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U avid A n d erso ru lejdqri i bretsku sa m já din ^ r n e v ndmÍL

Føroyingar
eiga a t kanna
okkara útspæl

-

-Tað eru framvegis spurningar, snni skilja partarnar, nien vit eru so komnir við einutn útspæli
og føroyingar eiga at kanna hetta til komandi
fundin í London í heyst
-Vn h^vdu eitt Mrra gotl
Wvøld t>skvt»ldu'' i N o n\ir
lamlahusinum. har vjt fvri
tvrstu fcrð larrdu faroyska
m en u n at kcnna og harvið
fingu eilt nevvan samhand
v ið forov ingar
Hetta voru tcv fvrstu otSini frá heldur fam xlla form anninum i hretsku samra«\ngarne vndim . Dav id
Andcrscn. ta Sosialurin hitti
hann i máli cftir samraðingam ar i Tingancsi tvsdagin
<g mikudagin Hesar sam
riðingar snuðu scg um 6semjuna um markið inillum
Førovar og Bretland
Lo nrfo n i M p f t m b c r

Hann var heldur ikki %ó
pranngarsam ur
ta
vit
spurdu hann um gongdina i
»amr aði n gu n u m
-Vit hava bjoðað ftwovsku og donsku ncvndini
at koma Ul London i
acptem her at halda fram við
|hm ri<\ngunum
* -So nuihfl endar iostatt
ikki i Haaii ’

-T að cr sjalvanUi aftioein
moguleiki. men vit rovnaat
halda fram við samri»'\ngu
num og royna at sameina
tev motstriðandi sjonar
m iðini hja haðum portum
Tað eru spum ingar. sum
tram vegis skilja partarnar
Dav id A odcrson v attar. at
tcir cru komnir við einum
útspxli og visir a. at teir
aliíð koma við hugskotum
og vona teir. at fvw*>vska og
danska sam riðingam evnd
in gjolliga kannar tev hug
skot. sum koma fram fri
teirrasiðu.
Hann vil tó ikki upplv sa.
hvat hetta útspxl snyr seg
um . tí b ið ir partar eru samd
Ir um at haída samraðing
arnar í tninaði
H a ld a o k k u m tll
a lt jo ð a lo g

M e n tit halda tó fram
vegis. at partur av ti øki.
sum fø rtm n g a r halda seg
eiga. er en sku r1
-Ikki
cnskur.
men
bretskur
clla
skotskur

kanska \ n halda okkum til
altjoða log Tað hava verið
fleiri sakir. har loysnin. sum
alt|oða domstíilur cr gingin
inn fyrt. er annað mark enn
miðtmjan Slikt mugu vit
hav a i huganum . og taðer so
cismi við til at mynda samriðingam ar
Dav id Anderscn sigur. at
talan er um citt rxttiliga
langt mark. sum skal asctast. heilt har eystun við
N oregsm arkið og síðani
vestur eftir Talan er ikki
um eitt mal. sum tú kanst
loysa "bcint ut eftir landavegnum '. ti tað snyr scg
ikki um cinlaldar jarðfnvðiligai umsidður heldut.
Tí er neyðugt at hrúka
nakað av tíð at greiða
hvorjum vvVum frá sinum
sjónarmiðjum
-V anta tit eina loysn i
ár?
-Tit spurdu meg um lað
sama. tá eg var her scinast.
og tá var eg kanska i so
bjartskygdur.
men
vit
giordu framstig tá. og upp

Vórufelini tung upp gjøgnum trappum ar undan samráómgunum. so riróur um at hava
gott fóta festi nu aftaná H er eru Á m i Olafson. letóart i fø n n s k u nevndw i og D avid
Andersen. hretski leióari á veg úr samráóm garhølunum i Tinganesi M \n d jan
aftur flein nú. og vit skulu
so motast aftur i septcmber
-Leggja p o htikaram ir i
London trýst á tvkkum fv n
a t fá a eina skjóla lo \s n ?
Nci Tcir vilja hava eina
rxttvisa lovsn Talan cr ikki

um nakað tiðartry st
Og hvursu við oljufeløgunum. u lja tey ikki
hava hetta avgreitt sum
skjotast ?
Kanska. men mínir ordrar eru ikki frá oljufelog

unum mcn frá ráðharrum í
stjtwnini

-Eg hcvði vónað, at vit
fingu eitt gjognumhrot i
hesum um farinum. og tað
var ti eitt sindur skuffandi.
at tað ikki hcndi Frá for
oyskan síðu hava vit gingið
so langt. sum vit kunnu Vit
cru nú komnir hartil. at vit
mugu siga við okkum
sjalvi skulu vit clla skulu
vit ikki fara viðari
Hctta
sigur
F.dmund
Jocnscn. logm aðureftircnn
eitt sam ráðingarum far í
marknaóscmjum
millum
Føroyar og Brctland
Logm aður sigur tó. at
sam ráðm garnar eru ikki
shtnaðar T x r halda Iram
Men vit frá hwoyskari
skulu nú til at gera stoðuna
upp. um v it halda. at lað cr
nakar veruligur mogulciki
atscm jast við h relarcllau m
vit skulu fara til dómstol
arnar við máhnum
Foroyska samraðtngar
ncvndin skal nu riðgeva
landssty rinum og m arknað
arnevndini S ið an iertað tað
politiska haklandið. sum
skal gcra upp við scg sjálvt.
hvat er hcst at gera víðari
,\u hevur onkuntið ve> ið
sagt. at vit mugu ikki vikja
em tumrra frd miðliuni \ u

til hava loruð. m erkir tað
so. at tit h a \a góðtikið eitt
mark. sum hggur Urngt
vestan fy r i verandi miðImju ?
Vit hava hildið fast við
tcy prm sipp. sum vit upp
runaliga hovdu sigur log
m aður og vil annars ikki
fara út i sm álutir i málinum
(L csið samrivVi við løg
tnann í fríggjdagshlaðnum
eisim )

jiin

Løgmaður um markið:

Nú mugu vit gera av
hvat vit vilja víðari

Davdi Andersen og Anlhon\ Layden frá bretsku sendistovuni i Keypmannhavn nýttu høvi at hitta løgmann efttr
sam ráðm ganar i gjár Á m i Olafsson var eism i við Mvnd jan
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Srtur tu við
b a rn in u m i
fa n g m u m ?
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