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Oljuprísir í topp
Prísurin ó olju og 
bensini hevur ikki 
verið eins høgur og 
nú í fleiri ár. Við 
teimum frábodaðu 
hækkingunum kostar 
ein litur av vanligum 
bensini frá 8. august 
8,09 krónur.

Leif Laadai.____________

Prishækkingin ió kemur í 
gildi 8. august, hevur vid 
sær, at blýfrítt bensin nú 
l’er at kosta 7,96 krónur, og 
brenniotøan kostar nú 1,74 
krónur. Hækkingin stendst 
av tí høga dollarakursin- 
um.

Niels Juel Nattestad, 
stjóri hjá Statoil í Føroyum, 
sigur, at o\juprísurin fylgir 
vid doilarakursinum og 
útboðnum á ráolju. Doll-ar- 
in er í topp, og útboðió av 
bensini á altjoða markn- 
aðinum er ikki so stórt.

Hitin enn dýrari
Eini vanliga stt)r sethús 
t>rúka umleið 4000 litrar av 
olju árliga. Við teimum 
báðum seinastu hækking- 
unum kostar husarhitin 
520 kronur ineira arliga. 
Hetta kann sýnast nógv, 
men Niels Juel Nattestad 
sigur, at kjansurin fyri, at 
oljuprisimir hækka enn 
meira, ikki er storur. Doll- 
arin sieppur ikki at spa- 
sera ótamaður enn longur 
upp. 011 væntaðu, at Týsk- 
land fór at hækka rentuna 
í vikuni, men hesum bíða 
teir við fyribils. Hækkar 
Týskland rentuna, fer 
kursurin á dollaranum at 
lækka.

Sum nú er, er búskapurin 
í U S A  sera goður Hetta 
hevur við sær, at U S A  
dregur fremmandan valuta 
til sín. Fyri at gera sín 
marknað líka væl líddan 
sum tann amerikanska, so 
mugu hini ídnaðarlondini 
hækka rentuna. Tá ið hetta

hendir, minkar prísurin á 
ofju og bensini.

Prís legan  í 
Føroyum
í mun til tey lond, ið vit 
vanliga sammeta okkum 
við, so er príslegan í Før- 
oyum nakað tann sama. 
Bæði Danmark og Noreg 
hava havt líknandi hækk- 
ingar, og Niels Juel Natte- 
stad sigur, at hvørki Dan- 
mark ella Noreg hava 
nakran beinleiðis fyrimun 
av at vera o\j uframleiðarar.

-  Oljan verður pumpað 
upp ur undirgrundini og 
seld á altjóða marknaðin- 
um. Síðani keypa fram- 
leiðaralondini oljuna aftur, 
sigur stjórin.

Prísmunurin í teimum 
ymsu londunum stendst av, 
at oljuavgjøldini eru ymisk. 
í Føroyum er avgjaldið 2.50 
krónur fyri ein litur av 
bensini og hesum avgjaldi 
ra-ður tað staka landið 
sjálvandi yvir.

PrÍ8urin í Føroyum er 
eitt sindur hægri enn í 
Danmark og Noreg, men 
hetta skyldast meirkostnað 
í flutningi.

N ie ls  Juel Nattestad , 
stjóri h já  Statoil. 

h e ld u r  ikki, at 
p r ís irn ir  á  ben sin i og  

o lju  fa ra  at hæ k ka  enn  
m eira  í bræ di

Mynd: DU Midjord

Læ rarar á  
oljuskúlabonk

Sam starv ið  m illum  fø roy sk a r  o g  n o rsk a r skúlar, ið varð  fln g ið  í la g  fy r r  í ár, e r  nú  fa r ið  so sm átt at b e ra  
ávøkstur. Svein  Halle , rek ta rin  á  S tav an ge r  M a rit im e  Skole , ið k em u r til F ø roy a  m án adag in , sæst í 
m iðjun i

er týdningarmikið, um vit 
ikki skulu vera tikin á bóli, 
at vit hava føroyingar við 
útbúgving innan hesa 
vinnuna.

Komandi leygardag fara 
fimm lærarar - ein frá Sjó- 
mansskúlanum, ein frá 
Maskinskúlanum, ein frá 
Tekniska skúlanum í Havn 
og tveir frá Tekniska skúla- 
num í KJaksvík - til Noregs 
á skúlabonk. Teir skulu 
taka »grundskeið í boring» 
á sjey vikur og haraftrat 
eitt trygdarskeið. Umframt 
skulu teir vitja á einum  
oljupalii l\já Statoil, ið 
skipar fyri hesum túrinum.

Svein Halle, rektari á 
Stavanger Maritime Skole,

kemur hendavegin nú má- 
nadagin. Hann fer at kun- 
na um grundskeióið í bor- 
ing og greiða frá innihald- 
inum.

-  Vit miðja ímóti, at vit 
sum frálíður fáa undir- 
vísingarførleika í ymsum 
innan oljuvinnuna við okk- 
ara egnu lærarum, sigur 
Claus Reistrup á Lands- 
skúlafyrísitingini.

Tað er Atlantic Margin 
Group, ið figgjar túrin hjá 
teimum fimm lærarunum, 
og Saga Petroleum stendur 
fyri og fíggjar trygdarskeið- 
ið.

C lau s  Re istrup , 
Landssk ú la fy ru s itin g in

Fimm lærarar fara í 
næstum til Noregs, 
har teir skulu taka 
»grundskeið í boring« 
á Stavanger Maritime 
Skole.
-  Um ikki so langa tíð 
kunnu vit í Føroyum 
geva frálæru í hesum 
skeiði. sigur Claus 
Reistrup frá Lands- 
skúlafyrisitingini.

Dia Midjord____________

Oljuvinnan er av álvara 
farin at gera um seg í 
okkara samfeiag. Kortini

Føroyskir intemet- 
brúkarar ikki longur 
nidur at venda

Jógvan  M a rtin  G rástein , le ið ari av  internetdeild in i 
hjá T elefonverk inum

Tað er ein eyðsæddur 
fyrimunur fyri før- 
oysku intemet- 
brúkaramir, at øll 
skipanin nú er flutt 
heim til Føroya.
F rammanundan 
hevur verið neyðugt 
at farið niður til 
Danmarkar at venda, 
men hesum slepst 
undan í framtíðini. 
H ilmah  Jan  H ansen

Eitt sindur er fráliðið, 
síðani føroyingar gjøgnum  
telefonverkið kundu fáa 
gleði av tí altjóða sam- 
skiftismøguleika, intemet- 
ið er. Men til fyri stuttum 
vóru servararnir niðri hjá 
Tele Danmark.

N ú  er so langt um leingi 
øll skipanin flutt heim til 
Føroya, so tað skal vera 
lættari hjá brúkarunum í 
allar mátar. Eitt nú hevur í 
fleiri førum verið neyðugt 
at farið niður at vent, tá 
kósin hevur verið sett út á 
intemetið.

-  Við at hava allar serv- 
aram ar í Føroyum, kunnu 
vit bjóða brúkarunum eina 
skjótarí svartíð. Framman- 
undan hevur tað eitt nú 
verið so, at teldupostur 
millum tveir føroyskar 
brúkarar er farin niður til 
Danm arkar at venda, áðr- 
enn hann er komin vegin 
fram, og  somuleiðis er

loyniorðið blivið eftirkan- 
nað í Danmark, hvøija ferð 
ein brúkari hevur loggað 
seg inn á netið, sigur Jógv- 
an Martin Grástein, leiðarí 
á Intemetdeildini hjá tele- 
fonverkinum.

-  Nú  skuldi so alt bhvið 
iættari, skjótarí og betn. 
Meðan vit hava arbeitt við 
at flyta alla hesa skipanina 
heim til Føroya, hevur eitt 
nú teidupostskipanin verið 
nakað órógvað, men hetta 
arbeiði er nú liðugt.

Fleiri broytingar
Av tí sama, at øll skipanin 
er flutt heim, kemur inter- 
net-brúkarin at merkja 
ávísar broytingar Eitt nú 
skal ringjast 0076 í staðin 
fyri 0075 fyri at fáa sam- 
band við intemetið, og tað 
er serliga í hesum sam- 
banđi, at Intemetdeildin 
hjá telefonverkinum nú í 
lýsingum vendir sær til 
brúkaramar.

-  Vit hava verið noyddir 
at stovnað allar brúkar- 
am ar av nýggjum, tí ikki 
l>er til at flyta brúkaram ar 
beinleiðis. Av tí sama ken- 
na vit bert brúkaraorðini 
hjá kundum okkara, með- 
an vit ikki kenna loyni- 
orðini, sigur Jógvan Martin 
Grástein.

-  Hetta hevur so við sær, 
at enn kann ríngjast á 0075 
við gamla loyniorðinum, 
meðan ikki ber til at sleppa 
ígjøgnum á 0076, uttan so 
at vit hava fingið at vitað

loyniorðið og hava givið 
brúkam num  eitt nýtt í 
staðin. O g tá allir serv- 
aram ir um ein mánað bert 
em  til taks á 0076, mugu 
vit fáa fatur á brúkar- 
unum.

Og so framkomið sum 
intemetið og samskiftið 
har enn kann vera, heitir 
telefonverkið á fólk um 
heilt einfalt at taka tele- 
fonina og ringja »upp á 
gamla máta« til Intemet- 
deildina og boða frá loyni- 
orðinum.

-  Hóast alt er tað snild- 
asti og lættasti mátin at 
fáa loyst henda tmpul- 
leika, um brúkaram ir á 
tann hátt seta seg í sam-

band við okkum. Tá so ein 
tíð er fráliðin, fara vit inn 
at kanna, hvøiji hava givið 
okkum loyniorðið og ikki, 
og so mugu vit bert senda 
hinum bræv, sum ikki hava 
boðað okkum firá, sigur 
Jógvan Martin Grástein, 
leiðari á Internetdeildini 
hjá telefonverkinum.

Tá alt hetta er komið upp 
á pláss, kunnu tilsamans 
64 føroyskir intemet-brúk- 
arar vera á netinum í senn, 
meðan talið í løtuni hert er 
48 -  harav 32 á nýggja 
nummarinum 0076, meðan 
16 enn em  á gamla num- 
marinum 0075, sum altso 
bert kann brúkast í ein 
mánað aftrat.

Fiskidagam ir skulu 
avgreidast í dag
Tad er eitt undantak, 
men kortini ein neyð- 
ugur og týdning- 
armikil fundur, sum 
verdur settur í morg- 
un í Løgtinginum. Tá 
skulu nevniliga tvey 
mál til 3. og endaligu 
viðgerð.

Snorki Brend

Annað málið hevur við 
sjógvin at gera, og hitt við 
jarðarbrúk at gera, ávika- 
vist uppskotini um vinnu- 
ligan fískiskap og um 
nýggjan grunn fyri vakstr- 
arhús og grønmetisfram- 
leiðslu

Neyðugt varð við hesum 
fundinum í dag, tí ting-

menn vildu ikki geva und- 
antak frá tíðarfreistini. Og  
tá máiið um vinnuliga 
fískiskapin skal avgreiðast 
nú, var ikki annað at gera 
hjá tingformanninum enn 
at at boðsenda tinginum til 
fundin, sum byrjar kl. 10 í 
morgun.

Spennandi
ordaskifti
Tað er knýttur ein ávísur 
spenningur til málið um 
vinnuligan fiskiskap, tí 
menn eru rættiliga ymiskir 
á máli um, hvat rættast er 
at gera.

Vinnunevndin, sum hev- 
ur havt málið til umrøðu, 
eftir at tað hevði verið til 1. 
viðgerð, býtti seg í ein 
meiriluta og ikki minni enn

tríggjar minnilutar, sum 
komu við sinum viðmerk- 
ingum í álitinum.

Tá málið so var til 2. við- 
gerð fyrr í vikuni kom enn 
eitt sjónarmið fram, nevni- 
liga frá tingmanninum  
Jákup Joensen. Sjálvur 
kom hann við egnum broyt- 
ingaruppskoti til ætlaðu 
løgtingslogina.

Hansara uppskot gekk 
m.a. út uppá, at møguleikin 
at umseta fiskidagamar 
verður óbroyttur í fímm ár, 
og at skipanin við innaru 
og ytri fiskidagaleiðini 
verður avtikin. Haraflrat 
mælti hann til at ein frið- 
ing av gýtingarleiðunum  
hjá toski, hýsu og upsa í 
gýtingartíðini verður tikin 
við i logina, eins og hinar 
økisfriðingamar.

Innan samgonguna eru 
eisini rættiliga ymiskar 
meiningar. So seint sum í 
Sosiaiinum í gjár verður 
eykamaðurin, Pauli Ellef- 
sen endurgivin fyri at taka 
Boleiðis til orða um við- 
gerðina av málinum: »Tit 
hava gjørt eitt stak vána- 
ligt arbeiði. Hetta er stør- 
sta juks, eg havi verið úti 
fyri«.

Lagt er tí upp til eitt 
spennandi orðaskifti í dag, 
har eisini málið um at seta 
ein grunn at stuðla vakstr- 
arhúsum og grønmetis- 
framleiðslu -  rabarbu- 
grunnurin, sum onkur kall- 
ar hann -  skal avgerast.

Triðja og seinasta málið 
á skránni í dag er framløga.


