
Nótabátarair nógv burtur úr 
makrelveiduni undir Føroyum
Prísurin á makreli er tvífaldaður síðan seinasta ár og liggur í løtuni 
millum 5 til 5,50 krónur fyri kilo. Nótabátamir royna í løtuni norðan 
fyri Føroyar. -  Marknadurin er nógv betri, tí kvotumar eru so nógv 
niðursettar og tí eystanlondini keypa nógv meira enn tey nakrantíð 
aður hava gjørt, sigur Arne á Hógvu, skipari á Krúnborg
Dia  M iojoru_____________________________

Hetta er tiðin, tá notabátarmr royna 
eftir makreli undir Føroyum. Undanfar- 
in ár hevur marknaðurin ikki verið góð-

ur, men nú er rættilig vend komin í.
Seks av notabátunum -  Norðborg, 

Krunborg, Trondur i Gøtu, Jupiter, 
Christian i Grótinum og Finnur Fríði -  
royna í løtini norðanfyri og í ein land-

nyrðing úr Føroyum.
Vit høvdu skiparan á Krunborg i tele- 

fonini 1 gjar, tá teir landaðu á eini av 
smáoyggjunum uttanfyri Álesund. Arne 
á Rógvu sigur. at teir fyri seinastu lasti- 
na a 215 tons fingu uni 900.000 krónur. 
Og tað er ein góður prísur.

-  Tað er torført at varðveita goðskuna 
á makrelinum og tiskil er bert talan um 
smaar nøgdir Hann er bleytur og tiskil 
ber ikki til at fylla nógv í tangarnar, 
sigur hanu

Arne sigur viðari, at i fjør var kanska 
meira at fáa av makreli, men prisurin 
var nogv verri. Fyri støddina sum fæst i 
dag er prisurin millum fimm og hálva- 
sættu krónu. Og tað fæst meira og meira 
fyri makrelin í dag. Somu tið í fjør var 
prísurin undir tiggju krónur kilo.

Arne á Rogvu sigur, at príshækkingin 
stendst av, at kvoturnar eru so nógv 
niðursettar og eystanlondini t dag keypa 
nogv meira av makreli, enn tey nakran- 
tíð hava gjørt.

N ó g v  rósand i o rð  til um hvørvissk ip id
Umhvørvisakipið, sum Tórshavnar Skipasmiðja hevur bygt, fekk 
nógv rósandi orð á vegnum, tá thailendingar royndu tað í gjár
Nyggja skipið hevur fin- 
gið navnið -Densuddhi, 
og var í gjár ein royndar-

túr, har tey sum skulu 
brúka tað í ti dagiiga. 
vóru við.

Nógvar talur vóru biid- 
nar umborð, og bóru tey 
skipmum alt gott. Alt

virkaði sum tað skuidi. 
Thaiiendsku myndug- 

leikamir høvdu heili sjey 
fólk við á turinum. -  Vit 
eru errin, søgdu tey.
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Føroyskt gjaldoyra  
bædi gott og ringt
Um Føroyar fingu 
egid gjaldoyra, so- 
leiðis sum danskarar 
hava ætlad, hevði tað 
havt bæði fvrimunir 
og vansar við sær, 
heldur stjórin á Hag- 
stovu Føroya, Bjam i 
Olsen.

U n i A kge____________________

Hagstovustjórin nevnir 
sum dømi um ein fyri- 
mun. at hevur eitt land 
hall á gjaidsjavnanum, so 
feilur gjaldoyrað i virði. 
Tað vil siga. at tað verður 
dýrari at keypa vørur 
uttanlands.

-  Á henda hátt hevur tú 
eina sjálwirkandi meka- 
nismu, sum sigur frá, nær 
galið er við húskapinum.

og tú kanst siga, at høvdu 
vit egid gjaldoyra i áttat- 
iárunum, so høvdu vit 
neyvan komið so illa fyri, 
sum vit komu. sigur 
hann.

Vansar eru eisini við 
egnari gjaldoyraskipan. 
Møguleikin fyri spekuia- 
tión við føroyskum gjald- 
oyra er til staðar, og hetta 
er ein vandi, tí verður 
nógv spekulerað, ávirkar 
tað gjaidoyrað, sum aflur 
hevur ávirkan á allan 
buskapin, sigur hagstovu- 
stjórín.

Hann visir inni i blaðn- 
um a, at tað er ikki van- 
ligt i hesum døgum at 
gera smá gjaldoyraøki. 
Gingið verður heldur hin- 
vegin. Stór gjaldoyraøki 
koma undan kavi, og 
besta dømið um hetta er 
ES. Les ið  á sídu 4

So gekk ikki 
meir hjá Simonu
Tað eyðnaðist ikki 
ungu Argjagentuni 
Simonu Midjord at 
gera seg rættilga 
galdandi í kappingini 
Supermodell 1996.
Kappingin Supermodell 
o f the Year, sum var í 
Bella Cetrinum í Keyp- 
mannahavn mánadagin, 
gjørdist ikki gjøgnum- 
brotið hjá Simonu Mid- 
jord.

Unga Argjagentan kom 
ikki vtðari til seinna um- 
far. Kappingin var skipað 
soleiðis. at seks gentur 
sluppu víðarí, og Simona

var ein av teimum óhep- 
nu, sum varð sáldað frá,

Dreymurin um at ger- 
ast raodell. er tó ikki 
brostin enn. Bara tað at 
vera úttikin tii endaum- 
furið í einari so stórari 
kapping. er ein heiður í 
sær sjáivum, so nú verdur 
spennandi at vita, hvat 
Simona heidur um úrslit- 
ið.

Av redaktiónini hjá Alt 
for Dameme. sum skipar 
fyrí kappingini. frætta 
vit, at nógvar av gentu- 
num, sum hava verið við í 
tílíkum kappingum, sein- 
ni gerðast modellir. Eisini 
tær. sum ikki vunnu. L.L.

í B LA Ð N U M  I DAG

Festivalurin ikki 
so galin
Trettandi jazz-, fóika- og blues festivalunn er nú av, 
og fólk eru farin at leita saer heim. Rættilíga nógv 
fóík vitjaðu festivalin í ár, og tað mundi vera Kim 
Larsen, sum lokkaði tey flestu av húsum, tí hann 
noyddist at hava eykakosert, so nogv vildu hoyra 
hann.

Siða 6

Eyðun í essinum
Listaskálm er i hesum dogum á tremur við málnin- 
gum hjá havnarmanninum Eyðun av Reyni 
Fríggjadagin vórðu dyrnar latnar upp inn i stora 
salin ( gamla partinum av skálanum. og ein lítii- 
látin, men errin tistamaður kundi visa 32 málningar 
fram

Siða 7

Ósemja um 
resultatlønina
Føroya Arbeiðsgevarafelag og Føroya Arbeiðara- 
felag eru ósamd um, hvort almenn starvsfólk skulu 
lønast eftir avrikum. Arbeiðsgevararmr halda tað 
vera eitt gott hugskot, men arbeiðarafelegið óttast 
fyri, at amerikanskir tilstandir fara at valda í Føroy- 
um.

Siða 4

Heilsukreppa 
í Burma
Nyggj frásøgn um heilsuviðurskiftini i Burma gevur 
stjórnarviðurskiftunum ábyrgdina av. at landið er í 
heilsukreppu. AIDS breíðir seg skjótt i landinum, 
og bert ein lækni er fyri hvørji 12.500 fólk.

Siða 6

Heiðursmóttøku 
í Malaysia
Hóast atfinningarnar regna oman yvir hernaðars- 
týrið í Burma, tykist hetta ikki nerva Malaysia, sum 
skipaði fyri sannari heiðursmóttøku. tá leiðarin fyri 
burmesiska hernaðarstýrið kom á almenna vitjan i 
gjár
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Flogfrakt/
Sjófrakt

jBem.
Tlf. 1 2222
Ut sum skal fraklast til og  

úr Foroyum 
Vit avgreiða øll skjol

D A G S IN SR Æ T T U R
MÁNAIMC. I2.o8.:

H akk ibu ffu r v/leyki
TÝSOAU I 3.08.: 

Veiðum ansgrýta
MIKlDAb 14 .08.: 

Roykt mcdistarpylva
HOSDAb 15.08.: 

E ftirg iørd hara
FRKrf.JADM. 16.08.: 
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Eyðun í essinum
Listaskálin er í hesum 
diígum á tremur við 
málningum hjá havn- 
armanninum Eyðun av 
Reyni. Fríggjadagin 
vórðu hurðarnar latnar 
upp inn í stóra salin í 
gamla partinum av 
skálanum, og ein lítil- 
látin, men errin lista- 
maður kundi vísa 32 
málningar fram.

LEIF LÁAD AL

Fyri fyrstu terð hevur Eyð- 
un av Reyni sjálvstøðuga 
listaframsýning í listaskála 
num í Havn Heilir 32 máln 
ingar, allir ur olju, eru stási 
liga hongđir á Ijósu veggir- 
nar i niálningamekkaini í 
Gundadali

Trý sløg
Eyðun av Reyni hevur í 
nokur ár staðið í skugga 
num av pápa sínum Ingálvi. 
ein foroyskur trupuleiki. 
sum ikki hara er kendur 
innan list. Tað. at skula liva 
upp til b*ði pápa og kritisk-

ar hyggjarar hevur óivað 
haft við sær. at Eyðun hevur 
verið noyddur at arbeiða 
uppaftur harðari enn aðrir 
listamenn.

Tað harða arbeiðið hevur 
givið úrslit. Teir 32 máln 
ingarnir eru fyrikomandi. 
fjølbroyttir og eitt sindur 
villir.

Framsýningin kann být- 
ast í tnggjar partar Ein trið- 
ingur er abstraktur, við 
dimmum litum. Hesir máln- 
ingarnir bera brá av djúpum 
tonkum. Hvirlur í huga og í 
náttúru.

Ein triðingur er nteira

Eyðun av Keyni a egnum beinum i l.istaskalanum

naturalistiskur Myndir ur 
gerandisdegnum. av bygd 
og úr bý. Tá tð Eyðun málar 
naturalistiskt, er hctta ikki 
soleiðis at skilja. at hann 
leggur litir á eitt fotografi, 
sum onkur annar. I ti natur- 
alistiska skimast tað villa. 
Sjálvt uni tú sært hvat 
myndin skal vísa. so kann 
Eyðun ikki halda sær Tær 
villu strikurnar spreingja 
rammuna Inn yvir bøin og 
tjøllini oysir hann reyðar 
sólstrálur ella myrkan vind.

Seinasli triðingurin eru 
litfagrar abstraktar myndir 
Sknggjandi gult og reytt 
kappast um at bróta gjogn 
um tað gráa og myrka.

Á eRnum heinum
At Eyðun er sín egin, er 
einki at ivast í. Onkur vil 
óivað skjóta honum í 
skógvarnar. at hann ikki er 
á sama støði sum pápi sin. 
men hetta sær ikki út til at 
órógva hann Hann hevur 
við hesari stóru framsýning 
vist, at hansara list er sín eg- 
in. Hansara stílur er ikki 
nakar Ingolvur II. og um 
fólk hava uð og hug. so 
kunnu tey fáa eina góða lotu 
í Listaskálanum hendan 
komandi mánaðin.

Sum eina litla viðmerk 
ing til skálan. kann sigast. at 
framsynmgin av málning 
um hjá euium listafólki. 
hóskar betur til holið. enn 
tann rúgvan av tilfari. sum 
varð kroyst saman har á 
olavsøku Nú sleppa verkini 
frammat. og Ijósstrálurnar 
rokka hvørju rammu. hvønn 
inálning.

Skipasiniðjustjorin Poul Mohr er her avmyndaður saman við thailendsku sendinevndini framman fyri »I>ensuddhi«

Sendinevndin væl nøgd 
við umhvørvisskipið
F.in sendinevnd vió sjey 
fólkum er komtn til 
Føroya at góókenna og 
royna skipió, sunt 
Tórshavnar Skipa- 
smiója hevur bygt. í 
Bangkok hava tey ver- 
ió illa plágaó av olju- 
dálking seinastu árini 
og tað veróur í slíkari 
uppgávu, at skipió fyrst 
og frentst skal brúkast.

DIA MIDJORD

Fitt av fólkum vóru við, tá

-Densuddhi" legði 
bryggju í gjár til ein roynd- 
artúr.

Thailendsku myndug-
leikamir høvdu sjey fólk við 
á túrinum, eitt nú Wit 
Worakupt. ið er seikallaður 
havnafúti i thailendska høv 
uðsstaðnum Bangkok
Hann skal umsita og reka 
skipið.

Kannegar Boontanon. ið 
er serfrøðingur í innan 
landssigling, var eisini við á 
turinum Hon var stinn í 
enskum og førdi eisim orð- 
ið. Tvey umboð vóru eisim 
fyn umhvørvisnevndina í 
Thailandi.

Og teir baðir. ið konta at 
hava lciðsluna á brúnni og í

maskinrúnnnum. vóru 
sjálvandi eisini við á túr 
inum. Teir skuldu testa tól 
og amboðini á túrinum í 
gjár

Umframt Poul Mohr og 
aðrar i leiðslum á Tórs- 
havnar Skipasntiðju. so var 
eistni forstjorin í Føroya 
Banka. Jørn Astrup Hansen. 
at siggja milium teir inn- 
bodnu

Vii eru errin
- Tað er eingin loyna. at vit 
eru sera væl nøgd við ar 
beiðið hjá skipasmiðjum. 
segði Kannegar. aðrenn tey 
fóru royndartúr t gjar 

í Bangkok hava tey nøk

ur umhvørvisskip. men tey 
eru langt frá líka stór sum 
-Densuddhi- Kannegar 
greiđdi frá, at oljulekar 
hava vundið alt meira upp á 
seg seinastu tíðina, og 
myndugleikamir hava fyri 
kortum avgjørt. al hesin 
trupuileikin skal loysast 

Lógin er endurskoðað, 
aniboðini eru vorðin fleiri, 
tleiri skip verða fingin til 
vega og tað verður munandi 
bvstt um samskiftið millum 
allar partar. eitt nú við far 
telefonum og øðruni

Thailendska sendinevnd- 
in kom sunnudagin og fer 
avstað aftur í dag
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