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Longri er  millum marknadarprís og  brúkaraprís enn fó lk  vanliga halda. Vøran skal gjøgnum fle iri lid 
og hvørt lió ið  skal hava brottovinning. Tó so avgjøld in i koma omaná er upprunaprísurin bert ein lítil 
partur. Mynd: Kalmur Lindennkov

Oljuprísurin rapar niður 
-  men ikki í Føroyum
Sídan fyrst í novem- 
ber er prísurin á 
gassolju til føroyska 
húsarhaldið fallin við 
129 krónum fyri 
hvørjar 1000 litrar. 
Hetta svarar til eitt 
prísfall upp á góð fyra 
prosent. Men sama 
tíðarskeið er prísurin 
á alheims marknað- 
inum fallin við heili 
18 prosentum. Hetta 
fær mong at halda at 
oljuinnflytarirnir nú 
taka sær størri 
vinning enn áður og 
harvið gera sær dælt 
av støðuni.
E u  Guttesen_________

Ráoljuprísurin ó alheims 
marknadinum heldur fram 
við at fella. Eftir trimum 
mánaóum er prísurin fallin 
úr 136 kronum fyri tuim- 
una heilt niður í 100 krón- 
ur fyri tunnuna. Hetta er 
eitt fall upp á yvir 25 pro-

sent.
Fleiri samanfallandi or- 

søkir eru til stóra prísfallið 
á ráolju seinastu tíðina. 
Vedrið hevur verid óvanliga 
lýtt til árstíðina í einum 
stórum parti av Europa og 
hetta havt við sær at nýt- 
slan er minni enn mett 
frammanundan. Haraftur- 
at hevur búskaparkreppan 
í Asia ført til stórt fall í 
sølumetingunum.

Samstundis sum nýtslan 
er minkað, er útboðið á 
marknaðinum vaksið. Irak 
er aftur farið at útflyta olju 
og OPEC londini hava økt 
sína framleidslukvotu.

Stóra prísfallið seinastu 
tíðina avmyndar ein ávisan 
nervøsitet á marknaðinum. 
Stór óvissa er rnillum fram- 
leiðslu og nýtslu, tí eingin 
veit vió vissu, hvar prísurin 
fer at liggja tá avtomar.

Allir faktoramir, sum 
virka inn á prísin, kunnu 
broytast rættiliga skjótt og 
tí verður fylgt væl við hvat 
hendir á marknaðinum

Gassoljan
Prísbroytingamar í ráolju-

prísinum em ikki slidnar 
fult ígjøgnum í prísunum á 
ymisku oljuúrdráttunum. 
Vanliga er ein seinking upp 
á útvið tríggjar mánaðir til 
ein prísbroyting í raoljuni 
slær fult ígjøgnum í skrá- 
settu prísunum á gassolju.

Meðan raoljan er fallin 
úr 19,5 US dollarum fyrst í 
november niður í 14,3 US 
dollarir nú um dagamar, so 
er gassoljan fallin úr 185 
US dollarir niður í 155 US 
dollarir sama tíðarskeið. 
Hetta merkir at ráoljan er 
fallin um 5 US dollarir 
meðan gassoljan er fallin 
30 US dollarir. Men lutfals- 
liga er ráoljuprísurin fallin 
við 25 prosentum, meðan 
gassoljuprísurin bert er 
fallin við 18 prosentum 
sama tíðarskeið.

Føroyski prísurin
Brúkaraprísurin til húsar- 
haldið er í løtuni 2.926 
krónur fyri 1000 litrar av 
olju. Men av hesum prís- 
inum er 403 krónur meir- 
virðisgjald og 913 krónur 
em oljuavgjald. Prísurin 
uttan avgjøld er í løtuni

1.610 krónur fyri hvøijar 
1000 litrar av gassolju.

Fyrst í november var før- 
oyski prísurin á gassolju 
uttan avgjøld 1,75 krónur 
fyri liturin. í dag er prís- 
urin 1,61 krónur fyri litur- 
in. Hetta merkir at prísur- 
in uttan avgjøld er fallin 
við 14 oyrum eftir trimum 
mánaðum. Hetta svarar til 
eitt prísfall upp á 8 pro- 
sent.

Orsøkin til at prísbroyt- 
ingin á gassolju ikki slær 
fult ígjøgnum í útsøluprís- 
inum uttan avgjøld er, at 
innkeypsprísurin hjá olju- 
innflytamnum er um 60 
prosent av útsøluprísinum 
uttan avgjøld. Ein prís- 
broyting ávirkar sostatt 
bert henda partin av saml- 
aða prísinum.

Við núverandi prísum á 
altjóða marknaðinum skul- 
di verið pláss fyri eini 5 
oyra lækking afturat, men 
hetta er sjálvsagt treytað 
av, at núverandi prísgongd 
heldur fram. Roknast kann 
tí við, at føroysku prísimir 
á gassolju fara at fella upp- 
aftur meira í næstum.

K irkjubøm úrurin  ikki 
burturgloym dur í tøgn
— Málið um at 
varðveita Múrin í 
Kirkjubø er nú tikið 
uppaftur, og miðað 
verður ímóti at hava 
eina niðurstøðu klára 
helst áðrenn februar 
mánaður er úti, sigur 
Ivan Johannesen, 
landsstýrismaður við 
mántamálum

Púl A K lktti__________

Fama ár var mikið kjak um 
hvussu Múmrin í Kirkjubø 
best verður varðveittur. 
Fomfrøðingamir á

Fomminnissavninum hava 
sítt tilmæli, meðan ein 
áhugabólkur við umboðum 
úr Kirkjubøar-Velbastaðar 
sókn og arkitektum hevur 
eina meira ítøkiliga 
verkætlan, sum miðar 
ímóti innilokan og at 
Múmrin verður brúktur 
eitt nú sum savn til 
kirkjubøstólamar, sum nú 
em í varðveitslu á 
Tjóðminnissavninum f 
Keyp mannahavn.

Partamir hava verið 
ójavnir á máli, um hvussu 
Múmrin skal varðveitast, 
men í seinastuni tykjast 
aldumar at hava lagt seg 
og sjógvurin kyrraður 
aftur. Ein orsøkin kann

vera
landsstýrismannaskifti.

Tá Sámal Ptetur í Grund 
fór úr landsstýrinum, 
vórðu málsøkini býtt av 
nýggjum. Ivan
Johannesen,
landsstýrismaður, umsitur 
nú mentamál, og harvið 
eisini Múrín í Kirkjubø.

Hann sigur, at fyri tí um 
einki frættist beint nú um 
málið, so er Múmrin ikki 
burturgloymdur í tøgn. 
Hetta er eitt
týdningarmikið mál, ið ein 
ikki kann drála við at taka 
støðu til. Tí tað tolir 
Múmrin ikki.

-  Vit hava fyri fáum 
døgum síðan havt fúnd við

áhugabólkin -  kirkjubøfólk 
og arkitektar -  um málið. 
Hetta var ein kunnandi 
fundur. Tað, sum vit miða 
ímóti, er at taka eina 
avgerð um hvat ið gerast 
skal við Múrin, og ta 
avgerðina ætli eg, vit skulu 
taka skjótt, sigur Ivan 
Johannesen.

Ivan Johannesen sigur, 
at hann saman við 
mentamálastjóranum, 
Jóannes Dalsgaard, nú 
kannar alt málið -  øll 
uppskot og øll sjónarmið - 
við tí í hyggju at hava eina 
niðursøðu klára helst 
áðrenn febmar mánaður er 
úti.

M úrurin í Kirkjubø. Spurningurin um varðveitingartiltøk  er nú tikin uppaftur. I juidsstjTÍsmaðurin vió 
mentamálum m ióar ímóti e in i skjótari avgerð Mynd: Kalmar
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Culture Int. og 
FISHING 98 
í Glasgow 18.-21. mars

Summarskráirnar 
eru komnar!
Gran Canaria feb./mar. '98
1 vika. íroknað C  Q O A _
gott innivist. Úrkr J .  j O U /

Thailand - Bangkok/Pattaya
14 dagar íroknað Q  Q Q C .
gott innivist. Ú r k r í J « O O U f

Skíðfri í Noregi O
í 10-pers. fjallasmðttu, úr kr......... f c i j H J i

Gjugg i Borg Vikuskifti í Reykiavík O  / I  Q f l  _
íroknað 1. floks innivist............... 4 . . U U I

Keypmannahavn 1  Q 1  C _
Friggjadag til mónadag ............I i w  I  J (

+ ferðaavgjøld
A llir prísir eru pr. persón

galdandi úr Feroyum

F a r o ø  T r a v ø /
^ 2 7  f miðbýnum Sverrisgøta 20 ■ tel. 12600

A N T I C  A I R W A Y S

■  FL0GTILB0Ð

ísland
U r k r 2 . 4 3 0 , “

ÍR0KNAÐ 3 NÆT. VIÐ M0RGUNMATI
- prísurin er uttan ferðaavgjøld

FLOGDEILDIN
SMYRIL LINE

Tel 15900, Fax 15707, E-nail: booking@smyril-linf.fo

ísblomstrið« til Sumbiar
Væl umtókti norski 
drama-leikurin hjá 
Teije Nordby er farin 
út at ferðast. Tvær 
sýningar verða í 
bygdarhúsinum í 
Sumba í dag.
Beatk L. Samuelsen

Seinasta vikuskiftið vitjaði 
Havnar Sjónleikarfelag

•Atlantis- i Klaksvík við 
leikinum • ísblomstrið«, ið 
Teije Nordby hevur skrív- 
að f dag fer Sjónleikarfel- 
agið at hava tvær sýningar 
av leikinum í Suðuroynni. 
Tær verða báðar í bygdar- 
húsinum í Sumba.

Finnbjørg Nattestad frá 
Havnar Sjónleikarfelag 
sigur, at tað ikki bara er 
sum at siga tað at fara út at 
ferðast við einum sjónleiki.

Allur pallurín skal pakkast 
niður. Tí arbeiðinum syrgja 
leikararnir sjalvir fyri. 
Haraftrat seta teir pallin 
upp aftur í hvøijum stað. 
011 Ijósútgerðin skal við, tí 
umstøðurnar eru ikki tær 
somu úti á bygd sum í 
Havn. Sostatt má ljósmað-

urin við á allar túramar, so 
hann kann seta ljosini upp.

Fólk á staðnum eru tí- 
betur altíð fús at hjálpa, tá 
Havnar Sjónleikarferlag 
vitjar, upplýsir Finnbjørg.

Tillagadar rørslur
Ikki er altíð eins lætt at

venja seg við aðrar pall- 
umstøður. Við hvørt er 
neyðugt at leika á einum 
minni palli. Umstøðumar 
aftanfyri leikpallin em 
eisini ymiskar á hvøijum 
stað. Tí er neyðugt at taka 
eina gjøgnumgongd av leik- 
inum, so rørslumar verða 
tillagaðar pallinum.

Hóast rnikið stríð og 
strev er tað altíð eitt upp- 
livilsi at ferðast við einum 
leiki, og vónar Havnar 
Sjónleikarfelag, at nógvir

suðuroyingar fara at 
hyggja eflir leikinum, sum 
Eyð Matras hevur týtt og 
leikstjómað.

Tey leikandi em Hilmar 
Joensen og Karlot H. Ja- 
cobsen úr Nólsoy og Jytte 
Joensen úr Havn.

Tvær sýningar verða í 
Sumba í dag, onnur kl. 4 
seinnapartin og hin kl. 7 í 
kvøld.

Avmarkað atgongd. Til 
ber at keypa atgongumerki 
undan hvøijari sýning.

j4t!antic jQirways
E I N  G Ó Ð  F E R Ð

USA ogCANADA
um ísland

Halifax.........................3 . 395, -

Orlando...... . ...............4 . 095, -

Ft. Launderdale.. 4 . 095, -

Boston........ ___________ 3 . 395, -

New York......  3 . 395, -

Tilboðini eru galdandi til 31.5. 
Ferðaavgjald ikki íroknað.

Bílegging hjá:

FLOCFELAC FØROYA
Áarvegur 6 Tel 11025 • Ftogvøllurin • Tet 32755

Tey bæói Jytte Joensen og H ilm ar Joensen í leikin- 
um “ ísblom strió” , ió fram ført veróur í bygdarhús- 
inum í Sumba I dag. Mynrf: Kalmar l.indrnakov |
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