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Fólkið flytur fullveldi 
út í fram tíðina
Føroyingar vilja 
gerast sjálvstøðugir 
uttan fyri ríkisfel- 
agsskapin. Men tað 
skal taka sína tíð og 
fyribils skulu vit 
vera innanfyri. Tað 
er niðurstøðan, nú 
Utvarp  Føroya 
hevur spurt seg fyri 
hjá 976 veljarum  
um framtíðarstøðu 
Føroya

iNGl RaSMI SSEN________

Tríggir av fýra føroyskum 
veljarum (75,5%) siga, at 
endamálið skal vera, at 
-Føroyar einaferð í fram- 
tíðini gerast ein sjálvstøð- 
ug tjóð uttanfyri danska 
ríkisifelagsskapin*.

Hinvegin siga góð 60 pro- 
sent, at framtíðar støða Før- 
oya nú eigur at vera skipað 
innanfyri ríkisfelagsskapin, 
meðan restin heldur, at vit 
skulu fara úr ríkisfelags- 
skapinum beinanvegin.

Eitt er veljaraskarin pu- 
ra samdur um. Landsstvrið 
eigur at fáa eina breiða 
semju við flokkamar á løg- 
tingi um eitt samráðing-ar- 
upplegg, áðrenn faríð verð- 
ur til Danmarkar. Hetta 
halda heili 95 prosent, 
meðan bara 5 prosent hal- 
da tað vera óneyðugt.

Trý uppskot hava verið 
frammi um framtíðarstøðu 
Føroya. Fuliveldisuppskot- 
ið hjá samgonguni fær 
framvegis størst undir- 
tøku. 41,1 prosent av velj- 
arunum halda, at fullveld- 
isuppskotið er tað fræg- 
asta. Nýskipanaruppskotið 
hjá Sambandsflokkinum 
fær næststørst undirtøku 
við 29,7 prosentum, meðan 
29,2 prosent halda, at 
sjálvstýrisuppskotið hjá

Javnaðarflokkinum er ein 
betri loysn.

M álið er óbroytt
Anfinn Kallsberg, løgmað- 
ur, heldur mest áhuga- 
verda úrslitið i kanningini 
hjá útvarpinum vera, at 75 
prosent av føroymgum vil- 
ja, at Før»)var sum frá líður 
skulu vera sjalvstøðugar 
uttan fyri ríkisfelags-skap- 
in. Og tað er í samsvari við 
setningin hjá samgonguni, 
heldur løgmaður.

- Tað er hesum vit fara 
eftir. Vit kunnu avmarkað 
alt kjak og orðaskifti tíljust 
tann spumingin, segði løg- 
maður við útvarpið týs- 
kvøldið

I øllum flokkum uttan 
Sambandsflokkinum er 
greiður meirluti fyri at 
fremja tað málið, vísir 
kanningin. Men samstund- 
is merkir tað, at talan 
verður ikki um fullveldi 
beint nú.

Anfinn Kallsberg stað- 
estir, at Føroya folk vil ikki

hava fullveldi her og nú, tí 
tey eru bangin fyri, at tað 
kostar vælferð.

-  Tað eru vit ikki ósamd 
um í samgonguni heldur. 
Lat okkum semjast um tað 
og nýta ta tíð og tað tol, 
sum skal til fyrí at náa 
málinum, sum vit eru samd 
um, og fólkið í okkaru 
flokkum bakkar upp uni. 
sigur Anfinn Kallsbt*rg.

I tráanini hja landsstyr- 
inum eflir breiðu semjuni 
verður dúgliga dyrgt eftir 
Javnaðarflokkinum í and-

støðu. Formaður fioksins 
Jóannes Eidesgaard sigur 
pura greitt, at hann einki 
hevur ímóti at traðka til. 
Men treytin er, at loysnin 
verður innan fyri rikisfel- 
agsskapin Tað sama sigur 
Sambiindsflokkurín.

Joannes Eidesgaard hev- 
ur to ilt við at ímynda sær, 
at ein semja, sum umfatar 
Javnaðarflokkin. eisini fev- 
nir um Tjóðveldisflokkin -  
og peikar í staðin á eitt 
samstarv millum Fólka- 
flokkin, Javnaðarflokkin og

Sambandsflokkin í sjálv 
stýrisspurninginum.

Eingin ósemja
Tjóðveldisflokkurin kennir 
seg tó ikki avskrivaðan.

-  Vit hava sæð eitt lyndi 
til, at Tjoðveldisflokkurin 
verður gjørdur til trupul- 
leikan i málinum. Og einki 
kann vera skeivan enn tað. 
Vit eru farin fram eflir 
klokkuklárum avtalum á 
øllum økjum, sigur Høgni 
Hoydal.

Hann slær fast, at einki 
osamsvar er millum tað, 
sum løgmaður sigur, og tað, 
sum Tjóðveldisflokkurin 
vil.

-  Tað snjh- seg um, hvus- 
su føroymgar kunnu fáa 
evsta vald og ábyrgdina av 
landinum. Og so samráða 
vit okkum fram til ta bestu 
praktisku avtaiuna við 
Danmark, har vit samstar- 
va sum tvey sjálvstøðug 
lond. Tað havi eg enn ikki 
hoyrt nakran mótsetning 
um, sigur Høgni Hoydal.

Hann viðgongur to, at 
kanningin vísir, at tað ikki 
hevur eydnast samgonguni 
nog væl at greitt fólkinum 
frá, hvat fúllveldið snýr seg 
um.

-  Sjálvur spumingurin 
um suverenitetin snýr seg 
um, hvør hevur evsta vald- 
ið í landinum. Danmark 
ella Føroyar. Har er ikki so 
nogv at raffla um. Stað- 
festur tú ikki suverenitetin 
hja føroyska folkinum, so 
hevur tú harvið eisini 
avreitt tín sjalvavgerðar- 
rætt. Og tað hugsi eg 
neyvan, at nakar flokkur 
gongur inn fyri. sigur Høg- 
ni Hoydal.

Landsstyrið arbeiðir nu 
við at orða eitt samráð- 
ingarupplegg. Hetta skal 
fyri uttanlandsnevndina. 
har formenninir í øllum 
flokkum eru umboðaðir. 
Har skal semjan finnast.

-Tað, eg  havi fræ tt, so lata peningastovnarnir 
væl at søluni, og tí rokni eg við, at vit rokka 
malinum, sum vit hava sett okkum fyri parta- 
bra*vasøluni, sigur stjórin i Atlants Kolvetni, 
Vilhelm  Petersen
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oljuvinnuni
Fólkid skal spyijast eftir fyrst
Gód 60 prosent av 
veljarunum halda, 
at ein leiðbeinandi 
fólkaatkvøða eigur 
at vera hildin um  
ríkisfelagsskapin  
beinanvegin, so sum  
Sambandsflokkurin  
hevur skotið upp

Ingi Ras.mi sskn

Sambandsftokkurin hevur 
eitt uppskot liggjandi á 
løgtingi um eina 
leiðbeinandi fólkaatkvøðu. 
Stendur tað til fiokkin, so 
skal fólkið taka støðu til 
ríkisfelagsskapin, áðrenn 
landsstýrið fer til sam- 
ráðingar við donsku stjórn- 
ina.

Valmøguleikamir, sum 
fólk skulu taka dagar 
ímillum, ljóða soleiðis:

1. Vilja tygum, at lands- 
stýrið tekur upp sam- 
ráðingar við ríkisstjórnina 
um ein sínámillum sátt- 
mála millum Føroyar og 
Danmark soleiðis, at Før- 
oyar verða skipaðar sum 
eitt land við fullveldi?

2. Vitøa tygum, at lands-

stýrið tekur upp sarnrað- 
ingar við ríkisstjornina um 
eina nýggja stjórnarskipan 
fyri Føroyar innan riktefel- 
agsskapin?

Lítið bendir á, at tað er 
nakar annar flokkur á tingi 
enn Sambandsflokku i «n
sjálvur, sum fer at taka 
undir við leiðbeinandi ti»l 
kaatkvøðuni. Um so verður. 
so er løgtingið í greiðari

andsøgn við veljaran.
í veljarakanningini hjá 

útvarpinum, er hesin 
spumingurin eisini settur 
teimum 976 veljarunum, 
sum spurdir eru. Heili 
60,5% av veljarunum hal- 
da, at hesin spurningur 
eigur at vera lagdur fyri 
veljaran áðrenn samráð- 
ingamar við donsku stjórn- 
ina. 39,5% halda ikki, at

tað er ráðiligt at spyija 
fólkið eftir fyrst.

Stendur tað til Sam- 
bandsflokkin, so skal leið- 
beinandi fólkaatkvøðan ve- 
ra longu 7. desember. 
Grundgevingin hjá Sam- 
bandsflokkinum fyri at 
leggja uppskot um vegleið- 
andi fólkaatkvøðu var at 
tryggí3 eini fólkaræðis- 
ligari gongd.

Jørgin Niclasen verjir sína umsiting
Umsitingin hevur ikki 
gjørt nakað skeivt, tá 
loyvir eru givin t.d. 
Krúnuni, sum ikki 
hevur fingið nakrar 
positiva serviðgerð í 
landsstýrinum -  
tvørturímóti. Hetta 
heldur landsstýris- 
maðurin við fiski- 
vinnumálum, eftir at 
ivi er sáddur um 
háttin, sum lands- 
stýrið umsitur 
fiskiloyvir 
Georq L. Petkrsen

-  Vit hava ikki behandlað 
Krúnuna betur enn nakað 
annað nótaskip. Heldur 
tvørturímóti. Men nú er tað 
einaferð so innan hesa 
vinnu, at allir halda seg 
eiga alt, og tú teir kenna 
seg illa viðfamar, so má tað 
altíð vera onkur, sum hevur 
fingið betri viðferð, sigur 
Jørgin Niclasen, landsstyr- 
ismaður við fiskivinnumál- 
um.

Málið snýr seg um tey 
loyvi, sum kombineraða 
triil- og nótaskipið Kninan 
hevur fingið tillutað úr 
landsstýrinum. Víst hevur

verið á, at Krúnan kom í 
flotan at trola eftir svart- 
kjafli til matnað í før- 
oyskum, í norskum og ES- 
sjógvi til ídnað og so annars 
at gera nýtslu av ídnað- 
arloyvinum hjá Neshamri í 
Norðsjonum. Krúnan varð 
innflutt fyri Neshamar.

Hetta var eisini høvuðs- 
endamálið sambært Svend 
Aage Ellefsen, tá skipið 
kom til landið. Men málið 
útviklaði seg, tí tað er loyvt 
at leggja fiskiloyvir saman. 
Og tað var tað, sum hendi, 
tá frystitrolarin Prestland 
varð seldur. Hetta skipið 
hevði eina sildakvotu undir 
Føroyum, sum hann kundi 
trola eftir, eins og hann 
hevði eitt loyvi eftir rossa- 
makreli í norskum sjógvi, 
við eini hjáveiðu av 
makreli.

Sildin, sum Prestland 
skuldi trola eftir, var flutt 
til Krununa at fiska við 
nót, og hjáveiðukvotan í 
norskum sjógvi varð um- 
gjørd til vanliga makrel- 
kvotu til Kúnuna.

Hesum sær Jørgin Nicla- 
sen einki løgið í, tí sambært 
honum kann tað gera tað 
sama, hvussu fiskurin 
verður fiskaður, eins og tað 
er ein umsitingarligur 
spurningur, hvussu málið

um hjáveiðukvotuna varð 
handfarið.

Hann vísir í hesum sam- 
bandi á, at avtala er gjørd 
við norðmenn um, hvussu 
hjáveiða kann fiskast. Tað 
er t.d. ikki ólógligt at hava 
ov nógva hjáveiðu í einum 
kasti, tí hyggjast skai eftir 
heildini, tá avtomar. Og 
sambært hesum hugburði 
er einki í vegin fyri, at ein 
hjáveiðukvota verður gjørd 
um til vanliga kvotu.

Taka vit t.d. loyvi hjá 
Prestland, so hevði hann 
fingið tillutað 4000 tons av 
sild, men hevði sjálvur 
bara megnað at fiskað ein 
brøkpart. Tríggir frysti- 
trolarar, Pelagos, Fram og 
Prestland, høvdu tilsam- 
ans eitt loyvi upp á 5000 
tons, og innanfyri hetta 
kundi ein teirra fiska 4000, 
um hinir ikki bóru seg nóg 
skjótt at.

Men Krúnan fekk øll hesi 
4000 tonsini frá Prestland, 
og tá hann fiskaði við nót, 
vóru tey skjótt fiskað. Eftir 
standa so framvegis tonsini 
til hinar frystitrolaramar, 
8 0  í veruleikanum varð 
sildakvotan økt við 4000 
tronsum, fyri at Krunan 
skuldi fáa sin lut í veiðuni.

Jørgin Niclasen heldur 
fast við, at hann ikki hevur

Jørgin  Niclasen, 
landsst ýrismaðu i 
heldur at verandt 

nótafluti hevur fingia 
goða vidgerd, helđu 

betur enn Krúnan 
sum júst e r  komiu 

upp í flotan

verið við til at givið Krún 
uni nøkur serrættindi. At 
landsstýrið sendi Felagn 
um Nótaskip bræv, har taó 
heitti á felagið um at gera 
pláss fyri Krúnuni, heldui 
Jørgin Niclasen vera eina 
••gestus« mótvegis felagn 
um, heldur enn at renn « 
ørindi fyri SpF Djúphav vió 
Svend Aage Ellefsen, suin 
eigur Krúnuna.

- Eingin vildi víkja, og tað 
góðtóku vit, so Krúnan 
slapp ikki inn, fyrr enn tvts 
av hinum skipunum høvdu 
fiskað sín part og meira enn 
tað í norskum sjógvi, sigui 
Jørgin Niclasen.

Hann heldur hesa 
mannagongd heldur tala 
fyri, at verandi nótafloti 
hevur fingið hetri viðgerð 
enn Krúnan.

-  Hóast vit fingu eitt nei 
so vóm vit vitandi um, at 
nótaskipini ikki øll vóru lil 
fiskiskap, sigur landsstyr 
ismaðurin.

-  Líka frá byrjan 
hevur áhugin týri 
partabrøvunum 
verið stórur, og eg 
rokni við, at vit fara 
at røkka málinum, 
sum vit hava sett 
okkum, sigur 
stjórin í Atlants 
Kolvetni, Vilhelm 
Petersen

En Gittesen

Skulu vit døma eftir sto- 
ra áhuganum fyri par- 
tabrøvum i oljuvmnuni 
so er líkt til. at ojjufep- 
urin rættiliga er farín at 
gera um seg í Føroyum.

Sølan bvrjaði hósdag- 
in í síðstu viku, og í gjar 
var fimti dagurin, at 
møguligt var at ogna 
sær eitt olju-partabræv 
í einum av teimum 40 
peningastovnsdeildun- 
um kring landið.

Peningastov na mir 
siga seg hava merkt 
stóran áhuga líka frá 
byrjan, og hoast eingin 
heildaruppgerð enn er 
tøk, verður latið væl at 
søluni.

-  Eg havi spurt meg 
fyri hjá teimum báðum 
størrn peningastoynun- 
um, ið varða av søluni, 
og teir lata væl at, sigur 
Vilhelm Petersen.

-  Somuleiðis hevur 
stórur ahugi verið fyri 
børsprospi*ktinum, og 
hetta sigur mær so mik- 
ið, at størri investorar 
eisini visa ahuga.

-  Men av tí at sølu- 
skeiðið ikki er hálv- 
runnið, hava vit ikki 
gjørt nakra uppgerð, og 
tt kann eg tiverri ikki 
melda út við nokrum 
tølum enn.

Men skal eg lita á 
tær meldingar, eg havi 
fingið fra sølustøðunuiu 
so stendur bara heilt 
va*l til, og tí vænti eg, at

vit i hesum umfárinum 
fara at røkka múlinum, 
vit hava sett okkum, 
sigurVilhelm Petersen.

Seinast fólk høvdu 
møguleika at tekna 
partapemng i felagnum, 
fór ein storur partur av 
tekningim fram i siðstu 
løtu

- Hvussu verður hesa 
ferð, vita vit ikki, men í 
øllum førum hava vit 
lagt søluna munandi 
betur til rættis hesa- 
ferð, og tað hevði verið 
løgið, um hetta ikki gav 
útslag í eini betri sølu, 
sigur Vilhelm Petersen.

-  Seinast stóðu vit 
nevniliga sjálvir fyri søl- 
uni, men hesaferð eru 
tað peningastovnarnir, 
ið sjálvir leggja søluna 
til rættis og fáa ómaks- 
gjald fyri at selja.

Hesin háttur verður 
eisini nýttur í okkara 
grannalondum, og har 
er søla av partabrøvum 
eitt náttúrligt forrætn- 
ingsøki hja peninga- 
stovnunum.

Men vit skulu minn- 
ast til. at hesin hátturín 
er spildumýggjur í 
Føroyum, bæði fyri okk- 
um, peningastovnamar 
og viðskifla-folkini.

-  At talan harurn- 
framt er um eina spild- 
umýggja vinnugrein í 
føroyskum høpi, ger tað 
ikki minni spennandi. 
sigur Vilhelm Petersen.

Partapeningurin lya 
fel-agnum er í løtuni 28 
mió. og 840 tús kr. og 
møguleiki er til at tekna 
26 mió. og 660 tús. kr. 
afturat

Skuldi hetta eydnast, 
verður samlaði parta- 
peningurin í Atlants 
Kolvetni 55,5 mió. kr.

Hóast hetta kann 
tvkjast litið imóti út- 
lendsku oljumilliardun- 
um, so er hetta ikki so 
lítið eftir føroyskum 
viðurskiftum.


