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Valið í Bretlandi og
Foroyar
Oddagrein
TAD stu n d ar nú móti vali í stóra grannalandi okkara.
Bretlanđi Hvat so. hvat kem ur tað okkum við m un n u
m ong spyrja. H óast ein hevxir ilt við at ím ynda sær.
hvonn tvdningeitt val i Bretlandi skal hava fyri Forovar,
so er kortini greitt, at moguligar stjórnarbroytingar í
hesum næ sta grannalandi okkara. kunnu koma at ávirka okkum so ella so.
SUM er hava vit tæ tt sam starv við Bretland á fleiri
okjum. Her hugsa vit ikki m inst um soluna av físki.
bæði liðugtgjordum fiskavorum og so eisini feskum
fiski R utusam bandið m illum Foroyar og Skotland.
sum SL hevur bygt u pp hesi seinastu árini, var við til
at byggja bryr millum londini. og ein vaksandi samvinna varð við at taka seg u p p Nú óvissa er um hesa
sigling e r ilt at siga, hvussu verður við sam vinnuni
HVUSSU kann so ein nýggj bretsk stjórn vera við til at
m enna sam vinnuna við Foroyar'. Sjálvandi eru Foroyar
bert ein litil blettur á heim skortinum hjá eini bretskan
stjorn. m en hyggja vit ikring okkum, so hóm ast teir
stóru moguleikar, sum liggja i eini kom andi oljuvinnu
á ollum A tlantsm ótinum .
DUGA vit at bera okkum ræ tt at og fer ein kom andi
Laborstjórn at vísa A tlantsm ótinum storri ans, so er
greitt. at tað liggja enn óroyndir moguleikar fyri samvinnu við henda stóra granna okkara.
MARKNATRÆTAN er kanska mest týðandi málið, sum
er millum Foroyar og Bretland Tá hugsað verður um.
hvussu órím uligt og viðgongt upprunaliga kravið hjá
konserv ativu stjóm ini var, so kann marknapolitikkurin
hjá eini kom andi Laborstjórn bert vera meira rímuiigur Tað skal vera vón okkara, at ein kom andi arbeiðarastjórn í Bretlandi fer at vísa Føroyum ans og hari
eisini at ganga foroyingum meira á moti í marknaspurninginum . Hetta er at m eta sum lykilin til eitt rikt
og blóm andi sam starv á flest ollum okjum
TANN fyri Bretland livstiðandi oljuidnaðurin hevur so
sanniliga eisin brúk fyri, at ein skilagóð loysn fæst á
m arknatræ tuni. Og tess rimuligari bretska stjórnin fer
at verða mótvegis foroyskum krovum um miðlinju. tess
læ ttari verður tað hjá ídnaðinum í báðum londum at
sam vinna um m enm ngina av ollum hesum nýggja
oljulandslutinum .
EIN týðandi lívæðr ogfortreyt fyri eini oktari sam vinnu
er at fáa fasta sigling og ella flúgving milium okini. Nú
tað vísir seg at vera so sum so við føroyska áhuganum
ella kapitalinum . er tað tá ikki ræ tt at spyrja. um ikki
bretar og skotar sjáh ir vóru sinnaðir at vera við í eini
slíkari sigling ella entá at standa fyri hennil Vit víta, at
P&O, sum rokir siglingina við Bretlands strendur, hevði
eisini verið fort fy ri at átikið sær - t.d. í samstarvi víð
føroyingar at fingið fasta farleið millum Skotland og
Føroyar I dag sten d u r m.a sam a P8íO fyri siglingim
millum Skotland og Bergen Tað u ndrar okkum. at ikki
Smyril Line skal vera áhugað i hesi farleið. tá hugsrið
verður um, hvussu stór fram tíð kann vera í henni
FEKST ein sem ja um markið. so áttu vit føroyingar at
tikið stig lil at m ent sam vm nuna við Stórabretiand.
Hetta átti at verið gjort miðvist.Tað er greitt, at betri
viðurskifti millum londini hovdu kunnað fmgið hretar
at skilt støðu okkara betur. tá talan er um grindadráp.
TÁ hugsað verður um kósina hjá bretsku stjórnini í
m arknaósem juni. so bíða vit eftir at vita. hvor kósin
verður hjá eim Laborsijórn. Eftir okkara tykki eigur
hon at seta seg niður og m eta um teir stóru moguieikar.
ið liggja fyri fram m an í einum sam starvi við Foroyar
um bæði olju og fisk og mangt an n að heldur enn
bara at fara viðari við politikkinum hjá teim um konser
vativu Bretland skyldar foroyingum slørri virðingenn
órím uligu krovini landið setti um rnark - ein bretsk
Laborstjórn fer kanska at m innast longur aftur. ja aftur
til árini undir krígnum, tá føroyingar ikki hildu segaftur
at sigla físk til Bretlands í v a n d a s jó g v ^ . ^
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Løgmadur eigur
at taka hendur
I egnan barm
Tad her ikki til, at nakað er galið við ølhtm teimum, sum løgmaður umgongst.
At hesi eru ómøgulig og hava samstarvstrupulleikar. Tað má vera nakað galið
við løgmanni sjálvum!
____________

Domini um, at tøgm aður
ikki kann samslarva. eru nú
so nógv í tali. at tíðin er
komin hagar nl. al løgmaður má laka hendur í egnan
barm og fara undir eina álvarsama sjálv rannsakan
Tað var ikki meira enn
gott og væl eitt ár liðið. frá
ti at lonnaðurin í sainbands
tlokkinuin. Edmund Joensen hevði tikið við sum logmaður og sarngongukiðan,
og vit kundu staðfesta, at
split var koirað í hansara
cgna flokk. Sambandstingmaðurin Finnhogi Arge
segði seg úr sambandstlokkinum Orsøkin til útm eldingina hjá Einnboga
Arge. var ('rsemja við floksformannin og samgonguleiðaran Edinund Joensen,
logmann
Bert nakrar mánaðar
seinni var greitt. at tey bacði
um boðm i, sum javnaðarflokkurin hevði sett í landsstýrið, ikki longur kundu
sarnstarya við Edinund Joensen Urslitið varð. al Joannes Eidesgaard og Andrias Petersen foru úr landsstýrinum og at javnaðarllokkurin tók seg burtur ur
saxngonguni Men løgmaður visti ráð fyri hesum.
Hann fekk lólkatlokkin við
í samgonguna og um so var.
at Jóannes Eidesgaard og
Andrias Petersen viiru orsøkin til sam starvstrupulleikarnar. so skuldi ein trú.
at nú var Iriður og ongin

vandi Nú kundi almcnning
urin rokna við sam róðn og
góVim áralag í Tinganesi
Men gakk Tað gingu bert
nakrar láar vikur, so hevði
løgmaður longu lagt seg úl
við landsstýnsm ennirnar
hjá lólkatlokkinum og annar teirra. er meir enn ta einu
ferðina hottur við. at hann
verður sagdur úr landsstýrism annaslarvinum av løgmanni. Og seinastu tiðina
hevur veruligt strið tikið seg
upp m:lium Edmund Joen
sen. logmann øðrumegin og
landsstýrismannin hjá sjálvstýrisflokkinum .
Sámal
Petur í Grund hinuinegin.
Landsstýrism ennirm r hjá
verkamannatylkingim hava
skilt soofta, al har hava ikki
verið stundir hjá logmanm
at ihirta klandur og strið við
teir, so her kunnu vit bara
siga: livst so spyrst.
I ti nógv umrodda málinurn utn Eramtaksgrunnin og
Føruya Fiskavirking. hava
vit staðfest, at ein mcirlutí
av tí cltírvcrandi sambandstlokkinum uppá sjey tingiimir. var ósamdir við løgmann í hesum málinum Og
nú um dagarnar bórust tíðindi um sam starvstrupuilcikar og osemju á einum
ávísum vinnuvirki. sum
stendur Edm und Joensen
ógvuliga nar. men av tí. al
hetta ikki beinleiðis hevur
nakað við politikkin at gvra.
skal eg ikki koma nærri inn
á tað Ta<> er heldur ikki

neyðugt Ti døtnini um
samstarv strupulleikar á politiska økinum, har Edinund
Joensen, løgmaður er annar
parturin, tróta ikki.
Tað allar seinasta og mcst
ohugnaliga cr. at løgmaður
nú hevur sent øllum leitnum
føroysku
tjølm iðlunum
krigsavbjóðing
við
at
hlanda seg uppi. hvat lottmiðlarmr hera fram. Hann
hevur enntá kravl at ávísur
landsslýristnaður skal í
sjúnvarpið at siga citt ella
annað Hetta er eitt fu11komuliga úkcnt íyrihngdi i
øllum frxlsum londum við
dem okratískum stýrislag.
Slíkt lær okkum at hugsa
um fyrrverandi kommunistalondim. um Na/i-Týskland
og onnur liknandi einaræðislond. har mannar.ettindim
ikki verðavird H ettakcinur
als ikki fyri í nøkrutn demokratiskuin landí og átti ti
hcldur ikkt at komið tyri her
hjá okkum
I seinasta valskciði og
uppundir løgtm gsvalið i
1994 segði sainbandsflokkurin seg at hava allar loysnirnar Eg havi ongar loysnir
sæð og dugi heldur ikki at
h ó ttu nakrar loysnir frá
saiiibandstloksins siðu Hai
er hara klandur og strið Vit.
sum eru i tí politiska arbeiðnum - og nu cru so onnur, t.d. pressan og umsitingm. drigin uppi - ganga upp
undir miðu i politiskum
samstarvstrupulteikum. har

samgongulciðarin. Edmund
Joenscn, løgmaður í øllum
tørunum er annar parturin
Ein íæ r hug at spyrja hví
løgm aður ikki leggur tra
sær.
Frá teim um frystu skúlaárunum komi cg at hugsa
um eina søgu úr cini lesibók Søgan var um cin
gam lan og skirvisligan
hjall Hjallurin v arso sk irv isligur, at bara tað andaði
ur hanakjafti. sum tikið
verður til, so stiíð hann og
vaggaði frá siðu til síðu.
Hann átti at dottið niður.
Men av tí at hjallurin ikki
visti, hvørja lið h an n skuldi
detta á. varð hann hara
standandi.
Kann tað hugsast. at Eør
oya Løgm aður anno Iúú7.
er sum tann gainli hjallunn
í lesibókim ’
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