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V ió m e r k in g a r :

Landgrunnsmarkið
Sanuáðingam ai um lundgrunnsmarkið eru endadur
Miðlinjan skuldi verða
mark sambært altjiiða hav rættin.
Av ti okinum. sum tvi var
um. ti gráu leiðini. fivru bretar u\ stað við 85' r og forov ingar tingu bert 15'«.
enntu av ti okinum. sum
verður mett mest úhugavert
i oljuhopi Du\id vann á
Goliat segði formaðurm í
uttanlundsnevnđini á logtingi. Menn kappast um at
rósa hvorjum iðrum avtaluni.
Hetta minnir ikki sort um.
tá ið Forov ur onkuntíð hava
tupt 5-0 i fotbolti ímoti titlendskum storliði og tlestu
foroyingar tvibildu um. at

tað vðru vit sum hovdu
vunnið stort álikavæl
U p p ru n a k ra v ið h já
b re tu m

Upprunakravið hju bretum
er allmennakent. tað rakk
langt norð í foroyskt okið.
Tað er bláoygt ut sammeta
samruðinganirslitið
við
upprunaligu bretsku krovini. tí hesi krovini vóru
órímulig og kundu ikki takast í álvara Hetta hava bretur sjálvir viðgingið seinni.
Hettu krav sogdu \ it sjálv andi kortunei til.
H vor f e k k b r e ta r a t
s la k a

I
sjónvarpssendingini
Krosskast royndi Anfinn

Kallsberg logmaður at
sannfora hyggjaranar um. at
tað var hann. sum hevði
íingið bretar ut slaka. Sjálvur v ísti eg á. at bretar hovdu
slakað 95cí . áðrenn Anfinn
gjordist logmaður Ein
nevvari útrokning vtsir at
talan er um meir enn 95c/í.
F is k io k ið so m u s te d d

Fiskiøkið er ikki broytt í
stodd. tað er tað sama. sunt
tað hevur verið síðan sjómarkið fór út í 1977. Men
nú eru fastar reglur fyir.
hvor kann liska og havaeftirlit við okinum. Tó hoyrir
ein geiri uppá goðar 1100
km av føroyskum landgrunni uppí hetta felags
tiskiokið.

Sjálvandi er ongin avtala
fyrr enn undirskrivað er
endaliga. ella sum maðurín
segði. ongin fiskitúrur er
veruliga endaður. fyrr enn
lastin er seld.
Tu rurin m e ira e n n 2 0
ár

Tí kann av rottum sigast. at
hesin turirn var langur.
meira enn 20 ár tilsamans.
8 ár av teimum undir føroyskari leiðslu. við løgmanni sum skipara. Av tí.
sum bretarhovdu latt skipið
við. komu 96' f aftur í lastina áðrenn Anftnn gjørdist
logmaður og bert 4r« meðan hann var logmaður Og
tað er alt ov lítið.
A llir f lo k k a r s ín le ik lu t

Tað vildi verið skeivt ikki
at sagt. at hetta málið hava
allir tlokkar á logtingi sín
leiklut í Okara embætisfólk

og ráðgev arar eiga eisini sín
stóra leiklut.
M e ira ku n d i v e rið
v u n n ið

Eg eri sannførdur um. at
landsstýrið handlaði skeivt
og í panikki. og at meira
kundi fingist burturúr. ella
rættarí sagt. at missurin
kundi verið minni.
Tað r e in a tv æ tl

At teir. sum slakaðu ov tíðliga. nú aftaná endurtaka
uppi saman. at tað einasta
altemativið til slakingina
var dómstólurin í Haag. tað
er tað reina tvætl. Fyri tað
fyrsta hava teir sagt tað so
manga ferðir fyrr. Fyri tað
næsta var vandin fyri hesum
slettis ikki longur til staðar.
Seinastu líðina eru tað bretar. sum hava havt nógv
storri skund at fáa málið av-

greitt enn vit føroyingar.
Eg eri eisini sannførdur
um. at sogumenn í hesum
máli fara at geva Sambandsflokkinum rætt.
Kdmund Joensen, form .
Sam bandsfloksins

ítróttavøllurin í Gundadali enn einaferð (II)
A fundinum 12. apríl i
Kommunuskúlanum
gretddi Albert Isfeldt frá. at
arkitektamir beinanvegin. ta
ið teir frætm um broytingina
í teirri verkætlan. sum teir
hovdu arbeitt við. b»HTu um
fund við Grunnin Tórsvøll.
men at heMn fundur varð
noktaður teimum. Teir
hovđu so sknv að bræv. sum
teir tóonki vvar fingu uppá.
Til hetta tyrra um fundaryn^ki hevði Poul Michelsen onga relev anta v iðmerking; men vtðv ikjandi brævinum v ildi hann vera v ið. at
innihaldið i tí var av vlíkum
slag. at tað hevði ikki svar
uppiborið. Hetta mátti undrað fundartólkið. og v it hav a
tí tingið avrit av hesum
brævi. sum hevur tylgjandi
orðaljóð:
Grunnurin Tórsvøllur
Hoy v fksv egur 74
FCF100 T’orshav n
Tórshavn tann 7. jan. 1999
Vu gjordust ikki sørt bilsnir.
ta tað kom fram í tjølmiðlunum. at grunnurin hevur
arbeitt viðTórsvallarætlanini uttan at hava gjørt vart
við seg hjá teimum. sum
higartil hav a gjørt ein stóran
part av fvrireikingararbeiðinum.
Sum ollum portum kunnugt. varð malið tikið uppaftur av tleiri folkum. ta býraðið hevði slept ællanini
uni at faa nýtt landsstadion
liðugt
Hetta mátti gerast óformelt í fvrstu atíogu. Tó so,
at allír stov nar. myndugleikar og felagsskapir við áhuga
í malinum. vóru kunnaðir.
so hvort nakar tramburður
var. Fyri ikki at brúká nógva
orku út í tóman heim og fyri
at staðfesta. hvussu mannagongdin var ætlað at verða.
varð sáttmáh gjørdur millum okkum um Tórsvallarætlanina umboðað av Heðim Mortensen Sáttmálin
staðfesti. hvussu farast
skulđi fram. tá ætlanin kom

livngur.
Sfðani er v ið togv ið strið
komið so langt. at játtanir
og tilsagnir um jattanir eru
tøkar.
Ongin ivi kann vera um,
at hesar jattanir eru grundaðar a Torsvallarætlanina.
sum hon higartil hevur verið
logd fram. Altso eitt úrslit
av fyrireikingunum higartil.
Okkara pan av hesum fyrireikingum er onki goldivT
fyri higartíl. tí tað lá f sáttmálanum. hvussu farast
skuldi fram. Modellbyggingin. prent og tílíkar útreiðslur eru goldnar so
hvørt. tí viðkomandi ikki
hav a havt nakað framhaldandi arbeiði at síggja fram
til.
Tann nýggja nevndin í
grunninum hevur verið lítið
at sær komin i sínari framferð. Hv i ikki siga opið sum
er um. hvørji nýggj sjonarmið eru á lofti? Mannagongdin tykist lítið sømilig
av teimum fólkavaldu umhiðunum Kanska serligatf
hesir vóru við í fyrireikingunum.
Tað er okkara fatan. at
arkitektaráðgeving er neyðug. um ætlanin skal fáast at
rigga.
Harumlramt hevurbýurin
skyldu at tryggja. at eitt tílíkt stórt virki er somiligt
fyri býarmyndina og ikki
eitt jánkasligt neyðaregg.
sum ongantíð fæst gott. Tí
ma ætlanin umhugsast frá
hesum sjónarhominum.
Gjort verður vart við. at
nú málið tók hesa vend.
hava vit loyvt okkum at
senda rokning fyri arbeiðið
higanil. Rokmngin er send
Heðini Mortensen.

gjort eitt professionelt avrik
og nú hovdu alla orsøk til
at kenna seg lopnan um og
hildnan fy ri gjøldur. skuldi
verða mett at vera so illavorðið. at tað ikki hevði
uppiborið sv ar frá teimum.
sum nú soleiðis hovdu
vunmð sær ræðisrætt um
hetta almenna mál. er ilt at
sk ilja og ill at goðtaka.
Vóru Poul Michelsen og
hansara fy Igisnevtar komnir
fram á hugskot. sum kundu
verið Tórsvallar-ætlanini at
gagni. hovdu arkitektarnir
uttan iva fegnir tikið tey v ið
í sínum framhaldandi fyrireikingum Men at hesir
menn. sum við hugsjónarligum áhuga høvdu lokið
sín fyrsta tátt í hesari uppgáv u. uttan orð ella eið soleiðis vórðu tveittir út á eitt
síðuspor. tað eigur demokratiskt samfelag sum okkara ikki at tola. At slík framferð móti fakfólki annars
kann fáa sítt fíggjarliga
eftirspæl. sum nú tykist ikki
at blíva til alment gagn, er
eyðsæð. Haldi framvegis, at
hv at ið enn er hent í hesari
bygging. so eigur at verða
vent aftur til upprunaliga
Tórsv allar-projektið.
A áðurnevnda fundi í
Kommunuskúlanum var
mestsum einmælt semja
aftan fyri eina áheitan á
Tórshavnar Býráð um at
finna útvegir fyri tí lítla stigi
aftrat í fyrireikingini av hesari vallargerð. sum kundi
geva rúm fyri øllum relevantum
áhugamálum.
Aheitanin kom til viðgerðar
t' fíggjamevnd býráðsins
morgunm eftir tundin. týsmtrrgunin 13. mai. har tann
avgerð varð tikin at senda
hana til hoyringar í nevndini
Vit vænta at frætla aftur.
fyri Grunnin Tórsvøll. áðrenn støða varð tikin til hana.
Vinarliga
Øllum mátti vera greitt, at
hetta mál nú hevði skund,
Albert lsfeldt
men kortini gekk heil vika.
Suni Dalsgarð
áðrenn boð komu út til
Ami Winther
nev ndarlimirnar um fund.
sum so skuldi verða aftur
At hetta er bræv frá monn- viku seinni.
um. sum eftir áheitan høv du
Imeðan varð drivið so

nógv á uppi í Gundadali.
serstakliga í tí borði, har
y nskiligt varat hildið aftur.
til nevnda áheitan hevði
fingið sína endaligu viðgerð
í býráðnum. at longu leygardagin 17. april - tríggjar
dagar innan lundin í Tórsvallargrunninum - vóru tey
fyrMu betongelementini
komin at standa við tí
týðiliga boðskapi: »Komið
ikki her og tosið um rennibreyt. tit stggja jú. at nú er
ov seint!*< - Alvaratos. Poul
Michelsen. var hatta ikki
ein nóg so primitiv atgerð?
Har varog er jú almikið enn
at taka hond í. áðrenn
áskoðarapiáss kunnu gerast
aktuel. Ein má hava loyvi
at spyrja. um tað ikki er eitt
brek í okkara býarpolitiska
hugburði. at einstaklingur
snikkaleyst sleppur at stúta
sín vilja ígjognum í almennum máli.
Maðurin. sum her átti at
borið skjótari at. um vilji
var. og sum hevði myndugleika at syrgja fyri. at tað
ikki soleiðis varð by rgt fvri
møguleikanum at koma einum breiðum ynski um víðari hugburð f hesari byggiætlan á moti. var býráðsformaðurin Leivur Hansen.
í tínum práti við bloðini.
Leivur. tekur tú uppisaman
um skúlastjórar og aðrar
sum lata seg (mis)brúka.
Slíka tilsiping kunnu teir
sjálvir svara fyri; men eg
skal her fegin viðganga. at
eg eftir tað hav i tosað m.a.
við skúlastjórar um ta
skeiv u gongd. sum nu hev ði
tikið seg upp í Tórsvallarmálinum. tók stig bæði til
fundin í Kvrmmunuskúlanum og væl undirbygdu
áheitanina. sum allir býurins
skúlastjórar vóru við til at
senda býráðnum um hetta
mál. Annars kunnu vit eisini
bera tær tann spumingin
aftur um. hvør ið hevur latið
seg brúka av hvørjum í hesum máli.
I seinastu viku kundi býráðsformaðurin sissandi
bera okkum havnarborgar-

um tey bt>ð. at nú vóru 3
niió. krónur játtaðaryvirtrý
ár at gera rennibreyt fyri.
sum fór at kosta 9 milliónir.
GtxT tiðindi eiga vit at vera
fegin unt. men vit hava
lovvi at spyrja: Hvussu stórur partur av hesari játlan fer
til at gjalda meirikostnaðin
av tí. at ræsur ikki beinanvegin vórðu ruddaðar meðan lendið enn var óbygt? Er
landsstýrið sinnað at rinda
si'n triðing av hesum peningaoyðsli? Og hvaðan fáast tær írestandi 3 milliónimar. nú tað var so vónleyst
í mogulígum triðingsbýti
millum land. kommunu og
felagsskapirat iinna útvegir
fyri tíeinum litlu milliónini.
sum hevði tryggjað stoðið
til seinni framhald? - Hvør
tekur nú um trý ár av gerðir
í Grunninum Tórsvolli. og
hvør ræður til ta tíð fyri
borgum í høvuðsstaðnum
og kann taka stig eisini í
hesari nú so nógv umrøddu
søk?
Framhaldandi kunnu vit
eisini spyrja: Hvat hevur
okkara landsstýrismaður í
menta- og skúlantálum gjort
fyri at tryggja kósina fram
móti veruligum landsstadion í Føroyum?
Signar á Brúnni legði í
sinari tíð allar árar í sjógv
til at stuðla einari nógva
ferðirstørri ogdýrari stadionætlan inni á Svangaskarði. sum tó ongantíð
kann fáa týdning um landsins ítróttamiðdepil. Hv í lyftir hann ikki hond frá síðu,
nú tað snýr seg um eitt nógv
meira relevant tiltak í sjálv um landsins høvuðsstaði?
Fari nú her loksins at
mæla til nýggja hugsan í
hesum Tórsvallar-máli. Ikki
fyri at rippa upp í oyðslusomum fíggjardispositiónum hjá fyrrverandi býráðum. sum enn hvíla tungt á
herðunum á okkum skatta'borgarum; men tá ið tú t.d.
hugsar um tær 6-8 milliónimar, sum býurin einvíst
legði í kanningar av møguleikum til nýggjan lands-

flogvøll á Glyvursnesi. tær
tríggjar milliónirnar. sum í
musikkskúlanavm fóru í
kjallaran í gomlum húsum
uttan at koma til musikkskúlagagn. og 50 milliónimar. sum býurin legði í privat hugskot um ídnaðarmiðdepil uppí á Sundi. sum torført er al fáa til nakað gagu.
so átti býurin at kunna tikið
væl meira rívan til í einari
konkretari byggiætlan. sum
kann gerast býarsins ítróttaligi stoltleiki. Um Svangaskarð vita vit, at taka vit tær
milliónimar. sunt y vir ffggjarlógir vórðu játtaðar til
ítróttastadion har. og leggja
tær ókonteraðu altrat. sum
Landsverkfrøðingurin legði
í tað arbeiði. so snýr tað seg
um tvísiffrað milliónatal.
Hava vit nú eisini tað í
huga. at tað em dúgligir og
virknir menn - tú kanst
skíra Poul Michelsen ráðaríkan. men dynamiskur og
effektivur tað er hann -.
sum nú hava vallarmálið
um hendur. so má tað bera
til. at allir hesir partar finna
saman um hesa bygging
sum eina samfelagsuppgáv u. har býur og land t.d.
rinda hvør sína helv t av 4/5
og so lata itróttafelagsskapir
finna fíggjarligar útvegir til
seinasta limtingin. Ta hevði
borið til at vent aftur til professionella fyrireikingararbeiðið hjá okkara arkitektum, so at land og konununa á ítróttaøkinum kundu
manifesterað seg eins tignarliga. og vit t.d. listarliga
kunnu gera tað við Listaskálanum og mentanarliga
við Norðurlandahúsinum.
um enn vit mest hava okkara brøðratjóðum at takka
fyri seinast nevnda.
Mundi ikki slfkur hugburður sømt seg, nú vit í
verki stevna fram móti
virðiligum tjóðskaparviðurskiftum í Føroyum?
O la v u r H á tú n

