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Eitt húski etur fyri 
67.000 kr. um árið
Skal ein familja við 4 
bømum fáa nøkun- 
lunda sunnan mat, 
noyðast tey av við 
minst 67.000 krónur 
í mati árliga

E u  G u it e s k n ____________

Eins og sólin er ein grund- 
ieggjíindi fortreyt fyri 
øllum lívi á jørðini, so er 
matur ein av fortreytunum 
fyri, at vit kunnu liva.

Tú kann klára teg eina 
tíð ókeypis við reinari luft 
og reinum vatni, men fyrr 
ella seinni mást tú hava 
okkurt at eta, og tá má tú 
ella onkur tína vegna rinda 
fyri matin.

Hvussu nógvur peningur 
fer til mat hjá einum 
vanligum føroyingi, veldst 
sálvsagt um, hvat og 
hvussu nógv vit eta. Hetta 
er sera ymiskt frá einum

persóni til annan, men nú 
hava tveir kostserfrøðingar 
gjørt eina kanning, sum 
skal lýsa, hvat tað kostar at 
eta, sunnan mat.

Útrokningarnar eru gjør- 
dar við støði í fleiri ym- 
iskum máltíðum, saman- 
settar soleiðis, at tær nøkta 
dagliga føðslu- og orku- 
tørvin hjá tí einstaka. Sam- 
ansetingin av hvørjari mal- 
tið er lýst í bóklinginum, og 
gingið er út frá, at allar 
vørumar eru keyptar í ein- 
um vanligum handli.

Sostatt eru hoteldøg- 
urðar og rúsdrekka als ikki 
við í útrokningunum.

Nidurstødan
Kanningin kemur til ta 
niðurstøðu, at ein einsa- 
mallur persónur saktans 
kann klára seg fyri 1.200 
krónur um mánaðin í mati. 
Men skal ein familja við 
tveimum børnum í ald- 
rinum 4 og 6 ár fáa heilsu-

góðan kost, so kostar hetta 
minst um 3.600 krónur um 
manaðin ella 43.200 krón- 
ur um árið.

Er í staðin talan um eitt 
huski við fýra børnum i 
aldrinum 4,6,10 og 12 ara 
aldri hækkar mánaðarligi 
kostnaðurin við um 2.000 
kronum upp i 5.600 kronur 
um mánaðin ella omanfyri 
67.000 krónur um árið

Tølini tala fyri seg og siga 
nakað um, hvussu torført 
tað eigur at vera hjá barna- 
riku familjunum at fáa 
endarnar at røkka saman, 
serliga um Ix*rt annað av 
foreldrunum hevur arbeiði.

Eønin skal røkka til bú- 
staðarútreiðslur, klæðir, 
flutning o. s. fr. og sjáldan 
er nogv eflir til mat hjá 
familjuni.

Maturin eigur 
1. prioritet
Stendur tað til kostserfrøð-

ingamir, Sigrid Dalsgaard 
og Elisabeth Akursmørk, 
sum hava gjort kanningina 
fyri verkabólkin hjá fak- 
feløgunum, so eigur rokni- 
stykkið at vendast á høvd- 
ið, so at neyðugar utreið- 
slur til sunnan og heilsu- 
góðan kost koma i fyrstu 
røð.

Vælvera kemur innaní- 
frá, og sunnur kostur er 
avgerandi fyri trivnaðin, 
ikki minst lya smaliørnum, 
sum standa i vøkstri.

Somuleiðis er tað vísin- 
daliga prógvað, at sunnur 
kostur hevur avgerandi 
ávirkan á heilsustøðuna 
lya fólki. Ein dagskostur, 
sum nøktar tørvin til orku 
og til tey føðsluevni, sum 
kroppurin hevur fyri neyð- 
ini, er sera týdningarmikil 
liður í heilsu- og trivnaðar 
umstøðunum hja bæði 
bømum og vaksnum, og ti 
em eisini nøkur dømi um 
heilsugóðan dagskost i bók-

linginum.
Endamálið við kanning- 

ini, sum Føroya Skúla- 
bókagrunnur nú hevur 
givið út sum tx>kling, var at 
visa á, hvat tað kostar at 
gera ein heilsugoðan ger-

andiskost í Føroyum.
I tiðindaskrivi fra Skula- 

bókagmnninum verður 
sagt, at henda kanningin er 
gjørd sum framhald av eini 
kanning um livikor føroy- 
inga, sum var gjørd í 1995.

Tá varð ein meting gjord 
yvir føstu husarhaldsút- 
reiðslurnar hja einum hus- 
ki. men eftir stoð, hvat eitt 
húski skuldi hava til mat 
og kla*ðu

Henda kanningin fevnir

bt*rt um mat og er gjørd við 
støili i norðurlendsum kost- 
tilraðingum og skuldi ti 
givið eina reiðiligu goða 
abending uni, hvat eitt 
huski kann klara seg við til 
mat.

Krøvini frá Den Danske Bank ørkymla
Treytimar, sum Den 
Danske Bank hevur 
lagt við, fyri at leingja 
fymingarfreistina til 
30. juni fáa vánaliga 
móttøku frá 
politikamnum

Inci Rasmijsskn_________

I fráboðanini, sum Den

N ýggi forstjorin í Den 
Danskt* Bank, Peter 
Straarup

Danske Bank kom við 
fyrradagin, sigur bankin 
seg verða sinnaðan at lein- 
gja fyrningarfreistina til 
30. juni treytað av, at 
partamir ganga við til at 
gera eina uppgerð, sum 
samanber tapini í Føroyu 
Banka og Sjovinnuhank 
anum

Peter Straarup, sum júst 
hevur tikið við forstjora- 
sessinum í Den Danske 
Bank, legði i gjár afturat, at 
hendan uppgerðin als ikki 
er ætlað at binda nakrun 
part í málinum ella, at 
tM*nda viðari viðgerðina av 
málinum eina ávísa leið.

— Uppgerðin skal einans 
ganga inn sum ein upp-

lýsingur afturat øllurn hin- 
um i málinum, sigur Peter 
Straarup.

IJtspa'lið ørkymlar før- 
oyskar politikarar, sum 
ikki vita hvørjum la-ini teir 
skulu standa á.

Eøgmaður hevui longu 
sagt, at hann skilir út- 
spælið frá lk*n Danske 
Ihuik sum, at bankin ikki 
vil ganga frá freistini.

Min fyrsta r»*aksjon 
var, at hetta kiinn ikki 
brúkast til nakað, tá ein 
trejrt fylgir við, sigur løg- 
maður.

Men løgmaður leggur 
kortini afturat, at lands- 
stýrið hevur biðið sinar 
serfrøðingar kanna út-

spælið hjá Den Danske 
Bank og konia við eini til- 
raðing. Fyrr enn hon er 
komin, vil hann ikki siga 
nakað endaligt.

Bjøm á Heygum for- 
maður í Rættarnevndini, 
sum var talsmaður hja nu 
niðurlagda bólkinum av 
tingmonnum, sum viðger 
bankamálið, heldur einki 
beinleiðis galið verða i, at 
ein uppgerð verður løgd 
afturat málinum.

-  Eg dugi ikki at síggja, 
at tað kann gera nakran 
skaða at gera eina uppgerð. 
Ein slík uppgerð er ju ikki 
bindandi á nakran hátt, 
sigur Bjørn á Heygum.

Men kortini heldur hann,

at tað virkar ósakligt frá 
bankans siðu.

-  Hatta ntinnir ikki sørt 
um “bóndafangari-, tá 
bankin soleiðis setir treytir 
við fyri at leingja fym- 
ingarfreistina, sigur Bjøm 
á Heygum.

Helena Dam á Neystabø 
heldur tað verða løgið, at 
ein ein slik kanning skal 
gerast, tí bankakunningin 
sigur greitt frammanund- 
an, hvussu nógv bankamir 
hava mist.

-  Nú sigur bankin, at 
hendun uppgerðin einki 
skal hava at siga fyri sam- 
ráðingamar. So dugi eg 
ikki at siggju, hvi tað skal 
verða so umráðandi at gera

hana, sigur Helena Dam á 
Neystabø.

Helena Dam a Neystabø 
heldur annars, at tað atti at 
verið upplagt, at bankin 
goðtok løgtingsvalið sum 
orsøk til at fymingar- 
freistin verður skotin ut 
-  eins væl og bankin gjørdi, 
tá folkatingsvalið í Dan- 
mark forðaði fyri sam- 
ráðingum fyrm ferð.

- Tað naturligasta hevði 
verið, at tann danska stjór- 
nin segði við Den Danske 
Bank, at nu biða tit við 
hesum her, til løgtingsvalið 
hevur verið. Tað skuldi 
verið ein reinur avgreið- 
sluspumingur, sigur Hele- 
na Dam a Neystabø og visir

a tætta sambandið milluni 
donsku stjómina og dan- 
ska storbankan

I\>ul Nyrup Kasmussen 
segði i st'tunarrøðuni á 
Folkatingi fnggjadagin i 
siðstu viku, at fyming- 
arfreistin ikki skutdi forða 
fyri einari skilagoðari loysn 
i málinum.

Greitt er, at ba*ði Figg- 
ingargrunnuri, danska 
stjómin og landsstyrtð 
hava víst uppgerðarhattin 
hja Den Danske Bank fra

Figgingargrunnurin sig 
ur seg eisini verða klaran 
at stevna Den Danske 
Bank, skuldi tað verið 
neyðugt.

oljuvinnan á havsins botniHála
Trupult er at fáa 
oljuna upp úr havsins 
botni vestanfyri Het- 
land og tætt at før- 
oyskum havøki. Ofta 
er illveður á leiðini. Tí 
er besta loysnin at fáa

oljuna upp við leiðing- 
um, ið settar eru 
fastari í botn, stýrdar 
av robottum

B kate L. S a m u e l s e n  

Vónandi var tað ikki

seinastu ferð og einastu 
ferð, at mest modernaða og 
nýmótans utgjørda hjálp- 
arskipið »Grampian Fron- 
tier«, sum felagið George 
C'raig Group eigur, men 
sum North Star Shipping 
úr Aberdeen, rekur, vitjar i 
Føroyum.

Skipið, iðer bygt i Hull og 
innregistrerað í Lerwick, 
kostaði 10,5 mio. eingilsk 
pund, tá tað var bygt, og 
leigusáttmálin gongur yvir 
10 ar.

Líka mikið um vit nak- 
rantíð koma at útvinna olju 
á føroyskum øki ella ikki.

eiga vit ikki at sma*ðast 
burtur við at gera okkum 
galdandi innan oljuta*n- 
astuna og taka imóti hjálp- 
arskipum, ið knýtt em at 
bretsku oljuvinnuna.

Læknustova, 
serútgerð o.a.
Meðan -Grampian Fron- 
tier« lá við bryggju i Før- 
oyum, varð nógv gjørt 
burturúr fyri at vísa al- 
menninginum hetta sera 
væl útgjørda skip, ið kann 
taka sa*r av stórari inann- 
ing, um okkurt óhapp 
skuldi hent á oljuøkinum.

IJmlMirð er læknastova, 
koyggjur til slular 20 eyka 
mans, stólar við teppum og 
bjargingarbúnum og -út- 
gerð til ut við hundrað 
fólkunt, umframt serliga 
útgerð, um so er, at onkur 
hevur fingið skaða av 
spreinging, bmnasár, o.l.

Haraflrat em rúm til 
manningina at gera lik- 
ams-venjingar i avmark- 
aðu frítíðini.

Sendarin um hálsin
Sjalvsagt er alt tað nýggj-

asta at finna á brúnni, tá 
tað snýr seg um tekniska 
útgerð.

Um so er at onkur av 
manningin fer á bláman, 
fevnir ein partur av tekn- 
isku trygdarútgerðini um 
ein manningin endar á bla- 
manum, lier til við tekniska 
útgerð at finna fram til 
hvønn einstakan. Tí um 
hálsin hava menninir ein 
serligan endara, ein bipp- 
ara, ið gt vur Ijóð frá sa*r.

Eisini ber til við út- 
gerðini umborð at siga øðr- 
um frá, hvar skipið er statt, 
og tað við hert einum so 
evarska lítlum skeivleika 
sum niður í tveir tríggjar 
metrar.

Leitadu í 20 ár
Meðan øll onnur tosa um at 
leita eflir olju, hava BP og 
Shell gjørt nakað við tað og 
harvið funnið fram til tey 
bæði oljuøkini við Foinaven 
og Schiehallon.

Tað tók um 20 ár at finna 
fram til oljuna í Foinaven- 
økinum, og vur komiðó 
fram á hana í 1992. Áðrenn 
komið var á mál, høvdu BP

og Shell gjørt meiri enn 100 
ojjuboringar i leiting sini.

Tað eru ikki oljuboripall- 
ar, ið taka oljuna upp ur 
havhotninum. Her umhorð 
verður oljan reinsað og 
goymd í serligum olju- og 
gasstangum.

Til at røkja uppgavumar 
á hotninum i sambandi við 
oljuvinnuna, eru leiðingar 
lagdar, og verða tær stýrd- 
ar við serligum robottum, tí 
á so djupum vatni ber ikki 
til hjá fólki at arbeiða.

Á Foinaven verður ar- 
beitt á uml. 400 metrar 
dýpi. í in landnyrðing úr 
økinum, er uppaflur (fjypri, 
700 metrar.

Sainslarv vid 
Atlantsflog
lljálparskipið -Grampian 
Frontier« er ikki bara út- 
gjørt til at veita sjálvum 
oljuskipinum og møgulig 
um Ixtnpalli, ið liggur har 
stutt í frá, hjálp, men eisini 
at flyta manningar til og úr 
landi og til at taka sær av 
møguligar umhvørvisdálk- 
ing i sambandi vil olju- 
vinnuna.

Ein av orsøkunum til, at 
-Grampian Frontier* legði 
at í Føroyum var, at ein 
partur av verandi mann-

ing skuldi i land og nvggj 
flytast ut a oljuøkið

1 sambandi við flutningin 
av manningini i farnu viku 
varð avtalu gjørd við At 
lantic Airwavs at taka sa*r 
av hesi uppgavu millum 
Vágar og Alx*rdeen.

Lingir føroyingar
Eingir føroyingar arlM*iða i 
samstarvinum millum BP 
og Shell a Foinaven og 
Schiehallon-økinum.

Ein orsøkin er, at 
manningamar skulu hava 
serútbugving at røkja ta*r 
uppgávur, ið eru umborð. 
Síðani hevur leiðslan tikið 
hædd fyri teim trupul- 
leikum, ið møguliga kunnu 
taka seg upp, ta manningin 
skal t land at hvíla seg.

Tá er munandi høgligari 
at flugva úr Hetlandi bein- 
leiðis til Aberdeen við 
smærri flogførum ella tyr- 
lu, tá vit nú ikki hava fasta 
loftvegis rutu millum Før- 
oyar og Skotland alt árið.

Uppa fyrispurning, hvus- 
su nógv Foinaven økið 
hevumkostað fram til í 
dag, fekk Dimmalætting 
upplýst, at tað lá um 1 
billión dollara.

Yvirtekur dekksølu
26 ára gamli 
Gunnar Justinussen 
heVur yvirtikið 
dekkverkstaðin hjá 
p/í Meinhardt Arge 
á Hálsi í Havn 
In g i Sa m u e l s e n ________

Yvirtøkan umfatar alt 
virksemið, sum ji/f Mein- 
hardt Arge hevur havt i 
bygninginum á Falka-

vegi, leigumálið frá eig- 
aranum av bygninginum 
og eisini yvirtøku av 
teimum báðum starvs- 
fólkunum.

Gunnar Justinussen 
verður nú sjálvur triði á 
verkstaðnum, sum fær 
navnið p/f Dekksentrið.

Gunnar Justinussen er 
upprunaliga útlærdur 
bilmekanikari. Seinastu 
fimm árini hevur hann 
búð í Danmark, har hann

hevur tikið útbúgving 
sum merkonom í rokn- 
skapi og marknaðarfør- 
ing. Seinastu tíðina hev- 
ur hann arbeitt í donsku 
avdeilingini hjá ameri- 
kansku stórfyritøkuni 
3M.

-  Eg hevi altíð havt 
ætlanir um at fara í holt 
við dekksølu í Føroyum, 
og tá tilboðið kom, tók eg 
av, sigur Gunnar Ju- 
stinussen.

Finnbogi Arge, stjóri 
hjá p/f Meinhardt Arge 
sigur, at meiningin við 
søluni av dekkverkstað- 
num er at koncentrera 
seg um virksemið, sum 
fyritøkan hevur í bygn- 
inginum við Oyggjarveg- 
in. Og tað er fyrst og 
fremst søla og umvæling 
av bilum.

Arge-familjufyritøkan 
hevur annars selt dekk 
síðan 1962.

í g jár yvirtók  (íunnar 
Justinussen dekk- 
verkstaðin á Hálsi.

T il vinstru 
F'innbogiArge, stjóri 
íp/f Meinhardt Arge
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