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FONGURIN HJA POLITINUM:

Seks tons 
av pappírí

ingur 
verjir 
málið 
á lidi

landi
Lesið á síðu 1 1

Tað vóru ikki bert tvey ella 
trý tons av pappíri, ið poli- 
tiið legði hald á undir stóru 
húsarannsóknini mikudagin 
og hósdagin í  farnu viku. Al- 
menni ákærin metir, at tað 
heldur eru eini seks tons. 
Innan fyri tvær vikur skuldi 
alt tað, ið politiið ikki hevur 
brúk fyri, verið latið teimum  
aftur, ið eiga øll pappirini

Lesið á síðu
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SKOTSK NÁÐGEVINGARFYRITØKAUM MARKNATRÆTUNA:

Føroyingar hava slakað 
í miðlinjuspurninginum

ÁRNI OLAFSSON ER IKKI SAMDUR:

Fleiri mátar eru at 
tekna eina miðlinju

-  Vit eru komnir við einum út- 
spæii um, hvussu miftlinjan 
kann skipast. Bretska stjórnin 
er nú farin at viðgera hetta, og 
tað taki eg sum eina posiíiva 
gongd, sigur formaðurin í før- 
oysku samráðingarnevndini í 
viðmerking til frágreiðingina frá 
skotsku MACKAY-fyritøkuni

Lesið á síðu 1 3
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tað kavar'
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JÓLATILBOÐ!!!

Hygg, Dikka, hygg, 
tað kavar!

Vøkur myndabók fyri einans 65 krónur

Sera vøkur jólabók, sum 
tær báðar Aslríd Lind-

E;n og Ilon Wikland 
va skrivað og leknað. 
Ebba Hcmze hevur týtt. 

Bókadcild Føroya Laer- 
arafclags gcvur ÚL 32 
bls.

Søgan utn Dikku er úr 
stóra savninum Ma- 
dicken, sum kom út í 
1960 og í 1980.

Dikka og Lisabclh 
búgva á Juniheygnum 
saman við mammu og 
pápaog Alvu. Ein morg- 
un stutt fyri jól vaknar 
Lisabeth og úti cr tann 
berí kavi. Dikka og hon 
og pápin fara úl at spæla í 
kavanum og hava tað 
hcrligt. Men so vcrður 
Dikka sjúk, bcint sum 
Álva og Lisabeth fara, 
og mcðan Álva kcypir 
skal Lisabcth slanda utt- 
an fyrí handilin. tí hon 
skal jú ikki vita, hvat 
Álvakcypir.

Bcint tá kcmur cin 
hestaslcta framvið, og 
afian fyrí á gangarunum 
stcndur Gustav hjá 
Svcnsson og fær sær ein 
ólógligan túr. Hann crtar 
Lisabcth við, at hctta 
tonr hon ikki. Næstu 
fcrð ein hcstaslcta kcm- 
ur. toypir Lisabcth uppá. 
Mcn hesafcrð gongur 
ikki so væl, u' Andcrs-

son, sum koyrir slctuna, 
stcðgar ikki á, hann og 
hcsturin skunda sær 
heim.

Mcn nú vcrður ovboð- 
ið hjá Lisabcth, u' slctan 
koyrír ígjøgnum ein 
stóran myrkan skóg. 
Lisabcth rópar og biður 
Andcrsson stcðga og 
koyra scg hcim Mcn tað 
er Andcrsson ikki hug- 
aður til, og hon kann 
loypa av og ganga sjálv 
aftur inn í býin. Skjótt 
stcndur Lisabclh cinsa- 
møll úú í kavaklædda 
skóginum.

Hcima cr alt á gosi, u' 
Lisabcth cr horvin, og øll 
uttan Dikka fara út at 
lcita. Mcn tá ið neyðin er 
størst, er hjálpin næst. 
Hjúnini Hansson á Fløtt- 
unum finna Lisabcth og 
koyra hana hcim. Dikka 
og Lisabeth hugna sær 
hcima, ela og fara í song. 
Og tá ið maminan og 
papin sorgarbundin 
koma heim og fara upp á 
lofl at siga góðanáu við 
Dikku, f inna tcy í Dikku- 
sa song tvær sovandi 
smágentur. Og glcðin cr 
stór.

NB. Bókin fer ikki i 
Barnabókakluban!

ingitf. sum ídagligayrki sínum 
fáast við gransking og undir- 
vísing og sum annars hava 
scrstakan áhuga fyri icimum 
evnum. iO leir skriva um.

Vii hava prógvafi, at lað bcr 
til ai arbciða tvørtur um yrkis 
og landamørk. lá ið viljin er til 
staðar. Málling og Sproiin 
hava funnið stcvið og vónandi 
fara fleiri at koma upp i ringin

sum frá liður -  i fclag skulu vit 
fáa orðið undir fól.

Bókin fcst i bókabúðunum 
fyri 140 kr.. og limir Sprotans 
fáa hana fyri 108 kr. Haldarar 
Máliings kunnu fáa Sýnis- 
siubbar fyri 95 kr. Til bcr at 
nngja á nummar 15304 og 
biðja um at losa við onkun av 
ritstjórum Mállings.

Skotska ráftgevarafyritøkan MACKAY um marknatrætuna:

Endar møguliga 
við Haagdómstólin
Bretska stjórnin unthugsar íløtuni eittføroyskt tilboð til semju ímarknatrætuni millum 
londini. Talan er um , at føroyingar á seinasta fundinum gjørdu greitt, at teir ikki 
tvíhalda um miðljuna men eru sinnaðir at gera "minor consessions", tvs slaka nakað

Brctska sijómin fcr kom- 
andi mánaðímar at viðgcra 
nýggju siøðuna, sum hcvur 
tikið scg upp í markna- 
iræiuni millum Føroyar og 
Brctland.

Talan cr um eilt nýlt 
útspæl frá føroyskari síðu. 
Tað cr stóra skolska ráð- 
gcvarafyritøkan í oljumá- 
lum, MACKAY, sum 
skrivar hctta í síni scinastu 
frágrciðmg.

Grciu vcrður frá roynd- 
unum hjá føroyingum at 
byggja upp cina frálanda- 
vinnu. Fyritøkan sigur, at 
cin forðing á lciðini at 
mcnna eina slíka vinnu cr 
lørvandi úrslit í markna- 
samráðingunum við brctar. 
Hóast hcsar vórðu upp- 
aftutiknarí 1990,soercinki 
scrlig framstiggjørd síðani.

-Vit skilja, stcndur víðari 
í scrfrøðingafrágrciðingini, 
at føroyska samráðing- 
amcvndin á u' seinasta 
fundinum slakaði nakað í 
m iðl injuspuminginum, 
sum kravið annars hcvur 
vcrið til mark. Brclska 
stjómin fcr komandi mán- 
aðimar at viðgera hctta 
útspæl.

Hóast hcua so metir 
skotska ráðgevarafyri- 
løkan, at óscmjan fcr at

cndaviðaltjóðadómstólin í 
Haag og ein viðgcrð har fcr 
at taka millum 3 og 4 ár.

-Um so vcrður, so kunnu 
vit rokna við, at fyrsla 
útbjóðingarumfarið í før- 
oyskum øki fcr at fcvna um 
øki, sum óscmja ikki cr um. 
Tey kunnu hava stóran 
áhugafyrioljufcløgini.mcn 
út frá u' lilfari, sum cnn cr 
fingið til vcga, so er tað 
økið, sum óscmja er um, 
sum hcvur størsta áhugan.

í frágrciðingini vcrður ló 
víst á, at tað hcvur grund- 
lcggjandi týdning fyri før- 
oysku sljóminaat varðvcita 
vcrandi momcntum og 
byggja á vcruliga áhugan 
hjá fcløgum sum Staioil og 
BP.

-Tað fcr at vcrða av 
stórum týdningi fyri fø-r- 
oysku oljufyrisitingina al 
poliliskum mistøkum av 
slíkum slag, sum vórðu 
gjørd í citt nú New 
Foundlandi. og sum høvdu 
við sær, at áhugin fyri at 
lcita cftir olju minkaði 
munandi.

í frágreiðingini frá 
MACKAY fyritøkuni 
vcrður cisini ávarað móti
hcldur bjartskygdu mcting- 
unum um eitt nýtt 
oljuævintýr av somu stødd

wwmmw
A major stumbling block may bc thc lack o f progress in 
thc boundary ncgotiations with thc UK. Thcsc rcsumed 
in 1990 but thcrc appcars to havc bcen no significant 
advancc sincc thcn. Wc undcrstanđ that at thc last 
mceting thc Farocsc delcgation madc some minor

*  conccssions on thc median linc thcy wish to have agrccd
► and ihose will bc considcrcd by thc UK Govcmmcnt over 

thc ncxt fcw months.

^ lt still sccms prohablc to us that thc dispuie will cnd up <
► at thc lntcmational Court of Jusiice in thc Hague. and a 

dccision from thcm could takc thrce to five years If so. i  
we would expcct thc First Liccnsing Round to cover non- 
disputcd areas. Thcy may bc of considerable intcrcst to *  
the industry but on prescnt cvidcnce it is thc disputed <

y  arca bctwcen thc Faroc and Shctland islands which will ( 
bc of most intercst.

I Nevcrtheless. wc bdicvc that it is csscnúal for the < 
Faroese Govcmmcnt to maintain thc rcccnt momcntum <

*  and build on thc obvious intercst of companies such as ^
► Statoil and BP. It will bc importan; for thc FPA to avoid ^
y  thc poiicy mistakcs madc in areas such as Ncwfoundland

which rcsultcd in massivc falls in cxploration activity.

sum Norðsjóvarævintýrið 
og funnisi vcrður al brctsku 
ráðgcvarafyritøkuni Smith 
Rca fyri at vcra alt ov 
bjanskygd. Sí grein í

Sosialinum um hcnda 
spumingin í blaðnum í gjár.

jan

Árni Olafson, ieiðari í samráðinganevndini við bretar:

Fleiri mátar at 
tekna eina miðlinju
Vit eru komnir við einum útspæli um, hvussu miðlinjan kann skipas, og tað er hetta, 
sum bretska stjórnin nú viðger. Tað taki eg sum eina positiva gongd
Vit hava biðið lciðaran í 
føroysku samráðinga-
mcvndtni um eina við- 
mcrking lil frágrciðinginga 
hjá MACKAY-fyriløkuni.

Hann sigur, at ling kunnu 
allíð útlcggjast ymiskt av 
ymsum. Samráðingar-
íoysnir mugu altíð vcra av 
cinum slíkum slag, al tvcir 
partar kunnu framscta tær 
uppá ymiska mátar. lf 
annars kunnu tær pcr. 
dcfiniiión ikki góðtakasl av 
øðrum partinum.

So halta cr cin máti at 
útlcggja tingini uppá sigur 
ÁmiOlafson.

-Men hava úl fjørt 
"minor consessions" tvs. 
slaka nakað frá miðljuni 
soleiðis sum skotska 
ráðgevarctfyritøkan vil 
vera við?

-Tað cr grciu, at brctar 
vóru ikki lil rciðar til cin 
fund fyrr enn í fcbruar, tí 
tcir vildu umhugsa alla 
støðuna av nýggjum.

-Ilava bretar gjørt hetta 
eflir at tit hava slaka 
nakað?

-Ein kannkalla laðcin vil. 
Eg kann bcrt siga, at vil 
komu fram við nøkrum 
uppskoium um, hvussu etn 
miðlinja kann síggja ÚL

-Tosa vit tá um eina 
miðlinju, sum liggur narri 
Føroyum enn veranOi 
miðlinju?

-So langt út í smálutir vil 
eg ikki fara. Mcn cin kann 
siga, at tað cr ikki tann mcst 
víðgongda miðlinjan sæð 
frá okkara sfðu.

Ámi Olafson lcggur 
aflrat, al lað cru flcirí mátar

at leknacina miðlinju uppá.
-Men skal hetta skiljasl 

sum at lil hava slctkað fyri 
trýsti frá brelum og ganga 
inn upp á teirra premissur?

-Nci avgjørt ikki. Bara tað 
at bretar ikki lata við scg 
koma alt fyri ciu, tá vit 
koma við einum úlspæli, 
mcn biðja um umhugs- 
unartt'ð, cr cfúr okkara tykki 
nakað posúvL

Tað ger, at tær niður- 
støður tcir koma til, vcra 
kanska mcira kompromi- 
vinarligar.

-Men hava lii loyvi at 
slaka og ganga brclskum 
krøvum á møli?

-Vit handla bara innan 
fyri cina hcimild. Tann av- 
talan, sum vónandi kcmur, 
skal bæði fyri løgtingið og 
fólkalingið. jan


