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Jóannes E id e s g a a rd
í tru p u lle ik u m

Oddagrein
DANSKt forsaetisraðharnn kemur nú aftur til Føroya.
Tað var tann tið, tá føroymgar illneitaðust inn á, at
forsætisraðhamn var so varin við at vitja henda vegin,
og gav at bita. ta hann gjørdi av ikki at koma til Foroya
mrtt i 90-unum, eftir fyrst at hava tikiðav innbjoðing. Nú
hevur forsætisraðhamn. sambart Utvarp Føroya. gjørt
av at koma til Føroya í september mánað. Tvær orsøkir
eru til hesa vitjan. Onnur er at tosa við landsstýrið um
eitt nu sjalvstynsspummgin, sum landsstýrið legði so
stóran dent a undir samráðingunum i Danmark. Hin er
at vera hjastæddur. tá javnaðarflokkunn fer at halda
lanđsstevnu í Havn um sama mundið. Nú tað tykjast
blæsa nyggir og lyggjan vindar millum londini eftir
avtaluna. má metast. at føroyingar fara at taka væl
imóti Nyrup Sanmliga má sigast. at tað er vent í holum,
tí ikki hevur sarm Nyrup altið venð so poppulerur her
um leiðir Tað eru baáði folkatingsvalið og logtingsvalið.
har antinyrupstemnmgunn gjordi seg galandi av alvara.
dømi um
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MEN fanð er fanð Nú er at hyggja frameftir. Føroyingar
eiga saman við dønum at tryggja, at tað verða lagdir
tryggir og varandi lunnar undir hetta samfelag Stig á
sjalvstýnsleið eiga ikki at seta kílar millum londmi Eingin
ivi er um, at tað ber til at fáa skilagóðar samstarvsavtaJur í lag, og sum dømi kann nevnast menningina
av eini komandi oljuvinnu. Tætt knýtt at slíkari vinnu
eru eisini útbúgving, gransking, ráðgeving og fakkunnleiki. Vit hava sæð, at norðmenn hava víst stóran áhuga
fyri at knyta samstarvsbond við foroyingar, nú ein
oijuvmna er i eygsjon. og tað kundi uttan iva venó eitt
gott hugskot. um vtt fingu eitt økt samstarv við danir á
hesum økjum eismi. Eitt av feløgunum hjá AP Moller
hevur tongu vist áhuga fyn at vera við til at byggja út
ema utgerðarhavn i Suðuroynni og hví skuldu ikki verið
aðrir samstarvsmøguteikar eisini! Hetta hevur so emki
við at gera at geva ávísum fyrimunir og framíhjarættmdi
NYRUP kemur at tosa við føroyingar um eina komandi
sjáfvstýnsgongd. men hann hevur gjørt púra greitt. at
tað eru førcyngar sjálvir, sum mugu spæla kortini út.
Hetta er skiiagoð støða, men vit vóna at síggja konstruktn •- c tskar stjómarleiðarar, tá hesi mal vera
vtðgjo'd. N - sf ^rningurin um undirgrund, olju ot hevur
verið so nógv trammi, hevði tað eftir okkara tykki verið
ertt gott hugskot. um Nyrup hevði við sær til Foroya
Sventí Auken, orku og oljumálaráðharra. Eingin ivi er
um, at okkurt skilagott kann spyrjast burtur úr. Vit
foroymgar eiga at vera opnir fyri samvinnu við ikki bert
eitt av okkara grannalondum. men við ffeiri. Og sum
partur av rikinum vil eitt framtiðar samstarv c oljuokinum
verða so uppiagt. Um somu tíð eiga vit at víðka um
samvmnuna við bæði norðmenn og bretar. tí hetta eru
okkara næstu grannar og k>nd. sum við sínum frálandavinnum heilt narturligt eiga at hava okkara áhuga.
HVAT viðvíkur sjalvsfýrismálunum, so verður áhugavert at siggja, hvat Høgni Hoydal & Co. fara at leggja
fyn tmgið á óiavsøku. Nú Nyrup hevur sagt seg hugaðan at koma til Føroya longu í september, er greitt, at
august manaður kann gerast ein sera spennandi og
áhugaverdur m anaður Landsstýnð fær út at gera, tað
sama ger tingið og ikki minst fjolmiðlamir, sum eftir
øHum at døma hava etn so týðandi leiklut í ollum hesum
orðaskiftinum
ÁHUGAVERT verður eisini at siggja Nyrup vera gest á
e«ni landsstevnu hjá javnaðarflokkmum. Tað hevði verið
heilt óhugsandi fyn bert einum ári siðani. Hetta skuldi
so verið gott hovi til at bott um tey vánaligu viðurskifti,
sum annars hava vehð millum flokkarnar nu í mong ár.
Giviðer at foroyski javnaðarflokkurin eigur sín týðandi
leiklut i ti avtalu, sum júst er g|ørd Eingm ivi er um, at
stjomin hevur tikið áheitaninar hjá Jóannesi Eidesgaard
í futtum aJvara Samanumtikið halda vit tað vera skiiagott, at danski forsætisráðhamn nú leggur leiðina henda
vegm. Hann skal vera hjartaliga vælkomin.

Sosialurin

Jóannes Eidesgaard løgtings- og fólkatingsmaður
og løgmansevni hjá Javnaðarflokkinum leggur í týsdagsosialinum hesa vikuna
eftir Karstini Hansen, tjóðveldismanni og landsstýrismaður í fíggjarmálum
Forsíðuy virskrift í feitari 72
stødd sigur. at Jóannes Eidesgaard kallar Karstin Hansen bæði ábyrgdarleysan og
primiiivan.
Fyrsta hugsan mín er:
..Ikki eiti á virðing Jóannes
Eidesgaard hevur fyri tcimum høgu politisku størvunum, hann sjálvur tráðar so
nógv eftir“
Næsti tankin er, at Jóannes
Eidcsgaard enn eina ferð
avdúkar seg sum ein sansaleysan tapara. sum eftirhondini man hava diskvalifiserað seg fleiri ferðir til
eitt hvørt politiskl álitisstarv.
Triði tankin er. at Jóannes
Eidesgaard minnir ikki sørt
um ein liðskipara hvørs lið
hcvur tapL og sum nú hclđur hann órevsaður kann
sparka mótstøðumcnn og
stáadómaran. Istaðin fyri at
taka í hondina á teimum og
annars fyrireikar seg at
\inna næsta dyst.
Nú skal eg ikki troytta
lesaran. men fjórði lankin
var, at Jóannes Eidcsgaard
og hansara eru so sálarliga
Miðuumdirkomnir,
nú
royndirnar \ ið popuhstisku
politisku endurføðingini
ikki gt \u væntaða úrslitíð.

Somuleiðis hava urslitini av
samgongusamráðingun um
og samráðingunum við danir verið orsøk til stóran trcga
í javnaðarleguni. Tað cr
eyðsæð. at teimum tørvar
munagóða terapi. Og fyribils sær út til. at einasta
terapi javnaðarmenn kunnu
finna upp á. er at nýta tingsins røðarpall og Sosialin til
einvísa útspilling av Tjtíðvcldisflokkinum og tjóðveldismonnum. Men eg fari
staðiliga at mæla javnaðarmonnum til at tinna annan
terapihátt, tí skjótt fara øll
at síggja. at politisku
veingjasløg teirra eru ikki
annað enn misnýtsla av
mest populeru orðunum og
hugtøkunum, sum frammi
eru júst nú.
Mín fimti tanki var, at
Jóannes Eidesgaard hevur
spælt sini kort so illa, at
hann er í vcruligum trupullcikum, og at tað helst bert
er ein spurningur hvussu
leingi restin av tingmanning
Ja\ naðarflokksins hevur til
at virka sum ju-hu gentur
hjá honum
L ió u r í m e n n in g in i

Um tað, sum hesa ferð fær
Jóannes Eidesgaard at
leggjaeftir tjóðveldismanni
og rópa hann bæði ábyrgdarleysan og primitivan, er
at
fíggjarmálaráðharrin
segði í Ulvarpinum, at tað
er at fegnast um, at \it ikki
U>ngur skulu byggj.i s>kkara
búskap á. at danir taka um

Túrur nidan á
Slættaratind
Skipað verður fyri einum
túri níðan á Slættaratind
levgardagin 11. juli.
At stíga fótin á hægsta
fjall okkara. Slætlaratind
\ ið sínum 882 m. er hvørja
fcrð eitt upplivilsi. At hava
F«woyar allar í vakurlcika
sínum fyri fótum. gevur
eina bergtakandi kenslu,
sum ikki er løtt at lýsa í orðum. men má upplivast.
Farið verður til gongu
niðan av Eiðisskarði kl.
18.00.
Túrurin tekur umlcið 3
tímar.
í minsta lagi 7-8 fólk.
Skuldi tað hent.a t tað ikki
er vcður at fara niðan á
Slættaratínd. kann túrurin
møguliga ístaðin gerast
niðun á Eiðiskoll.
Um ynskist, kann smyrjibrcyð bíleggjast á Lálrinum.
hctta er tó tengt at. al nóg

nógv tekna seg.
K ostnaður
Gongutúrur: kr. 100 - børn
upp til 14 ár gjalda 50 kr.
Máltíð á Látrinum: kr. 100
(skal bílcggjast í scinasta
lagi fríggjadagin kl. 12)
T ilm e ld in g

til túrin hjá:
Olaf í Garði Joensen, tlf.
423442
Jóanncs Mørkøre, 423031
Eysturoyar Kunningarstova
í RunavÍV, tlf. 449449 - fax
449180
Eysturovar Kunningarstova
í Fuglafirði, tlí 444860 fax 445180
Túrurin verður ctnans
gjørdur um viðrar. ley, ið
ætia at luttaka á túrinum,
ciga at tryggja sær, at túrurin vcrður gjørdur, áflrntn
farið verður avslað!

endan. Og sjálvsagt er tað
at fegnast um, at okkara búskaparpolitikkur verður eitt
úrslit av, hvussu vit sjálvi
duga at húsast unđir egnari
ábyrgd, og ikki citt úrslit av
donskum láni- og veðhaldshugi.
Utsognin hjá Karstini er
beri at tulka sum ein neyðugur liður í menningini av
politikki og umsiting okkara, nú vit eru ávegis at gerast sjálvstøðug tjóð.
Tað, sum Jóannes sigur
um kreditvirði okkara dugi
eg ikki at skilja, ti vit hava
nevníliga ikki havt kreditvirði, og tað er tí danir hava
veðhildið fyri okkum. Ein

av ætlanunum við at seta
nýggju kósina er nevniliga,
at vit eina ferð fara at fáa
kreditvirði. Nei.Tjóðveldisflokkurin kann ikki oyðileggja nakað, sum ikki er
har. Tjóðveldisflokkurin
roynir at byggja upp nakað.
sum ikki hevur verið.
Nei. Jóannes Eidesgaard,
ikki cr tað Karstin Hansen.
sum er ábyrgdarleysur og
primitivur. heldur er tað tú
sum er sansaleysur. og
kanska eitt sindur bangin
eisini, nu álvara cr við at
koma í føroyskan politikk.
Finnur Helmsdal,
tjóðveldismaður

Til húsið...
H-ALTANHURÐAR
ÚR LÍMTRÆI
H-altarihurðin
c r hrúkaravtnarlig
- h c v u r bara
e itt h an d tak og
k ann læsast
stigleyst, tá
h o n e r opin.
H urðin fæst í
ym iskum
sto d d u m o g tú
fært eina goða
heildarm ynd,
um tú eisini
hevur
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