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Grannar
mótmæla
bústovni
Fólk savna undirskriftir at m ótm æla.
at tað alm enna hevur
keypt hús at hýsa
m enningartam aðum
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Smyril
heist
raktur av
verkfalli
Verður arbeiðaraverkfall, fer tað helst
aftur at raka Suðurovnna m eint
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- Eg eri stak væl
nøgdur við avtaluna
Bretski varauttanríkisráðharrin. Tony Lloyd og
danski uttanríkisráðharrin, Niels Helveg Petersen
koma til Føroya at skriva
imdir avtaluna um markið 18. mai. Avtalan verður løgd fyri tingið mánadagin. Logmaður væntar,
at avtalan verður góðkend í øllum trimum
londunum í juni
Síða 10-11
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Tony Lloyd. hretskur varauttanríkisrúOharri. Ánflnn Kallsherg. logm aðurog Vielse Helveg Petersen, danski uttanríkLsráðharrin. - Eg eri væl nogdur við avtaluna. sum kann vera við til at
okja um sam vinnuna millum Foroyar og Bretland. sigur logmaður

Jákup
vann aftur
á Toda

Todi Jónsson hevur ongantíð skorað móti Jákup Mikkelsen í Superlij>uni.
Mikukvoldið vann Herfolge 1-0 á FCK í Parkini
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V ið m e r k in g :

Rennibreyt eitt dilemma!
- Skal ein skitjfa 60 rennarar ella 6 0 0 0 fótbóltsáskoðarar?

LOKSINS varð dagurin ásettur - dagurin,
tá marknaavtalan millum Føroyar og
Bretland verður undirskrivað. Sosialurin
kann í dag avdúka, at dagurinverður tann
18. mai.
HENDA soguliga avtalan verður undirskrivað i Havn. og hetta má eisini sigast
at vera rætta staðið til slíka undirskriving.
Við til hesa hátíðarlotu verða so eisini
framstandandi umboð fyri bæði ta donsku
og ta bretsku stjórnina. Ur Danmark kemur
sjalvur uttanríkisráðharrin Niels Helveg
Petersen. og úr Bretlandi kemur varauttanrikisráðharrin Tony Lloyd. Tað er
hann sum hevur havt ábyrgdina av
marknamálinum.
LAT tað verða sagt beinanvegin - uttan at
vit kenna innihaldið í avtaluni í smálutum
- at okkara fólk - frá løgmanni til samráðingarleiðara og -nevnd - hava gjort eitt
sera gott arbeiði. Nú arbeitt hevur verið
við hesum máli í so mong ár eru tað
sjálvandi eisini aðrir politikarar og embætisfólk, sum eiga sín part av æruni fyri,
at tað nú loksins er rokkið á mál. Her
hugsa vit um m.a. um Dánjal Nolsoe, sála,
sum er ein av teimum, tá hann livdi, ið
vió dugnasemi og vitan megnaði at halda
lív í og grundgeva fyri foroysku krovunum.
Eisini hevur Halgir W. Poulsen, sakforari
havt ein týðandi leiklut í miðvísu og
treisknu royndunum at fáa Føroyum ein
so góðan sáttmála sum gjorligt.
NÚ liggur hann so á borðinum. Fyrst skulu
okkara kosnu tingmenn til at taka stoðu
til hann. Neyvan fara tingmenn nú at seta
kílar í taó úrslit. sum m.a. Anfinn Kallsberg
og Árni Olafsson hava fingið í hús fyri
okkum. Vitandi um, at undanfarni logmaður, Edmund Joensen, valdi eina heilt
aðra gongd í málinum enn hana, sum nú
hevur loyst málið, kunnu vit tó vóna, at
hann og hansara flokkur eru so mikið at
sær komin, at innsíggja, at her er rætt
atborið, og at her fyriliggur eitt úrslit, sum
eingin aftaná eigur at seta fótonglar fyri.
Hvorki so ella so. Tað er týdningarmikið,
at eitt samt løgting tekur undir við avtaluni,
og at vit í felag leggja til brots - bæði hvat
eini útbjóðing og einum breiðum og virðismiklum samstarvi við Bretland viðvíkur.
VIT ynskja Føroyum og Bretlandi tillukku
við avtaluni og vóna, at hon verður ein
nýggjur brúgvabyggjari milium hesar báðar grannar At seta skjøtil á ein nýggjan
og spennandi útvikling,nú vit fara inn í
eina nýggja øld, kann bara vera av tí góða.

Sosialurin

Eingin rcnnibreyt verður
við Tórsvøll. fyri okkara
frælsu ítróttafólk er hetta
sjálvandi eitt stórt vónbrot
og afturstig. men er hetta
eitt afturstig fyri teir 60<)()
áskoðamir. sum í síðsta
enda skulu síggja Tórsvoll.
við at mota upp til dystimar
hjá landsliðnum?
Svarið er heilt einfalt
NEI!. nú sleppa vit undan
at sita til landsdv st \ ið hvor
sínum kikara. framvið einum vølli við rennibreyt. har
langt er ímillum áskixlamar
»>g leikamar.
Hav napatriotar
spyrja seg sjálvar
Tað sum allir smærri og
storri Havnapatriotareiga at
spyrja seg sjálvan er: Hevði
Tórsvøllur verið betri umtóktur enn Tofta Leikvøllur
millum teir 6000 fótbóltsáskoðamar (fíggingin tit
vita!) um Tórsvøllur hevði
havt eina rennibreyt? Eg
ivist.
Latið okkum í hugaheimi
okkara tmynda okkum. at
Foroyar spæla ímóti Estlandi 5. september. og
rennibreyt er rundan um
vollin. Fólk hava sæð fram
ímóti hesum degi. fvrsti
týdningarmikli landsđysturin áTórsvølli. Klaksvíkingar. eysturoyingar, norðstreymoy ingar og vágafólk.
sum trúliga hava stuðla
landsliðnum á Svangaskarði niøta hendan dagin i
Tórshavn. og sessast við

ytstu áskoðaraplássini á
Tórsvølli.
Men hvat? tey síggja ikki
líka væl. sum á Svangaskarði. frástoðan er stór.
stemningurin er á lágpunktinum. ti eitt anti-fótbóltselement liggur millum leikamar og áskoðamar. »Doy,
tað var nógv frægari at sita
inni á Toftum!«. ónogdin
veksur: »Var hetta alt? hetta
kundu teir spart sær - vælsignaðir latið bara landsliðið spæla á Svangaskarðio.s.fr. o.s.fr.
Svangaskarður
endurfoddur
Svangaskarður hevði tá
fingið sína renosansu/endurfoðing. og ein rúgva av
áskoðarum uttanfy ri Havnina - tey hava jú onga gmnd
at taka synd i okkum høvdu koíldomt Tórsvøll,
.vegna tað frástvxlu og misstemning ein rennibreyt
hevur við sær.
Vit ið her búgva høvdu
kanska roynt at hildið fast,
men tá umi. 7()f< av ollum
fótbóltsáhugaðum búgva
uttanfyri Suðurstreymoy. er
ikki vist. at Tórsvøllurhevði
ftngið tað uppbakking ið er
so neyðug fyri at fíggja
verkætlanina. Tí spyrji eg
ein og hvønn. sum kallar
seg: HAVNAMAVIR. er
hetta tað vit ynskja? Var ikki
meiningin at »vit« skuldu
»vinna« á Svangaskarði.
ella?

ííøteborg er
eitt gott dømi
Skúlaánð 1995/96 vareg til
h\\>nn heimadvst hjá IFK
Goteborg á tí 80 ára gamla
»Gamla Ullevi« - leikvøllinum í Gøteborg. Hesin
gantli leikvøllur var ikki so
snoggur. men hann hevði
ein tættan og intiman stemning. og øll sóu væl hvat
fy rifórst á vøllinum.
Góðar 1500 metrar frá
»Gamla UUevi« liggur hin
arkitektoniska |>erlan »Nya
Ullevi«. ein tann vakrasti
leikvollurin í Europa. Hóast
hetta hataðu allir fótbóltsáskoðarnir í Gøteborg at
vera til fótbóltsdyst á »Nya
Ullevi« - tí har er ongin
stemningur. Var sjálvur til
HM-dystin rnillum Svøríki
og Sveits á »Nya Ullevi« í
september 1995. og sat aftanfyri annað málið. eg sá
ikki ein I... mátti hyggja
eftir »high-lights« í SVT kl.
23 fyri at vita hvat hendi í
dystinum. Einastaeg minnist var. at sveitsisku áskoðamir blakaðu Toblerone eftir okkum.
F.nntá Beckenbauer!
Enntá Beckenbauer fordømir rennibreytina á
Olympia-stađion í Munchen. Bayem klárar ikki at fáa
stemning við 63.000 áskoðamm (!) og byggja teir tí
ein nýggjan vøll uttan rennibreyt. Beckenbauer, sum
stríðist við Ongland at fáa
HM-2006, hevur enntá for-

tala seg og sagt at. »Onglendingar hava nógv betri
stemning á sínum leikvøllum« Onki av teimum 92
ligaliðunum í Onglandi
hevur rennibreyt, stik den.
SkulTa 100 til
I ella I til 100
Tað einfalda roknistykkið
við Tórsvølli er: Skulu vit
skuffa 60 rennarar (t.e.
synd) ella skulu vit skuffa
6000 áskoðarar? Skulu vit
skuffa KK) til I ella I til
100?

Tá ið Tórsvøllur er komin
upp at standa. eigur at vera
arbeitt fyri at finna eitt økið
til Frælsa ítróttin har hesin
kann mennast uttan at skula
hanga uppií fótbóltinum.
Eitt hóskandi økið er Læraraskúlavøllurin. sum er
fullkomuliga ónýtiligur til
fótbólt. oyramerki hetta
økið burturav til frælsa
ítróttin (á Frælsinum!!!), so
kann hetta vera tengt at
ítróttalæraraútbúgvingini
samstundis. So kann frælsi
itrótturin livu í friði og náðum. uttan at vera plágaður
av fótbóltinum.
Heri Simonsen,
postm odernaður
fótbóltsáskøðari
P. S. Eg havi eisini verið á
Lyngby Stadion... uha og
skræk. Leikvøllurin í sær
sjálvum var orsøk nokk hjá
Toda at rýma.

V ið u rsk ifti á donskum
I sekstiárunum gjørdi Poul
Erik Soe nakrar frálíkar
sendingar úr Føroyum fyri
DR. Seinri var hann Háskúlastjóri. Nú rekur hann
ein Háskúla. sum hann
stovnaði. við tí endamáli.
millum annað. at hann ongan almennan studning
skuldi hava. so hann kundi
gera. sum hann sjálvur vildi.
Tá ið intemetið kom. gjørdi
hann Enmandsavisen. sum
verður dúgiiga vitjað. og
viðhvørt sært tú brot úr
henni ymsastaðni á prenti.
Hann var sera hugtikin av
nógv um av okkara nýgjørdu
orðum og týddi tey til
danskt og brúkar tey eisini
á skúlanum t.d. kontor skrivestue og weekend ugeskiftet.

16.4. hugdi eg at nýggjheitunum í TV3. tá drotningin hevði føðingardag.
\ ar eitt lítið brot frá Amaliuborg. og vit hoyrdu bømini
syngja »Happy birthday«.
Kanska sungu tey okkurt
annað eisini. men tað
hoyrdist ikki. TV3 bar
henni sostatt heilsanina á
enskum.
Var hetta ikki í so nevðarsligt, ella tú skuldi ikki
leggja so nógv í hetta. sat
eg og hugsaði. tá ið upplesarin Jeppe Søe (kanska sonur Poul Erik Søe) smíltist
vinarliga til tín go segði:
»Og sá vil vi ønske alle et
godt ugeskifte«.
Kanska hórar danskt undan í Danmark, so tað verður
hóast alt ikki, sum Poul Erik

Viðvíkjandi innsendum tilfari
Tey, ið senda tilfar til okkum, eru væl koniin at
senda okkum teldupost (post@sosiaIurin.fo) ella at
senda okkum teldudisklar. Vit taka ímóti ollum
vanligum formatum. Telefax okkara er 314720

Søe einaferð segði: »Det
bliver muligvis allerede i
min tid, at det eneste sted
pá jorden. hvor man kan
høre đansk. er pá Færøeme«.
Steinbjorn B. Jacobsen

Tøkk
Hjartaliga takki eg øllum. ið sýndu samkenslu. tá
okkara góða mamma. omma og langomma

K R IS T IA N N A JO E N S E N
ættað úr Vági búsitandi í Havn
andaðist og varð jarðað.
Tøkk til prest Sonju Klein, sangarar. berarar. kirkjutænarar. Tøkk fyri blómur. kransar, uppringingar
og brøv.
Tøkk til øll. sum fylgdu henni til hennara seinasta
hvildarstað.
Hansa
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Knt'uw Kathber. logmaður, hittir her bretska sendiharran i Keypmannahavn. Við nýggju avtaluni eru lunnar lagdir
undir nxtt framnðarsamstan- millum Foroyar og Bretland

Niels Helveg Petersen, danski uttanríkisráðharri, kemur
til Foroyar at undirskriva marknaavlaluna

Markið undirskrivað í Havn 18. mai
Føroyski D-dagurin vil onkur ktmska ktilla hann - týsdagurin tann 18. mai - ella bara dagur í viku. tí hetta er ein
heilt serstakur dagur fyri foroyingar t>g Foroyar. Hentla dagin verður tann so nógv umrødda marknaavtalan millum
Føroyar og Bretland nevniliga undirskrivað í Havn
J a\ M l l l e r

l'mtramt Anfinn Kallsberg.
logmann. Árna Olafsson.
samrátMngarleidara. umh*x>
f\ri logtingia og aiVar forov skar mv ndugleikar verða
eisini hogtsiandanđi umboð
fyri donsku og bretsku
stj/imina \ ið til hátiðarlot-

una. tá eitt áralangt stríð
millum Foroy ar og Bretland
verður lovst á friðsælan
hátt.
Úr Danmark kemur Niels
Helveg Petersen. uttanrikisráðharri. />g úr Bretlandi
kemurTony Lloyd. varauttanrikisráðharri. Hann kemur \ ið einum RAF-hem-

aðartlogfari til Foroya
mánadagin 17. mai
Nógv verður gjort burtur
úr undirskrivtngini. tí við
hesi avtalu verður punktum
sett fyri eini drúgvari og til
tiðir harðari ósemju millum
Foroyar og Bretland. Skipað verður fyri stórari samkomu í Norðurlandahúsinum.
Anfinn Kallsberg. løgmaður hevur havt hovuðsábyrgdina av hesum máli
hetta seinasta árið og segði
hann eisini longu frá, tá
hann varð kosin logmaður.
at marknaósemjan við Bretland fór at standa sera
frammaliga í arbeiðsskrá
síni. Og so hevureisini verið.
Eftir at undanfami løgmaður. Edmund Joensen
metti samráðingarmøguleikamar á embætismannastigi sum úttomdar heitti
hann á danska forsætisráðharran um at fáa fund í lag
við bretska starv sbróðurin
Tony Blair og harvið loysa
málið á hægsta politiska
stigi.
Hesa gongd steðgaði
Anfinn Kallsberg. logmaður og legði ístaðin upp til
óformellar fundir millum
teir báðar samráðingarleiðararnar. Og tað eru hesir

Á m i Olafsson. fømyski
samrádin,t>arleit1arin sum
nú kann fegnast um. at
arbeiði hansara. og hjá
hansara hjálparfólkum.
hevur givið úrslit

fundimir. sum loksins hava
giviðeitt úrslit - eina avtalu
- ið skal leggja fyri tingini
í Føroyum. Danmark og
Bretlandi og undirskrivast í
Havn. Av tí at tað er so
nógv útliðið ber ikki til at
undirskriva avtaluna. áðrenn hon er góðkend í ollum
tingunum. Og fyri ikki at
skula útseta málið til í heyst.
so varð avgjørt fyrst at
leggja hana fyri logtingið.
síðani at undirskriva hana
fyri so at leggja hana fyri
tingini i Danmark og Bretland. Hetta er ein mannagongd. sum er kend frá
øðrum málum eisini.
Tað er ein fegin løgmaður. sum úttalar seg til
Sosialin í hesum sambandi.
Antlnn Kallsberg dylur ikki
fyri, at hetta er eitt av teimum mest týðandi málunum.
sum hann hevur verið við
til at loysa í politiska arbeiði
sínum.
Ætlanin var at undirskriva avtaluna í apríl. men
hetta varð útsett av ymsum
orsøkum. Fyri at fáa málið
avgreitt. áðrenn danska
fólkatingið fer til hús. er
neyðugt at leggja málið fyri
tingið. áðrenn avtalan verður undirskrivað.
Anfinn Kallsberg upplýsir. at hann hevur heitt á logtingsformannin um at kalla
tingið saman. soleiðis at
avtalan kann verða logd fyri
tingið mánadagin 10. mai.
Henda dagin verður eisini
tíðindafundur. har avtalan
verður almannakunngjørd.
Ætlanin er at fáa málið
avgreitt á tingi í seinasta
lagi 17. mai. Og dagin eftir
verður so avtalan undirskrivað. Síðani verður av-

talan v iðgjørd á Ríkisráðsfundi í Danmark tann 19.
mai. Ætlanin er so. at avtalan skal avgreiðast av
fólkatinginum. áðrenn tað
fer til hús. í Bretlandi ganga
30 dagar eftir. at avtalan er
undirskrivað og send til
parlamentið. til hon er

endaliga góðkend.
Logmaður sigur. at við
hesi gongđini skuldu líkindi
verið til. at alt málið er avgreitt í øllum trimum londum einaferð í juni.
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Anfinn Kallsberg, løgmaður um úrslitið av marknaavtalu:

Økt samvinna millum
Føroyar og Bretland
J an M

ú ller

Tað ereingin loyna, at hóast
tað í dag er ein rættiliga stór
samvinna millum Føroyar
og Bretland. so hevur
niarknaósemjan kenst sum
ein meinbogi fyri at menna
hesa samvinnu. Hetta eru
bæði føroyskir og bretskir
myndugleikar greiðir yvir.
Anftnn Kallsberg. løgmaður ivast ikki í. at tað
eftir hesa avtaluna verður
eitt okt samskifti og samhandil millum grannalondini bæði. -Tá henda avtala
er undirskrivað. so er hetta
ikki longur mítt málsøki.
men eg kundi hugsað mær,
at man eisini reint politiskt
fær tættari samband og
samskifti við okkara næsta
granna. nakað. sum hevur
verið so púra eiðasørt.
Uppá fyrispuming um
hetta skal vera beinleiðis
millum Føroyarog Bretland
og ikki umvegis danska
uttanríkisráðið vísir løgmaður á. at vit í dag hava
beinleiðis samskifti við
onnur Norðurlond uttan um
danskar myndugleikar. so
hví skal hetta ikki eisini
bera til!

Førovum størri ans.
Umframt fólk frá uttanríkismálaráðnum. sum hava
havt marknamálið um
hendi, so verða eisini embætisfólk frá øðrum ráðharrastovum við í bretsku
sendinevndini, tá avtalan
verður undirskrivað í Havn
18. mai. og hetta heldur
løgmaður kundi bent á. at
teir ætla okkurt meira. Eitt
verða fólk frá DTI við.
Hetta er tann ráðharrastovan. sum stílar fyri útbjóðingum og oljuútviklinginum sum sum heild.
Sosialurin skilur annars.
at fleiri møguleikar hava
verið umrøddir í sambandi
við at undirskriva avtaluna.
Og her hava bæði London
og Havnin verið havd á
lofti. umframt at eisini
nøvn sum Robin Cook, uttanríkisráðharri og Tony
Blair. forsætisráðharri hava
verið inni í myndini. Tað
fer tí heldur ikki at koma
sum nakað stórt ..yvirraskilsi", um annar teirra eina
ferð í næstu framtíð fer at
leggja leiðina henda vegin
fyri harvið at leggja veruligar lunnar undir eitt økt
samstarv millum Føroyar
og Bretland.

B re ta r v ís a Fø royu m
s tø rri a n s

Løgmaður hevur eisini
sjálvur varhugan av. at bretar fegnir vilja knýta tættari
bond til Føroya og fáa ment
samvinnuna landanna millum.
-Vit hava fingið onkrar
ábendingar um. at man frá
bretskari síðu ætlar at vísa

Framtiðannarkið millum
Bretland og Føroyar
kemur at líkjast nógv
upprunaligu
jiskimarkinunt

Fiskim arkið við í avtalu
J an M

ú ller

Anfinn Kallsberg, løgmaður dylur ikki fyri. at tað
hevur stóran týdning fyri
okkum føroyingar at fáa
hetta málið. sum tað hevur
verið samráðst um so
leingi. uppá pláss. Við hesum sipar hann ikki bara til
spumingin um landgrunsmarkið. Hann hugsar her
eisini og ikki minst um
fiskimarkið millum londini.
- Tað er týdningarmikið,
at vit nú fáa reglumar um
fiskiveiði uppá pláss.
Spumingurin um fiskimarkið verður nú loystur á
tann hátt, at bæði føroyingar og bretar varðveita tey
rættindi. sum teir longu
hava havt í økinum. Talan
verður urn eitt felagshav

ella Grásonu um ein vil,
sum løgmaður ikki sær
nakrar tmpulleikar við.
- Fiskivinnan er sera áhugað í at hava rættindi so
langt suðuri sum gjørligt.
Tvs. at her verður føroysk
fiskiveiðulóggávafyri skip.
sum em skrásett f Føroyum
og skip. sum hava loyvi til
at fiska uppá føroyskan lisens galdandi. Men samU'ðis hava bretar loyvi til atsenda síni skip í sama økið
uppá somu vilkor.
Løgmaður leggur aftrat,
at hetta at tað er brúkt so
nógv orka frá báðum stðum
í so langa u'ð, vísir. at tað
eisini em aðrir enn vit, sum
hava lagt stóran týdning (,
hvussu markið sær út.
V æ l nøgdur

Vit spurdu løgmann. um

hann er fult út nøgdur við
tann sáttmála, sum nú liggur á borðinum?
- Fara vit til útgangasstøðið fyri hesum samráðingum og teimum útlitum.
sum annars hava verið, so
er eg sera væl nøgdur við
úrslitið. At vit em suðuri í
Gráu sonuni vísir bert. at
her er talan um eina heiðurliga loysn, tvs. at einki
av undirgmndarmarkinum
er norðan fyri bretsku útleggingina av fiskimarkinum.
Løgmaður ynskir ikki at
fara út í smálutir við avtaluni, sum verður løgd fyri
tingið mánadagin. men
Sosialurin hevur tó skilt, at
bretar heilt hava slept upprunaligu krøvum sínum,
sum gingu langt inn á føroyska landgmnnin.

Útgangsstøðið í samráðingum í 1991 var. at vit
løgdu út við okkara útlegging av fiskimarkinum. og
bretar byrjaðu heilt norðuri
á Munkagmnninum. Frá
føroyskari síðu hevur so
verið givið út frá tí markinum og norður í Gráu sonuna, meðan bretar em famir firá tí uppmnaliga markinum norðuri á Munkagmnninum og suðuryvir.
Tað skilst eisini. at føroyingar sambart avtaluni
fáa bæði fiskirættindi og
undirgrundarrætt í eini
minni Grásonu eystanfyri.
Har er miðlinjan vorðin
rættað upp. so tað er okkara
útlegging av fiskimarkinum. sum eisini er vorðið
landgmnnsmark. Sama er
galdandi fyri rí minni Grásonuni longur vestari. Har

hevur man rættað upp fiskimarkið. sum er tað sama
sum undirgmndarmarkið.
Fara vit so suður til tað
stóra Gráa økið, so hava vit
fingið eitt øki. sum er uppá
góðar 1100 kvm av tí samlaða økinum uppá einar
8.(MX) kvm. Tvs. at báðir
partar hava lorað nakað út,
men hvggja vit eftir uppmna bretska kravinum. so
hava teir lorað mest.
Nógv hevur verið tosað
um JHvíta økið" tvs. tað
stóra ongamannaland. sum
liggur millum føroysku og
bretsku designeringamar.
M.a. hava føroyingar borið
ótta fyri at missa ella ikki
sleppa fram at meginpartin
av hesum stóra øki, um
bretar fasthildu síni uppmnakrøv. og hetta síðani
endaði við einum sakar-

máli. Men avtalan hevur
nú við sær, at føroyingar
fáa ein stóran og týðandi
part av ..Hvíta økinum".
Hetta ereisini eitt øki. sum
altjóða oljufeløgini hava
stórar vónir til.
Anfmn Kallsberg, løgmaður er sannførdur um. at
vit hava ftngið eitt gott úrslit. Uppá fyrispuring hval
hann hevur at halda seg til
í so máta, vísir hann á. at
allir sertrøðingar. sum
landsstýrið hevur havt,
hava víst á, at vandin við
at fara til Haag er stómr og kunnu føroyingar fáa
eitt mark. sum meira ella
minni gongur eftir bretsku
útleggingini av fiskimarkinum, so skulu teir taka tað.

