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ís le n d s k ir  
p e n s ió n is ta r  
v it ja  Fo ro ya r
íslendskir pensionistar úr 
Reykjavík hava júst verið á 
vitjan í Føroyum, og teimum 
dámdu so væl, at teir helst 
koma aftur á ólavsøku 
næsta ár. Ein av teimum, ið 
tók sær av gestunum, var 
Simun P. Poulsen

Heim atiðindi 3

S ta tu s  Q uo 
kom a henda- 
veg in  í au g u st
»Rockin' All Over the World«« 
og »ln the Army Now». Stat- 
us Quo fara helst atvera ein 
av stóru upplivingunum hjá 
øllum rock-fanatikarum, tá 
teir koma til Føroya umleið 
10. august -  um alt gongur 
sum tað skal

Baksiðan 16

»Vitja títt 
vakra land« - 
eykablað í dag
- Tú fær meira enn lit i kjálk- 

arnar og styrk i voddarnar, 
tá tú ferðast i Føroyum. Eg 
kann geva míni bestu við- 
mæli, skrivar stjórin á 
Ferðarað Føroya m.a. í 
oddagreinmi í eykablaðnum í 
dag, »Vitja titt vakra land«*.

16 s íð u r
Lítið lot av ymsum ættum. 
Skyggjað og kanska regn 
Hitin millum 5 og 10 stig
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Fyrsta gullið 
síðan!989

Frælsur ítróttur: Freddy 
Pnulsen vann týsdagin 
gull í 800 metra renning.

Hetta var fyrstu feró 
síðani maratonrenning- 
ina í 1989, tá Absalon 
Hansen vann gull, at 
Føroyar hava fingið gull- 
merki í freelsum ítrótti.

Freddy kom á mál í 
tíðini 1.59,8. Næsti 
maður var A lan Rowe av 
Guemsey, sum rann 
teinin í  tiðini 2.00,6 .

Annare eru føroysku

ítróttarmenninir - tað 
eru bara menn - í fræls- 
um ítrótti nøgdir við 
avrikini higartil. Miku- 
dagin var tað blivið til 
fyra heiðursmerki 
Freddy Foulsen gull á 
800 metrum, Heri Ziska 
silvur í klingruvarpi og 
bronsu í sleggjuvarpi, 
umframt eina bronsu í 
hálvu maratonkapping- 
ini fyri lið.

ítróttur siðurnar 6-7

Samráðingar um 
undirgrundina 
takast uppaftur
Tað tyktist sum stígur 
var komin í  samráð- 
ingamar millum 
føroyingar og bretar 
um undirgrundar- 
markið. Men 16. juli 
verður fundur í 
Keypmannahavn.

Fundur millum bretar og 
felags donsku/føroysku 
sa m r áðinga rnevndina 
skuldi verið fyrr í ár. Men 
alt varð útsett vegna 
bretska valið.

Tað vóru tekin um, at 
fyrrverandi bretska stjóm- 
in góðtók miðlinjuprinsipp- 
ið. Hetta var í sær sjálvum  
eitt stórt gjøgnumbrot, tí

bretar hava alla tíðina 
hildið fast við sjónarmiðið, 
at strandavíddin skuldi 
telja við.

I altjóða høpi skal nógv 
til, um víkjast skal frá 
fiskimarki, sum undir- 
grundarmarki.

Eitt av undantøkinum er 
markið millum Malta og 
Libya, har Libya fekk 
markið longur út enn mið- 
linjuna, ti libyska stranda- 
víddin var so stór.

Annars verður altíð 
gingið eftir miðlinjuni sum 
felagsnevnara fyri fiski- 
mark og undirgrundar- 
mark.ø

K affiprísir eksplodera
Eftir bert nøkrum fáum mánaðum 
er kaftiprísurin hækkaður við 65' f  
og størri hækking er á veg. Fyri 
nøkrum fáum mánaðum síðan 
kundi ein fáa gott kaffi upp á 
tilboð fyri 20 kr. fyri pakkan. í 
løtuni er ringt at fáa fatur í góðum 
kafti, sum er bíligari enn 33 kr. 
fyri pakkan, sigur stjórin í Bónus, 
Jaspur Johannesen.

E li G ijttesen______________________________

-  Kaffiprisimir eru hiekkaðir nógv og 
væntandi hækka prísimir enn meira sum 
frálíður, sigur innkeypsleiðarin fyá heil- 
søluni Poul Hansen, Jógvan Kruse.

-  Hækkingin er komin í fleiri stigum  
líka síðan i mars mánað í ár. Vit royna at 
veija okkum fyri stóru prishækkingunum

við at keypa størri nøgdir inn, men ofta 
keypa fólk inn undir seg tá pnshækking er 
væntandi og tá røkka \ anligu innkeyps- 
nøgdimar ikki langt.

-  Síðstu upplýsingamar vit hava frá 
danska kaffieksportørinum benda á, at 
kaffiprísurin ikki er komin í hæddina enn 
og fer at hækka enn meira komandi mán- 
aðimar. Hvar prisurin steðgar, dugi eg ikki 
at siga i løtuni, hetta avgerð marknaðurin, 
sigur innkeýpsleiðarin f\já Poul Hansen, 
Jógvan Kruse.

Príshæ kkingin  kem ur 
uttanífrá
Síðan árskiftið hava vit hækkað okkara 
útaølupns við tilsamans 30% i seks 
stigum. Oreøkin til hetta er. at 
rávøruprisurin fyri kaffibønur á
verðinsmarknaðinum, er farin upp i prisi 
og harafturat er dollarin stvrknaður nógv 
í mun til donsku krónuna síðstu

manaðimar, sigur utfkitningsleiðarin á 
kaffiverksmiðjuni fyá Kraft-Freia- 
Marahou i Glostmp, Kaj Fisker.

Kaffibørsurin í New  York avger prisin á 
heimsmarknaðinum og prishækkingamar 
har skvldast, at útboðið er minni, tí at 
minni verður dyrka og tí at heystingin íkki 
hevur gingið sum ætlað. Prisstøðið vit 
hava i løtuni er tað fuegsta vit hava havt 
siðstu tjúgu árini, sigur Kaj Fiaker.

Ta tosa verður um gott kaffi, verður 
serliga hugsa um Arahica-kaffi, sum um- 
boðar bestu kaffiđygdina ur londum, sum  
Brsilia og Koiumbia. Tað eru júst tann 
besta dygdin, sum er hækkað mest í prisi, 
men hetta gevur eisini pláss fyri 
pnshækkingum a minni góðu kafti- 
sløgunum, sigur Kaj Fisker.

Foroyingar sleppa  
híligari enn dan ir
Sjálvt í hiligastu handlunum i Danmark

liggur prisurin i lotuiu um 40 kr. fyri 
pakkan av goðum kaffi Men tá eru 8 kr. 
M VG og 5.22 er eitt kaffiavgjald. sum 
danir skulu gjalda, men sum vit enn íkki 
hava i Føroyum. Uttan avgjøld er dunski 
prísurin 26,78 kr
Siga vit, at vit keypa ein pakka av kaffi 
fyn 33 kr. i Føroyum rinda vit 6,60 kr i 
MVG. Uttan M VG er prisurin 26,40. tvs 38 
oyru niðanfyri danska prisin

30 »sitrónir« 
í øllum 
ælabogans 
litum
Tað er ikki á hvøijum 
degi at høvi er síggja 
30 Citroen 2 CV-bilar í 
øllum ælabogans lit- 
um. Men í gjár fingu 
havnafólk henda 
møguleikan -  hóast 
talan bert var um eitt 
stutt bil.

Snorri Brend

Við Norrønu komu hesir 
bilar á Havnina. Meðan 
manningin umborð gjørdi 
klárt til ferðina til íslands, 
avgjørdu eigaram ir av 2 
CV-bilunum at fara ein 
koyritúr í býin.

Og fyri teir var ikki meiri 
enn nátúrligt, enn at leggja 
leiðina framvið hjá før- 
oyska Citróen-umboðum -  
Ivan Johansen á Hoyvíks- 
vegi, har henda myndin er 
tikin.

Sigast kann, at hilarnir

eru vakrir á at lita. Hóast 
nógv er gjørt tii tess at 
prýða teir, so er kortini ikki 
talan um stuttleikabilar -  
teir verða nevniliga nýttir 
til koyring hvønn einasta 
dag.

Tað  v a r  ein  lit fø gu r s 
jó n  at s íg g ja  a ila r  30 

2C’V -a ra rn a r  á  
økinum  h já  C itroen- 

um boónum  vid  
S taraveg in  í g já r

Mynd: Á lvur Haraldsen

Leiðarin í Sambýlinum verdur skiftur út X ^ T y  FLO
SEÐLAR

1. september verður ein løgin dagur á Sambýlinum Oman Hoydalar 27 í 
Havn. Gongur soleiðis sum boðað verður frá í lýsing í dag, so fær 
stovnurin henda dagin bæði nýggjan leiðara og nýggjan varaleiðara.

Dia Midjord

Tað tykist vera trupult at 
fáa nærri kunnleika um or- 
søkina til, at íkki bert 12, 
men 13 av teimum íalt 14 
starvsfólkunum á hesum 
stovni, nú hava sagt seg úr 
starvi. Helst er talan um

kollektiva uppsøgn vegna 
ósenyu.

Tað skiist tó, at millum 
starvsfólkini valdar ein 
rættiliga djúptstingandi 
ónøgd við leiðsluna. Hvat 
henda ónøgdin í veruleika- 
num snýr seg um, er trup- 
ult at fáa kunnleika um.

Men nú hevur so Ser- 
stovnadeildin lyá Al- 
mannastovuni tikið avgerð 
um, at lýsast skal eftir 
nyggjum leiðarum til 
henda stovnin, sum er eitt 
sambýli fyri fólk við serlig- 
u m tørvi.

í lýsingini í blaðnum

verður upplýst, at bæði 
størvini eru fulltíðarstørv 
og haraftrat tænastu- 
mannastørv.

Sjónligt sam starv

Kanska sum ein fylgja av 
ósemjuni, verður víðari 
sagt, at fyristøðufólkið skal 
kunna tryggja sambýlinum  
eina positiva menning. 
Hetta skal fremjast við, at 
viðkomandi á ein leiðandi 
og virknan hátt fær hetta í

lag saman við starvsfólk- 
unum.

Týdningarmikið er, at 
leiðarin hevur evni og 
áræði at ganga nýggjar 
leiðir á petagokiska økin- 
um, og haraftrat hevur 
evni og vilja at samstarva á 
øllum økjum.

Sum seinasta treytin til 
viðkomandi persón er, at 
hann er sjónligur i sínum 
leiðarastarvi og dugir at 
fáa síni sjónarmið fram.

Av varaleiðaranum verð- 
ur væntað, at hesin dugir

at skapa trivna á stovn- 
inum, og at hesin dámar at 
arbeiða sum varaleiðari.

Tað væntast eisini, at 
umsøkjarin kann átaka 
sær nýggjar petagokiskar 
avbjóðingar, kann sam- 
starva og hevur hugílog. 
Hesin skal somuleiðis 
kunna seta greiðar linjur 
og vera førur fyri at yvir- 
taka uppgávur hjá fyri- 
støðufólkinum, tá hesin er 
burturstaddur.

Sagt verður, at bert fólk 
við petagokiskari útbúgv-

ing kunnu søkja hesi 
størvini, hvørs umsóknar- 
freist er sett tiJ 20. juli.

Annars frættist, at ein 
fundur skuldi vera í gjár 
um viðurskiftini á Sam- 
býlinum. Men einki var 
frætt frá hesum, tá blaðið 
fór til prentingar.
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