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-  Skotlandsleiðin bongur ikki saman fíggjarliga. 
sigur stjórin á Skipafelagnum, Ami Joensen

Stórt hall 
hóttir 
Skotlands- 
leiðina
1. apríl gongur sáttmálin, sum 
Skipafelagið Føroyar hevur gjørt 
um leigu av farmaskipinum Pasa- 
dena, út. Mangt bendir á, at hetta 
eisini gerst dagurin, tá Skotlands- 
leiðin fær sítt endaliga banahøgg

Sí5a 8

Arbeiðsbólkur 
kannar banka- 
frágreiðingina
Tað er miðfyrisitingin, sum hevur 
til uppgávu at koma við eini nið- 
urstøðu um bankakanningina. 
Løgmansskrivstovan stendur fyri 
arbeiðinum og hevur fingið før- 
oyskar og danskar løgfrøðingar 
við í ein arbeiðsbólk

Sída 5

Tony Blair upp í marknatrætuna:

Løgmaður og 
Nyrup hitta 
Tony Blair
Løgmaður hevur 
sent danska forsæt 
isráðharranum bra 
har hann biður Poi 
Nyrup Rasmussen 
seta seg í sambanc 
við Tony Blair at 
vita, um bretar eru 
fúsir at viðgera 
marknatrætuna á 
politiskum støði I.ogmaður heitir nú á Poul Nyrup Rasmussen um at fáa bretska forssetisráð- 

harran. Tony Blair upp í trsetuna um markið millum Feroya og Bretland
Sída 3

Fyrra slagið um Havn- 
ina verður beinanvegin
Fýra grannaupp- 
gerðir í fótbólti 
verða avgreiddar 
longu í fyrsta 
umfari, sum 
verður vikuskift- 
ið 2. og 3. mai. 
Tá bresta HB og 
B36 saman í 
gundadali 
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Møguleiki er nú fyri, at bcei)i Poul Nyrup Rasmussen og Tony Blair koma uppí 
marknaósemjuna millum føroyingar og bretar

Spildumýtt útspæl f marknatrætuni:

Løgmaður og 
Nyup til London 
at h itta Blair
Løgmaður hevur sent danska forsætisráðharanum bræv, 
har hann biður Poul Nyrup Rasmussen um seta seg í 
samband við bretska starvsbróðurín Tony Blair. Enda- 
málið er at vita, um bretar eru fúsir til at viðgera 
marknatrætuna á politiskum støði. Løgmaður sigur við 
Sosialin, at ætlanin er framvegis at hava eina útbjóðing á 
føroyskum øki í ár, men markið er hægsta prioritet

Løgnmður her saman við Anlhony Layden, limur í  
bretsku samráðingarnevndini, sum í Sosialinum leyg- 
ardagin segði seg fegnast um, at Nyrup Rasmussen var 
sinnaður at hjálpa føroyingum. Nú hevur løgnuiður so 
heitt á Nyrup um at koma uppí málið

J an M úller

Danski forsætisráðharrin, 
Poul Nyrup Rasmussen, 
kemur nú uppí markna- 
trætuna millum Føroyar og 
Bretland. Tað cr Edmund 
Joensen, løgmaður, sum nú 
hevur heitt á danska forsaet- 
isráðharran um at fáa fund í 
lag við hretska starvsbróð- 
urin Tony Blair fyri harvið 
al fáa loyst marknaósemj- 
una millum Føroyar og 
Bretland á politiskum støði. 
Hetta vfsir skjal, sum Sos- 
ialurin hevur Fingið innlit í.

Longu 27. januar varð 
bræv sent til Poul Nyrup 
Rasmussen við umrøddu á- 
heitan. í gjár kunnaði løg- 
maður alt landsstýrið um 
málið. Frammanundan hev- 
ur hann kunnað formannin 
í Uttanríkisnevndini.

Við hesum hrævi hevur 
løgmaður tikið danska for- 
sætisráðharran uppá orðið. 
Hesin beyð sær undir Før- 
oyavitjanini herfyri at geva 
føroyingum eina hjálpandi 
hond í marknalræluni við 
bretar, um hetta var ynski- 
ligt. Hann beyð sær at fara 
til London at hitta Tony 
Blair.

í samrøðu við Sosialin 
leygardagin sigur ein av 
fremstu limunum í bretsku 
samráðingarnevndini, Ant- 
hony Layden seg vera sera 
fegnan um úttalilsini hjá 
Poul Nyrup Rasmussen, og 
at bretska samráðingar- 
nevndin fer at svara aftur, 
um eitt ella annað stig verð- 
ur tikið av danska forsæt- 
isráðharranum saman við 
løgmanni.

Við brævinum til Poul 
Nyrup Rasmussen er fyrsta 
stig tikið á hesi leið.

fbrævinum stendur m.a : 
„Pá baggrund af ovenstá-

ende vil jeg hermed venligst 
anmcxie dig om at rette hen- 
vendelse til den brittiske 
premierminister, Tony 
Blair, sáledes, at denne for 
Færøerne yderst vitale sag 
bliver genstand fordrøftelsc 
pá højeste mveau." Brævið 
er undirskrivað av løg- 
manni.

Uppá fyrispurning hvf 
hann hevur gjørt at taka 
málið upp politiskt sigur 
løgmaður, at tað er tí, at tað 
hevur gingið so stiltið at 
røkka einum úrsliti við van- 
ligu samráðingunum. Hann 
leggur annars dent á, at tað 
alla tíðina hevur verið 
møguligt at fáa málið uppá 
politiskt plan.

-Tað er tað vit gera nú, 
men tað er ikki so, at vit 
harvið siga emhætismanna- 
nevndini upp. Tað er fram- 
vegis hon, sum arbeiðir við 
sakini.

-Men er tað ikki eitt 
sindur løgið í hesum tíðum 
við einum óloystum 
hankamáli hangandi yvir 
sar at heita á danska 
forsætisráðharran um

hjálp - er hetta ikki nakað, 
sum vit føroyingar høvdu 
kunnað loyst sjálvir?

-Marknatrætan hevur 
einki við hankamálið at 
gera. Her arbeiða vit við 
eini nevnd, sum hevur før- 
oyskan formann, og tað eru 
vit føroyingar, sum avgera, 
hvat skal henda. Men talan 
er jú eisini um eitt uttan- 
rikismál, tí talan er um at 
áseta mark, og kunnu danir 
hjálpa okkum, so er tað gott. 
Skal málið uppá hægsta 
plan politiskt, so er tað for- 
sætismálaráðið talan er um. 
Tí hava vit vent okkum tann 
vegin.

Edmund Joensen sigur, at 
úrslitið av hesum verður 
helst, at Poul Nyrup Ras- 
mussen og løgmaður fara til 
London at hitta Blair. Hetta 
er fult í tráð við tað, sum 
Poul Nyrup Rasmussen 
legði upp til undir Føroya- 
vitjanini.

Edmund Joensen sigur, at 
lað er heilt náttúrligt at 
royna tann politiska vegin,

Framhald á siðu 2

Telefonstøðin
Frá 28. januar 1998 verða avgreiðs- 
lutíðirnar á Telefonstøðini 
Tinghúsvegi 3 Tórshavn broyttar 
soleiðis:

Mánadag til fríggjadag 
kl 08.00-16.00
Stongt er leygardag og sunnu 
og halgidagar.

Tænastumiðstøðin
Somuleiðis verður sagt frá at 
Telegrafstøðin Tinghúsvegur 64, 
Tórshavn hevur broytt navn og 
postbústað og kallast nú

Telefonverkið
Att.: Tænastumiðstoðin
Boks27
110 Tórshavn

Avgreiðslutiðirnar eru

Á Tænastumiðstøðini kanst tu

Tosa i telefon um allan heim og 
við skip
Fáa samband við skrivitelefon 
(Telefonsamband við deyv)
Fáa upplýsingar um telefon, fax 
og telex nr. um allan heim 
Gjalda telefonrokning og 
Internet rokning 
Bileggja telefon, Internet og 
telefontænastur
Senda fax til allan heim og til skip 
Senda fjarrit um allan heim og 
til skip
Senda Telex um allan heim og 
til skip
Keypa Telefonkort 
Keypa Telefonbók

Á Tænastumiðstøðini eru eisiní 
umstøður hjá rørslubrekaðum fólki at 
koma á gátt og avgreiða síni ørindi.

Tele fon verk  Føroya Løg tings
l'ostsinogri 27  ro -lio  T órshavn Tll: I 1 433


