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Hans Engell, konservativur form aður í Danmark:

Jógvan Adolf Johannesen:

Sjónvarpið
eigur at koma
á figgjarlógina
S íó a 5

B36 kvinnurnar
føroyameistarar

Føroyski
búskapurin
skal ikki
knúsast

- Tað má bera til í eini nýggjari avtalu millum Føroyar og
Danmark. Skuldin er ein mylnusteinur um hálsin á
tykkum. og tí mugu vit Tmna eina langsiktaða loysn, heldur Hans Engell, sum er formaður í konservativa flokkinum
í Danmark. Hann hevur verið á stuttari vitjan í Føroyum

tøm yski búskapurin er á vegupprfnr. „ g to d er
sera umrádandt. at vit finna eina lanifukuiáa loysn

Tórshavnar Býráó:

N ýtt tllta k i Sosialinum:

A ð r ir f lo k k a r
í S o s ia lin u m
Fleiri av politisku
flokkunum í Føroyum
hava heitt á Sosialin
um at kunna føra síni
sjónarmið fram í serstøkum bladinnleggi.
Midflokkurin hevur í dag hitt fyrsta innleggið á sídunum 1316. Seinni koma aðrir
flokkar við eisini
S ió u rn a r 1 3 - 1 6

Bíðilistin til
barnagarðar
skal burtur

Við at um skipa alt barnagarðsøkið ætla býráðslim ir í Havn at øllum børnum í kom mununi
skal standa dagstovnapláss í boði. Ein arbeiðsbólkur hevur skrivað um fatandi álit um, hvussu kom m unan best kann skipa hesi viðurskifti
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Málgagnið hjá Miðflokkinum
er í blaðnum í dag sí0umarl3.16
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miðvikan
Htins Engell, formaður í konservativa flokkimim í Danmark á stuttari vitjan:

N iðurstøða av bankakanning ikki leggjast á hillina
Ber úrslitid av
bankakanningini
í sa r, at ábyrgd
eigur at plaserast, tá skal tad
eisini gerast. Hon
skal ikki leggjast
á hillina, tá hon
er liðug. Tá
mugu beedi føroyskir og danskir
myndugleikar
ganga niðurstøðuna ígjøgnum og
vita, hvørjar avleiðingar hon
skal hava sigur
Hans Engell, formaður í konservativa flokkinum
J an M l'IX E *
I í a l m a r L in d e n s k o v

í vikum vóru try JrunvMandandi um K id fyri dunska
konservativa flokkin á viljan í Føroyum Tcy eru Hans
Engell. lolkalinpsmaóur og
torm adur í konservaliva
tlokkinum . A nne Birgitie
Lundholdi og Kcnt Kirk.
tolkatingslimir 011 havatey
vcnfl ratMiarrar í undantam
um stjom um
Talan hcvur íyrst og
fremst venð um at vitja tør
oyska hrcWHirflokkm. fólkaflokkin.
TaO cr nakað siðani. ai
vit fingueinainnbjóðingfrá
A nfinn K allsherg og Ola
B reckm ann um at vitja í
Føroyum og her m.a hilta
u m M fyri fólkaflokkin
Vit skuldu verið kom in í
septcmher. mcn tað harst
okkum frá tá, og tí eru vil
her nú sigur Hans Engell.
sum sigur seg hava fingið
nc>gv hurtur úr hesi stuttu
vitjanim. Nú hann fer aftur
til D anm arkar hevur hann
eisini sum føm m g við saer
eina nogv størri viian um
tøroysk viðurskifti. og tað
er hesa vitan. sum hann nú
fer at gera Mørri hrúk av í
sínum arhci<H á fólkalingi

Vita ov IftiA um
foroysfc vifturafcifti
Vit spurdu Hans Engell. um
danskir polilikarar sum
heild í dag ikki vita ov litið
um Føroy ar og føroysk v iðurskifti. og um ikki tcir áttu
at gjørt mcira við al viija í
Føroyum íyn harv ið at vera
betn fyri, tá avgerðir verða
tiknar citl nú i fólkalinginum, sum viðvíkja Føroyum '
-Tað er nógv um tað
Henda v itjanin cr tí eisini
cilt ynski trá okkum i konservativa fiokkinum sanuin
við umboðum fyri fólkafiokkin al viðgera búskaparligu og (vilitisku sUvVina
i FøroyumTyn harviðeisini
fáa eitt nógv bctri innlit i
føroysk viðurskifti
Hans Engell heldur. al tað
hevur venð cin lendensur
lil. al partar av donsku
pressuni geva eina sera
skeiva mynd av politisku og
búskaparligu støðuni í Føroyum Hetia vísir scg eisini
i tí politisku viðgcrðini i
Danmark av føroyskum
viðurskiftum og sipar Hans
Engelf hcr serliga lil leik-

lutin hjá Kirsten Jacobsen
ur Framburðsflokkinum

Samøfcjftið ov ringt

H a n s Engell Visit annars á.
at talan er ikki bert um
manglaruli vitan hjá donskum politikarum lil tøroysk
viðurskitli S am skillið kommunikatiomn - millum
partarnar. hcvur eisini vcnð
ov vánaligt. og hclla hevur
eisini vcnðorsøkm ul nógvar óhepnar og óneyðugar
misskiljingar

Banfcafcarmingin er
øitt gotf dømi
Sum eítt dømi urn hetta
inanglandi samskiflið nevnir Hans Engell hankakann
ingina. ið hann annars eisini
váttar hevur venð nógv umrødd undtr vitjanini i
Føroyum hesar seinaMu
dagarnar
-I fólkatingmum var cin
meiriluti fyri, at tað skuldi
ikki gcrast ein vanlig domarakanning. men harafturímóti varð lógm um ta
kanning, sum nú cr í gongd.
einm xlt samtykt. Konscr
vatívi folkafinkkurm kundi

ikki goðtaka kravið frá tør
oyingum um cina veruliga
dom arakanm ng I hesum
tørinum haldi cg vit og íøroyingar losaðu forbi hvønnannan
O kkara m ótstøða moli
eini domarakanning skuldi
so avgjørt ikki tulkasi sum.
al vil vóru ímóti eini kann
ing Vit hava havi nogvar
dóm arakanm ngar i Dan
mark i 80-unum og i 90unum. og okkara royndir
hava venð ómctaliga vánaligar Tað hcvur úiviklað seg
m cira til eilt mediushow
enn lil eina sakligaog gjøll
iga gjøgnum gongd av
einum máli Ti gjørdu vii i
199f av. al vil vildu ikki
vera við til fieiri slíkar dómarakanningar.
Hans Engell sigur viðan.
at ta hankam álið i Føroyum
kom fram. so var konservalivi tlokkunn samdur i. ai
her skuldi gerasl cin ohcli
og gjøllig kanntng. sum
kundi
kortlcggja
alla
gongdina i løroyska banka
máiinum
-Mcn tjakið cndaði i cini
..blindgyde" . tí føroyingar

høvdu sett sjer fyri. ai tað
skuldi vcra ein domarakanning. meðan ein mciri
luti i Danmark segðt. at vil
ynskja ikki tað slagið av
kanningum allur Lat meg i
hesuin samhandi nevna. al
vit i tolkalinginum eru i terð
við at sam tykkja eina
nýggja lóggávu um. hvussu
ein kann skipa fyri øðrum
kanningum isiaðin fyri
domarakanm ngum

Atoyríd plaM rast!
Hans Engcll sigur vona. og
tað roknar hann cisini við,
at núvcrandi bankakanningin klárt og greiti fer al
korleggja. hval er hent i
hcsum máli. og um kanningin hcr í s«er, al cin ábyrgd
eigur al verða plascrað. so
skal tað e tn n i gerast
Kru tað danskir politikarar. nuvcrandi og tyrrvcrandi raðharrrar. einharl
ismcnn clla fiilk i donskurn
vinnulívi. sum hava gjørt
tnistøk. so cr konscrvalivi
lolkallokkunn cisini tilrciðar ai laka lil lcy ráð sum
ncyðug eru

Hatu Engell: -Hava Janir
pohtikarar. niAharrar,
emhtrnsfólk r>g vmnutix sfói.k njørt nu\tøk og foriøntilu i bankamáhnum ,
so etgur helta eistm ut fáa
uvletótngar

Hvørjt vtlja tey rerda?
Tað kunnu vit ikki siga
nakað um, fyrr cnn vil
siggja. um misiøk og forsømilsi cru gjørd og i hvønn
mun Taðcg meini er. al cin
slik kanmng skal ikki sleppa
at leggjasi á hyllina. tá hon
cr liðug Tá mugu h.rði løg
ting. landssiýn. fólkalingog
stjórn gjølliga gjøgnum
ganga kanningarúrshtið fyn
at vita. um tað skal hava
avleiðmgar við sxr
-M etnar lú. at um
kanningarúrshtió vísík a t
føniyingar eru skeivt og illa
viAfarmr i øllum hankamál
' T r a m h á td á stita 77

