýggja
samgongan í gjár
skjeyt upp at vetøa
Finnboga ísakson til
tingformann
I n (» i S a m u e i .skn _________

Jóannes K id esgaard m ó tm irlli, at andstøðan ikki
v a r tikin v ið upp á ráð, tá n ý g gju r tin gform aðu r
skuldi Veljast
Mynd: Kalmer

Finnbogi
ísakson
varð
kortini valdur uttan mótvalevni. 18 atkvøddu fyri,
meðan 13 atkvøddu blankt.
- Eg ivist ikki í, at Finnbogi Isukson kundi flngið
allar 32 atkvøðumar í
tinginum, men so skuldi
samgongan borið seg ø<1rvísi at, segði Jóannes Eidesgaard við Dimmalætting eftir tingfundin.
Hansara mótmæli gekk
uppá, at valið av tingformanninum gjørdist ein

partur av einari størri kabalu hjá samgonguni, ið
varð løgd, tá málsøkini
vóm býtt.
- Eg haldi tað ikki vera
rætt, at andstøðan als ikki
varð tikin upp á ráð viðvíkjanđi valinum av tingfórmanninum. Vit fingu at
vita, at Finnlxigi ísakson
var í uppskoti fimm minuttir áðrenn hann skuldi
veljast.
- Hetta er ikki hóskandi
fyri embætið, ið jú hevur
flngið ein langt størri týdning eftir nýggju tingskipanini.
- Tingformaðurin skal
vera ópolitiskur og skal arlx*iða fyri alt tingið. Tí
hóskaði tað honum hetur,
um hann hevði alla tingmanningina aftan fyri seg,
segði Jóannes Eidesgaard.
Hann greiðir frá, at hann
sjálvur var á gamla apoteki
herfyri, meðan samráðing-

arnar fóru fram, og her
heitti hann á samráðingarfólkið um at hava andstøðuna í huga, tá eitt uppskot til tingformann skuldi
finnast. Men hetta gav einki úrslit, greiðir Jóannes
Eidesgaard frá.
Hann sigur, at andstøðan
valdi at atkvøða blankt fyri
at vísa á sína ónøgd í hesi
framferð.
At andstøðan als einki
hevur ímóti Finnboga ísakson sum formanni sæst av,
at hon ikki setti nakað mótuppskot.
Jóannes Eidesgaard metir, at tingformansstarvið
hevur so lítlan politisknn
týdning, at hann er fullvísur í, at Jógvan Ingvard
Olsen varð aflurvaldur í
embætið av einum samdum løgtingi, um tað var so,
at hann stillaði upp og varð
afturvaldur á ting.

7 dagar v. 6 pers
14 dagar v. 6 pers.

Vaksin:
Vaksin:

2 ,9 4 5 ,-

3.595,-

Danland, Ebeltoft, Øer Maritime Ferieby
7 dagar v. 6 pers.
14 dagar v. 6 pers.

Vaksin
Vaksin

2 .9 9 5 ,3 . 5 9 5 , **

ísland
Kring ísland í 1. viktT
Gisting á Edda Hotellum og busskort galdandi á øllum leiðum

i 5 529,

lilUtn J o h n
& Bilty J a el

Tii íanUstlysl
i Estlam li'

Til Konsen vifl Elton John og
Billy Jotl I Keypmannahavn
Vifl I prlamum ar ferfl og
atgongumarki Fráferflirnar aru
19 20 og 21 (um. kl 17 30 aflu
23 ella 24 |um
_

Til lótbóludyit millum Ettland og
Faroyar frátarð týadag 2 (um
aflur hósdag 4 |uni Vio i
prfsmutn ar floglarð. uppihald og
atgongumarki

3.900,
Prlttrnrr t n i alfir uttan
farðanvqi )irf

j4tlantic jQirways
Tlf 333900 Fax 333380

-

