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SKIPARIN JACK
HANDTIKIN 
TÁ HANN f  
KEMUR TIL 
BRETLANDS
Bretska skipasýnid hevur bert góðkent 
at Helga Maria kann sigla innan fyri 
tríggjar fjórdingar. Og Helga Maria 
hevur verið kring alt norðuratlants- 
hav. Tí verður skiparin helt handtikin, 
tá skipið kemur í bretska havn. Skipið 
var ikki farið úr Føroyum í gjár

Ótídarhóskandi EDV skipan 
kostar borgarunum nóguar 
milliónir, sigur stjórin á 
SAM-TELD síða 17

TILLUKKI),
ATLI!
44 ár eftir Heimastýrislógina 
er undirgrundin vorðin før- 
oysk. í  dag er 60 ára føðingar- 
dagur løgmans, og eina betri 
føðingardagsgávu enn hesa 
kundi hann neyvan ynskt sær

SÍÐ A 2,5 ,8& 9

Uffe Elleman-Jensen um avtaluna:

Tekin um 
virðing
og álit
-sum đanir hava fyri føroyingum
heimastýri. Avgerðin við til at knýta enn tættari 
bond millum londini. stða 9
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O G  nógv hevu r hann  fin g ið  
o m a n  yv ir s ín k ro p p  —.

E IN K I a t ta kka  fy ri -  v a r a t 
le sa  í a t ka lla  o llu m  b lø ð - 
um  nú um  d a g a rn a r. — 
T vø rtu rím ó ti, h e tta  ið ú t- 
le n d in g a r ka lla  e itt h itt 
bes t ú tb yg d a  væ lfe rð a r- 
sa m fe la g  í h e im in u m , 
h vø rju m  e r tað  k a n ska  
e in a m e s t a t ta kka  fy ri — og 
e r ta ð  ikki b rú k t sum  n e ttu p  
h e tta  m es t tu n g t v ig a n d i 
a rg u m e n tið  m óti fø ro ysk - 
um  g rin d a d rá p i — h e tta  at 
v it, ið he r á  land i b ú gva , 
s ita  á e inum  tí m e s t og  b e s t 
ú tb yg d a  sa m fe la g n u m  í 
h e im in u m  og  í tísk ili ikk i 
ha va  fy ri neyð in i a t d re p a  
hva l!

Ø L L U M  h e vu r h ann  ikk i 
s tý rt, tía n ve rri, ta ð  m an  
e ftirh o n d in i m e ira  og  
m e ira  g a n g a  upp  fy ri -  ikk i 
b a ra o k k u m , ið her b ú g va  — 
m en so  s a n n ilig a  e is in i fy ri 
ú tle n d in g u m , a t v á n a lig a  
s tø ð a n  úti á  m ið jum  m e ira  
er e in  a v le ið in g  av a ltjó ð a  
s tó r fy r itø k u -b ú s k a p a rp o li-  

kki, fra m d u r í ve rk i h e r á  
ndi av o kka ra  v in n u lív s -

og b a n ka le ið s lu m  -  h e ld u r 
enn  av A tla  D am  — út- 
h o n g d u r, ú ts p iltu r — ikk i 
m ins t nú m eðan  » P a rn a ss - 
gø la n «  fyri o p n u m  tepp i 
h e vu r fy lt a t k a lla  a lla r 
m ið la r. — S um  sa g t v e rð u r 
u n d ir e in i v íg s lu : b æ ð i tá  
ta ð  g o n g u r v ið  og  tá  g o n g - 
ur ím óti — so  h e v u r h ann  
ve rið  og  e r h ann  o k k a ra  — 
e is in i nú hann  e ir in d a le y s t 
v e rð u r ro yn d u r g jø rd u r 
o rð lo ys in g u r.

— H A N N  v e rð u r s e ks ti og  
s íð a n  1948, so h e v u r ha n n  
tre is ka s t, trú tta s t, to ln a s t
— ikk i so  sum  M a rtin  L u th e r

K ing  segð i tað : Eg hav i e in  
d re ym . — N ei, o k k a ra  løg- 
m aðu r, hes in  ó to ln i, to ln i, 
tre isk i, ó tro y ttilig i, hann , 
og  h a n sa ra  g lø g g a  s k il — 
hann  og  hann  m e s t su m  
e in s a m a llu r h e v u r e vn a ð  
tað , sum  ikk i va r m ø g u lig t í

n æ s ta n  1000  ár.

— F Ø R O Y IN G  A R  b ú g va  nú 
ikk i longu r til le igu -  a ftan  á 
1000  ár kunnu  v it nú av 
s o n n u m  se ta  fø tu r u n d ir 
e g ið  borð.

-  F Ø R O Y IN G A R  e ig a  nú 
F ø ro ya r —og ta ð  e r ikk i e in - 
um  d ro ym a ra  fy ri a t ta k k a  -  
tað  er tæ r, A tla , fy r i a t 
takka .

T A K K  og  tiliu kku , A tli D a m !
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Viðmerking til skriving um "Klettarnar"
Jógvan Páll Lassen , advokatur fyri Há- 
degisklett og Stígarklett, hevur hesar 
viðmerkingarnar til frásøgnina í Sosi- 
alinum hósdagin úr Heygadrangsmáli- 
num, tá teir báiðir trolararnir vórðu til 
umrøðu
Trolaramir »Slígarklcuur« 
og »Hádcgisklcttur«, sum 
bygdir vórðu á P/F Tórs- 
havnar Skipasmiðju, kost- 
aðu33mill.hvør,ogeruteir 
fíggjaðir við indexláni í 
Skipskrcditfondinum
23.470.000, -, lám úr Sjó-
vinnubankanum 4.730.000,-, 
umframl stuðulsláni
3.300.000, -. 

Eginpeningurin,
3.000. 000,-, var inngoldin 
kontant.

Afturat hesum varð reiða-

rínum játtað rentustðul 
4.950.000,-.

í rættinum varð greitt frá, 
at av u' sum varð avsett til 
reiðaríið at ráða yvir til 
broytingar í byggiu'ðini, 
m.a. varð nýtt til at leingja 
hesar trolaramar við 2 metr- 
um, fabrikksdekk, prís- 
hækkan áðrenn fíggingin 
kom í rætllag, fiskireiðskap, 
umframl byggirentu.

Ein treyl fyri at byggja 
nýggju trolararnar var, at 
gomlu klcttarnir skuldu úr

ílotanum, og tá ið hesir 
vórðu seldir 1 ár eftir at 
byggingin var byrjað, fekst 
munandi minni fyri teir 
báðar trolaramar enn upp- 
runaliga mett, og hcvði 
hcuaviðsa;ratskuldin,sum 
hesir høvdu lil bankan, ikki 
varðheill dekkað.

Rentustuðulin, sum 
nýggju uolaramir høvdu 
fingið játtað, og sum van- 
liga verður nýttur til lang- 
tíðarfíggingina, varð fyri 
ein minni parl í hesum føri 
nýttur til at rinda gomlu 
skuldina við, og kom fram í 
rættinum, at til tess at út- 
líkna hesa millumroknings- 
konto, varð fiskiloyvið hjá 
gomlu trolarunum aktivcr- 
að í stalus og flutt til nýggju 
feløgini, sum høvdu fingið 
fiskiloyvini frá gomlu trol- 
arunum. Privatu persónar-

nir aftanfyri feløgini kau- 
tioneraðu fyri hesum láni til 
eginpeningin.

Eisini kom fram í rættin- 
um, at eginpeningurin til 
nýggju irolaramar var fing- 
in við láni úr Sjóvinnubank- 
anum og skotin inn sum 
partapcnmgur í nýstovnaðu 
partafeløgini, sum komu at 
standa sum eigarar av trol- 
arunum.

í mótsetning til t.d. 
»Heygadrang«, veðhelt 
landsstýrið ikki fyri byggi- 
láninum til Dalstrolaramar, 
og hevði landsstýrið heldur 
ikki veitt sonevnda sátl- 
málaveðhald um liðugtgerð 
fyri skipasmiðjuna.

Virðingarmest

Jógvan Páll Lassen
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Kaj Kleisty landstýrismaður í  Grønlandi:

Hetta vóru góð tíð- 
indi tyri okkum
-V it eru ógvuluga bilsnir yvir, føroyska undirgrundin varð 
yvirtikin so skjótt, og vit fegnast, tí nú kemur gongd á hjá 
okkum eisini, sigur grønlendski landstýrismaðurin í undir- 
grundsmálum
"Hetta var positivt og 
tillukku" segði ein lættur 
Kaj Kleist, úr grønlendska 
landstýrinum, tá Sosi- 
alurin tosaði við hann 
klokkan trý í gjár.

-V it fingu eitt telefax í 
morgum frá danska 
forsætismálaráðnum, sum 
greiddi frá teimum gleði- 
ligu tíðindunum fyri okk- 
um, at nú høvdu føroy- 
ingamir yvirtikið undir- 
grundina. Hetta stigið fer 
at hava ovurhonds stóran 
týdning fyri framu'ðini hjá

grønlendsku undirgrund- 
ini. sigur Kaj Kleist, land- 
stýrismaður.

Samlað loysn
-Tá danski forsætisráð- 

harrin, Poul Schluter var í 
Grønlandi í summar, mill- 
um annað saman við Ada 
Dam, tá vildi hann ikki 
siga nakað nærri um, hvat 
fór at hcnda frá danskari 
síðu viðvíkjandi grøn- 
lendsku undirgrundini. 
Men hann segði, at um 
stutta tíð varð ein samlað

loysn fráboðað, bæði um 
føroysku og grønlendsku 
undirgrundina. Tá fø r- 
oyski parturin av samlaðu 
loysnini var, at undir- 
grundin verður yvirtikin, 
so kunnu grønlenđingar 
ikki vera annað enn 
optimistiskir, sigur Kaj 
Klcist.

Kaj Kleist sigur, at 
seinni í mánaðinum fer 
grønlendski landslýrisfor- 
maðurin, Lars Emil Johan- 
sen, til Keypmannahavnar

at tosað forsætismálaráðið 
um undirgrundina.

Tað eydnaðist okkum 
u'verri ikki at fáa eina 
viðmerking frá Lars Emil 
Johansen, hann er á eini 
poliliskari rundferð í 
Grønlandi og var áðvegis 
til Anmangsallik f Eystur- 
grønlandi, beint áðrenn 
Sosialurin varð prentaður í 
gjár.

jú s tin u s

F ram h a ld  av  síðu 3

stýrið nú til at lækka niður í 
30 dagar.

Eingin ivi er um, at spe- 
kulerað verður í trygdar- 
grunninum. Bent Ottosen 
sigur, at onkunU'ð er ringt til 
grunnin frá arbeiðspláss- 
um, og hann hevur hildið 
tað verið løgið, at umsókn- 
imir frá hesum somu ar- 
beiðsplássum ikki eru 
komnar fyrr enn langa U'ð 
seinni, tá fólkið so átli til til 
góðar fyri langa U'ð.

Bent Ottosen dugir ikki at 
síggja nakra meining í, at 
tað skal dragast so langt hjá 
virkjum at fra á húsagang. 
Hava tey ikki ráð at gjalda 
lønir, hava tey neyvan 
nakran møgulcika kortini, 
heldurhann.

Ne vnast skal tó, at tað eis- 
ini hava verið fyritøkur, 
sum cru famar á húsagang, 
og hava kostað grunninum 
millum líUðogeinki.tíIønir 
hava ikki verið tær útreiðsl- 
ur, ið hava bíðað longst.

i | | >  S t o r n o

-tin trygd fyri góósku!

Handan á 6, Tórshavn 
tlf. 1,4414-fax 1.8045

Eingir pengar
Grunnurin hevur nógvar 
umsóknir liggjandi, men 
tær kunnu ikki avgreiðast 
sum er, u' eingir pengar cru 
at gjalda við.

Eingin kann vita, hvussu 
nógvar pengar grunninum 
tørvar aftrat í ár, nær lógin 
so verður broytt, tí tað 
veldst um, hvussu nógv 
afttat fer á húsagang.

Grunnurin sjálvur hevur 
ongan møguleika at útvega 
sær pengar. Hann hevur 
lán, sum landsstýrið veð- 
hcldur fyri, og sum lands- 
stýrið nú má yvirtaka, tí 
grunnurin er ikki førur fyri 
at gjalda nakað aftur. Nú er 
einki at gera uttan at biðja 
landsstýTÍð um hjálp.

Ikki ber til at áleggja ar- 
bciðsgevarunum at gjalda 
meira, tí teir eru ikki førir 
fyri at gjalda størri part enn 
nú av A-inntøkunum.

í Danmark kann trygd- 
argrunnurin rokna við at fáa 
1/3 aftur av pengunum úr 
ttotabúgvunum. Herkemur 
nsætan einki aftur í grunnin.

Uppkravið til arbeiðs- 
gevaramar verður ikki sent 
úl aftur fyrr enn í aprfl 
mánað næsta ár. Fær grunn- 
urin ikki bráðfeingishjálp 
frá landinum. verða eingir 
pengar at gjalda út fyrr enn 
tá.

randi

Ungdómar
hittast

U ngdóm sráðss te vna 
Útnorðurs verður hildin 
í Klaksvík leygardagin 
12. og sunnudagin 13. 
septembcr 1992.

Á 5. ráðsctu Ting- 
mannaráð Útnorðurs í 
Stykkishólmi í 1989 
varð samtykt at halda 
tríggjar ráðstevnur í Út- 
norði í 1992. Eina um- 
hvørvisráðstevnu í 
Grønlandi, eina kvinnu- 
ráðstevnu í íslandi og 
cina ungdómsráðstcvnu 
í Føroyum. Umhvørvis- 
ráðstcvnan var í Qaqor- 
toq frá 6. li 1 11. august 
1992 og kvinnuráð- 
stcvnan var á Egilsstøð- 
um frá 20. til 23. aug. 
1992. Ungdómsráð- 
stcvnan vcrður hildin í 
Klaksvík leygardagin 
tann 12. og sunnudagin 
tann 13. seplember 
1992. Stevnan verður á 
Klaksvíkar Tckniska 
skúla.

Evnini, ið verða við- 
gjørd á stevnuni, eru:

1. Týdningurin av tí 
sjálvbodna ungdómsar- 
beiðnum.

2. Ungdómspolitikk- 
ur.
3. Ungdómsarbciðs- 
loysi.

Lullakarar á stevnuni 
verða umboð fyri tey 
politisku ungmannafe- 
løgini og onnur ung- 
mannafeløg í Grønlandi, 
íslandi og Føroyum. Úr 
Grønlandi koma 8 
luttakarar, úr íslandi 8 
luliakarar og úr Føroy- 
um verða 12 Iuttakarar.

Tað er Føroya Ung- 
dómsráð, sum skipar fyri 
skránni á stevnuni, sum 
verður sctl leygardagin 
tann 12. septcmber 1992 
av Henrik Old, løglings- 
manni, ið cr formaður í 
føroysku scndinevndini 
í Tingmannaráð Útnorð- 
urs og Ágc Amholdson, 
formanni í Føroya Ung- 
dómsráð. Annars verður 
tað ungdómurin í Út- 
norði, ið fer at viðgera 
evniniá stcvnuni við røð- 
um, kjaki og í bólkaar- 
bciði. Stevnan endar 
sunnukvølđið.

Islendski altingsmað- 
urin Steingrimur Sigfus- 
son, ið cr formaður Ti ng- 
mannaráð Útnorðurs, 
verður gesturástevnuni. 
Steingrímur er fyrrver- 
andi ferðslu- og land- 
búnaðarmálaráðham.

Finnbogi ísaksson, tjóð 
veldishøvdingi

Loysingin 
í hondum
-Tjóðveldisflokkurin fegnast 
um at samtyktin um yvirtøku 
av undirgrundini frá  1975 nú 
endiliga er veruleiki, sigur 
hann
Tjóðveldismenn fegnast, 
nú endiliga aftur eill stig 
var tikið á sjálvstýrisleið 
úr Tinganesi. Og viku- 
skiftið verður møguliga 
mcrkt tárandi fosturlands- 
kærleika og vaknaða róm- 
inum frá 1946.

-Fyri meg er tað bara 
ein spumingur um tíð, nær 
vit taka loysing, u' sam- 
bært tíðindaskrivinum, 
sum danska forsætismál- 
aráðið sendi út, so verður 
cventucllur vinningur av 
olju úr undirgrundini, 
mótroknaður ríkisstuð- 
linum. Og tá ríkisstuðulin 
fcllur burtur, so er heldur 
ongin orsøk at vera saman 
við Danmark longur. Tá er 
bara at taka loysing, sigur 
Finnbogi Isakson.

Er lú bilsin av seinastu 
gongdini?

-Ja , embætismennirnir 
hava verið dugnaligari enn 
teir hava lálist til. Eg visti 
ikki, at teir vóru komnir 
so lang ávegis, sigur Finn- 
bogi ísakson.

-Men spumingurin er, 
hval tað er fyri ein undir- 
grund, vit einaferð fara at 
yvirtaka. Tað vísir seg nú

Finnbogi ísalcson fegnast

at donsku embætismenn- 
irnir, sum hava samráðst 
okkara vegna við bretar 
um undirgrundina, bert 
hava tosað túnatos. Nú tað 
Ijóðar frá, al olja finst tætt 
við Føroyar, vísir tað seg, 
at einki er komið burturúr 
hjá donsku embætismonn- 
unum og at bretar í dag 
krevja nógv meir enn 
rímuligt er, sigur Finnbogi 
ísakson, formaður í tjóð- 
veldisflokkinum.

justinus
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Storsta hendini* í  politisku súgu førovinga:

Undir-

-Størsta hendingin iføroyskari politiskari søgu 
sigur Atli Dam, løgmaður um søguliga avgerð- 
ina í gjár, tá landsstýrið og danska stjórnin 
samdust um at undirgrundarmálið
’Dcr er i đag irufiet prin- 
cipicl aftalc melleni regc- 
ringcn og Færoernes 
landssiyre om, at sags- 
omridet "Rásloffer i un- 
dergrunden” overgár lil 
Færøsk særanliggende”. 
Soleiðis slcndur í soguliga 
tíðindaskriv inum frá 
danska forsætismálaráðn- 
um í gjár, lá umboð fyri 
landsstýrið og donsku 
stjórnina loksins gjørdu 
eina avtalu um foroysku 
unđirgrundina.

Tað var ein sera fcgin 
løgmaður, sum Sostalurin 
hitti í telefonini í gjár, 
stuii eftir henda so 
søguliga
sam ráðingarfundin  í

danska forsætismálaráðn- 
um.

Gleðiligt
-Tað er sera gleðiligt, at 
vit nú hava fingið cina 
loysn á hesum stóra máli. 
Hetta er givið storsta pol- 
itiska hendingin í føroysk- 
ari søgu síðani Hcima- 
stýnslógtna, og fyri meg 
sjálvar er hctta cin hin 
størsta hendingin í polu 
ikki sigur Atli Dam, løg- 
maður við Sosialin.

Undirgrundarspumingur 
in hevur verið eitt av 
hjartamálunum hjá løg- 
manni síðani hann kom 
uppí politikk. Tað byrjaði 
í 1975, tá løglingið við 19

alkvøðum fyri og ongari 
ímóti samtykti at gera 
undirgrundina lil føroyskt 
sermál. Hctta uppskotið 
varð fult í tráð við setn- 
ingin í Heimastýrislógini, 
og nú danska sljórnin 
hevur góðtikið, at ganga 
løgtingsuppskolinum á 
møti, hevur taðeisini ver- 
ið við til at fylla út 
setn ing in  í Hcima- 
stýrislógini.

Atli Dam sigur, at úrs- 
liuð vísir, at samráðingar- 
leiðin var tann rætta. Við 
aftur og aflur at royna at 
sannføra danir um tað 
rímuliga og rætta í, at unđ- 
írgrundin gjørdist føroyskt 
sermál. bar til at fáa danir 
at skilja kjarnan í mál-

Macintosh

Classic
tann originala 

Macintosh teldan

Tilboð kr. 7.000,-
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inum.
Nú eru als ongar treytir 

frá đanskari síðu longur í 
sambandi við at troyta 
møgulig ráevni í undir- 
grundini. Føroyingar 
kunnu nú sjálvir gera av, 
hvønn vit vilja taka upp 
samráðingar við og um 
hval.

Samráðingarleiðin 
gav úrslit
-Vit hava vunnið slagið 
sigur løgmaður, sum er 
fegin um broyttu støðu- 
lakanina hjá dønum. Uppá 
fyrispurning hví danir 
bráddliga at skift sløðu 
sigur hann, at tað uttan íva 
er okkara áhaldandi argu- 
mentatión umframt at 
danir hava skilt málið 
bæði út frá einum fólka- 
rættarligum og einum 
statsrættarligum sjónar- 
miði. -Tað var nevniliga

eisini niðurfelt í Heima- 
stýrislógina, at undir- 
grundin skuldi kunna 
yvirtakast, og hetla er tað 
vit hava rokkið við sam- 
r á ð in g u m  le g g u r  
løgmaður aftrat.

Hann vísir annars á, at 
tað hevði vertð pínligt fyri 
framhaldandi viðurskiflini 
millum Føroyar og Dan- 
mark, um undirgrundin 
langt út í framtíðina fór at 
vera ein óloystur spum- 
ingur, sum gjørdi, at vit 
als ikki høvdu kunnað 
verið við í tí útviklingi, 
sum er á eitt nú olju- 
økinum.

Smiða lóggávu
Uppá fyrispuming hvat 
yvirtøkan í veruleikanum 
fer at týða fyri okkum 
sigur løgmaður, at nú fara 
vit bcinanavcgin at smíða 
ta lóggávu og tær reglu- 
gcrðir, sttm skulu tryggja, 
at undirgrundin verður 
forsvarliga umsitin. Við 
hesum skulu vit so eisini 
ieggja framtíðar útvikl- 
ingin í sambandið við eina 
møguliga oljuvinnu til 
rættis. Talan verður eisini 
um at útbúgva fólk á lcim

ymsu økjunum.
Mcn hvat sigur løg- 

maður so til krøvini hjá 
bretum til part av okkara 
undirgrund, nú vit yvir- 
taka hana!

-Tær samráðingarnar 
halda fram, og eg meti 
sum so støðuna hjá okkum 
eiu sindur betri, nú und- 
irgrundin verður yvirtikin. 
Men annars eru tað fram- 
vegis danir, sum hava 
ábyrgdina av samráðing- 
inum við aðrar tjóðir, eitt 
nú tá tað snýr seg um krøv 
til øki kring Føroyar. So 
her v erð u r e in g in  
broyting. Føroyingar og 
danir fara framhaldandi at 
stríðast fyri, at okkara 
krøv koma at galđa.

Teknisku fyrl- 
reikingarnar
Men hvørja viðmerking 
hcvur løgmaður til úu- 
alilsini hjá Morten Sparre 
Andersen í Sosialinum í 
gjár, um at landsstýrið 
eigur at lata upp fyri 
oljufcløgunum at gera 
miðvísar rannsóknir eflir 
olju.

Atli Dam; -Eg havi

frætt um hasa samrøðuna 
og kann bcrt siga, at hon 
er áhugaverd og at lað má 
sigast at vera fantastiskt, 
at tcknisku fyrireikingar- 
nar samsvaraðu so væl við 
politisku timingina.

Teir, sum vóru við til 
samráðingarnar í gjár, 
vóru úr Føroyum Atli 
Dam, løgmaður, Jógvan 
Sundstein, fíggjarmálaráð- 
harri, Svcnd Age Ellefsen, 
o rk um álaráðharri og 
H algir W. Poulsen, 
fo rm aður í donsk- 
føroysku
samráðingamevndini um 
undirgrundina og frá 
danskari síðu  Poul 
Schluter forsætismálaráðh 
arri, Uffc Ellem ann- 
Jcnsen, ultanríkismála- 
ráðharri, Anne Birthe 
Lundholdt, orku- og ídn- 
aðarmálaráðharri, Wiese 
skrivstovustjóri og Inger 
Skytsgaard frá donska 
partinum í samráðingar- 
nevndini um undirgrund- 
ma.

jan
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Jógvan Sundstein um vvirtøku av undirzrund:

Stóran týdning 
fyri kredivirðið
-Hetta er ein stór løta fyri allar føroyingar, og 
eg haldi tað er ómetaliga gott, at málið er loyst 
sum tað er. Tað vísir, at samráðingarhátturin 
hesi seinastu árini hevur boriðfrukt, og at danir 
til endan hava skilt støðuna. Teir hava tikið til 
eftirtektar tær samtyktir løgtingið hevur gjørt, 
og hetta eiga teir rós uppiborið fyri.

Uffe Elleman-Jensen um avtaluna:

Eitt tekin um 
virðing og álit
-sum danir havo 
heimastýri
-Eg haldi at tað er sera 
gleðiligt, at vit hava kunn- 
að gjørt hesa avtalu, sum 
eftir míni meting bert 
kann styrkja bondini 
m illum  Føroyar og 
Danmark. Hetta er ein 
avtala, sum er í tráð við 
tíðina og í stóran mun ein 
roynd at ganga ynskjum í 
Føroyum á møti sigur 
danski uttanríkisráðharrin 
Uffe Elleman-Jensen í eini 
viðmerking til avtaluna 
um undirgrundina.

Uppá fyrispuming hvat 
er orsøkin til, at danir nú 
heilt hava broytt støðu í 
málinum sigur Uffe Elle- 
mann-Jensen, at forsætis- 
ráðharrin og hann vóru 
samdir um, at tað hevur 
stóran týdning at hava so 
gott samband við Føroyar 
sum tilber, og tá ynskið 
um yvirtøku var so stórt 
og í tráð við líðina, so 
vildu teir eisini ganga tí á 
møti.

Taka løroyingar 
i álvara
-Hvørja viðmerking hevur 
tú til teir føroyingar, sum 
nú fara al siga, at danska 
avgerðin bert er eitl stig á 
leiðini al sleppa av við 
Føroyar!

-Tað er at venda tingun- 
um fullkomiliga á  høvdið. 
At Ioysa hetu. mál hevur 
verið eitt so stón ynski frá

'yri føroyingum

føroyskari síðu, at vit sóu, 
at lað málti takast í álvara. 
Henda avtalan er eitt lið í 
eini politiskari process, 
sum fer at menna sam- 
arbciði millum londini. 
Hon er eisini eilt tekin um 
ta virðing og álit, sum 
d a n ir  h av a  fy ri 
føroyingum og føroyskum 
heimastýri.

Vóni tit tinnaolju
Uffe Ellemann-Jensen 
vónar, at føroyingar fáa 
okkurt gott burtur úr hesi 
avtaluni. -Bæði al tit 
kunnu fáa eina skilagóða 
loysn í spurninginum um 
markið við Bretland, og 
at tit finna ráevni í undir- 
grundini, sum kunnu 
skapa Føroyum eiu betri 
og tryggari búskaparligt 
grundarlag.

Uffe heldur eisini, at 
føroyingar koma at standa 
sterkari í samráðingunum 
við Bretland um markið, 
nú undirgrundin verður 
yvirtikin.

Danski uttanríkismála- 
ráðharrin ivast onga løtu í, 
at danska fólkatingið fer 
at taka undir við hesi 
avtaluni.

Hann sigur annars, at 
hcnda avgerðin helst cr 
ein tann størsta hendingin 
í viðurskiftunum millum 
Danmark og Føroyar tey 
10 árini hann hcvur vcrið

og føroyskum

uttanríkismálaráðharri fyri 
Føroyar eisini, og hann 
vónar, at allir føroyingar 
fara at taka væl ímóti av- 
gerðini og ikki meta hana 
sum eitt ynski um at av- 
marka bondini.

Virðing og álit
-Tað er cinki loyndarmál, 
at mær dámar sera væl 
føroyingar og Føroyar. 
Tað er mín sannføring, at 
vit danir í mest møguligan 
mun eiga at ganga før- 
oysku ynskjunum um, 
hvussu heimastýrið skal 
skipast, á møti. Tað er 
bara á tann hátt tvey sjálv- 
støðug fólk vísa hvørjum 
øðrum virðing og álil.

-Nú hevur flokkurt tín 
tætt samstarv við sam- 
bandsflokkin. Hvat vil tú 
siga til teir sambands- 
menn, sum nú fara at bera 
ótta fyri, at henda av- 
gerðin er síðsta stig á 
leiðini at kvetta øll bond 
við Danmark.

-Tað vóni eg ikki, at 
føroyingar ynskja. Og við 
mínum kunnlcika til Før- 
oyar, so eri eg sannførdur 
um, at tað fcr ikki at 
hcnda. Ein slík støða 
kunđi møguiiga likið scg 
upp, um vit frá danskari 
síðu bara vístu øllum før- 
oyskum ynskjum um 
broytingar aflur Og júst

Sigur Jógvan Sundstcin í 
viðmcrking til undirgrund- 
armálið. Hann hcldur eis- 
ini, at vit við hcsum cru 
komin eitt stig víðari á 
s j á l v s t ý r i s -  og  
sjálvbjargnisleið.

-Mcn lað, sum hevur 
scra slóran aktucllan týdn- 
ing, er, al hcnda avtala fær 
stóran týdning fyri før- 
oyska kreditvirði, sum 
vcrður nógv betri av 
hesum.

At vit nú fáa full ræði á 
undirgrundini og møgu- 
lcikanum at troyta rácvni í 
hcnni, og al tann ivi, sum 
hevur verið so leingi um 
hetta týðandi mál, nú er 
burturi, ger, at vit standa í 
eini nógv betri og sterkari 
støðu mótvegis útheim- 
inum.

jan

tí, at henda avgerðin er 
eitt tekin um virðing og 
álit haldi eg, at hon 
tvørturímóti kann vera við 
til al varðveiða góðu 
viðurskiftini.

Somu virðing fyri 
grønlenđingum
Uppá fyrispurning um 
henda avgerðin kann fáa 
avleiðingar fyri samráð- 
ingarnar millum danir og 
grønlendingar um und- 
irgrundina har sigur Uffe 
Elleman-Jensen, at tað er 
semja um, at tað ikki 
kunnu dragasi paralellir 
millum føroysku og grøn- 
lendsku støðuna. Men 
samráðingar eru í gongd 
og har hevur uttanríkis- 
isráðharrin somu støðu 
mótvegis grønlendingum 
sum føroyingum, nevni- 
liga so langt tilber at 
ganga teirra ynskjum á 
møu.

Uffe Ellemann-Jensen 
sigur at enda, at lað cr 
eingin ivi um, at leik- 
lulurin hjá Atla Dam, 
løgmanni í hcsum máli 
hcvur havt stóran týdning 
fyri úrslnið.

jan

Norðstreymoyar Javnaðarfelag 
havt fund:

Misnøgd við 
passivu støðu 

ting- og
landsstýrismanna

Nevndin í Norð- 
streymoyar Javnaðarfe- 
lag umrøddi um viku- 
skiflið støðuna viðvíkj- 
andi liminum í sjúkra- 
hússtýrinum. Nevndin 
er serliga misnøgd við 
passivu støðu, ting- og 
landsstýrismcnn teirra 
hava víst í hesum máli. 
Men ein samd nevnd 
ynskti heldur at fáa í lag 
ein fund við landsstýr- 
ismannin í heilsumál- 
um og fáa greiðu á, um 
meining er í at sita í 
slýrinum longur, og um 
helta fær sín avgerðar- 
ræu aflur, u' nevndin er 
av tí áskoðan. al støða 
má takasl lil, um stýrið 
skal avtakast ella fáast 
at virka beinanvegin.

Nevndin umskipað
Á ncvndarfundinum 
mánakvøldið skipaði 
Norðstreymoyar Javn- 
aðarfelag seg cisini av 
nýggjum og sær um- 
skipanin soleiðis út.

Form. Kim Djurhuus, 
Hósvík. Næstform. 
Dánjal Joensen, Kolla- 
firði. Skrivari Nicls Pet- 
ersen, Hvalvík. Pen- 
ingarrøkil Hjørlcif Han- 
sen, Tjømuvík. Nevnd- 
arlimur Ami Morten- 
sen, Skælingur. Nevnd- 
arlimur Birgir Waag 
Høgnesen, Vestmanna. 
Ncvndarlimur Kristian 
Sámuelsen, Haldórsvík.
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