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K irk ju ráð sva lið  
-  hitt sp aka  
va lið
Ti! kirkjuraðsval eru sjáldan 
nógv folk og velja. Men ( ár 
hava summi valevni verið úti og 
dyrgt -  hava sent brøv út og 
biðið fólk um at valt seg. Men 
fyri summi kann hetta geva 
baksláttur -  dyrgingin ger, at 
fólk heldur velja onkran annan.

Baksíðan

O rð ið  
í norði
Stjórin í Norðurlandahúsinum. 
Peter Turtschaninoff. handaði 
i gjár Martini Næs. landsboka- 
vørði og leiðara á Landsbóka- 
savninum, eina stórfingna 
bókagávu, millum 700 og 800 
bøkur, til eitt samlað virði 
uppá fleiri hundrað túsund 
krónur.

Heim atíðindi 5

Fo ro yskt ov 
torført fyri 
børn ini
-  Næmingar i barnaskúlanum 
eru ikki búnir at læra nakað av 
týdningi í føroyskari mállæru, 
heldur Jeftrei Henriksen, etn 
av okkara fróðarmonnum i 
føroyskum. At byrja ov tiðliga 
ger, at fólk seinni halda mál- 
læru vera torførari enn henni 
nýtist at vera, sigur hann.

Heimatíðindi 3
Landnyrðingurnorðan, 3- 
5 m/s. Skýggjað og regn 

viðhvørt. Hitin: 4-8°.

Teir valdu 
oljuvinnuna
Teir báðir R agnar Si- 
monsen og M ikael 
Gren eru júst heim- 
kom nir eftir at hava  
verið á trygdarskeiði 
hjá Transocean.

U m  stutta tíð gongur 
leiðin í Eystursjógvin, 
har teir skulu taka

triðja og endaliga part- 
in av skeiðnum. Báðir 
ætla sæ r at starvast í 
ojjuvinnuni, tá teir 
hava tikið skeiðini, 
sum  eru krav, skal ein 
arbeiða hjá oijufelagn- 
um Transocean.

Sída 4

Báðir bilføraram ir 
í kappkoyringini 
verða skuldsettir
Ferðsluvanlukkan á 
Strandavegnum í 
Havn pálmasunnu- 
dag í ár var á skránni 
í Føroya Rætti í gjár. 
Ákæruvaldið hevði 
biðið tveir persónar 
møta í rættinum, 
men av tí at annar 
persónurin var 
burturstaddur og 
dómarin hevði forfall, 
var málið útsett.

Eli G uttesen____________

Kappkoyringin millum  
tveir bilar pálmasunnu- 
dag í ár, endaði sum flest- 
um kunnugt í eini syrgilig- 
ari vanlukku, tá annar av 
førarunum misti tamar- 
haldið á bilinum. Hjúnini 
Lis og Kriss Guttesen 
doyðu á staðnum, meðan 
sonurin kom álvarsliga til 
skaða.

Tveir persónar verða 
ákærdir í málinum. Hesir 
báðir vóru førarir av teim- 
um báðum bilunum, sum  
koyrdu um kapp, tá van- 
lukkan hendi. Fleiri viður- 
skiftir eru í málinum og

ákæra verður millum ann- 
að reist fyri brot á  ferðlu- 
lógina og revsilógina.

Ó vilja  m anndráp
Akæ ra verður millum  
annað reist eftir grein 241 
í revsilógini, sum snýr seg 
um óvilja manndráp og 
grein 249, sum snýr seg 
um óvilja grova likams- 
meisling móti teimum per- 
ónum, sum vóru við í 
óhappinum.

Grundin til, at tveir per- 
sónar standa fyri skotum, 
er, at báðir hava luttikið í 
kappkoyringini gjøgnum  
býin, sum førdi til syndar- 
ligu vanlukkuna Yviri við 
Strond henda sunnudag- 
in. T í verður mett at tann 
persónurin, sum koyrdi 
tann aftara bilin eisini 
hevur ein part av ábyrdini 
av vanlukkuni.

Hvøija revsing persón- 
am ir standa til at fáa er 
ikki gjørligt at siga nakað 
um í løtuni, men í Dan- 
m ark hava teir hert revs- 
ingina á hesum øki. Harð- 
asta revsingin, sum er giv- 
in niðri fyri óvilja mann- 
dráp er fýra ára treytaleys 
fongsulsrevsing.

Fiskavirking og Fiskasølan fáa 
ikki meir úr Framtaksgrunninum
Fiskavirking og Fiskasølan skulu ikki hava meir pening úr Framtaksgrunninum, og nevndarlimimir í grunninum mugu ikki verda partar av nevndunum, sum gmnnurin veitir stuðul. Hetta er millum treytimar, sum fíggjaraevndin leggur við, skal Framtaksgrunnurin fáa neyðuga eginpeningin.
Ingi Rasmussen

Ein samd figgjamevnd 
mælir løgtinginum til at 
geva løgmanni heimild til 
at leggja 12,5 milliónir 
krónur av lánsnpphæddini 
um til stovnsfæ.

Men treytir fylgja við.
Framyvir kaxm grunn- 

urin ikki veita tilsagnir um 
eginpening ella ábyrgdar-

pening til feløg, sum grunn- 
urin longu hevur fingið av- 
gerandi ávirkan á, stendur 
í álitinum.

Hetta merkir, at skuldu 
Fiskasølan og Fiakavirking 
altur fingið trupulleikar, so 
kann Framtaksgrunn unn  
ikki taka um endan eina- 
ferð enn.

Samstundis halda fíggj- 
amevndarlim imir tað

verða óheppið, at nevndar- 
limir í Framtaksgrunn- 
inum eisini eru nevndarl- 
imir í teløgum, sum grunn- 
urin veitir ella hevur veitt 
stuðul.

Sagt verður, at nevndar- 
lim imir lættliga kunnu 
koma i tvístøðu, har trup- 
ult verður at skilja millum 
uppgavurnar sum nevdar- 
limir í ávikavíst grunn-

inum og felagnum.
Ti mælir nevndin til, at 

landsstýrið í tilsøgn sini til 
Framtaksgrunnin at um- 
leggja lánspening til egin- 
pening, skal skipa soleiðis 
fyri, at Framtaksgrunnur- 
in velur síni umboð I 
nevndir uttanfyri gnmnin.

Fíggjamevndin krevur 
ikki nevndina frá fyri at 
veita grunninum neyðuga 
eginpeningin, men maøur 
hinvegin til, at nevndin í 
grunninum bara skal sita 
fyri tvey ár í senn og ikki 
sum nú í trý. Kortini er 
einki til hindurs fyri, at 
nevndin verður afturvald

Figgjamevndin heldur, 
at tann peningur, sum eftir

er í Framtaksgrunninum, 
eigur at verða nýttur sam- 
svarandi meginregluni, 
sum er, at Framtaksgrunn- 
urin ikki skal hava avger- 
andi ávirkan á tey feløg, 
sum grunnurin velur at 
stuðla.

Tí skjýtur fíggjaraevndin 
upp, at tann treyt verður 
sett við umleggingini, at 
undantakió verður tikið 
burtur, so at grunnurín 
ikki Irameftir kann eiga 
meirlutan í nøkrum virkið, 
sum peningur verður sett- 
ur í.

Ernøt Hansen, figgjar 
nevndarlimur, sigur fyrí 
Dimmalætting, at einki 
kortini verður broytt í

teimum feløgum, sum 
grunnurm longu eigur 
meirlutan í.

Hetta merkir, at Fiska 
sølan og Fiskavirking ikki 
verða skild frá grunninum, 
sum annars varð ført fram 
sum krav fra fleiri síðum 
undir fyrstu viðgerð av 
málinum.

Málið um Framtaks- 
gnmnin hevur skund og 
verður ti viðgjørt í ting- 
inum hóødagm

Snotiligarføroyskarkryddgentur
Katkin P eteksen________

Fotohandilin í SM S fram- 
kallaði nakrar myndir av 
teimum, har tær til 
stuttleika høvdu latið seg í 
og dansað sum Spice Girls. 
Og so vórðu tær fimm før- 
oysku Spice Girls uppdag- 
aðar... Lena María (Geri), 
M aria lEmma), Maxjun 
(Mel C.), Erla Maria (Mel 
B.) og Rebekka (Victoria) 
eru allar tólv ára gamlar og 
fóru í gjár á pallin í SMS. 
ílatnar, smurdar. syngjandi 
og dansandi sum Spice 
Girls -  hetjumar hjá øllum 
teimum, sum em  fødd eftir 
at M TV kom til Føroya. 
Okey, tær sungu kanska 
ikki rættiligt -  tað gjørdu 
tær røttu krydd-gentumar 
á eini fløgu, sum spældi 
afturvið. Men hesar før- 
oysku hava vant dúgliga, 
so dansurin skuldi líkjast 
tí, tær hava sæð á  video. Og 
stóra mannamugvan rund- 
an um pallin klappaði 
óført, tá tær høvdu dansað 
til »Wannabe« og »Who Do 
You Think You Are.«

Snildur føroyingur lokkar pengar frá fólki
í summar vóru nógvar 
lýsingar at síggja í 
bløðunum, har ein íyri- 
tøka í Svendborg bjóð- 
aði føroyingum bílig lán 
uttan trygd ella lánføri. 
Ein nærri kanning vísir 
nú, at tað er ein føroy- 
ingur, sum stendur aft- 
anfyri hesum bluffh- 
ummari.

Eli Guttesen____________

Trupult hevur verið at fixma 
fram til inannin tí fyrí tað 
fyrsta er hann fluttar av

landinum til Danmarkar. 
Síðan hevur hann aftur flutt 
bústað til Svøríki, har hann 
hevur fingið sær eitt svenskt 
navn. Men hóast bústað í 
Svøríki arbeiðir maðurin í 
Danmark.

Maðurin hevur brúkt ein 
snildan máta at vinna sær 
pening. Frá eini danskarí 
fyrítøku har hann hevur ar- 
beitt sum leysamaður, hevur 
hann sent lýsingar í faxd til 
ymisk tíðarrít. Lýsingin hev- 
ur vent sær til fóUt, sum hava 
stóran lánitørv. 011 sum settu 
seg í samband við »Indepen- 
dent Consultant8«, sum fyri- 
tøkan kallaðist, kundu fáa 
lán fyri upp til 120.000 kr.

uttan treytir frá einari 
ónavngivnari altjóða fyri- 
tøku. Einasta treyt var, at 
lántakarín frammanunđan 
rindaði 350 kr. til lýsarin fyri 
8 síður við upplýsingum og 
umsóknarblaði.

Sorterar við 
telefonsvarara
Fyrí at koma í samband við 
lángevaran var neyðugt at 
lesa inn navn ella telefon- 
nummar á ein bandspælara í 
Svendborg. Ein rødd á band- 
spælaranum greiddi síðan 
frá á enskum. at tey vildu 
ringja aftur.

DimmaJætting royndi at 
koma í samband við fyri-

tøkuna, men hetta eydnaðist 
ikki. Tey bæði telefonnumm- 
ørini, sum vóru tøk, góvu bert 
eitt telefaks og ein telefon- 
svarara. Bustaðurín hjá tí 
sum stóð fyri lýsingunum var 
í eini postboks og hetta kundi 
bent á ein snildan máta at 
lokka 350 kr. frá fólki, sum 
einki fáa afturfyri.

Fyritøkan, sum kallar seg 
»Independent Consultants«, 
hevur enn adressu í eini 
postboks í Svendborg. Felags 
fyri hesa fyritøkuna og eina 
aðra við navninum »Ander- 
son Consultants«, er at sama 
telefonnummar hevur verið 
nýtt. Men nú er telefon- 
nummarí broytt til

022219989. Tá tú roynir 
hetta kemur ein rødd til, sum 
biður teg tosa boð inn á band. 
Einki verður nevnt um hvør 
fær boðini tú tosar inn.

Fyri at fáa fatur í mann- 
inum sum stendur fyri hes 
um átakinum, hava vit vent 
okkum til fyritøkuna sum 
eigur telefaksið, haðani mað- 
urin hevur sent lýsingamar 
sum eru famar i bløðini. 
Haðani verður upplýst, at tey 
kenna væl henda mannin og 
at hann av og á arbeiðir fyri 
hesa fyritøkuna. Hann er 
dugnaligur og arbeiðir sum 
leysamaður og lønin verður 
utgoldin kontant móti rokn- 
ing. Tey siga seg ikki vita av,

at maðurin hevur nýtt 
telefaksið hjá fyritøkuni í 
privata fyritakssemi sinum, 
tá hann hevur sent tilfar til 
Føroyar.

Á donsku fyritøkuni keima 
tey mannin best undir før- 
oyska navninum, men vátta 
samstundis, at maðurin eis- 
ini hevur brúkt eitt svenskt 
navn. Hetta passar væl við 
teir upplýsingar Dimma- 
lætting hevur fingið um per- 
sónin, sum stendur aftanfyri 
øllum hesum. Tað er øll 
grund til at halda at maðurin 
ikki hevur reint nýøl i posan- 
um og roynir at sletta øll spor 
eftir sær

t
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Partabrøv ávirka framvegis
Gongdin á partabræva- 
marknaðunum hevur 
eisini seinastu vikuna 
ávirkað rentur og gjald- 
oyru. Hóast skelkunn í 
USA og Europa tykist at 
vera horvin, er enn ov 
tíðliga at siga, at krepp- 
an er av. Japanski yenn- 
urin og amerikanski 
dollarin eru viknaðir. 
Eisini norska krónan er 
viknað orsakaó av parta- 
brævagongdini.

Fartabraevamarknaðimir 
hava ta semaatu vikuna 
áhaidandi vist vt-gin fyri láns- 
brævamarknaðmum og part- 
víst eimni gjaldoyramarknað- 
mum Tá kursim ir a parta 
brøvunum eru hækkaðir, eru 
kuraimir á lánnbrøvunum 
lækkaðir og øvugt Flyting- 
am ar hava tó ikki venð einn 
ogvialigar og mánadagin og 
týsdagin ( HÍðstu viku

10-ára dan.ska statsláns- 
brævið koHtaði kl 12 í gjár 
106,18 móti 106,47 fyn viku 
síðan 2-ára staUilárisbrævið 
kostaði 102,.'i6 móti 102,43 

; fyn viku síðan Sum heild 
hava flytingamar winastu 
vikuna ikki verið storar

K reppan  tkki av
Hóast skelkurin ( atóran mun 
er horvin á amenkannka 
marknaðinum, tykist enn ov 
tíðliga at siga, at kreppan er 
av Orsøkin er, at stór óvissa 
framvegis valdar í Ania, har 
kreppan byrjaði, tá Thailand 
gjørdi av ikki longur at verja

býtið millum thailendska 
gjaldoyrað og dollaran At 
kreppan nú eisini er komin til 
Suður- og Miðamenka ger ikki 
støðuna betri Av hesi orsøk er 
væntandi, at partabræva- 
marknaðimir eisini næstu 
tíðina fara at ávirka rentur og 
gjaldoyru

YVnnur og dollari 
viknaðu
Dollarin, sum partvíst var 
styrknaður aftur eflir stóra 
partabrævafallið í síðstu viku, 
viknaði aftur í gjár móti týska 
markinum - DEM  - og harvið 
eisini donsku krónuni Høv- 
uðsorsøkin til styrknaða DEM  
er at finna í Japan, har spum- 
artekin av nýggjum varð sett 
við styrkina í japansku figgj- 
arskipanini Hetta hevur havt 
við sa-r, at dollann fall úr 
661,7.r> mánadagin til 656,70 í 
gjár Fyri viku sfðan kostaði 
dollarin 658,35.

Norska krónan  
viknad
Hendingamar á altjóða parta- 
brævamarknaðunum hava 
eisini ávirkað norsku krón- 
una, sum seinasta mánaðin er 
viknað nakað saman við doll- 
aranum Serliga er tað fánaðu 
útlitim fýri eini rentuhækk- 
ing, sum hava ført til eina 
viknaða norska krónu. Fyri 
einum mánaði síðan var virðið 
á eini norskari krónu 0,9542 
krónur Virðið er nú fallið til 
0,9350

FØROYA BANKI

Pem ngam arknaðarrentur, DKK (CIBOR)
4. nov. 97 28 okt. 97 4. nov. 96

Døkonto* 3.50% 3,50% 3.25%
1 mánað 3,84% 3,83% 3.60%
3 mánaðir 4.00% 3.99% 3,69%
6 mánaðtf 4.19% 4,19% 3.80%
*) Semast broytt hln 10 oktober 997

Gjaldoyra 4. nov 97 28 okt. 97 4. nov 96
US doNan e.50.70 656,35 581,50
EnsKi DunO 1104.16 1103,07 951,66

360.56 360,73 384,34
IJorsK króna 93.50 93,33 91 25
tran»ku» franhur 113A3 113,81
Jawiníliur yan _______Láfil _ __ ________Llififi

USnØKev ) nov 97 77 okt 17 « « * »

GBP Enskt pund

T M H F M T 

NOK Norsk króna

T M H F M T 

US dollari

•Johnny Magnussen, sum er sølustjóri í Telekompagniet, bjódar feroyingum niðri í Danmark at ringja 
bíligari heim til Føroya

Altjóða telefonrisi 
bjóðar bíligar samrøður
Føroyingar í Dan- 
mark kunnu fáa 
samrøður heim til 
Føroya, sum kosta væ) 
minni enn tær vanligu 
samrøðumar gjøgnum 
TeleDanmark. Men 
eisini føroyingar í 
Føroyum kunnu fáa 
fyrimunir av slíkum 
tilboðum.

Ingi Rasmussen________

Amerikanski telefonrisin 
Telegroup, sum í Danmark 
ber navnið Telekompagni- 
et, hevur sent ein príslista 
á marknaðin yvir telefon- 
takstir úr Danmark til út- 
landið.

Sambært príslistanum, 
so kunnu føroyingar í Dan- 
mark, sum tosa ofta heim, 
spara nógvan pening við at 
nngja gjøgnum hetta fel- 
agið.

Samanborið við TeleDan- 
mark kanst tú spara 16

prosent við at ringja til 
Telegroup fyrst.

Av sølulistanum, sum 
samanber kostnaðin fyri at 
ringja hja ymsum telefon- 
feløgum, sæst, at tað kann 
gerast enn bíligari. Gjøgn- 
um vanliga sambandi hjá 
TeleDanmark kostar tað 
3,50 krónur fyn minuttin 
at ringja til Føroya úr 
Danmark. Telegroup bjóðar 
somu samrøður fýri 2,93 
krónur, Telia kostar 3,00 
krónur og Tele 2 A/S kostar 
einans 2,90 krónur fyri 
minuttin.

Johnny Magnussen, sum 
er sølustjóri í Telekompag- 
niet, sigur, at føroyingar í 
Føroyum eisini kunnu fáa 
gleði av skipanini, men tá 
eru prísimir ikki heilt teir 
somu, sum teir eru hjá 
kundunum í Danmark.

-  Prísim ir verða gjørdir 
eftir kundagmndarlagn- 
um, og tí er tað helst nakað 
dýrari at brúka tænastuna 
í Føroyum, sigur hann, 
men hann roknar kortini 
við, at tað kann gerast nak-

að bíligari enn gjøgnum 
okkara egna telefonverk.

Telekompagniet hevur 
lagt út við nøkmm tilboð- 
um, sum kunnu líknast við 
dumpingprísir, kanska ser- 
liga fyri at draga vinnu- 
livskundar til sin. Eitt nú 
er prísurin fyri at ríngja til 
Onglands helvtin av tí, taó 
annars kostar. Tú apanr 40 
prosent við at ríngja til 
Týsklands og 42 prosent, tá 
tú ringir til Fraklands. 
Hetta er væl at merkja alt 
sammett við prísimir hjá 
TeleDanmark.

P ú ra  lógligt
Fyri tey, sum búgva niðri, 
gongur tað fyri seg á tann 
hátt, at ringt verður fyrst 
til ein telefonfelaga í Valby, 
og haðani verður ringt 
víðari.

Um tú skalt gera nýtalu 
av tænastuni úr Føroyum, 
skalt tú bníka eina skipan, 
sum kallast »call-back < Tú 
mást fyrst ringja til eitt 
telefonnummar í USA, og 
síðani leggur tú homið á.

Innan seks sekund ringir 
telefonin aftur, og tú fært 
ein klártóna. So kanst tú 
ríngja til hvønn sum helst, 
hvar sum helst.

Johnny Magnussen sig- 
ur, at einki ólógligt er í hes- 
um.

-  Tað svarar til, at tú hev- 
ur eina mostur í USA, sum 
tú ríngir til, og sum ringir 
teg uppaftur, tí tað er 
biligari, greiðir Johnny 
Magnussen frá.

Hann sigur, at tað er væl 
hugsandi, at skipanin, sum 
tey hava niðri við fastari 
liryu, kemur at virka fyrí 
Føroyingar, men tað veldst 
eisini um, hvussu stómr 
kundabólkurin er.

Takstimir hjá Telekom- 
pagniet em  atgeingiligir 
baeði hjá privatum og 
vinnufyritøkum, sum bara 
skulu trýsta nøkur tøl, 
áðrenn tey ringja upp.

Tað er ókeypis at gerast 
kundi.

Ragnar og Mikael hava valt oljuvinnuna
Ragnar Simonsen og Mikael Gren er fyri kortum heimkomnir úr New Orleans, har teir hava luttikið á trygdarskeiði hjá Transocean. Um stutta tíð gongur leiðin í Norðsjógvin, har teir í fjúrtan dagar skulu taka triðja og endaliga partin.
D ia  M idjo ru

34 á ra  gam li sviin M ikael 
Gren, aum er útbúgvin  
bilm ekanikari og mask- 
inmeistari, og 21 ára  
gam li Kagnar Simonsen, 
sum fekk studentaskúla- 
prógv í fjør, fingu sera góð 
úrslit eftir 1. og 2. part av  
trygdarskeiðnum. Teir 
fingu 90 stig av 100

Kagnar Simonsen 
(vinstrumegin) og 
Mikael Gren ætla sær 
eina framtíð innan 
oljuvinnuna

møguligum, og tað er ikki 
hvønndagskostur á
trygdarven jingardeplinu  
m í N ew  Orleans.

Teir eru fyri kortum  
heimkomnir og hava  
lokið tveir triðingar av  
trygdarskeiðnum, sum  
borifelagið Transocean  
skipar fyri. 011 starvsfólk  
hjá felagnum  skulu  
ígjøgnum hetta skeið.

Skeiðið er býtt sundur í 
tríggjar partar - A , B og 
C. I N ew  Orleans verða A  
og C - skeiðið tikið og síð- 
an verður B-skeiðið tikið 
úti á einum boripalli. Her  
skulu næm ingarnir vísa, 
at teir kunnu fremja 
teoretiska partin í verki. 
M ikael G ren og Ragnar  
Simonsen skulu avstað  
til Aberdeen í næstum, 
haðani teir skulu út á ein 
av teimum 11 boripall- 
unum hjá Transocean í 
Norðsjónum. Teir vita 
ikki hvagar teir skulu, 
men eflir øllum at døma 
skulu teir út á Transoc-

ean Leader, ið er ein av  
heimsins størstu bori- 
pallum.

H av a  valt  
o lju v in n u n a
Ragnar Simonsen ætlar 
sær at arbeiða í oljuvinn- 
uni. H ann lúrir eftir ein- 
um møguleika á oljupalli 
í Norðsjónum, og seinni 
ætlar hann sær at venda 
nøsina móti Am erika. 
Frá læ ra í vinnuni fæst 
umborð á ymsu pallun- 
um.

M ikael Gren er útbúgv- 
in maskinm eistari og 
ætlar sær eisini eina 
framtíð í oljuvinnuni. 
H ann hugsar mest um  
okkurt arbeiði, ið hevur 
við tekniska partin um- 
borð á pallunum  at gera. 
Tað er umboðsmaðurin  
fyá Am erada Hess í Før- 
oyum, Johan Mortensen, 
ið bevur fingið avtaluna í 
lag  b já  hesum báðum før- 
oyingunum.

4


