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Avhøvdanin av Elektron
er bert byrianin:

Ein vanlukka
fyri Føroyar
og ungdómin

DVÍNA FYRI
SVØRTUM
ARBEIÐI
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Lø^maður við
danskar iavnaðarmenn:

Undirgrundarmálið loyst
-kann ikki reisast í
Fólkatinginum
Fyri Føroyar og tannføroyska ungdómin verður tað
ein vanlukka, at kunnleiki og
arbeiðspláss enda uttanlands.
Fara vit av landinum við
arbeiðinum verður hetta ikki
bert at raka Elektron, men
eisini aðrar EDV-fyritøkur í
Føroyum. Talan er um ein
løtuvinning. Samanumtikið
koma vit øll at missa.
Skal alt enda í Danmark? spyrJóan Eyðfinnur
Olsen, teldufrøðingur á Elektron í grein í dag.
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Atli Dam hevur áður frá fólkatingsins røðarapalli víst á
týdningin yvirtøka av undirgrundini hevur fyri Føroyar.
Nú er tað loyst og danskir javnaðarmenn kunnu spara sær
at rcisa tað í Fólkatinginum
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Havnarmaður i
Canada í 40 ár
-og eg havi ongantíð angrað
at eg flutti hagar, sigur Ove
Carlsen, sum nú vitjar aftur í
Føroyum. Baksíðan
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Danskir
javnaðarmenn
ónøgdir
-við atburðin hjá stjórnini í
undigrundarmálinum

Danska biaðið Poliliken
veii at siga, at limir í
danska javnaðarflokkinum
eru all annað enn fegnir
um avtaluna, sum danska
stjórnin og landsstýrið
hava gjørt um yvirtøku av
undirgrundini.

Atli Daniy løgmaður:
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Fyrrvcrandi orkumálaráðharrin Poul Nielson
frætti um avtaluna gjøgnum fjølmiðlarnar, meðan
hann var til floksráðstevnu
í Aalborg.
-Tað undrar meg stórliga, at ein minniiulastjóm

kann gera eina slíka avtalu
uttan at spyrja Fólkatingið
eftir. Vit hava als einki
fingið at vita um hcsa
avtalu sigur hann við
Politiken.
Sambært blaðnum so
hevur Poul Nielson longu

16. septe m b e r 1992
kunnað i k íormannin
Poul Nyrup um aviciðincamar, sum em við slík
ari avtalu. o j Nyrup fer nú
at tosa við Poui Schúter,
forsætisráðharran.
Poul Nielsen vísir á, at
henda "skaiten og valten"
við virðum hjá ríkinum
kann koma at kosta
danska statinum sera stóra
upphæddir um olja og
gass verður funnið í
føroysku undirgrundini.
-Nógv verri er tað, at alt
hctta virkar iieilt endam álslcyst. Nú tykjast
m øguleikarnir fyrr at
byggja upp ein skiiagóðan
orkupolitikk oyðiiagdir.
Politiken skrivar, at
úrslilini av orkupolitikkinum hjá Nielson vórðu
nógv róst á ráðstevnuni
hjá javnaðarflokkinum um
vikuskiftið. Takka verið
honum hevur Danmark í
dag eilt yvirskot á gjaldsjavnváginini uppá 20 mia.
kr., og hetta stavar fyrst
og fremst frá olju og gassi
í Norðsjónum.
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STATSMINISTERIET
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Undirgrundarmálið er loyst
-danskir javnaðarmenn kunnu spara sær
ómakin at reisa tað í Fólkatinginum
fyrrverandi orkumálaráð-Poul Nielson eigur at
harra um at taka málið
spara sær ómakin, tí samupp í Fólkatinginum.
bært Heimastýrislógini frá
Atli Dam leggur stóran
1948, so var tað okkara
rættur til at samráðast um
dent á, at málið hoyrir
vvirtøku av undugrundini,
ikki heima í Fólkatinginum.
uttan at hesin spumingur
skal reistast í Fólkatinginum. Tað er ein spumErloyst
ingur millum føroyska
-Tað er loyst. Tann undheimastýrið og stjórnina irgrundarlógin, sum er
sigur Atli Dam, løgmaður galdandi í Føroyum, er
í eini viðmerking ul úttal- tann gamla danska frá
ilsini hjá Poul Nielson, 1950. Hon er farin úr gildi

í Danmark, og eingin av
icimum nýggjari lógunum
í Danmark eru settar í
gildi av góðum grundum.
Tað kundu vit noktn. Tað
var vápnið hjá okkum til
at ivinga hesa yvirtøkuna
ígjøgnum við. Har er tí
einki at gera. Formelt er
málið yvirtikið eftir bókini, og tað skal tí ikki í
Fólkatingið sigur løgmaður við Sosialin.
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Løgmaður svarar sambandsformanninum:

-Edmund eigur
at lesa betri uppá
Løgmaður leggur litið í at
gera víðm erkingar til
skrivingina hjá formanni
s a m b a n d s flo k s in s
í
Dimmalætting í gjár, har

hesin skrivar, at undirgrundin framvegis er felagsogn, og at tann skipanin, sum avtaia nú er
gjørd um, hevur staðið

føroyingum
í boði
seinastu liggju árini.
Atli Dam: -Hatta er
skeivt. Ein slík skipn'hevur als ikki staðið íør-
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Der er i dag tniffet principiel aftale meUem regeringen og Færeemej Undsityre om ai
sagsomridet -Ristoffer i undergrunden' overglr Ul Færask særaiúiggende. Dette uxJetaerar,
’ at hjemmestyret fir den fulde lovgivende og administrative myndighed samt afliolder a le
fremtidige udgifler pá omrádet.

Det er aftaJl, at eventueUe indt*gter fra fremtidig tástorindvinding vU udløw fortandlingrr '
°m nedsættelse af statens tilskud tU Færaeme.

> Der

vU herefler snarest muligt bUv‘e udfærdiget en skhftUg aftaJe efter de nævnte retmngs- «
rlinier.

oyingum í boði. Ein ráðevniskipan og ein yvirtøka
er hvør sítt. Ein yvirtøka
til sermál kann ongantíð
verða tað sama sum ein
ráevniskipan. Edmund má
lesa meira uppá Heimastýrislógina. Hvat ' Højhedsrættinum" viðvíkur,
so er tað nakað hciit annað, tí tað snýr seg um
okkara viðurskifti við umheimin. Við hesi avtalunt
hava vit fingið bæði
lóggávuna og umsitingarvalđið, og lað fær ein
ikki við eini ráevnisskipan
sigur løgmaður í viðmerkingini.
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Sóknast eftir fólki til

íslendskan
bóndagarð
Bóndi á suðureysturlandinum í íslandi
søkir eftir arbeiðsfólki (einstaklingum
ella hjúnum) at arbeiða á bóndagarði.
Skulu hava arbeitt í íandbrúki og vera
dugnalig. Frían kost og logi, umframt
ferðautreiðsíurnar goldnar. Skulu vera
í arbeiði í minsta lagi eitt ár.
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