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Erland og 
Ingun vunnu 
Tórshavn Open
Síðsta vikuskifti skipaði 
Badmintonsambandið fyri 
Tórshavn Open, ið er 
einstaklingakapping fyri allar 
aldursbolkar og øll áhugað. 
Erland Poulsen úr HBF og 
Ingun Hansen úr Stráluni 
vunnu finalurnar

ítróttur 6

Mururin ein 
perla millum 
fornminni
Ein verkætlan, ið ikki á nakran 
hátt skalar Kirkjubømúrin, 
liggur klár og kann setast í 
verk beinanvegin. Hon hevur 
higartil ikki kostað eitt oyra. 
Um tað slepst í gongd við 
hana, er arbeiðið liðugt um 
tvey ár, sigur Páll Patursson.

Orðaskifti 7

Thailendski 
herurin í kríggj 
móti opium
Siðani 1985 hevur herurin í 
Thailandi framt herferðir móti 
opiumsmarkunum í 
landinum. Herurin roknar við 
at oyðileggja 80 prosent av 
markunum í ár. í Thailandi 
fáa bøndurnir 2.500 krónur 
fyri eitt kilo av ráum opium.

Uttanlandstíðindi 8

Landsynningur, 10-15 
m/s. Skýggjað 

og regn viðhvort. 
Hitin 6-10 stig.

Smærru bátam ir fiska best 
á Lønjavningargrunninum
Smærru útródrarbátamir hava havt góðar dagar, síðan lógin um 
minstavinning bleiv broytt 1. juni í fjør. Frá ársbyrjan í fjør og til 
broytingina, rindaði Lønjavningargmnnurin tvær milliónir krónur. 
Aftan á broytingina og fimm mánaðir fram, sum er besta fiskitíð á 
árinum, vórðu átta milliónir útgoldnar í minstavinningi.

D la M id j o h d

Verandi stuðulsskipan um minstavinning 
gevur útródrarmonnunum góðar sømdir, 
men gevur samstundis politikarunum grá 
hár í høvdið. Bæði 1996 og 1997 hava verið 
millum bestu fiskiar, men samstundis 
hevur Ijønjavningargrunnurin ongantíð 
latið so nógv i minstavinningi.

Árið í -1996«i'indaðl Ijønjavnmgargrunn- 
urin 19 milliónir í rainstavinningi. 1 ár 
verða útgoldnar slakar 33 milhónir. Ser-

liga I\já teimum smærru útróðrarbátun- 
um hevur ligið væl f'yri at físka úr Løn- 
javningargrunninum fyrstu tólv manaðir- 
nar eflir broytingina. Utgjaldið av minsta- 
vinningi er meira enn tviíaldað frá 10,5 
milUónum til góðar 21 milliónir hetta tið- 
arskeið.

Nýggja skipanin um minstavinning ger 
tað hara ómetaliga nógv lættari at ganga 
uppi á turrum og kortini fáa minstavinn- 
ing.

Tú skalt fráboða, áðrenn tú fert til út- 
róðrar. Haraftrat skalt tú físka 15 kilo fyri

hvørt fólk í bátinum, og tu skalt einans 
vera til útróðrar tíggju av tifsamans 90 
døgum.

-  Um  eg ii'tfi mær í summarfrítíð í 
august mánaði, so skaf eg bert tryggja 
mær at hava verið úti tilsamans tíggju 
dagar í juni og jnli. So kann eg vera hurtur 
afian august og kortini fáa minstavinning 
frá Lørgavningargrunninum, sigur ein ut- 
róðrarmaður við Dimmalætting.

Lógin broytt
Minstivinningur er 8.907 krónur. Aftrat 
hesum kanst tú forvinna 3.800 krónur. So- 
statt kann ein útróðrarmaður hava eina 
inntøku á 12.725 krónur, áðrenn hetta 
rakar minstavinningin.

Sjófvandi ber ikki til at bofka aflar ut- 
roðrarmenninar i sama bát og siga, at allir 
royna at sleppa lætt til fatið. Fleiri útróðr-

armenn gera sitt ítarsta og hava eisini 
reina samvitsku. Tíverri eru tað eisini 
fleiri, sum misnýta verandi stuðulsskipan 
um minstavinning.

Landsstýrið arheiðir i løtuni við at 
broyta ella rættari herða lógina um 
minstavinning.

250 útroðrarhutar 
eru umfataðir av 

studul.H.skipanini um 
minstavinning. I tgjaldiO 

f> rsta urid meira 
enn fvífaldaðist

TUvildariic mynd Kuimar I.indønakov

Systkin hava 
konsert leygardagin
Komandi leygardag fara 
systkini M aria og Regin 
Guttesen at hava konsert 
í ítróttarhøllini á Hálsi í 
Havn.

Regin Guttesen er sera 
spentur í hesum døgum, 
tí hann hevur fíngið 
bjóðað ein sáttmála frá

plátufelagnuni Spring- 
hill Records. Hesin sátt- 
málin skal fevna um út- 
gávu hansara »Writing 
You A  Song*.
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Prísfall á olju o g bensini
Nú mánadagin tann 
1. desember lækka 
prísimir á bensini og 
gassolju. Bensinprís- 
urin fellur 5 oyru fyri 
liturin og húsarhald- 
ini skulu tá gjalda 37 
kr. minni fyri 1000 
litrar av gassolju.

E u  G u t t e se n____________

Nú eru tað ikki bara bøm- 
ini sum gleða seg til 1. des- 
ember. Sama dag fara tey 
vaksnu at fáa hæði lægri

bensin- og oljuprísir. Prís- 
lækkingin man koma væl 
við hjá mongum, nú kuldin 
av álvara stendur fyri dur- 
unum og øll innkeypini til 
jólini skulu gerast.

Tey, sum skulu fylla sær 
á bensintangan, skulu 
rinda 5 oyru minni fyri lit- 
urin nú mánadagin. Tá 
verður pumpuprísurin fyri 
blýfritt bensin 7,69 krónur 
fyri liturin, meðan kalium- 
bensinið fer niður á 7,81 
krónur fyri liturin.

Dieselbilamir fara eisini 
at merkja eina lækking. 
Prísurin við pumpuna fell-

ur við trimum oyrum og 
verður 3,76 krónur frá 
mánadegnum.

Húsurhaldini

Liturprísurin á gassolju 
uttan avgjald fellur við fyra 
oyrum úr 1,75 krónu niður 
í 1,71 krónu. Við meirvirð- 
isgjaldi fer prísurín fyri 
1.000 litrar úr 2.188 krón- 
um niður í 2.138 krónur.

Men oljuavgjald skal eis- 
ini ríndast til landskassan 
hvøija ferðina húski keypa 
gassolju. Oljugjaldið er so- 
leiðis skikkað, at tað virkar

øvugtan veg av prísbroyt- 
ingini. Nú er avgjaldið fyri 
1.000 litrar 867 krónur og 
eftir sum talan er um eina 
príslækking upp á fyra 
oyru, hækkar avgjaldið upp 
í 880 krónur frá 1. desem- 
ber í ár. Meirvirðisgjald 
skal ikki roknast av oljuav- 
gjaldinum.

Húsarhaldini, sum við 
M VG og avgjaldi nú rinda 
3.055 krónur fyri 1.000 litr- 
ar av gassolju, skulu frá 
mánadegnum hert rinda 
3.018 krónur fyri somu vør- 
una.

Av tí at skip yvir 20 BRT

hvørki skulu rinda M VG  
ella oljuavgjald, fáa tey ofj- 
una til nettopris, sum frá 
nuinadegnum verður 1,71 
króna fyri liturin 

Føroysku prísimir eru 
tengdir at prisskráseting- 
unum hja Platt í Rotter- 
dam. Av tí at fall hevur 
verið í noteringunum, hev- 
ur hetta útloyst eina lítla 
príslækking í Føroyum. 
Um  dollarkursurin síðstu 
tíðina ikki var styrknaður i 
mun til donsku kronuna, 
vildi prisfallið verið enn 
størri, siga innflytarimir í 
Føroyum.

Tað hevur somuleiðis 
verið serliga Ivtt í Europa 
og tt er nytslan minni enn 
væntað. Vanliga fer prisur- 
in upp, tá kuldin setur inn 
og nytslan økist 

OPEC-londini hava eis- 
ini fund 1 hesi vikuni. 
Ótryggleikin um urslitið av 
fundinum og gitingar um 
at OPEC-londini fara at 
økja sina framleiðslu, kann 
eisini gera sítt til at prisur- 
in fellur nú.

Innløgd at búgva á E3
Ov lítið pláss -  og ov 
lítil tíð. A  røktar- 
deildini hjá Lands- 
sjúkrahúsinum raka 
sparingamar tey, ið 
ikki sjálvi klára seg. 
Tey, sum eru í ørviti, 
og tey, sum ikki 
longur klára at 
matskafTa sjálvi.

K a t h in  P k t e r s b n

Ein deild á Landssjúkra- 
húsinum, sum ikki skal 
vera ein deild. Sjúklingar, 
sum ikki eru sjúk -  ikki so 
sjúk, at teimum nýtist at 
vera innløgd í áravís. í 
svørtu barakkini búgva 
tíggju eldri fólk. Tey áttu at 
verið á røktarheimi, men 
ongin hevur pláss til teirra. 
Tí mugu tey vera her. 
Starvsfólkið roynir at gera 
tað heimligt, men heldur 
tað vera torført.

-  Vit liggja ov nær

sjúkrahúsinum, til at hetta 
kann kennast sum eitt 
heim, heldur deildar- 
sjúkrasystirin.

Av teimum tíggju fótkun- 
um er ein stórur partur í 
bamdømi. Skal minnið ikki 
versna, tørvar teimum frið 
og regluligan gerandisdag 
-  og tað letur seg ikki gera 
á E3.

Tey, sum eru klár, men 
hava onnur brek, hava 
brúk fyri onkrum, sum tím- 
ir at práta. Tey verða órógv- 
að av teimum, sum eru í 
bamdømi - tí áttu hesir 
báðir bólkarair at verið 
skildir at, heldur Óluva Jo- 
hannessen, deildarsjúkra- 
systir.
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Mynd Kalmar Lúidanakav
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