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M arkn am álið  nú  
h æ g sta  p rio rite t
Ckidagrein

NÚ bankamálið meira elia minni er avgreitt og 
skuldarspumingurin er komin í ein betri og fastari 
karm eru aftur stundir at hugsa um onnur týðandi 
mál. Tað vil altíð vera ringt at siga. hvørjí mál eru 
mest týðandi oa hava mest tørv á at fáa eina 
viðgerð og verða loyst. Uttan iva eru nógvir 
spumingar, sum leika a í føroyska samfelagnum, 
sum tørva at verða viðgjørdir og loystir.

EFTIR okkaratykki - og tað heldur løgmaður eisini 
sambart uttalilsum hansara í blaðnum í đag - hevur 
marknatrætan víð Bretland fyrsta prioritet. Hetta 
málið, sum nú hevur verið tveitt aftur og fram sum 
í einum ping-pong spæli millum Bretlana, Danmark 
og Foroyar i 20 ár, má nú fáa eina virðiliga og 
rættvisa loysn.

i næstu viku tara løgmaður og ráðgevar hansara 
at bruka stóran part av orku síni til at viðgera 
málið At marknatrætan nú eisini hevur verið uppi 
at venda á fundi millum danska og tann bretska 
forsætisraðharran eiga vít at taka sum eitt gott og 
positivt tekin. At bretski uttanríkisráðharrin hevur 
vent sær beinleiðis til løgmann um sama mál ber 
eisim brað av. at bretar vilja hava ein enda á hesi 
ósemju. Tað er rætt og slætt ikki livandi við slíkari 
trætu millum tvey grannalond, sum tvørturímóti 
hava bruk fyn hvorjum øðrum skal hugsingur verða 
um at troyta møguleikamar á Atlantsmotinum á 
skynsamasta hán.

SOLEIÐIS sum Sosialunn skilur støðuna, hava 
bretar slakað í mun til síni upprunaligu krøv. 
Foroymgar hava eisim sagt seg vilja slaka fyri at 
faa eina samraðingarioysn. Trupulleikin er tó tann. 
at hvørgin av pørtunum vil slaka nóg mikið til, at 
hin partunn kann verða nøgđur. Her stendur málið. 
Altemativið at fara til Haag og brúka nógva tíð og 
orku til at fáa ein triðja part at áseta markið er 
avgjorl tann nngasta loysnin. Tí neyvan fara vit 
foroymgar við emum domi i hondini at fáa nógv 
meira i okkara part enn vit kunnu fáa við sam- 
ráðingunum við bretar. Tí er ein kompromiloysn 
tann einasta møquliga. Og hvat kompromi tú enn 
velur, so fara tað at vera øki. sum kunnu goyma 
olju. ið tú Ietur frá tær. Tú fer at fáa minni enn tað, 
sum svarar til tini mest maksimalu krøv. Hetta er 
ein sannroynd.

EINGIN ivi er um. at bæðí londini hava brúk fyri at 
kunna áseta markið innan ikki ait ov langa tíð. 
Hetta er m.a. nærtengt at eini føroyskari útbjóðmg. 
Tað hevur eisini alstoran týdning fyri Bretland at 
kunna bjóða ut áhugaverd øki í Hvítu Zonuni. 
Sambart aitióða oljuanalytikarum so hevur 
Bretland ein trupulleika í løtuni, og hann er rætf 
og siætt. at tað eru funnin ov fáar nýggjar oljukeldur 
a cretska landgrunninum. Hetta kann hava við 
sær. at oljufeløgim rýma og tað vil so aftur hava 
óhugnaligar tylgjur ryri bretska oljuídnaðin. Vit 
kjnnu út fra hesi sannroynd siga, at eisini bretar 
áttu at havt ein sakligan ahuga i, at ikki bert Hvíta 
økið varð boðtð út men eisini føroyskt øki. Tí á 
sama hátt sumfundini vestan fyri Hetland hava 
eggiað oljufeløgunum til at gera íløgur longur 
vestun og har eismi í føroyskum øki, kundu fund 
a eitt nú føroyskum øki navt positiva ávirkan á 
áhugan fyri at leita á bretskum øki, og tað vildi so 
aftur havt týđning fyri stóra bretska oljuídnaðín. 
Em kann tí siga. at Bretland og Føroyar áttu at 
havt ein felags áhuga í at loyst marknaósemjuna 
ongantíð ov skjótt. At lata fimm ár ganga, til 
dómstólur er komin til eina mðurstøðu, kann gerast 
ein vansi fyri bæði londini, tá avtomar

MEN vil hvørgm partunn førka seg meira, so er 
tað spumingunn, um vit ikki áttu at roynt eitt annað 
alternativ, sum er roynt aðrastaðni við góðum 
úrs!iti Australia oa Indonesia gjørdu í fjør eina 
fyribiisavtalu um at lowa oljufeløgunum at bora í 
Timorhavinum, sum tykist kunna goyma stórar 
nøgdir av olju og gassi. Nettup tí at londini ikki 
kunnu semjast og at áhugin fyri at qera íløgur har 
er so stórur, hava londim qjørt táð tey kalla „A 
Zone of Mutual Cooperafion“. Hóast tað frá 
bretskari síðu hevur venð sagt, at tað er best hjá 
grannum at hava greitt stik millum sín, so átti 
nestn møguleikin at verið royndur Tvs. at meðan 
vrt bruka tið uppa at finna eina endaliga loysn, so 
verður gjørd avtala um at Ioyva boringum í øllum 
økmurr,

Telefonverkið  
íløgur í ár
H esa r  flø g u r f a r a  e f t ir  
æ tian , h vat v iðv íku r kerv i 
oj; tæ n a stu s tø ð i, a t ge ra , 
a t F ø ro y a r kom a á hæ dd  
vid h in i N o rd u rlo n d in i. til 
gagns fy ri fø roysku  f ja r-  
s k if t i s b rú k a ra rn a r

Telefonverkið varð stovnað 
í 1906, og hevði til enda- 
máls at reka telesam skiftis- 
og telegrafvirksem i í Før- 
oyum. H eilt fram til 1996 
snúði tað seg bert um ínn- 
lendis samskifti í Føroyum, 
meðan alt samskiftíð til Før- 
oya og úr Føroyum , og út- 
gerðin, íðhartil hoyrdi. vóru 
danskt m álsøki.

M illum Tele Danmark og 
G r a n s k in g a r m á la r á ð ið  
(F o r s k n in g s m in is te r ie t )  
øðrum egin og TFL og Før- 
oya Landsstýri hinum egin, 
vórðu avtalur gjørdar í 1996 
og 1997 um føroyska yvir- 
tøku, fyrst av anleggum  í 
Føroyum, sum vóru knýtt at 
utlanlandssam skiftinum . og 
síðani í øðrum  um fari av 
sjálvum  rættinum  til uttan- 
landssam skiftið.

Við teim um  stóru broyt- 
íngunum  í huga, sum fam ar

eru fram á íjarskiftisøkinum 
í altjóða høpi, varð nýggj 
fjarskiftislóg fyri Føroyar 
sam tykt og kom f gildi 1. 
juli 1997. N ýggja fjarskift- 
islógin, sum m.a. hevur tik- 
ið útgangsstøði í avgerðum  
og ætlanum  hjá ES og al- 
heims handilssamstarvinum 
W TO  á fjarskiftisøkinum , 
gevur eisini fo rtrey tirnar 
fyri at fremja liberalisering- 
ar á fjarskiflisøkinum  í  Før- 
oyum , tó við aðrari tíðar- 
ætlan enn í ES londunum .

Við roknskapinum  fyri 
1997 endar Telefonverk 
Føroya Løgtings sítt virk- 
sem i. og hildið verður fram 
sum  P /f  T elefonverkið  
(FaroeseTelecom ), ið e re it t 
nýstovnað partafelag , har 
allur partapeningurin er al- 
mennur.

TFL  hevur seinastu 4 
árini havt eina ham puliga 
fram gongd bæði hvat sølu 
og vinningi viðvíkur. Netto- 
sølan er økt úr 128 mió. kr.k 
í 1994 til 155 m ió .kr.í 1997, 
og nettovinningurin  sam a 
tíðarskeiðið er øktur úr 10 
mió. kr. til slakar 22 mió. 
kr. í farna roknskaparári.

stórar

íløgum ar hjá TFL cru eisini 
øktar, eftir at hava verið nið- 
anfyri 20 m ió. um árið , 
vórðu fløgum arí 1997 øktar 
til nærum 47 mió. kr„ og 
tæ r æ tlaðu íløgum ar í 1998 
verða 85 mío. kr. H esar 
fløgur fara eftir æ tlan, hvat 
viðvíkur kervi og tænastu- 
støði, at gera, at F øroyar 
kom a á hædd við hini Norð- 
urlondini, til gagns fyir før- 
oysku fjarskiftisbrúkaram - 
ar.

P /f Telefonverkið (Faro- 
ese Telecom ), ið byrjaði sítt 
virksem i 1. ja n u a r 1998, 
hevur yvirtikið alla ogn og 
skuld, allar skyldur og øll 
ræ ttindi frá TFL. Eginpen- 
ingur í nýggja felagnum  er

A n d r a s  R ó in ,  T L F - s t jó r i

78 m ió. kr., og partapening- 
unn  e r 60  mió. kr.

E isini í Føroyum  gongur 
m enningin á fjarskiftisøkin- 
um sera skjótt, serliga hvat 
krøvum  og vónum  frá við- 
skiftafólkunum  viðvíkur, og 
P /f  T elefonverk ið  tekur 
fmóti avb jóð ingunum  við 
spenningi og treysti stendur 
í tfðindaskrivinum  fráT ele- 
fonverkinum .

S r  phiúps .
S Luftremsai

r ( l i b ,

Astma og ovurviðkvæmi stava m.a. frá 
dusti, pollen og djorahárum í luftini 
Nýggi luftreinsarin frá Philips kann taka 
burtur 99% av partiklunum sum kunnu 
elva til ovurviðkvæmi. Luftreinsarin hevur 
4-filturskipan, m.a. eitt HEPA-filtur, ið 
m.a. verður brúkt á skurðstovum og eitt 
nýtt ROTA-filtur Luftin verður reinsað 2 
ferðir um timan við hægstu ferð og við 
lægstu ferð 1 ferð í 2 tímar. Larmar lítið

Til rúm 
upp til 50 m2

E L D I N C
SMS tel 31 «662 31 «663 • Saltángdra tel 448762 

e-mail: eldlne&olivant fo

http://www.sosialurin.fo
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Løgmaður og Nyrup tosaðu um tnarkið

M arknatræ tan  
fy rs ta  p rio rite t
-Nú a v ta la n  v ið  donsku stjórn ina  e r  fin g in  upp á  p láss, 
verðu r tað  m est týðan d i m álið, sum e g f a r i  a t taka m æ r  
av, m arknatræ tan  við  b re ta r  s ig u r Anfinn K allsberg , løg- 
maður, sum  m ikum orgunin um røddi m álið  við P ou l N yrup  
R asm ussen, fo rsæ tisrá ð h a rra .

J an M uller

Stutt cftir at avtalan m illutn 
F øroyar og D anm ark varð 
undirskrivað tíðliga miku- 
m orgunin  hevði A nfinn  
K allsberg. løgntaður fund 
við Poul Nyrup Rasmussen, 
fo rsæ tisráðharra um
m arknam álið.

E isini skal U ttanlands- 
ncvndin , sum  eisini cr 
nýggj, kunnast um m álið og 
lakast við uppá ráð.

T o n y  B l a i r  o g  N y r u p  
u m ø r d d u  n rn rk it)  m m il lu m  

F ø r o y a r  o g  B r e t la n d  á  
f u n d i  í  K e y p m a n n a h a v n  

m á n a k v ø ld ið

Á  fundinum  kunnaði Ny- 
rup løgm ann um. hvat hann 
og bretski forsætisráðharrin, 
Tony B la ir tosaðu  um 
m ánakvøldið. N yrup segði 
løgm anni, at hann og  Tony 
B lair sam dust um at venda 
aftur til m arknam álið. eftir 
at nýggja landsstýrið  hevur 
v iðg jø rt tað  og kem ur til 
e ina niðurstøðu. um hvussu 
farast skal víðari fram.

B lair og Nyrup tosaðu um  
undirgrundarm arkið

Til verka beinanvegín
A nfinn Kallsberg sigur. at 
m arknam álið skal loysast, 
nú avtalan við D anm ark er 
kom in undir land.

-Vit fara til verka bein- 
anvegin . H etta  ntálið  fæ r 
avgjørt fyrsta prioritet sigur 
løgm aður.

Longu í næstu viku kem- 
ur A m i O lafsson, leiðari í 
sam ráð ingam evndin i, til 
Føroya og skal hann við- 
gera m arknam álið  sam an 
við løgm anni.

Nú N yrup og B lair hava 
tosað  um  m arknam álið  
spurdu vit A nfinn  k a lls -  
berg, um  hetta m erkir, at 
áheitan in  frá  undanfarna 
løgmanni um at fáa markna- 
m álið upp á hæ gsta polit- 
iska stig, nú verður tikin til 
eftirtektar - ella um tað kann 
bera í sær, at em bæ tis- 
m annanevndirnar aftur scta 
seg við sam ráðingarborðið 
at gera cnn eina roynd?

-1'að er jú s t hetla vit skulu 
viðgera og finna út av. Vit 
mugu finna fram til, hvar 
vit slanda í øllum  hesum . 
Skal m álið  uppá hæ gsta 
politiska støðið, so tná ein 
eisini vita, hvat ein skal 
viðgera har. Lat okkum  ikki 
nú leypa fram av men leggja 
hetta til ræ ttis á  m est skyn- 
sam a hátt.

N ýtt útspæ l
L øgm aður heldur tað vera 
rím uligt at venda m álinum  
og taka tað  upp aftu r til 
v iðgerð, nú eftir at bæði 
Brctland, D anm ark og Før- 
oyar hava fingið  nýggjar 
stjórnir. K omandi fundirnir 
í landsstýrinum  skulu rudda 
slóð fyri, hvussu eitt kont- 
andi útspæl skal síggja út

Jan M uller

T ádansk i forsætisráðharrin 
Pou! N yrup Rasm ussen og 
bretski starvsbróðurin Tony 
Blair hittust í Keypmann- 
havn m ánakvøldið at tosa 
um  E S -spurn ingar brúktu 
teir eisini ein part av tíðini 
til at tosa um m arknatræt- 
una m illum  Føroyar/D an- 
mark øðrum egin og Bret- 
land hinum egin.

Teir báðir sam dust sam- 
bart Ú tvarp  Føroya týs- 
kvøld ið  um at bcra so í 
bandi, at gongd kem ur á 
sam ráðingarnar um undir- 
grundarm ark ið , og  at tæ r 
verða flutlar upp á politiskt 
stig.

H igartil hava em bæ tis- 
fólk tikið sær av sam ráð- 
ingunum . Poul Nyrup segði 
við ú tvarp ið , at tað  vóru

hvørki tíð  ella stað til at 
sam ráðast beinlciðis um 
m arknam álið mánakvøldið, 
m en hann kendi tað sum 
eina  uppgávu, eisini e ftir 
avtaluna við landsstýrið, at 
heita  á brctska stjórnar- 
leiðaran til konstruktivt at 
fara inn í sam ráðingam ar, 
v iðariføra sam ráðingarnar 
frá bretskari síðu.

-Eg kann siga somikið, at 
eg fekk greitt varhugan av, 
at Tony Blair e r hugaður 
fyri, at vit kunnu halda fram 
við sam ráðingunum  millum 
bretsku stjórnina, te ir rele- 
vantu ráðharrarnar har, 
landsstýrið  og donsku 
stjóm ina.

U ppá fyrispum ing um tað 
kann kom a cin skjót loysn 
á rnálið, nú føroyingar eru 
so altráðir at fara í gongd 
við e ina o ljuvinnu sigur

Poul Nyrup Rasm usssen, at 
hetta er sera torført at m eta 
um. -M en tað var mín 
varhugi frá fundinum  við 
Blair m ánakvøldið, at brct- 
ski forsætisráðharrin hevði 
eina positiva støðu til at víð- 
arifø ra sam ráðingarnar í 
einum  konstruktivum  anda. 
og tað rokni eg við, at vit 
nú fara at síggja gerast vem- 
lciki uppá ein skilagóðan 
hátt.

Tað var fyrrverandi lands- 
stýrism aðurin Edniund 
Joensen, sum íjan u a r mán- 
að heitti á Poul N yrup Ras- 
m ussen um at taka málið 
upp viðT ony Blair. Herfyri 
segði nýggi løgm aður An- 
finn K allsberg, at nýggja 
landsstýrið vildi lata spum - 
ingin hvíla, til tað hevði 
kunnað seg við málið.

Tað em  annars bert fáir

dagar síðani. at bretsk i 
u ttan rík isrá ð h a rrin .R o b in  
C ook í einum  hjartaligum  
brævi til løgm ann segði seg 
vóna, at m arknam álið kundi 
loysast sum  skjótast og  til 
gagn fyri bæði londini.

Løgmaður boðin at 
v itja  Noreg
Tilboðið til Føroya løgmann 
at vitja O ljunoreg stendur 
við. U ndanfarni løgm aður 
Edm und Joensen var boðin 
at v itja  N oreg  og síggja 
oljuvinnuna har, m en hann 
settist aftur í V águm  orsak- 
að av vánaligum  veðri. Nú 
siga tíðindi úr N oregi, at 
innb jóð ing in  stendur við. 
Erling G rim stad, politiskur 
ráðgevi h já  norska olju- 
m álaráðnum , sigur, sambart 
ú tvarp inum , at norskir 
m yndug leikar hava gjørt

sær nógvar royndir í olju- 
vinnuni seinastu 25 árím. og 
teir em  nú tilreiðar al greiða 
føroyingum  frá teim um .

Erling G rim stad sigur seg 
vóna, a t F øroyar og N oreg 
kunnu sam starva á olju- 
økinum  eins og tey gera á 
fisk iv innuøkinum . Enn er 
ikki avgjørt, næ r løgm aður 
fer til N oregs. T ó  roynir 
norska sendistovan í Keyp- 
m annahavn, sum eisini um- 
situr Føroyar, at finna ein 
hóskandi dag til vitjanina.

N orski forsæ tism álaráð- 
harrin Kjeld M agne Bonde 
vig segði annars við Sosi- 
alin hertyri, at um F øroyar 
fingu sín  eg n a  oljum ála- 
ráðharra eftir valið, so  fór 
innbjóðingin eisini at verða 
send til hansara.

Gott er at sleppa 
burtur eina løtu
- Smyril Line 
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