
Fótbólts- 
fepurin 
komin til 
Runavíkar
Trygvi Mortensen, 
hevur. sum venjari, 
ongantíð tapt móti 
HB í Gundadali.
Hann heldur ikki, at 
sigurin var óvæntað- 
ur, og hann stúrir ikki 
fyri at spælararnir 
fara at flúgva ov høgt 

ítróttur 27-29

Frits Jensen 
og Esso- 
støðin í 
Gundadali
Hann kom til Føroya 
í 1948 og byrjaði við  
verkstaðnum í Rætt- 
ará. Seinni flytir hann 
niðan í Gundadal. 
Hann bleiv ein kend- 
ur maður í Føroyum  
og dugdi væl at selja 
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PRENT?
arbeiðsseðiar. álit, árstrágreiðtngar. 

arsroknskapir, btokkar, bløð bóklingar, 
Drævbjah/ar. brævpappir bøkur, faiđarar 
gávukort, gravsálmar. innbjóðingarkort. 
iólakort, klistnmerki. kvittanir. Iistabokur 

lógarsøvn. lutasediar mappur orða- 
bøkur, plakatir, postkort. príslistar, 

produktbíøð, putlispøl. roknmgar, sang- 
hefti, skreytbiøó. takkarkort, visittkort (og 
nú er tiverri onki plas eftir, ring og spyr) .

Dvørgastígur 7 -1 0 0  Tórshavn 
Th 31 45 55 • Fax. 318026 
e-mail: hestoy@hestprent.fo

Fiskiveiðan rapar:

Døpur
veiði-
hagtøl
Fiskiskapurin eftir fleiri týðandi fiskasløgum er munandi fallin higartil í ár. Ikki minst 
tykist toskur og kongafiskur at hava verið fyri einum rættiligum skrædli s - ±

M issa ar- 
beiði av  
landinum
-  Vit hava longu mist eina last av landinum, go 
tað er stórur vandi fyri, at vit missa fleiri afturat, 
sigur Fiskavirking, nú studningurin av kongafiski
er tikin av Síðu 3

VØRUKOYRING
FLYTING
ÚRFØROYUM 
TIL FØROYA

Goymsia & Flytikassar 
TILBOÐ verða givin 

Lagaligir prisir!

Pf. HP bilar 
TRANSPORT

Tlf. 3 1 7 2 7 2

PA KKA DEILD IN

OSjófrakt 
OFIogfrakt 
OHurð-til-hurð 

tænasta
OTollavgreiðsla
Tlf. 31 99 99 
Fartlf. 28 30 05 
Fax 31 08 88

BT LYFTIVOGNAR
eru á goymslu
Føroya mest seldi lyftivognur 

vegna goósku 
Um neydugt. 
hava vit ALTÍÐ 
eykalutir 
á goymslu!

K S n d r t ø s e n  Pf.
Tlf. 31 56 00

Sam t fó lkating
Ja n  M ó lle r

Marknaavtalan millum 
Føroyar og Bretland 
\ arð tøgd fyri fólkaúng- 
íð nú um dagamar og var 
til l . viðgerð í gjár. Ein 
av letmum fáu. sum tóku 
orðið var føroyski fólk- 
atingsmaðurin Jóannes 
Eidesgaard. sum í einum 
stuttum innleggi greiddi 
frá gongdini í málinum 
og annars lat fólkatingið 
vita støðu sína og hana 
hjá einum samdum løg- 
tingi.

Eftir viðgerðina á 
fólkatingi tosaðu vit við 
Jóannes Eidesgaard, 
sum sigur seg vera væl 
nøgdan við viðgerðina á

.lóannes Eidesgaard

fólkatingi. Hann roknar 
við. at eitt samt fólka- 
ting tekur undir við 
henni.
• So er er bert eftir at 
fáa avtaluna fyri bretska 
parlamentið uppá pláss.

mailto:hestoy@hestprent.fo
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Nýtt tíðarskeið millum 
Foroyar og UK byrjað
Oddagrein

V ið m e rk in g :

Æ viga kjakið
TYSDAGIN 18. mai varð nógv umrodda 
marknaavtalan millum Foroyar og Bretland 
undirskrivað i Tinganesi. Til steðar vóru log- 
maður, bretski varauttanríkisráðharrin og 
danski uttanríkisráðharrin umframt mong um- 
boð fyri foroyskar myndugleikar, herímillum 
fimm fyrrverandi logmenn.Við hesi avtaluni 
er ruddað slóð fyri einum oktum samstarvi 
við næsta granna okkara Bretland. Hetta kom 
eisim týðulíga til sjóndar í teimum roðum, sum 
vórðu hildnar við hátíðarhaldið. M.a. leggur 
logmaður upp til eitt breitt og konstruktivt 
samstarv við okkara bretsku grannar, á mest 
sum ollum okjum.

TAÐ var eitt samt logting og nú helst eisini 
eitt samt fólkating, sum tekur undir við av- 
taluni. Og helst tekur bretska parlamentið 
eisini undir við avtaluni. Tað hava vit skilt. at 
tað ger. í kjalarvorrinum á hesi avtalu hava 
bretar so boðið logmanni at vitja í Bretlandi. 
Slíka innbjóðing eiga vit at taka ímóti við 
opnum ørmum. Tí nú ósemjan um markið er 
fingin uppá pláss. eru eisini forðingar fyri 
oktum og nýggjum samstarvi ruddaðar av 
vegnum. Hvor politiskur flokkur enn eigur 
logmann, so er ein slík innbjóðing at meta 
sum ein innbjóðing til Foroya fólk, uttan mun 
til politiskan lit. Tað skal tí vera okkara vón. at 
núverandi logmaður, verður tað hann, sum 
fer á vitjan í Bretlandi, ger sítt heimaarbeiðið 
væl, áðrenn hann leggur leiðina til okkara 
næsta granna við opnum sinni - umboðandi 
alt Foroya fólk - og ikki bert landsstýrisflokk- 
amar.

NÚ foroyingar sjálvir bæði kunnu og eiga at 
samráðast við onnur lond um eitt nú framtíðar 
samstarv og samhandil, so er tað sera av- 
gerandi. at vit standa sum ein maður, og júst 
her hevur logmansembætið ómetaliga stóran 
týdning. Tað má og skal ikki koma parta- 
politikkur í hetta embæti, tá tað um slík mál 
umræður. Logmaður eigur at fara í onnur lond 
við einum samdum baklandi í rygginum tað 
verið seg politikarum, vinnulívsfólki, listafólki 
osfr. Tá hugsað verður um, hvussu núsitandi 
logmaður hevur tacklað eitt mál sum nettup 
marknatrætuna, so ivast vit heldur ikki í, at 
hann er maður fyri at umboða Føroyar á slíkari 
týdningarmiklari vitjan. Tað skal vera okkara 
vón, at henda komandi vitjan logmans í Stóra- 
bretlandi og har vónandi eisini í Skotlandi, fer 
at leggja lunnar undir einum útviklingi, ið fer 
at merkja gerandisdagin hjáføroyingum langt 
fram í tíðina. Hetta merkir ikki, at vit skulu 
minka um samvinnu okkara við onnur lond 
so sum Danmark og Noreg. Tað merkir bara, 
at vit eiga ikki at læsa okkum føst til nakrar 
fáar samstarvspartnarnar men at hyggja allan 
vegin kring okkum. Vit ynskja við hesum 
báðum londum tillukku við avtaluni og løg- 
manni - og vónandi eisim eini løgtingsnevnd 
- góðan byrð, tá farið verður tvortur um markið 
til Bretlands.

(Eitt yngri sjónarmið) 
Viðvíkjandi orðaskiftinum 
milium Jens Paula Heinesen 
og Sonna Jacobsen frá l l /5 
og 18/5

Eg misti ein vin til kristin- 
dómin. Ein dagin kom hann t 
skúla (hetta var í 3.G. í Hoy- 
dolum. so vit vóru ikki júst 
smáhom) og segði framman 
fyri ollum flokkinum. at hann 
helt tað vera heilt greitt. at 
Bíblian sigur. at oll. sum íkki 
hava tikið við Jesusi sum 
teirra frelsara. fara í helviti at 
pínast í allar ævir. Ein genta 
(sum skal vera ónevnd) leyp 
á fotur v ið einum sjokeraðum 
andlitsbragdi. og hon sá veru- 
liga út. sum ætlaði hon at 
leypa á vin mín.

Henda gentan var tað. sum 
eg plagi at kalla "lumma-reli- 
gios-. Hon gekk ikki frá hurð 
til hurð og boðaði kristni. men 
hevði tó tað. ið vanliga verður 
nevnt •>bamatrúgv-<. t.e hon 
trúi tí. hon hevði lært í bama- 
árum sínum: at Guð var náð- 
igur og vinarligur (kanska av 
at hava fingið »Trúfastir Vin- 
ir« lisið fyri sær. ella at ha\ a 
sæð »Jesus úr Nazaret). tó utt- 
an at hava skilt tað álvarsliga 
við tí. Og hon varð sjálvandi 
ovfarin a\ at hoyra frá vini 
mínum. at Guð ikki legði í um 
tú vart eitt gott etla eitt ringt 
menniskja. men bert um tú 
vart honum undirgivin ella ei. 
- ein rættiligur tyrannur.

Eg hevði tá leingi havt

kannað Bíbliuna saman við 
vini mínum og eg noyddist at 
sissa gentuna og greiða henni 
frá. at vinur mín ikki var psyk- 
opal og bara fann uppá alt 
hetta - hann hevði tað sjálv- 
andi frá Bíbliuni. ella í øllum 
førum frá Broðrasamkomuni. 
ið tulka tað, sum f henni 
stendur. á henda hátt. - Og 
hann kundi sjálvanđi eisini 
vísa á mong vers, ið tóktust 
at siga. at so \ ar. meðan hon 
als ikki \ ar ntillum tev. ið lesa 
Bibliuna regluliga.

\ar hetta óndskapur. so \ ar 
tað ikki bert vinur mín. nten 
eisini Bíblian, sum var ónd.

Vit rnugu her duga at skilja 
ímillum tað. ið Bíhlian sigur 
- og tað vit menniskju fara at 
meta at vera rætt. doma vit 
við okkara \ iti og skili. Hesi 
n\ tast jú ikki at vera tað sama. 
Hetta sæst eisini. bæði frá 
kjakinum millum tloksfelágar 
mínar. og millum t.d. Jens 
Paula Heinesen og Sonna Jac- 
obsen.

Bíblian sigur okkum jú. at 
vit skulu vera »trælir« hjá 
Gudi. Ein trælur hevur ikki 
rætt til at finnast at harra sín- 
um.

Orðið »dogma« merkir 
sambært Qxford Leamer's 
Dictionary: »ein trúarsetning- 
ur. sum roknað verður við. at 
ein góðtekur uttan kjak«. og 
er grundvollurin hjá ollum á- 
trúnaði.

Hin kosturin eitur »intell-

ektualitetur«, ella skynsemi. 
sum er at meta um við viti og 
skili sínum: er hetta nú rætt ’

Vinkona mfn tosaði frá 
hjarta sínum og hennara 
vreiði vísti. at hon hataði ónd- 
skap. men tað. sum hon segði. 
var ikki Bíbilskt.

Tað sum vinur mfn segði. 
var hinvegin Bfbilskt. men tað 
var eisini óndskapur. um ein 
torir at meta unt.

Tmpulleikin var. at gentan 
ikki vildi velja millum tað. 
hon helt vera rætt, og tað. Bí- 
blian gevur boð um. Hon vildi 
hava bæði í posa og sekk. við 
tað. at hon helt seg sjálva \ ita 
hvat. ið gott var og vildi so 
vera við. at soleiðis var Gud.

Hon \ ildi ahsolutt kalla seg 
kristna, men endaði altíð við 
at gera ímóti Bíbliuni. - Hetta 
ber sjálvandi ikki til - ein 
novðist at velja.

\1en nei. Og tí heldur hetta 
sama kjaki enn á og fer at gera 
tað inntil fólk antin køva vit 
og skil teirraog gera sum botf- 
að verður. ella endiliga tora 
at biðja kristindóm rena seg 
nakað so øgiligt.

- Hesum hevur Sonni Jac- 
obsen rætt í: at tað ikki ber til 
at gera tað ein hevur hug til 
og kalla tað kristindóm.

- Hesum hevur Jens Pauli 
Heinesen rætt í: at hugsanin 
um ein alvitandi. almáttugan 
Guð sum skapar ófullkomin 
menniskju (jú, tí at annars 
høvdu tev ikki latið seg freista

av slanguni) og sfðani hóttir 
tey við einari revsing í ævig 
um eldi. em tey ikki fullkom 
in. er vitleys og ónd.

Eisini kann sigast unt henda 
Gudin, at hann er bæði bama- 
mordari (2. Mós. 12:29, 4 
Mós. 33:4) og manschauvin- 
istur (t.d. l.Tím. 2:11-14, I. 
Kor. 11:3. 11:9 og 14:34-35). 
Jesus mátti ikki so mikið sum 
vera »føddur av kvinnu«. 
skuldi hann vera syndafríur 
Tó biður Gud okkum um at 
»fylkjast i>g fylla jørðina-- og 
hvat er úrslitið.’ At enn fleiri 
menniskju kunnu fortapast. »tí 
at øll hava syndað. og teimurn 
fattast dýrd Guðs«.

Síðani ger han tað skila- 
góða. al hann fer niður á jørð- 
ina fyri at ofra seg sjálvan til 
seg sjálvan. fyri at broyta eina 
skipan. sunt hann sjál\ ur hev- 
ur gjørt (hvør er tað. sum ger 
hesar reglur. um hvussu tað 
skal vera?), o.s.fr.

Vil Jens Pauli ikki avnokla 
kristindómin. so hevur Sonni 
loyvi at krevja. at hann broytir 
hugsan (nakað. sum annars er 
láturligt). og so hava frælsi. 
góðska. dirvi. og vit og skil 
tapt.

Ein vælplaseraður langi- 
fingur frá J.P.H. til Gud kann 
enda hetta annars óendaliga 
kjaki.

John Johannesen 
335 Levnar 
tlf. 421576

Tórshavnar Manskór í Skúvoy
Nú fer konsertferðin hjá 
Tórshavnar Manskóri kring 
oyggjamar at halla. Ætlanin 
við at ferðast í Føroyum.

hevur verið. at bjóða smá- 
plássunum kórsang, og tí- 
skil \ erður seinasta konsert- 
in á hesum sinni í Skúvoy.

Konsertin verður Hvítu- 
sunnuđag kl. 14 í kirkjuni.

Kórið fer at framføra eitt 
breitt úrval av føroyskum

og norðurlendskum sang- 
um. Kórleiðari er Bjami 
Restorff.

Falkavegur 6 - FO 110 Tórshavn  
Tlf. 314600-F a x  317360 
Teldupostur: sk@post.olivant.fo

Krosstein
Snogg wc-snið

Krosstein

Falkavegur 6 - FO 110 Tórshavn 
Tlf. 314600 - Fax 317360 
Teldupostur: sk@post.olivant.fo
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-  Vit mugu samvinna um
ein ektaðan umhvørvispolitikk
-  VerOa fleiri fundir gjordir á leiðunum báðumegin markið. so at eitt serstakt oljuøki tekur seg upp her, 
verður nógv at samarbeiða um millum Føroyar og Bretland, bæði á vinnustigi og á myndugleikastigi 
segði logmaður m.a. í roðu við borðhaldið fyri útlendsku gestunum. Hann vísti á, at í Føroyum liva vit 
av tí, sum í havinum livir. -  Tí eru vit serliga viðkvom fyri dálking av havinum. Vit hava tí áhuga fyri 
samvinnu um ein ektaðan umhvørvispolitikk, ið byrgir fyri teimum veruligu vandunum, ið hótta lívið í 
havinum, og sum fremur eina burðardygga nýtslu av tí livandi tilfeinginum í havinum

Jan Miiller 
Jens K Vang

Týsdagurin tann 18. mai fer 
uttan íva at verða roknaður 
sum ein søguligur dagur í 
Foro\a sogu Fyri landsstýr- 
ið. logtingið. tey mongu. 
sum hava arbeitt við at fáa 
eina semju um mark til 
Bretlands og fyri starvs- 
fólkið í Tinganesi var hetta 
ein stórurdagur. Fyri fyrstu 
ferð nakrantíð hevur ein 
bretskur uttanrikisráðharri 
(\ ara) vitjað í Foroyum. Og 
henda dagin vórðu so eisini 
nýggju móttokuholini í 
Tínganesi tikin í hrúk. 
Neyvan taka v it munntn ov 
fulían. um vit siga, at hesin 
dagurin var ein góð byrjan 
- eisini fyri nýggja løgmans- 
skrivaran. John Rajani. sum 
stóð fyri samskipanini av 
tiltaktnum

Eftir undirskrivingina av 
avtalunt varð borðhald á 
Hotel Hafnta

Vit prenta her rtvðuna. 
sum Anfinn Kallsberg. løg-

maður helt fyri bretsku. 
donsku og foroysku gest- 
unum við borðhaldið á 
Hafnia eftir at marknaav- 
talan varð undirskrivað í 
Tinganesi:

-Háttvirdu ráðharrar,
góðu gestir.

Tað er mær ein gleði og 
ein heiður sum Føroya løg- 
maður at bjóða ty kkum væl- 
komin til hetta borðhald. 
har vit hátíðarhalda. at vit 
fyri løtu síðan hava und- 
irritað sáttmála millum For- 
oyar og Danmark øðrumeg- 
in og Bretland hinumegin 
um markið á havleiðunum 
millum Føroya og Bret- 
lands.

Ein serstøk heilsan til 
tykkara. ið eru komin ferð- 
andi uttaneftir. serliga Harra 
Niels Helveg Petersen. utt- 
anríkisráðharra Danska rík- 
isins. og Harra Tony Lloyd, 
varauttanríkisráðharra Bret- 
lunds. Vit vita væl. at tit 
hava nógv um at vera. og at 
tvkkara kalendari er sera

tepur. Tit ferðast í heilum 
uttanlands at viðgera dags- 
ins millumlandakreppur. 
sum ofta eru torførar at 
handfara. Tí unni eg tykk- 
um væl. at tit kunnu koma 
higar til henda friðarliga 
blett á heimskortinum fyri 
persónliga at vátta. at stríðs- 
mál millum lond. eisini um 
so viðkvom evni sum mark. 
kunnu Joysast við samráð- 
ingum.

Mong á r  lidin
21 ár eru liðin síðan fyrsta 
fund millum samráðingar- 
nevndir hjá portunum. 
Hetta seinasta samráðingar- 
umfarið hevur vart 9 ár 

Logmenn og ráðharrar 
eru komnir og famir í hes- 
um tíðarskeiði: tað lands- 
stýrið eg standi á odda fyri, 
hevði sín fyrsta arbeiðsdag 
fyri ári sfðan í dag. Somu- 
leiðis eru summi av sam- 
ráðingarfólkunum farin 
burturúr. men nøkur av 
teimum em kortini tey

somu.
Vit politikkarar á báðum 

síðum hava sett politisku 
karmamar. innanfyri teir 
hava samráðingarfólkini við 
stómm treysti og hegni 
roynt at finna gongdar leið- 
ir. hóast tað óivað mangan 
hevur sæð rættiliga ómøgu- 
ligt út.

Tit samráðingarfólk frá 
báðum síðum, føroysk. 
donsk og bretsk. Eg unni 
tykkum væl hetta høvið at 
kunna sita her og njóta 
kensluna av at hava lokið 
eitt vala verk.

Eisini onnur. ið em her 
til steðar. politikkarar, ið 
hava verið við til at mynda 
gongdina hest árini. embæt- 
isfólk og onnur, ið hava 
havt við málið at gera - 
ongin nevndur, ongin 
gloymdur - em vælkomin 
higar at fegnast um, at vit 
hava gjørt semju um mark- 
ið.

Førovar og Bretlanđ í

søguligum haksýni
Hetta er eitt náttúrligt høvi 
at hyggja at viðurskift-un- 
um millum Føroya og Bret- 
lands ígjøgnum tíðirnar. 
serliga um tað. ið hevur við 
havið at gera.

Sum grannar og sum lond 
við áhuga fyri havinum, 
hava vit bæði havt sam- 
vinnu og stríð.

Tá ið Christian Ployen, 
umtmaður. í 1839 fór á 
kanningarferð saman við 
framburðshugaðum føroy- 
ingum. fór hann til Bret- 
lands. og serliga til Het- 
lands.

Tá Føroyingar fyri meira 
enn hundrað árum síðan 
fóm undir havftskiskap. var 
tað við skipum, teir keyptu 
úr Bretlandi F.isini hava 
føroyskir ftskimenn siglt 
við bretskum skipum.

Bretland hevur verið og 
er framvegis ein týðandi 
marknaður fyir føroyskan 
fisk. Hinvegin hava fiski- 
menn okkara kappast um

Eitt lógvatak fyri 
fram tíðar samvinnu 
millum Føroyar og 
Bretland. Anfinn 
Kallsberg. løgmaður og 
Antonv l.loyd. 
varauttanríkisráðharrri

tey somu fiskimiðini; og í 
fiskimarkspolitikki hava 
føroyingar og bretar ikki al- 
tíð drigið somu línu.

í gomlum døgum. tá ið 
skotar og onglendingar sum 
fiskiv innutjtiðir stóðu nógv 
fremri enn føroyingar. upp- 
fataðu føroyingar teirra 
fiskiskap undir Føroyum 
sum eina hóttan.

Gomlu norsku/donsku 
kongamir royndu at uppi- 
halda fullveldi yvir høv- 
unum her um leið, og at 
verja føroyingar ímóti á- 
gangi frá fremmandum 
skipum. Diplomatiskt sam- 
skifti var um slíkar spum- 
ingar millum norska/danska 
kongin og bæði enskar og 
skotskar kongar. Dømi er 
eisini um skotskan kong. ið 
skrivar Føroya løgtingi 
bræv um loyvi hjá skotsk- 
um fiskimonnum at fiska 
undir Føroyum.

í 1901 avtalaðu danska og 
bretska stjómin. at fiski- 
markið rundan um Føroyar 
og ísland skuldi vera 3 
tjórðingar. Sáttmálin mun- 
aði lítið til at verja føroyska 
útróðurin ímóti teimum 
munadyggu bretsku trol- 
arunum, sum í mong ára- 
tíggju veiddu meginpartin 
av tí, sum fiskað varð á 
føroyska landgrunninum.

í tí gongd móti v íðari 
fiskimarki, sum tók dik á 
seg fyri fimti ámm síðan. 
vóm vit oftast í hvør sínum 
parti. Vit føroy ingar. eins og 
onnur lond og landøki her í 
norðara Atlantshavi, ið bert 
høvdu fiskin á at líta, 
royndu at tryggja okkum 
ræðið á okkara fiskigmnn- 
um.

I 1977 fingu bæði londini 
200 fjórðinga fiskimark, og
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meta vit hetta í dag sum 
nakad sjálvsagt.

2(K) fjórðingamarkið 
gjørdi okkum til grannar, 
løgfrøðiliga sæð. og fiski- 
mark skuldi setast landanna 
millum Miðlinja varð av- 
talað. Hon er nú staðfest við 
dagsins sáttmála. og somu- 
leiðis er landgrunsmark á- 
sett innanfyrí 2(M) fjórð- 
ingar.

Nvggir moguleikar
Hetta letur upp fyri nýggj- 
um møguleikum fyri sam- 
vinnu millum Foroya og 
Bretlands. hesuferð um leit- 
ing eftir og framleiðslu av 
olju og gassi. og um veit- 
ingar til slíkt virksemi.

Vit føroyingar vóna. at til 
her at fáa í lag samvinnu á 
jøvnum føti við tey lond í 
grannalagnum. ið hava 
royndir í  oljuvinnu — í 
sunnarí kapping og til fetags 
gagn. Og. har koma okkara 
næstu grannar. hretar. sjálv- 
sagt inn í ntyndina.

Verða oljufundir gjørdir. 
ið røkka tvørtur um mark, 
áleggur sáttmálin okkum at 
samarheiða.

Men. greitt er. at verða 
fleiri fundir gjørdir á ieið- 
unum háðumegin markið. 
so at eitt serstakt oljuøki 
tekur seg upp her. verður 
nógv at samarbeiða um 
millum Føroyar og Bret- 
land. bæði á v innustigi og á 
myndugleikastigi.

Sáttmálin loyvir eisini 
pørtunum at áseta búskap- 
arøki (EEZ). sum eisini 
umfatar myndugleika yvir 
havumhvørvinum.

I Føroyum liva vit av tí, 
sum t havinum livir. Tí eru 
vit serliga viðkvom fyri

dálking av havinum. Vit 
hava tí áhuga fyri samvinnu 
um ein ektaðan umhvørv- 
ispolitikk. ið byrgir fyri 
teimum veruligu vandun- 
um. ið hótta lívið í hav inum, 
og sum fremur eina burð- 
ardygga nýtslu av tí livandi 
tilfeinginum í havinum.

Føroyingar. danir og bret-

ar hava nógv felags virði, 
sum vit, eins og okkara 
grannalond. hava bygt okk- 
ara samfelag á. og sum vit í 
okkara politikki inneftir og 
úteftir royna at vetja.

Undir seinra heimsbar- 
daga komu bretar higar til 
tess at vit í felag kundu 
verja hesi felags virði ímóti

tí harðræði. sum hevði her- 
sett meginpartin av Evropa, 
eisini Danmark. Vit royndu 
samstundis at dugna Bret- 
landi eftir førímuni. og 
høvdu eisini stórar missir. 
ikki minst av mannalívum. 
Hetta fer ikki at verða 
gloymt.

Við undirritaða sáttmál-

anum í hondini kunnu vit 
føroyingar fara inn í eina 
nýggja øld við nýggjum og 
stórum avbjóðingum á okk- 
ara landgrunni. Vit vóna. at 
tað virksemi. sum tekur seg 
upp, fer at verða okkum til 
frama, og vit vóna. at hetta 
fer at henda í góðari sam- 
vinnu við onnur lond. og

serstakliga við grannar okk- 
ara fyri sunnan.

Latum okkum drekka 
eina skál fyri vinarlagi og 
samvinnu millum Føroyar 
og Bretland segði Anfinn 
Kallsberg. løgmaður undir 
borðhaldinum fyri m.a. 
tveimum útlendskum utt- 
anríki sráðharrum.

Fekk
Jan M iille r

Dagin eftir undirskrivingina 
av marknaavtaluni millum 
Føroyar og Brelland var stór 
samkoma í Norðurlanda- 
húsinum. Har nýtti bretski 
v arauttanríkisráðharrin . 
Antony Lloyd høvi til at lata 
Ullu Svarrer Wang eitt leg- 
at. tað fyrsta av sínum slag. 
sum er latið føroyingi.

Talan er um lestrarstyrk 
til framhaldandi lestur í 
Bretlandi.

l'lla  Wang. sum í dag 
starv ast á Fiskimáladeildini 
hjá landsstýrinum. ætlar sær 
at brúka lestrarstyrkin til at 
lesa altjóða rætt og sam- 
starv. Talan er um fram- 
haldsleystur á universiteti í 
Bretlandi. Lesturin tekur 
eitt ár.

í samrøðu við Dag og 
Viku hóskvøldið segði Ulla 
Wang. at tað er ein stórur 
heiður fyri seg at hava 
fingið henda lestrarstyrkin 
og vónar hon. at hon kann 
gera nyttu framyvir fyri sín 
arbeiðsgevara. Føroya 
landsstýri og fyri føroysku 
tjóðina. tá hon kemur aftur.

Lestrarstvrkurin er uppá 
umleið 100.000 kr. Herfyri 
vórðu lýsingar í føroysku

lestrarlegat frá Bretlandi
bløðunum um henda lestr- 
arstyrk og var Ulla Wang 
tann hepnasti umsøkjarin.

Tá Antony Lloyd handaði 
legatið til Ullu Wang í 
N o rð u r la n d a h ú s in u m  
mikudagin segði hann seg 
frøðast um at kunna fáa eina 
føroyska kvinnu til Bret- 
lands. men at hann skuldi 
gera alt sum stóð í hansara 
makt fyri at fáa hana aftur 
til Føroya at tæna Føroyum.

Ulla Svarrer Wang. sum 
er 33 ára gomul. er fulltrúði 
í Fiskimálastýrinum. Henn- 
ara starvsøki er fiskvinnu- 
samráðingar og fiskivinnu- 
mál. Hon er útbúgvin civ- 
ilverkfrøðingur í fiskiv innu- 
tokni á lærda háskúlanum í 
Alborg.

Anthony Lloyd 
varauttanríkisráðharri 

handar l'llu  Svarrer 
Wang legat til 

framhaldslestur í 
Bretlandi.


