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Marknatrætan við bretar:

í hondum 
løgmans

Á gáttini til
føroyskan
yrkisfótbólt
Aðalfundurin hjá FSF skal í 
morgin taka støðu til ítøkilig 
uppskot um sáttmálar og reglugerð 
fyri góðkenning av sáttmálum í 
sambandi við yrkisfótbólt í  
Føroyum. FSF-formaðurin Torleif 
Sigurðsson heldur, at krøvini til 
yrkisfótbóltin verða ov strong hjá 
nógvum feløgum

síðurnar 22-23

Analysa, síða 20

Avgerðin fellur í dag
Carl Jóhan Jensen er millum teir 
innstillaðu til bókmentavirðis- 

' lønina hjá Norðurlandaráðnum

Síða 2

Biligast at 
búgva við Gjógv
Gjáarfólk rinda ikki meir enn 16 prosent í kommunuskatti, 
og barnafrádrátturin í kommununi er eisini tann hægsti í 
landinum. Hetta ger, at Gjáar kommuna er tann bíligasta í 
Føroyum at búgva í

Síða 12

Langur
leygardagur 
í miðbýnum

síðurnar 9-11

http://www.sosialurin.fo
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Marknatrætan við bretar:

I  h o n d u m

l ø g m a n s
Marknamálið. sum er vorðið læst fast, tykist í løtuni at 
liggja í hondunum á Edmund Joensen, løgmanni. Okkurt 
bendir á, at bretar fara ikki at koma við nøkrum nýggjum 
útspæli, nú føroyingar møttu á seinasta fundinum uttan 
nakað nýtt útspcel. Bretum dáma væl úttalilsini hjá dan- 
ska forsætisráðharranum um, at hann fegin vil fara við til 
London. um løgmaður ynskir eitt politiskt umfar. Spum- 
ingurin er tí, hvat løgmaður hevur í lcvittanum. Ein av 
møguleikunum er at bíða við at taka nakra avgerð til eft- 
ir komandi val.
Analy&a

Jan  M lller

Tað sacr nú ikkt mætari út 
enn. at skal gongd koma á 
aftur marknamálið millum 
Føroyar og Bretland. so má 
ein tnði partur uppí. Við 
hesum verður ikki í fyrstu 
atløgu hugsað um dómstól- 
m í Haag men um ema pot- 
itiska viðgerð av málinum 
Og her kunnu orðini hjá 
danska forsætisráðharran- 
um Poul Nyrup Rasmussen 
undir vitjan hansara í Før- 
oyum herfyn verðn eitt 
møguligt tekin um. at málið 
er um at verða búgvið til. at 
tann poiitiski parturin tekur 
sær av tí. Undir vitjan síni 
í Førovum herfyn segði for- 
sætisráðhamn seg fúsan at 
fara til London at hitta Blair 
um tað skuidi vera - fyri at 
fáa r>na ella aðra loysn í 
marknatrætum, sum nú hev- 
ur vart í meira enn 20 ár.

Men danski forsætisráð- 
hamn legði dent á. at hetta 
vildi hann bert gera. um 
hann fekk boð um tað frá 
føroyskum myndugleikum 
og lað vil siga løgmanni

Tað hevur ikki eydnast 
okkum at fáa eina viðmerk- 
ing frá løgmanni til hetta 
málið og Ámi Olafsson. 
sum stendur á odda fyn før- 
oysku samráðingamcvnd- 
ini. vil lítið og einki siga. 
Hann vísir bert á. at eingin 
fundur hevur verið og eing- 
in er avtalaður. Samráðing- 
arnar eru formelt ikki slitn- 
aðar. men tað sær ikki út 
til. at nakarav pørtunum fer 
at taka stig til at fáa ein 
nyggjan fund.

Fundir í Juft og 
søptember
Gongdin í málinum var 
annars tann. at eftir ein 
steðg í meira enn eitt ár lóku 
bretar seg I >ksins i juli í fjør 
saman og bríðu um fund. 
Sosialurin hevur skiit, at 
bretar á hesum fundinum 
komu við einum nvggjum

útspæli. har teir Iinkaðu um 
krøvim. og fyri fyrstu ferð 
vildu teir tosa um eina ella 
aðra miðlinju sum mark

Fundur varð so avtalaður 
aftur í september. Tá lá tað 
í luftini. at føroyingar 
skuldu koma við einum ella 
øðrum. nú bretar vóru kom- 
in við sínum útspæli í juli 
Tað skal tó gerast vart við. 
at tá høvdu føroyingar bíðað 
í eitt ár eftir einum útspælí 
ffá bretum.

Eftir innanhýsis fundir í 
Føroyum. har flem møgu- 
leikar vórðu viðgjørdir. frá 
tí at flyta seg evarska lítið 
til einki sum helst at leggja 
fram. varð gjørt av, helst av 
løgmanni sjálvum. at før- 
oyska samráðingamevndin 
einki útspæl skuldi hava við 
sær á fundin.

Endamálið var at vísa 
ónøgdina mótvegis bretum: 
føroyingar kundu ikki góð- 
taka seinasta útspæl teirra. 
tí hetta var ikki nóg gott - 
og harvið settu føroyingar 
einki nýtt uppskot fram á 
fundinum í september.

Firtnir bretar
Sosialunn hevur frá keld- 
um fingið at vitað, at bretar 
gjørdust sera Firtnir inn á 
nyggjasamráðingarhátl før- 
ovinga og fóru av aftur 
fundinum sera ónøgdir Teir 
hava helst mett, at føroy- 
ingar bóru seg løgið fyri 
ikki at siga óhøviskt at. Av- 
talað varð. at formennmir 
skuldu hava samband hvør 
við annan. um nakað varð 
at tosað um.

Og etur øllum at døroa 
hevur einki verið al tosað 
um síðani. og útlít cru hcld- 
ur ikki til. at nakar av pørt- 
unum fer at taka málið upp 
aftur í bræði.

Løgmaður hevur úttalað 
til Sosiaiin. at hann helt lað 
vera rímuligt at bíða cftir. 
hvat bretar høvdu at siga, 
aftaná tað hálva árið. sum

teir sjálvir skutu upp skuldi 
ganga. tíl ein ella onnur av- 
kláring varð gjørd Tað 
hálva árið gekk út hálvan 
januar - og eingi tekin eru 
til. at bretar fara at koma 
við nøkrum

Fegnir um  orð Nyrups
Vithava biðið ein av odda- 
monnunum í bretsku sam- 
ráðingamevndini. Anthony 
Layden. sum í dag er ein av 
næstu monnum uttanríkis- 
ráðharrans. um eina við- 
merking til úttalilsini hjá 
Nyrup og gongdina í máli- 
num annars

Hann er fáorðaður, tí 
samráðingarmr eru í trún- 
aði, men váttar kortini, at 
bretar hava lagt sær í geyma 
orðini hjá danska forsæt- 
isráðharranum. tá hann 
vitjaði í Føroyum.

-Vit hava við stórum á- 
huga fylgt við í tí, sum Poul 
Nyrup Rasmussen segði um 
marknamálið - at hann hev- 
ur einki ímóti at leggja 
leiðina til London fyrí at fáa 
gongd á aftur. Vit siggja 
fram til, at danska stjómin 
og avgjørt eisini føroyska 
lanđssty rið taka okkurt stig, 
sum vit so aftur fegnir vilja 
svara aftur uppá sigur Ant- 
hony Layden við Sosialin.

Keldur. sum blaðið hevur 
tosað við, siga, at soleiðis 
sum støðan er vorðin, er 
neyvan vanlandi, at bretar 
fara at koma við einum út- 
spæli. Og kunnu orð Lay- 
dcns helst eisini tulkast so.

Og er tað so, at løgmaður 
hevur sett sær fyri ikki at 
geva seg ein tumma aflrai, 
og tí heldur ikki vil koma 
við nøkrum nýggjum út- 
spæli, líka míkið hvussu 
lítið tað enn cr, so hendir 
nogv á. at støðan er læsl 
føst.

Tað kann vera. at løg- 
maður sigur sum so. at tá 
brctar nú hava toygt scg so 
langt í I . umlari við at

Stór ábyrgd hvílir á løgmanni. sum umsitur bteði undirgrundarmark og møgulig rá- 
evni í undirgrundini. Um somu tíð sum oljufeløgini btða eftir at sleppa at bora eru 
samráðtngamir um markið vomir fastUestar. Løgmaður ger av, hvat skal henda - um 
nakað skal henda - nú okkurt bendir á. at bretar ikkifara at koma við nøkrum útspæli

krevja rættin heilt inn at 
klettinum. so hava teir eisini 
gjørt sær sjálvum trupult at 
taka hondina nóg langt 
aftur. Hetta er tí teirra trup- 
ulleiki og ikki okkara.

Politiskt umfar
Eru samráðingarnar á em- 
bætismannstigi við at verða 
úttømdar, so er spuming- 
urin nær og hvør skal taka 
stig til at fáa málið upp til 
eina politiska viðgerð. Vit 
ella bretar! Sum støðan sær 
úl í løtuni er tað helst eisini 
løgmaður. ið hevur síðsta 
orðið at skula hava sagt frá 
føroyskari og danskari 
síðu.Og tá bretar tykjast at 
bíða eftir okkum, so er tað 
upp til okkara, nær og um 
ein politisk runda skal tak- 
ast nú.

Hvggja vit so eftir leikluli 
løgmans i hesum máli, so 
er tað at siga, at Edmund 
Joensen fekk málið latið 
upp í hendurnar frá und- 
anfama løgmanni fyri skjótt 
fýra árum síðani. Nú hevur 
hann so havt fýra ár til at 
loysa knútin. og tá hetta ikki 
er eydnast honum við 
vanligum samráðingum. so 
er greitt, at hann verður 
noyddur til at taka onkra 
avgerð. hvussu víðari skal 
farast fram, og her skuldi 
ein trúð. at tað var mest nát- 
túrligt at tikið málið upp á 
politiskum støði. Tað kann 
eisini vera. at løgmaður vel- 
ur at bíða sum longst og ikki 
fyritaka sær nakað hasard- 
erað fyri komandi løgtings- 
val. Hann kann jú siga. at 
nú eitt val er í hondum. vil 
hann ikki lyritaka sær mcira 
men hcldur lata tað vcra upp 
til citt komandi løgting at 
gcra av.

Tað er neyvan hugsandi, 
at Edmund Joensen vil hava 
sitandi á sær fyri efúrtíðina. 
at hann skundaðí sær ov 
nógv at fáa eina loysn. sum 
ikki var tann besta fyri Før- 
oyar. So leikimir eru nógv- 
ir í hesum drúgva talvi.

Nú hevur verið samráðst 
uppá vanliga mátan síðani 
1991, og tað hevur ikki ført 
til nakað úrslit. Skaðin við 
at fara frá tí kósini tykist tí 
avmarkaður. Spumingurin 
er so, um tað er hetta, sum 
løgmaður ætlar. Eitt tykist 
tó heilt greitt. og tað er, at 
málið er í hondunum á 
løgmanni.

Utbjoóingin og markið
Meðan bíðað verður eftir. 
hvat skal henda í samráð- 
ingunum, verður arbeitt við 
at fyrireika eitt I. útbjóðing- 
arumfar á føroyskum øki.

Sosialurin skilur, at tað 
frá føroyskari síðu verður 
kannað, hvussu ein ella 
onnur útbjóðing kann skip- 
ast, uttan at hon skal ávirka 
samráðingarnar tvs. hvørt 
tað er ráðiligt og í hvønn 
mun tað er ráðiligt at bjóða 
út í eini siøðu, har markið 
ikki er avklárað.

Av tí at avieiðingar av 
eini ávísari útbjóðing kunnu 
skaða okkara støðu í 
marknamálinum. um tað 
endar í Haag, er greilt, at 
menn vilja hugsa seg væl 
um. Um somu tíð, sum tað 
hcndir. verður bíðað í stór- 
um spcnningi cflir, nærtann 
I. útbjóðingin vcrður kunn- 
gjord Hcnda óvissa og tann 
sannroy nd. at oljuprísunn er 
farin niður í bont. kann 
vcrða óheppið fyri eina 
føroyska útbjc'iðing.

Sosiaiurin hevur roynt at

„grava“ eitt sindur í hesum 
málinum og hava vit við 
tilfari av ymsum slag og við 
keldum sett upp nakrar 
møguleikar.

Vit kunnu sjálvandi bíða 
at bjóða nakað út, til mark- 
ið er endaliga ásett. Tað var 
møguliga hetta løgmaður 
hevði í huganum, tá hann á 
lingsins røðarapalli segði, at 
markið hevur hægri pri- 
oritet enn ein útbjóðing, og 
tá hann síðani tók Arna 
Olafsson úrOljuráðlegging- 
arnevndini og gav honum 
boð um at brúka alla sína 
orku uppá markið. Avleið- 
ingarnar av hesum kunnu 
verða, at eingin líkinda út- 
bjóðing verður fyrr enn um 
nøkur ár. Tá kann vera, at 
nógv av oljufeløgunum 
hava mist áhugan fyri Før- 
oyum. Eisini kann vera, at 
vit tá hava vunnið eina sak 
í Haag og harvið hava eitt 
nógv betri útgangsstøði 
Men møguleikin er eisini 
fyri tí øvugta.

Vit kunnu so eisini velja 
at bjóða út øki, sum ikki eru 
umstrídd. Tað kann verða, 
at fleiri oljufeløg fara at 
vera áhugað. men sannlíkt 
er helst eisini, at nøkur 
halda, at hesi økini ikki eru 
nóg áhugaverd.

Møguleiki er so cisini at 
bjóða øki út, sum í sam- 
ráðingunum eru umstrídd. 
tvs. øki, sum bretar hava 
gjørt krav uppá men tó ikki 
almcnt. Her er tann slóri 
spumingurin: bjcíða vil slík 
øki út og bretar tá fara at 
gera sfni krøv alment gald- 
andi, verða vit so ikki noydd
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Súkklur
MOTORSUKKLA TH. 
SOLU
Suzuki GS 500 E. árg 91. 
koyrt 24 000 km, í goðum 
standi
Tlt 44642______________
PJALLASUKKLA
v/ 21 geraum. stodd 10 trt 
12 ar. trt selu fyn 500 kr. 
TW 19624. eftirkl. 18
DREINGJ ASUKKLA
3 ara gomul Bertoni 
fjallasukkla trt 6-9 ára 
gamian drong. 6 gear. ttl 
søtu tyn 550 kr 
TW. 71265______________
YNSKIST
9 HK utstoyt, 16 m 
kartxirator 60 ccm stemp- 
ul. helst við ringum, og 15 
tenn tannhjrrt ynskist til 
keyps
Tlf 33263______________
TIL SOLU
Juventus gentusukkla trt 7-
10 ár sær ut sum nýggj. 
trt solu fyn 800 kr
TTf 10956, eftirkl 16
TIL SOLU
Ein gentusukkla við tnm- 
um gearum bíliga til solu 
TH. 15493______________
WINTHER
GENTUSUKKLA
til uml 10 ár. til solu fyri 
1.350 kr. Sukldan er sum 
"Y99
~ e t t r  k, '5

Teldur
AMIGA 2000
Commodore Amiga 2000 
við eyka ram. mús, 2 
joystickum. Iitskermi og 
nogvum spolum til solu fyri 
3.000 kr
Tlf 47996______________
SUPER NINTENDO TIL 
SOLU
við tveimum joystickum og 
fimm spølum, Super Mano 
Wortd, Starwing. Lion 
King. Fede-Mule og son 
og Jungtebogen til selu fyn 
1 500 kr
Tlf 48226______________
TIL SOLU
Litið brukt Sega Mega 
Dnve II. 1 joystick 3 
knappar og 1 joystick 6 
krvappar Spel Lotus 
Turbo Channenge, Capt 
Amenka *  6 onnur spol 
Kostn 1 000 kr 
Tlf 17461, ettirkl. t8  
PC-SPOL TIL SOLU 
Speedrage. Close Com- 
bat. Die Hard Tnlogy: 250 
kr stk Team Suzuki, 
Toyota Celica Funny 
Share warel, CD3 (Zool, 
Lotus. Nigel Mansell). 
Stunt Dnver: 50 kr stk 
Ella samlað fyn 800 kr 
Tlf 15722, Knut________
PRINTARI TIL SØLU
Ein Star LC 24-100 
multrfont nalapnntan við 
kápli. manuab. setup diskli 
og nakað av jjappin trt sølu 
fyn 500 kr Printann er 
goður trt skulabruks 
Tlf 15722 Knut________
TIL SOLU
Ein Amiga CD TV við 
skermi, spølum og tveim- 
um joystickum 
Tlf 16291______________
SEGA MEGA DRIVE II
við 6 spelum til sølu fyn 
1.000 kr. Er 1 ára gamal 
og i besta standi 
Tlf 17912. Pætur
TIL SOLU
Commodore 64 v/ joystick 
bandspaelara og uml 35 
spolum, 800 kr Ninterrdo 
við 4 spøium 600 kr 
Tlf 61630

Tónleikur
TIL SOLU
Stereoanlegg til selu fyri 
3.000 kr
Tlf 22081______________
TIL SOLU
Marshall Vatvestate 8008 
-s lava-. 2x80 watt, til sølu 
fyri 1.800 kr.
Tlf 21419______________
TIL SOLU
Hi-Fi video, 1 ára gamalt 
við 4 ára restgaranti. 
Phillips VR665, til sølu 
fyri 3 500 kr
Tlt. 11822______________
TIL SOLU
Ein Philips guitarforsterk- 
an. 50 W. tilselufyn 1 500 
kr. Nýprisur 4.000 kr 
Tlf 14384_____________
TILSOLU
Tvær guitarundirvísingar- 
bøkur. Classic Biues guitar 
licks. og Lead guitar licks 
við fløgu til sølu fyri 130 
kr. stk 
Tlf. 14384

Út- & Sjónvarp
TIL SOLU
Bilbandupptakari við 
tveimum hátalarum, 800 
kr Radio trt bil/bát. 250 kr 
Tlf. 17865______________
TIL SOLU
Eitt eldn ITT sjónvarp við 
rullistativi til selu fyri 1.000 kr. 
Tlf. 13763______________
TIL SOLU
Ein JVC videomaskina við 
smábreki til sølu 
Tlf. 14384

Ymiskt
ROKKJALLARIN
Vit ataka okkum at selja 
fyri fólk.

Eisini keypa vit deyðs- 
búgv.

ROKKJALLARIN 
Tlf 11990 & 83390 
Tinghúsvegur 42 100
T órshavn
Opið mánad -friggjad
kl. 13 -1 7 3 0  
Leygardag: efltr avtalu

Sp/f D S Johannessen 
FR-700 Klaksvík
Fiskireiðskapur 
Tráður. pilkar nyton o m.a
Fartelefon útbunaður: 
Taskur, loðitol o m.a.
Ttf. 57937 - Fa* 57017 
E-Mail: dsj@post.olivat fo

HØLL A ARGJUM TIL 
LEIGU
100 kvm. stór høH bíliga til 
leigu
TH 17580______________
TIL SOLU
Philips fartelefon 450 
biliga tíl sølu
Tlf 22394______________
HOYGGJ
tll sølu
TH 47239______________
POWER RANGERS
Grýluklæði við masku, std. 
6-7 ár. til sølu fyn 100 kr 
Bjami, tK 16212________
TIL SØLU
Ljósablátt wc og vask v/ 
sokkli til sølu tyri 900 kr., 
og eitt hvitt wc tyn 450 kr. 
Tlf 16069, kl 17-19 
LOPPUMARKNAÐUR 
verður í Bygdarhúsinum í 
Kollaftrði leygardagin 31 
jan frá kl. 10-17. Nógvir 
goðir lutir 
Giktafelagið

LUTIR TIL 
LOPPUMARKNAÐ
Er onkur. ið hevur okkurt 
at lata til loppumarknað. so 
nng TH 21664. 
Giktafelagið____________
TIL SOLU
Fartelefon, Stomo Explo- 
rer NMT 450, sera 
vælegnað til bil og bát 
Tlt. 84519______________
MARKNAÐARDAGUR
Hevur tú hug at verða við 
til ein marknaðardag 21. 
mars i Bygdarhúsinum á 
Strondum, har tú kanst 
selja tað. tu ikki hevur bruk 
fyri? Tað kunnu vera mobl- 
ar. sukklur. klæði leikutoy. 
bøkur ella kanska okkurt 
heimaitnv, páskaprýði 
Hevur hetta tygara áhuga. 
so ring tlf 83262 áðrenn 
7 mars Bygdarhúsið 
á Strondum
PERSIENNUR TIL 
SOLU
2 stk. nýggjar træ-persi- 
ennur. 5 cm breiðar 
lamellir, breidd 44 cm, 
hædd 83,5 cm, til sølu fyri 
1.200 kr stk. Nýprísur 
2.600 kr. stk.
TW. 17504
TIL SOLU
U.V.A. solarium við 10 
rørum til sølu fyri 1.800 kr. 
Tlf. 56537______________
FJAKKA?
Er nakar. sum hevur hug 
at fjakka tveir næstu 
mánaðimar til t.d. Asia. 
Australia, Amerika, so nng 
TH. 32438, Ingi_________
SEYMIMASKINUR
Tvær Bernina seymi- 
maskinur, nýistandgjordar. 
til sølu fyri 1.500 kr. stk 
Tlf. 11743. kl. 10-12, 
og kl. 13-15____________
FAXMODEM TIL SØLU
Eitt Lasat »33600 intemet 
Modem<> til sølu tyri 1.000 
kr.
TH. 028 111808________
FARTELEFON
NMT 900 til sølu fyri 500 
kr.
Tlf 040871286_________
TIL SOLU
Philips UVA solarium við 
8 rørum til sølu fyri 3.000 
kr.
Tlf 19618 eftir arbeiðstíð 
VERTSFAMILJUR
Har sum hjartarúm er, er
eisini húsrúm. Gerst
vertsfamilja hjá einum
umskiftisnæmingi
AFS-Føroyar
Tlf 10597 13438, 16164
ÚT AT FERÐAST VIÐ 
AFS
Eitt ógloymandi skúlaár í 
utlondum. Norðuramenka, 
Suðuramerka. Australia. 
Afrika, Asia. Europa v.m. 
Ring AFS, tlf 14855, 
14123, 13837

G E K ID ^

IBLOD

B R Ú K T B IL A -
M A R K N A B U R

Plata Slag Typa Brenme. LHur Km Aldur Prisur
OKOOO Tøyota UteAæ Dtesel Hvítur 159 88 49.000
F23067 Mitsubtshi Lancerest Bensin Reyður 91 87 29.000
F23471 Ford Transit Bensr, Hvitur 100 88 29.000
F23593 Mazda E2200 Diesel Hvitur 134 88 35.000
F23939 VW LT31 turtx) Diesel Biáur 164 88 55.000
F24199 Mazoa E2200 Diesel Reyður 125 88 49.000
F24574 Fotd Escort Exp. Van Bensin Hvitur 191 85 19.000
F25175 Toyota DynaLast Bensin Bláur 203 84 19.000
F25200 heco Bensm Hvilur 112 88 3.000
F50123 Mitsutxshi CoH1,6GL Bensn Svartur 125 92 56000
F50385 Fotd Sterra2,0 Bensm Btáur 151 87 19.000
F50550 Ford Escort 1.8 Dst Diesel Vínreyí. 131 94 98.000
F50742 Ford Sierra Bensn Bláur 100 87 15.000
F5Q972 Ford Mondeo 1.8CLX Bensn Reyður 40 94 138.000
F51185 Fofd Ftesta 1.3 Bensn Blaur 25 95 75.000
F51454 Hyundai Etantra 1.6 Bensm Hvítur 24 95 98.000
F51542 Ford Escort 1 .8 1 Spor Bensn Svartur 0  95 119.000
F51643 Ford Escort 1,8 Sport Bensm Gráur 43 95 126.000
F51657 Ford Escort I.BiCLX Bensn Grønur 43 95 128.000
F51850 Fofd Escort 1,8 CLX Diesei Tourm 62 95 118.CC0
F75534 Ford Sierra1,6 Bensn Reyður 126 84 15.000
F76174 Ford (Særra 1.6) Skrott Grønur 130 86 7.000
F76548 Ford Fiesta 1.1 Bensn Gráur 85 86 16.000
F76785 Toyota Camry 1.8 Bensm Grønur 147 86 19.000
F76994 Ford Escort 1.6 Gfva Bensin Grønur 105 86 22.000
F77124 Votvo (340GL) ongar Skrott Bláur 86 5.000
F78C20 Ford Sierra 1.6 Bensn Svartur 93 87 25.000
F7B724 Ford Escort 1.4 Bensr Reyður 99 87 19.000
F78852 Ford Fiesta 1,1 C Bensr Reyður 98 87 19.000
F79001 FonJ Escort 1,6 Bensn Vinreyð. 134 87 29 000
F790C2 Ford Sterra 1.6 Bensn Brúnur 91 87 22.000
F79172 Volvo (340 GL) ongar Bensn Gráur 147 87 5.000
F79448 Ford Escort 1.6 CL Bensm Vinreyð 84 87 25.000
F79654 Ford Sterra 1,6 Bensn Blaur 138 85 19.000
F79951 Ford Onon 1,6 Bensn Hvitur 131 87 19.000
F79964 Ford Sierra 2 .0  GHIA Bensm Vinreyð 125 87 40000
F80907 Ford Særra Stw Bensn Brúnur 97 88' 15.000
F81790 Ford Escort Skrott Hvitur 119 88 10 000
F82121 Ford Fiesta 1.1 Skrott Svartur 71 88 4.000
F82154 Ford Stena 1.6 CLX Bensn Gráur 137 88 29.000
F82331 Fotd Sterra 1.6 Bensn Biaðu' 121 88 39.000
F82386 Ford Escort 1,6CL aut Bensn Reyður 158 89 34.000
F82826 Mercedes 24000 Desel Blaður 160 81 5.000
FB3221 Ford Fiesta 1.1 Skrott Gráur 60 88 10.000
FB3776 T - : Ononaut. Bensm Graur 122 89 19.000
F83899 Ford O n o n U Bensm Hvíur 89 89 29.000
F84005 Ford Escort Bensr. Biáur 99 89 32.000
F85368 Fofd Scorpic 2.4i aut Bensn Biaur 202 87 44.000
FB5427 Opel Corsa Bensn Hvitur 47 90 28Q0C
F85636 Ford Sierra 1,6 CLX Bensm Blaur 130 89 38.000
F85792 Ford (Escort 1,4) Bensn Vínreyð. 104 87 5.000
F85980 Fiesta 1.8 d 3.h Dtesei Reyður 91 75.000
F86020 Ford Sterra 1.BCLX Bensm Svartur 164 87 29.000
F86176 r .. : Sterra2.0CL Bensm Bláur 122 91 79.000
F86184 Ford Fiesta 1.8 D Diesei Gráur 63 91 69.000
FB7508 Nissan Micra Bensm Blaur 150 88 12.000
F88270 Sterra B ersr Reyður 113 86 14.000
F88680 Ford Escort 1.6 Bensn Reyður 183 87 14.000
F88767 Sierra Bensn Grønur 0 85 22.000
HB713 Ford Oroion 1,8 CLX Diesel Gráur 154 92 87.000
HT902 Ford Sierra Bensm Gráur 53 87 29.000
KV106 Mitsunshi Gaiant Tdst Diesel Brúnur 105 89 33.000
LD219 Ford Onon Bensn Svartur 80 84 12.000
SK711 Ford Sterra Laser Bensm Brúnur 188 85 19.00U
TU409 Ford Fiesta 1 ,1 3 H Bensn Gráur 86 15.000
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m a rk ið ....
Framhald av siðu 20

til at taka útbjóðingina aftur. 
tí tað stríðir móti fólkarætt- 
inum at hjóða út øki. sum 
vissa er um cru umstridd!

Endamálið við eini út- 
bjóðing cr at fáa cina lciting 
í gongd, og vi'sir lað scg, at 
økini. sum boðin eru út. cru 
umstrídd. so fara oljufcl- 
øgini ncyvan at gera stórar 
iløgur har. Tey vilja hclst 
slcppa undan at arheiða f 
økjum. sum eru umstrídd. 
Hctta cr sostatt eisini ein 
jokarí í øllum hcsum torføra 
og margháttliga spæli.

Ein møgulciki cr so eisini, 
at báðir partar gera cina 
sfnamillum avtalu, har 
loyvt verður at bjóða út við 
verandi miðlinju/fiski 
markí. sum mark og so lata 
ein dómstól taka endaliga 
avgerðina seinni - og ti laga 
seg eftir henni. Hetta cr 
helst ein støða, sum før- 
oyingar høvdu kunnað góð- 
tikið, men ncvvan nakað, 
sum hrctar høvdu viljað 
gingið inn fyri, nú teir als 
ikki vilja góðtaka verandi 
fiskimark og miðlinju sum 
undirgrundarmark. Mcn tað 
hevði so gjørt. at báðir part- 
ar høvdu kunnað bjóðað út 
øki hl oljuleiting háðumcg- 
tn núverandt fiskimark/mið- 
linju. Tvs. at alt tað Hvi'ta 
økið hevði kunnað verða 
boðið út.

Hvat tú enn gcrt í eini 
einvísari útbjóðing, so kann 
hon verða tað skumpið. 
sum skal til fyri at broyta 
javnvágina so mikið, at hin 
parturin rætt og slætt lcggur 
fútaforhoð, ið cr tað sama 
sum at fara til Haag við mál- 
inum.

Ein kann við hcsum í 
huga siga, at hretar í veru- 
leikanum hava huktina og 
háðar endar i' øllum mál- 
inum. Tað er so eisini lættari 
at definera juridiskt, h\ar 
markið gongur fyri før- 
oysku krøvunum enn fyri 
teimum hretsku.

Skuldi tað hent. at ein 
útbjóðing verður útsett ella 
seinkað, so er greitt, at hetta 
fer neyvan at gera, at olju- 
feløgini missa áhugan fyri 
føroyska økinum, hóast tað 
møguhga er ein broyting í 
ætlanum teirra.

Oljufeløg. sum eru von 
at arbeiða í ymiskum lond- 
um. vita. hvussu ytru pol- 
itisku karmarnir kunnu 
broytast, og hetta hava tey 
uttan iva forstáilsi fyri, ikki 
minst tá hugsað verður um, 
at ein útbjóðing verður ikki 
útsett vegna vánaligt arheiði 
frá føroyskari síðu men av 
uttanífrá komandi orsøkum

(Sosialurin fer í eini grein 
í komandi hlað at hava sam- 
røðu við norska professara 
í havrætti, har hann kemur 
við sínum metingum um 
marknatrætuna)


