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Eini tveyhundrað fólk vóru á fundinum hjá Skipatingi Mynd Diml/Thomas

Frálandaviiman dregur 
ungar føroyingar
Tey umleið tveyhundr- 
að fólkini, ið møttu til 
fundin hjá Skipatingi, 
fingu ikki so lítið burt- 
urúr. Serliga var tað 
frálandavinnan, ið gav 
ikki minst ungum 
monnum nakað at 
hugsa um. Men sam- 
stundis gjørdist eisini 
greitt, at tað ikki bara 
er sum at siga tað, at 
fara í útlond við før- 
oyskum prógvum.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN____

- Frálandavinnan kann út- 
vega føroyingum millum 
tveyhundrað og trýhundrað 
arbeiðspláss, um væl vil til. 
Og tað ræður um at skipa so 
fyri, at fyritreytimar fyri

»føroyskari« frálandavinnu 
sum skjótast verða í lagi.

Nakað soleiðis tók Gunn- 
ar Nolsøe, skipsverkfrøð- 
ingur, og starvsmaður í 
danska skipaeftirlitinum til 
aftaná fundin í  Norður- 
landahúsinum.

At frálandavinnan hevur 
áhuga millum føroyingar, 
kanska serliga ungar før- 
oyskar maskinmeistarar og 
navigatørar, er ongin ivi 
um. Tað sást best á uppmøt- 
ingini hendan dagin.

Torført at sleppa 
út at sigla
Seinnu árini er møguleikin 
hjá føroyingum at sleppa út 
at sigla sum navigatørar og 
maskinmeistarar versnaður 
nakað. Eftirspumingurin 
eftir yvirmonnum í Norður- 
londum er sum heildtnink- 
aður, og slíkt rakar eisini 
føroyingar. Tí kann frá- 
landavinnan gerast eitt

heppið altemativ.
Men tað er ikki bara sum 

at siga tað, at fara f útlond at 
arbeiða og læra. Tað kom 
fram á fundinum, at før- 
oyskir yvirmenn, sum hava 
føroysk prógv, kunnu fáa 
trupulleikar, tá teir royna at 
fáa t.d. hýru í Danmark. 
Trupulleikin ger seg serliga 
galdandi, tá neyðugt er at 
broyta føroyska prógvið til 
danskt ella annað mál, sum 
mangan verður kravt, tá 
menn søkja hýru uttan- 
lands.

Hinvegin er framvegis 
greitt, at sjálvar útbúgving- 
amar og virðið í útbúgving- 
unum sum so, ikki stendur 
aftanfyri danskar útbúgv- 
ingar av sama slagnum.

Ymsar treytir og 
góðkenningar
Eisini tá farast skal í útlond 
at læra eitthvørt innan frá- 
landavinnu, er neyðugt at

hugsa seg væl um. A fundin- 
um í Norðurlandahúsinum 
varð greitt frá, at Norður- 
lond og t.d. bretar ikki góð- 
kenna útbúgvingamar hjá 
hvøijum øðrum. Eitt nú 
góðkenna norðmenn ikki 
allar frálandaútbúgvingar í 
Bretlandi.

Tí hava norðurlond sett á 
stovn serligar útbúgvingar, 
ið verða góðkendar í Norð- 
urlondum. Og tað eru iva- 
leyst norðurlendsku út- 
búgvingamar, føroyingar 
eiga at leita sær til.

Annars varð eisini tosað 
um føroysku sjóvinnuút- 
búgvingamar. Serliga varð 
hugsað um sjóvinnuútbúgv- 
ingamar í framtíðarhøpi. 
Ein av niðurstøðunum var, 
at neyðugt er at fylgja 
menningini uttanlands, so 
vit ikki gerast eftirbátur á 
sjóvinnuøkinum hvat út- 
búgving viðvíkur.

Kunningarstovan 
í Klaksvík letur 
upp mánadagin
- 1 hesum sambandi 
verður boðið 
vælkomið at síggja 
kunningarstovuna 
kl. 17 mánadagin. - 
Samstundis verða 
sýnd model av lista- 
verkum hjá Fritjof 
Joensen, sála.

Eftir nú í 4 ár við ongari 
kunningarstovu, letur 
Kunningarstovan í Klaks- 
vík upp mánadagin.

Ein bólkur undir vinnu- 
lívsráðnum hevur nú í long: 
ri tíð arbeitt við málinum. í 
nevndini hava sitið Sú- 
sanna Olsen, Emma Heine- 
sen og Tróndur Fuglø.

Hølini hjá kunningarstov- 
uni verða í Býráðshúsun- 
um, niðastu hædd, har av- 
greiðslan og bókhaldið fyrr 
helt til.

Norðoyggjar er eitt sera 
áhugavert øki í føroysku 
náttúruni, og tí er heilt nát- 
túrligt, at ferðafólkini fáa 
eina betri tænastu.

Ungur maður varð- 
haldsfongslaður í 14 
dagar.
BEATE L-JENSEN

Hósdagin vórðu fleiri ung- 
fólk handtikin í sambandi 
við, at ein pakki við einum 
góðum pundi av hash var 
komið hendavegin úr Dan- 
mark.

011 tey handtiknu vóru 
eftir styttrí og longri av-

Ætlanin er eisini at hava 
samstarv við kunningar- 
stovur í Føroyum.

Mánadagin kl. 17 verður 
samkoma í Býráðshøllini 
fyri øllum áhugaðum, har 
Helga Hilmarsdóttir Gerða- 
líð spælir floytu og Jógvan 
við Keldu á klaver.
Jógvan Lútzen, formaður 

í mentanarnevndini heldur 
røðu.

Hølini eru tó opin frá kl. 
16.
I hesum sambandi verða 

model av listarverkum hjá 
Fritjof Joensen, sála, sýnd 
fram.

Kunningarstovan kann 
longu nú t.d. veita tænastur 
í sambandi við innivist o.a. 
hjá fólkum, ið ynskja at 
ferðast í Klaksvík og í bygd- 
unum í Norðoyggjum.

Fólk kunnu í hesum 
viðfangi tekna seg sum lim í 
felagnum, sum stendur aft- 
anfyri Kunningarstovuna, 
verður sagt í tíðindaskrivi 
frá Kunningarstovuni.

hoyringum latin leys aftur, 
meðan ein teirra, ein 22 ára 
gamal maður, varð varð- 
haldsfongslaður í Føroya 
Rætti í 14 dagar.

Ákæruvaldið kravdi 
mannin fongslaðan, meðan 
løgreglan kannaði málið 
nærri.

Sfðani eru tilsamans-eini 
9 ungfólk avhoyrd á Politi- 
garðinum. Tey eru f aldrin- 
um 16 til 22 ár.

Hash-pakkin kom send- 
andi hendavegin við posti.

Summar-
tíðin
byrjar

Summartíðin i ár byrjar 
sunnudagin 27. mars, t.v.s. 
í morgin.

Komandi nátt, millum 
leygardagin 26. og sunnu- 
dagin 27. mars kl. 1.00,

Enn eru tað bara høs- 
narungar, sum hava 
verið sendir av land- 
inum aftur, vegna 
kanningamar hjá 
Heilsufrøðiligu Starvs- 
stovuni. Og teir sum 
innflyta matvørur hava 
einki ímóti kanningun- 
um - enn hevur tað 
nærum einki kostað 
heldur.
GEORG L. PETERSEN__

- Vit eru til fyri hvønn ann- 
an, og starvsstovan er við til 
at halda støðið á okkara 
vørum »up to date«, sigur 
Ivar Højer Jensen, Mikla- 
garður.

Og hann føær undirtøku 
frá tveimum øðrum stórum 
innflytarum, Samkeyp og 
Keypssamtøk uni.
- Vit hava ikki havt stórar 

trupulleikar av hesum 
kanningum, og burtursæð 
frá høsnarungunum, hava 
.vit einki mist, sigur Finn 
Nielsen, Keypssamtøkan.
- Vit hava alt gott at bera 

Heilsufrøðiligu Starvstov- 
uni, og samstarvið hevur 
verið framúr. Tiltakið hevur 
ikki kostað okkum nakað.

verður klokkutíðin broytt 
og sett til kl. 2.00.

Summartfðin varir í ár til 
sunnunáttina 25. septem- 
ber.

men vit hava eisini verið 
vamir, síðan kanningamar 
byijaðu, sigur Sonni Frede- 
riksen, Samkeyp.

Allir tríggir hava mist 
nakað av sølu, av tf at høs- 
narungarnir hava verið 
sendir aftur til uppruna- 
landið. Royndimar við høs- 
narungum úr øðrum lond- 
um enn Danmark hava eis- 
ini rent seg f trupulleikar, og 
millum annað mátti ein 
sending av høsnarungum úr 
Norður írlandi til Keyps- 
samtøkuna, sendast aftur.

Samkeyp hevur roynt 
annan útveg, og hevur bí- 
lagt stoktar høsnarungar, og 
teir eru av góðum grundum 
salmonella-fríir. 
Svínakjøtið gjøgnum 
nálareygað
í Danmark hevur verið tos- 
að um annað enn høsnar- 
ungar, millum annað hevur 
svínakjøtið verið undir ill- 
gruna fyri at vera líka so 
fongt við salmonella, sum 
høsnarungamir.

Ivar Højer Jensen úr Mik- 
lagarði sigur, at f Danmark 
var serliga talan um eitt 
slaktarí.
- Men tað sum kemur til 

Føroya stavar frá slaktarí- 
um, sum eru góðkend til út- 
flutnings Og tá er trupul- 
leikin ikki til staðar, sigur 
hann.

Hash við posti

Heilsufrøðiliga Starvsstovan 
væl umtókt av innflytarum

f

I tr ó ttu r

FM-kappingin í badminton 
verður avgjørd í dag
í dag seinnapartin 
klokkan eitt byrjar 
FM-kappingin í bad- 
minton hjá meistara- 
bólkinum í einmans- 
leiki, tvímansleiki og 
blandaðum tvímans- 
leiki. Sum vant eru úti 
setarnir komnir heim 
til FM-kappingina, 
sum øll verður av- 
greidd í dag.
DIA MIDJORD

Um hesa tíðina skipar Bad- 
mintonsambandið fyri FM- 
kapping í meistarabólk- 
inum á hvøijum ári. Og árið 
í ár er einki undantak. Eftir 
døgurða verður lagt til brots 
við innleiðandi dystunum 
hjá monnum og kvinnum, 
og av tí at undirtøkan hevur

verið slakari enn vanligt, 
verður øll kappingin av- 
greidd f dag.

Gestir á hvørjum ári
Fleiri av føroysku badmin- 
tonspælarunum hava sein- 
astu árini verið á flatlondum 
í lestrarørindum. Hetta hev- 
ur kortini ikki forða teimum 
í, at dystast um fremsta 
plássið í føroysku kapping- 
ini. Sum trúgvir jgestir á 
hvøijum ári, eru teir heima 
til vikuskifti, tá slagið skal 
standa, og soleiðis verður 
eisini f ár.

Harriet Rasmussen er ein 
teirra, ið vitjar her um viku- 
skiftið. Hon hevur vant 
nógv í Danmark. og tá vit 
hava í huganum. at hon var 
sterkasti føroyski leikarin, 
áðrenn hon fór til Dan- 
markar, so sleppur hon ikki 
undan favorittheitinum 
hesaferð.

Av leikarunum her 
heima, sum kunnu metast 
best fyri, er fyrst og fremst 
Guðrun Jacobsen, verandi 
meistarí. Hon fer uttan iva 
at geva Harriet nógv mót- 
støðu. Um tað so verður nóg 
mikið, kann tfðin bert vfsa 
okkum. Annika Berg er eis- 
ini royndur leikari við fleiri 
1. plássum.

Hans neyvan meistari
Størsta bragdi, ið tók flest 
øll á bóli seinasta ár, var av- 
rikið Hans á Lag framdi. 
Hann vann FM-heitið og 
stjól stóra pokalin frá teim- 
um royndu leikarunum. 
Hetta verður neyvan so í ár. 
Hans hevur satsað meira 
uppá runda bóltin enn fjøð- 
urbóltin.

Aðrir føroyskir leikarar 
verða heldur ikki mettir at 
hava besta møguleikan, 
men Jákup Midjord er

heima í løtuni, og hann 
skuldi havt royndir frá und- 
anfamum árum. Formurin 
er kanska ikki hin besti, 
men hann hevur slagkraft 
sum fáur og fleiri ára roynd- 
ir í toppinum

Ur Danmark eru komnir 
Gunnar Gregoriussen, Heð- 
in Joensen og Mortan Stens- 
borg. Teir eru allir væl fýri í 
løtuni, og hava vant dúgliga 
á flatlondum. Spumingurin 
er so, hvør er í besta dags- 
formi. Ein teirra ella kanska 
tveir enda f fmaluni, men 
torført er at siga akkurát 
hvør.

Heðin hevur besta stríðs- 
andan og megnar best at 
spæla í mótvindi. Hinir báð- 
ir eru sterkastir í viðvindi og 
kunnu fella saman f mót- 
vindi. Tfskil er torført at 
seta nøvn á fmalistarnar í 
einmansleiki hjá monnun- 
um.

13 borðtennisfínalur á Hálsi
Kappingarárið í borð- 
tennis er eisini farið at 
halla. í dag verða semi- 
finalur og finalur leik- 
tar í øllum deildunum í 
ítróttarhøliini á Hálsi í 
Havn. Og eingin torir 
at spáa um FM-vinn- 
aran í einmansleiki hjá 
monnunum. Henda 
finalan verður spæld 
klokkan 14.15.
DIA MIDJORD

Kappingarnar í einmans- 
leiki og tvímansleiki eru nú 
eftir at spæla í borðtennis 
hjá øllum deildum. Yngru 
liðini og meðaldeildin hava 
leikt seg fram til semifinalur

og finalur, og hesar verða 
leiktar allan dag. Byrjað 
verður við fmalum kl. 9.30.

Stórur spenningur
Innleiðandi dystirnir í 
meistarabólkinum byija kl. 
10.00. Verandi meistari, 
Jákup Hansen, er ein av fav- 
orittunum í ár. Kortini er 
torført at meta dagsformin 
hjá honum, men roknað 
verður við, at hann kemur 
langt í kappingini.

AB hevur eisini fleiri 
sterkar leikarar, ið avgjørt 
fara at gera seg galdandi. 
Fleirffaldaði meistarin, Pet- 
ur Niclasen, ið hevur verið 
okkara sterkasti leikari tey 
seinastu árini, verður ringur 
at syfta hjá hinum leikar- 
unum. Birgir Carlson er eis- 
ini væl fyri í løtuni, og Eyð- 
un Luid hevur eisini onkur-

tíð gjørt ein vørr í einmans- 
leiki.

Ein annar AB-ari, ið eis- 
ini fær gott skoðsmál, er 
Bergur Jacobsen. Hann er 
ungur og evnaríkur, og hev- 
ur ment seg ómetaliga nógv 
seinasta árið. Sagt verður 
um hann, at hann spælir við 
stórum sjálvsáliti og kann 
vinna nærum allar, um tað 
gongur honum til vildar.

Aðrir leikarar, ið eisini 
kunnu koma uppá tal sum 
favorittar, eru: Finnbjøm 
Zachariasen úr Streymi og 
teir tríggir uppflytaramir úr 
meðaldeildini. Hans
Hammer. Vilmund Jacob- 
sen og Fríði Jensen.

Nógvar um boðið
Hjá kvinnunum hevur 
sterkasti kvinuligi leikarin 
seinastu árini, Anna Peter-

sen úr Streymi, lagt battið 
uppá hyllina eina tíð. Og 
nógvar eru tær, ið vilja 
sleppa í fremsta røð ístaðin. 
Serliga hevur gentudeildin 
havt fleiri sterkar leikarar.

Kortini verður mett, at 
steypið hjá Onnu verður 
verandi í húsinum, tí Maria, 
lítlasysturin er eisini væl 
spælandi. Hon er bert 15 ára 
gomul, men hevur longu 
drúgvar royndir innan borð- 
tennis. M.a. hevur hon leikt 
ein landsdySt fyri Føroyar.

Elinborg Nygaard og 
Juanna Joensen úr TBF eru 
eisini útnevndar favorittar 
hjá konufólkunum. Paula 
Eikhólm og Kirstin Hansen 
úr Streymi eru eisini knáar, 
so torført er at siga, hvør 
vinnur einmansleikin hjá 
kvinnum.

»Altjóða Fótbóltur« drigið 
tíggju vinnarar higartil
Undirtøkan er framúr- 
skarandi góð, sigur 
Stuðulsbólkurin Al- 
tjóða Fótbóltur, ið hig- 
artil hevur savnað 
55.000 krónur inn til 
føroyskan landsliðsfót- 
bólt, nú tiltakið hevur 
verið í gongd í meira 
enn tvær vikur.
Tiltakið at savna pening inn 
til landsliðsarbeiðið hjá fót- 
bóltssambandi Føroya, ið 
Stuðulsbólkurin Áltjóða 
Fótbóltur hevur tikið stig til, 
hevur nú verið í gongd í 
góðar tvær vikur.

Ikki kann sigast annað, 
enn at undirtøkan hevur 
verið avbera góð. Higartil 
em 55.000 krónur komnar 
inn gjøgnum ta serligu luta- 
seðlasøluna, ið fer fram við 
girokortum.

Fyrstu luttakaramir í hes- 
um tiltaki hava eisini verið 
við í tveimum dráttum um 
vikuvinningamar, ið verða 
drignir hvøija viku. Hetta 
verður gjørt á tann hátt, at 
eina ferð um vikuna verður 
drigið millum allar teir inn- 
komnu seðlamar um 
smærri vinningar.

Tann fyrsti av hesum 
dráttum var íyri viku síðani. 
tá fímm luttakarar vunnu 
hvør sín vinning.

Hesa vikuna hevur Stuð- 
ulsbólkurin Altjóða Fót- 
bóltur aftur drigið millum 
innkomnu seðlamar, so 
fimm luttakarar aftrat hava 
vunnið vikuvinningar

Nýggir vinnarar
Tey fimm hepnu eru: Petra 
Arge, Tinghúsvegi 59, 100 
Tórshavn, hevur vunnið eitt 
gávukort upp á 300 krónur, 
Finnbjørg Joensen, undir 
Brúnni 18, 700 Klaksvík, 
hevur vunnið eitt gávukort 
upp á 200 krónur, Malan 
Eliasen, 370 Miðvági, hev- 
ur vunnið ein venjingarbú- 
na, Miijam Johannesen, í 
Svanga 5, 100 Tórshavn, 
hevur vunnið ein fótbólt, og 
Thorstein Mortensen,
Stengarvegi 34, 700 Klaks- 
vík, hevur vunnið atgongu- 
merki til fyrsta heimadystin 
í EM-kappingini.

í komandi viku eru so 
nógvir halgidagar, at tað 
nærum er ógjørligt at draga 
og fáa tað nóg væl út í fjøl- 
miðlunum, so tí verður 
komandi vikan løgd saman 
við tí næstu, og tá verða ikki 
minni enn tíggju av teimum 
smærru vinningunum við.

Lutaseðlamir eru giro- 
kort, ið liggja frammi á 
posthúsunum knng landið, 
og sum eisini vórðu borin í 
húsini kring landið, tá til- 
takið byrjaði.

Á girokortinum ber so til 
at seta kross út fyri so 
mongum nummrum, ein 
hevur hug at hava við í 
dráttinum.

Mikudagin 4. mai verður 
so drigið um teir tíggju stóru 
høvuðsvinningamar, ið eru 
ferðir við landsliðnum til 
allar EM-útidystimar, Dan- 
markarferð við Atlantsflog, 
olja frá Shell. Danmarkar- 
ferð við Norrðnu, Skot-

landsferð við Smyrli og at- allar EM-heimadystimar á 
gongumerki til eitt húski til Svangaskarði.
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T a l v a n 200.000 ----
h e r  v l &  
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