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Orðið universitas merkir
heild og ber upp í sær
im ynding av einum stovni
í einum fram kom num
samfelag, ið vil vinna s i r
kunnleika. Eitt universitet
er ein vitalur samfelagsligur
likamslutur. Tað hoyrir upp
i tey eyðkenni, ið gera eina
tjóð til eina tjóð, ella ein
landslut til ein landslut við
týdningi. Eitt universitet er
eitt heiðursspjaldur, ið
landspartar iøðrum londum
kappast um at draga til sin.
Fyritreytin fyri, at vit
skulu duga at síggja
Fróðskaparsetrið, sum tað
er, er kortini, at vit veruliga
tora at virða okkum sjálvi

og tað, sum har livir. Vit
hava ikki bert sjálvi ábyrgdina av at fáa til vega
vitan og kunnleika um okkara
egnu viðurskifti, men vit
mugu eisini hava vitan og
kunnk?ika, so vit kunnu tillaga
granskingarurslithjáøðrum
til okkara viðurskifti. Hetta
skuldi verið pura greitt.
Kunnleiki er vald, nu meira
enn nakrantið.
Tað er bert tað eina
Fróðskaparsetur Føroya í
hesum landi, og ti meti eg
eisini, at hesin stovnur eigur
at setast i eina serstoðu á
grein 14 í figgjarlógini. Tað
ber ikki altið til, sum eg hakli
Atli Dam segði, at fara við
grassláim askinuni og sláa

skipi. Var tú n>ggjur umborð,
so skuldi tu ikki bert leypa
til og gera okkurt, men seta
teg inn i viðurskiftini. Tá
tú visti hvussu og hvat tú
skuldi gera, kundi tú leypa
til. Eg haldi meg hava
varhugan av, at vit hava eina
landsstýriskvinnu, ið skilir
stoðuna hjá setrinum og at
"kem iin” millum setrið,
landstýriskvinnuna og tey,
sum hava við gransking og
hægri undirvising at gera
i landsstýrinum , er i lagi,
og at hon veruliga vil leypa
til, tá hon hevur fingið
tamarhald á viðurskiftunum.
lletta landstýrið hevur ikki
lovað nógv á hesum øki. Ilar
sum tað er ein vilji, er ein

sum fólk og sum føroyingar,
tora at fegnast um setrið og
ikki halda at Foroyar eru
so litlar og neyðarsligar, at
tað er kanska skomm ella
"snedugt" at seta sær slik mál
sum gransking og hægri
undirvising. Vit mugu koyra
ta altið snikjandi fatanina
av okkum sum de "fattige
folk udi Færø" á bláman og
tora at virða okkara egna,

alt líka stutt. At viðgera alt
líka forir i nógvum førum
storri ólikleika við sær.
Summir stovnar kunna tola
ein rættiliga stóran marginal,
uttan at stovnurin og
virksemið har dettur sundur,
men tað kann ein stovnur
sum Fróðskaparsetrið ikki,
t j hann er so sam ansettur,
at tekur tu ein lið b urtur á
eini deild, so kunnu hinir

von. Sjálvur eri eg av lyndi
optim istur, so eg vóni, at
tað kortini kemur at rigga,
um tað eydnast okkum at
fáa játtandi m ynduleikarnar at skilja, at i forinum
Fróðskaparsetur Føroya er
ta»í ikki tann stóra upphæddin, ið skilur millum at liggja
i andaleypi og at fungera
rimiliga væl, mcn tað er ein
avgerandi upphædd.

eisini har tað viðhvort fer
eitt sindur burtur ur yrkadegi
okkara og út um eingjar-

skram bla saman, alt er ein
samansjóðað heild - sum ein
maskina.

garðarnar. Hvi skulu vit ikki
tora at líta á, at okkara
granskarar og hægri lærarar
gera nyttu fyri pengarnar,
tá fólk rundan um okkum
ikki ivast í hesum.
Hin vegin er tað sjálvanđi
eisini ein spurningur um at
duga sær hógv. Tað er ikki
skylda okkara at hava alt,
sum hini hava. Vit skulu ikki
gapa yvir meira, enn vit við
skili og skynseini kunna klára.
Hvat er so tað? Fyrst og
frem st skulu vit ikki fara
undir hægri undirvising á
okjum , har vit ikki hava
neyðugan fakligan forleika.
Tað er avgerandi. Tað, sum
vit hava, má vera professionelL Vit skulu seta somu krov
til okkara visindalið, sum
teir gera i grannalondum
okkara. 1 að eru kortini oki,

Tað ber sjálvandi til at
skera onkra deild burtur,
men hvor vil fora knívin,
og hvat meirvirði fær landið
burtur úr ti sparda peninginum. Okkara litla visindaliga
umhvørvi er ikki storri enn
so, at tað verður torfø rt at
fáa tað at fungera, um ilt
kemur í millum tey fáu fólk,
vit hava.
Vit vita, at land okkara
er næstan koyrt á heysin av
einum buskaparpolitikki,
sum eingin vil taka ábyrgdina
av, men sum vit øll mugu
gjalda fyri. Kanska halda
politikararnir seg hava gjort
sítt, tá teir hava skorið at
beini á ollum økjum , so øll
m erkja pinuna. Hin vegin
skal ikki so nógvur peningur
t ,| afturat fyri at fáa ein
stQvn sum Fróðskaparsetrið

har vit, um mtiguleikin verður
skaptur, natúrliga vilja vinna
okkum førleika. Tádanska
granskingarpolitiska ráðið
sigur, at Dunmark hevm sjálvt
ábyrgdina av, at tað verður
g ran sk að
í donskum
sam felagsviðurskiftum , i
donskum máli og danskari
m entan, ti gera teir tað
ikki sjálvir, verður eingin
gransking á hesum øki, so
er júst tað sama galdandi
fyri Føroyar. V itogeingin
annar hava ábyrgdina av at
finna og skapa kunnleika
og vitan um okkum og okkara
viðurskifti, tað er okkara
skylda, ikki bert fyri okkum
sjálvum , men eisini fyri
altjóðagranskingini, ti er tað
á nokrum øki vit kunnu gera
eitt átak i altjóðagransking,
so er tað um okkum sjálvi
og okkara egnu viðurskifti.
Hetta er galdandi fyri okkara
mál, mentan, bókmentir, søgu,

at virka væl. H erfyri stóð
ein grein um tjóðleikhús í
danska blaðnum Weekendavisen. Høvundin spyr "hvor
længe skal vi fortsætte med
at putte over 200 m illioner
i en
utilfredsstillende
Nationalscene,
nár
et
jxusende antaJ ekstra millioner
kunne fá den til at fungcre?"
í sama hopi verður vist til
Peter Augustinus, formannin
fyri A ugustinusfondin, ið
v>l lata pening til føroyska
listaskálan, fyri at siga
"Danmark anbringer nogle
penge i kulturlivet, men ikke
nok til at det fungerer
optim alt. Det er nemlig
marginalkroneme, som giver
effekten. Set fra et investeringsmæssigt synspunkt
e r det amatørisme". Flutt á
okkara viðurskifti áttu
politikararnir saman við
setrinum at komið ásamt um,
á hvørjum økjum vit skulu

Lat meg so koma aftur
til spurningin, sum er settur
rruer hvørjar framtiðarætlanir og lærarum at gagni.
Eingin sairvielagsvisindahavi eg sum nýggjur rektari
við setrinum . Nu havi eg lig megindeild er á setrinum,
skitserað tann veruleika, sum men bert eitt tiðaravmarkað
fram tiðaræ tlanirnar skulu starv. Tað løgna er, at vit
byggjast á. tær eru ikki tær heldur ikki hava stovnar,
bjartastu i løtuni. Tað ræður ið hava uppgávur á ti sam um at royna at halda torn, felagsvisindaligaokinum so vit ikki missa tað, sum vit hava onkur almen ráð,
vit hava vunnið. M oguliga men ongar stovnar. Vit
skulu vit eisini til at sakna sostatt her á landi
endurskoða bláa álitið, blanda næstan fullkomiligaeitt samkortini øðrvisi, so tey hóska felagsvísindaligtgranskingbetur til støðuna sum hon arum hvørvi. Vit hava ikki
er, men tað ber ikki til at kent tað sum okkara ábyrgd
gera eftir einari nátt, og í at granska i føroyskum samøllum førum verður tað ikki felagsviðurskiftum . So á
rektari setursins, ið kemur hesum oki er rættiliga svart.
at gera slikt av einsamallur. K ortini hava vit brúk fyri
Vit mugu heldur ikki sleppa kunnleika á hesum øki, og
endam áli setursins, ið er vit kunnu ikki vænta hann
gransking og hægri u n dir- frá øðrum. Álitið hevur her
vising, upp á fjall, og eins verið ráðgevandi nevndin
og handlarnir grýta alt hjá danska forsætismálaráðmoguligt upp á hyllarnar til harranum. Her er alt at vinna
fyri samfelag okkara. Tað
tess at yvirliva.
Tað er altið lættast at ma ti vera við i fram tiðarskera alt yvir ein kamb, men ætlanini at fáa samtað er ikki vist, at tað er tað felagsgransking á føtur.
rætta fyri setrið. Eg haldi, Sjálvur hevði eg hildið at,
at vit heldur skulu skipa tað var ein gongd leið fyri
soleiðis fyri, at vit fáa sum fyrst at leggja sammest burtur úr evnunum hjá felagsvísindi og søguvisindi
tí einstaka á setrinum í
kom andi tiðum. Vit mugu
fara at seta fólk við til
granskarar, ti er tað so
harm iligt, at granskingarstyrkirnir eruskornir burtur.
Vit mugu leggja okkum
meira eftir konkretum
sam arbeiði, har tað ber til.
Ein stór forðing fyri at fáa
t.d. megindeildina fyri hugvisindi at fungera er, at
deildin er spjodd, at Søguvisindadeildin heldur til uppi
undir Varða og Føroyamálsdeildin niðri á Debesartroð.
At fáaSoguvisindadeildina og Føroyamálsdeildina
undir somu lon má verða

s a m f e la g s v ið u rsk if t i ,
nátturuviðurskifti ásjógvi
og landi. Er tað ikki ein

roynaat skoraá vísindaliga e*11 aðalmál og annars at
vøllinum, og hareftir latið Bera leiðina millum náttúrutað, suni tað kostar. Eg hevði visindi og hugvisindi so stutta

aðaluppgáva hjá okkum,
ið liva m itt i Atlantshavi,
at vinna kunnleika um havið,

einskilagóðanommubeiggja, sum gjørligt. Við øðrum
hann segði við meg, at lívið orðum at fáa setrið til at virka
var sum at vera um borð á sum eina heild, landi, lesandi
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Hvat varð av vindorkuútbyggingini?

Eiga í størri mun at troyta
náttúruorkukeldur okkara
Innflutta rávøran til orkuframleiðslu tynj»ir bæði húsarhald og virkir.

so skilst, a( her er talan um
bíliga orku og hevur verið
nevnt av teimum, sum gingið hava a odda fyri uppselan
av vmdmyllum her á landi.
at kostnaðurín fór at liggja

um 60-65 oyru fyn hvønn

Tordur Niclasen løgtings- stýrimanni
fyrispurning
maður hevur á tingi sett viðvíkjandi utbýgging av
Svend Aa. Hllefsen lands- vindorku í Føroyum

Tordur Niclasen, logtingsmartur - spvr landsst.vrirt, um
nøkur itnkilig ætlan fvriliggur hja okkunt.

saman.
Tað ber til at fáaokkurt
gott burtur úr øllum - neyð
lærir nakna kvinnu at spinna,
sigst, tað er ti min vón, at
okkurt gott eisini skal spyrjast
burtur ur teimum royndum,
ið vit fáa av teimum ringu
tiðunum , ið tey flestu av
yngra æ ttarliðinum ikki
hava kent til. Tíverri verður
tað júst tey ungu, ið vit koma
at svikja í hvussu so er
komandi ár, tí umstøðurnar
gera, at vit ikki hava
figgjarligar m øguleikar at
taka nyggj lesandi upp.
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Spurt verður. hvørjar
ttøkiligar ætlanir. landsstýrið hevur viðvíkjandi
vindmy lluorku hcr a landi,
og um tað kann væntast. at
farið verður a\ álvara i
gongd við at troyta hesa
orkukcldu.
Vlndmylla. - (.rannaloiid okkaraeru seinastu tirtina i st«rri mun farin at troyta heimligar natturuorkukeldur. Vindorkan er tidningarm ikil lirtur i hesi mggju orkuútvinnan.

(irannalondini útl>>UKÍa vindorkuna
í viðmcrkingunum verður
víst a, at SF.V sum kunnugt
hevur einkarrætt lil elframleiðslu her á landi og hevur í
hesum
sambandi
gjørt
stórar fløgur til útbygging
av tí náttúrligu orkukelduni,
sum vatnorkan má sigast ai
vera.
Til tess at nokta henda
tørv brúkarans sigur Tordur
tað hava verið neyðugt við
støðugum útbyggingum og
er. hvat skilst. ætlan SFV's
viðvíkjandi vatnorku ikki
lokin. men verður í nærmastu framtíð helst hildið

»1*-

tram við uibyggingini i
Eysturoy.
Onnur natturlig orkukclda er streymorkan. og
eru kannmgar i Vestniannasundi gjordar hesum viðvíkjandi Víst verður á. at í
grannalondum okkara er
onnur orkukelda i støðugari
menning, nevniliga vindorkan. har vindmyllur í
hópatali eru tiknar í nýtslu.
Hilig orka

El-prísurin her á landi er

Fyrilestur fyri
vinnulívsfólki

in

Hjálpið kurdunum
1 m ió. kr. sum hum aniter hjálp úr
grunninum til m enningarhjálp.
Niels Pauli Danielsen logtingsmaður hevur vegna
Kristiliga Fólkaflokkín lagl
uppskot fyri tingið til samtyktar um at lata I mió. kr.
til kurdarnar úr Irak sum
neyðhjálp.
Peningurin skal fáast til
vegar úr grunninum til
menningarhjálp, og skotið
verður upp at áleggja landsstýrinum og fíggjarnevndini
al lata henda pening gyognum Neyðhjálp Fólkakirkjunnar og Reyða Kross helvt
um helvt.
Flokkurin vísir á, at vit oll
eru kunnug um tann sorgarleík, sum í hesum doguni fer
fram á markinum millum
Irak og grannalondini, og ta
jagstran, sum serliga er
kurdunum fyri eftir kríggið
við Persiaflógvan.

hv>gur. og tyngír hetta í framleiddan kwi
stóran mun bæði húsarhald
og virkir. sum frammanundan hava trupull við al Minni hcft at
innfluttari ráxwru
fáa endarnar at røkka.
At náttúrligu orkukeldurTi átti tað at havt ahuga
landsstýrisins ai virka tyri. nar her a landi i storst
mun
verða
ai so bílig orka sum gjorligt møguligan
í steirn mun koni at verða troyttar. ger okkum sum
tok. soleiðis at umíramt tjóð minni bundm at innhusarhaldini. eisini virkini fluttari rávoru. vit í tonsatalt
komu at hava betri fortreyt- nýta í el-framleiðsluni. og
ir at fóta sær - og i storri má hetta i sjalvum særeisini
mun at verða kappingartor. tala fyn skilagiiðari lilbygging á hesum oki. sigur Torsigur Tordur Niclasen
pn
Hvat vindorku viðvíkur. durNiclasen

- Fjølmiðlarnir tala opinskáraðir um fólkamorð,
sum vit ikki kunnu sita tigandi og hyggja at. Foroyingar hava veitt hjálp. tá
ið á hevur staðið, og vit eiga
cisini at gera tað hesa ferð,
sigur Niels Puuli Danielsen.
Víst verður á, at 3,5 mió.
kr. eru settar av á fíggjarlógini í ár til menningarhjálp, og reglugerðin fyri
grunnin til mennmgarhjálp
heimilar, at stuðul kann
verða veittur úr grunninum
til humant virksemi, suni
botir um livilíkindini.
í hesum viðfangi verður
sipað til hjálp, ið veitt er úr
grunninum til brekað born í
Botswana og til teirra, ið
búgva á háslættanum í Bolivia.
pn

Umframt at vitja foroyskar
fyrítokur, sum Limes Consulting arbeiðir fyri, skal
Arne Risbæk Kristiansen
halda fyrilestur fyri vinnulívsfólki á handilsskúlanum
í Havn Limes Consulting sum Pf. Mereant i Klaksvík
seinastu trý árini hevur
samstarvað við - er ráðgevarafyritoka hjá bæði privata
vinnulívinum í Danmark og
í útlondum. umframt at ráðgeva stati, amtum t>g kommunum. - Fyritokan hcvur
25 ár á haki
I januar mánaði í ár vitjaði Arne Risbæk Kristiansen á Linies Consulting í
Føroyum í sambandi við. at
fyritokan hevur tleiri ráðgevarauppgávur her á landi.
Hann helt tá fyrilestur á
Tekniska Skúla i Klaksvik
fyri vinnulívsfólki, og stórur
áhugi var fyri hesum fyrilestri.
I tíðindaskrivi sigur stjórin fyri pf. Mercant, Jógvan
við Kcldu. at frá týsdegi 16.
apríl til leygardagin 20.
apríl vitjar hann aftur, og tá
skal hann umframt at vitja
fyritøkur, eisini halda fyrilestur á handilsskúlanum
við Marknagilsvegin í Havn
mikukvoldið 17. apríl kl.
19.00 við evninum: »Hesar
broytingartíðir«.
Umframt vanliga ráðgeving, samstarvar Limes
eisini við vælkendar fyritokur innan t.d. persónsmenning og tað, ið vit van-

liga kalla »team-building«
undir navninum INTFGRO - Annað samstarv cr
INTERPROFIL. ið átekur
sær »design management«,
lað vil m.a. siga, sum leggur
tilrættis reklamu, eyðkenni
hjá fyritøkum, búmerki, litir
og onnur frámerki Hetta
hevur solufremjandi endamál. - Millum kundarnar
hjá Interprofil eru best
kendu fyritokur í Skandinavia.
Limes samstarvar eisini
við fyritøkur innan samskifti. vindorku o.s.fr.
Fyri trinium árum síðani
gjordist Pf. Mercant í
Klaksvík samstarvsfclagi í
Foroyum hjá Limes. og
hava hesar fyritokur í felag
havt fleiri uppgávur í Foroyum seinastu arini
Fyritokan hevur sæti í
Keypmannahavn. 011 tey
ið starvast hjá Limes eru
sera væl útbúgvin fólk. samstundis sum tey hava drúgvar royndir í vinnulívinum.
Limes hevur sæti i mongum ymiskum nevndum í
Danmark. bæði innan tað
almenna og privata fyritakssemi.
I sambandi við fyrilesturin á Handilsskúlanum í
Havnini eru møguleikar hjá
fólki - einsæris ella í felag at hitta hann á máli, og seta
honum spurningar, sigur
Jógvan við Keldu í tíðindaskrivinum.

