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A L I T A N D / TIÐINDI

Islendingar æ tla at keypa
og virka físk í Føroyum

7 k r.

*

Tad er lápi fiskaprísurin í Føroyum, id er orsøkin til, at íslendingar
hava fingió hug at keypa og virka fisk í Føroyum. Fyribils hevur ein
islendsk fyritøka, ísbúð Ltd., kanna m øguleikarnar fyri at fáa høli í
Fuglafirði, Runavík og í Klaksvík.
GRÆKARIS P J U H H IT S M A U N fS S K N _______

Islendinnar, ið umhoða fyritøkuna ísbúð
I.td., halda fiskaprisirnar vera sera lágar i Føroyum. S<i lágar meta teir prisirnar vera, at teir meta seg kunna gera
kvettið. T i eru teir sinnaðir at leiga ella
kevpa bygningar, sum kunnu hrúkast til
flakaskering. Fyribils hava teir fingið í

boði ein 700 ferðmetrar stóran bvgning i
Runavik til endamálið
Sum skilst er Isbuð Ltd. i tøttum samstarvi við amerikonsku fyritøkuna Coldwater.
Stjorin á Faroe Seafood, Poul Michelsen. hevur ikki hoyrt um, at ísbuð Ltd.
hevur jetlanir at gera innras- i Føroyum. Men hann sigur, at áhugin fyri at

koma hendanvegin er storur.
- Tað eru ikki bara islendingar, ið visa
hendan áhugan. Ahugin vísir seg ur
øllum ættum, sigur Pbul Michelsen
Hann hevur frætt, at ein onnur
islendsk fyritøka, SIF, ið serliga virkar
saltfisk. hevur havt ætlanir at virka
saltfisk í Føroyum. Hann veit kortim
ikki, hvussu langt hesar æ tlanir eru
komnar.
Poul Michelsen heldur ikki. at fiskaprisirnir eru orsøk til, at so nogvar
utlendskar fyntokur eru sinnaðir at
virka fisk i Føroyum. Orsøkin er heldur
tann, at sam felagið sum heild iiggur í

nndaleypi. Onki skil er a nokruin. og
ongin veit, hvussu samfelugið kemur
burtur ur buskaparligu kreppuni.
- A lt ov litið skil er i tí heila Førovingar hava til dømis ongan møguleika at
koma inn a íslendska og norska marknaðin. Men tað visir seg, at øll kunnu
koma hendanvegin. sigur Poul MichelHann heldur, at endnr tað við. at utlendingar vvirtaka fiskaarbeiðið í Føroyum.
so sindrast alt samfelagið.

Flogvøllurin
í Vágum
kannast
D anska ferðslum álaráðið og landsstyrið
hava gjørt av at seta
eina nevnd, sunt skal
kanna moguleikarnar fyri at útbyggja
breytina og landingarbjálpitolini á fiogvøllinum.
G eoku L. E exeb&BK_
T á Jan Trøjborg, danskur
ferðslumalaraðharri var a
vitjan seinast. var tað
millum annað fyri
at
viðgera eina møguliga
útbvggm g av flogvøllinum i Vagum
Kjakið kom to skjott at
snugva seg um hvar ein
nvggjur tlogvøllur skal
i'gW i'
Men nu fyn liggur eitt
úrslit av vitjanini, sum
varð kunngjørt i gjar.
Teir baðir ráðharranir,
Snmal Petur í Grund og

Jan Trøjlxirg hava avgjørt
at seta eina nevnd. sum
skal kann m øguleikarnir
fvri eini utbygging av
flogvøllinum i Vagum.
K anningam evndin skal
i tvrstu syttu
kanna
møguleikarnar
at
útbyggja
landingarhjálpitólini og breytnetið.
M<‘tm gar skulu gerast
av kostnaðinum og at
gera ein gliðubrevt so
reglusemið upp a flogv-øllin verður betrað.
Eisim skulu m etingar
gerast um kostnað, um
verandi lendingar- og
frafaringarbreyt við 2(K)
metrum, so hon samanlagt gerst 1450 m etrar
long.
Maersk Air. Atlantic
Airw ays og Icelandair.
Eisini skal nevndion samraðast við donsku verjuleiðsluna.
1. februar 1997 skal
kanningin vera liðug.

Lopra fingið
7 mió. aftrat
Tey nítjan oljufeløgini, sum eru saman
um boringinti i Lopra, hava latið 7 milliónir aflrat til ætlanina í Lopra. Sostatt
er figgjarætlanin víðkað við 25 prosentum.
P tA M iu j o r d ................... .........

R e g in V a g a d a l >in u e tio n - a V e s ta n s te v n u i sum m ar. N ú skal hann h e ilt til M a u r itiu s a t r o y n a seg
m óti 23 ø ð ru m um h e iti »H e im s in s S te r k a s ti M a ð u r
Mvnd j<i» Kr vang

í B L A Ð N U M í DAG

væl nøgd við úrslitini, ley
fáa ur undirgrundini
Tey nitjan oljufeløgini
hava fyri kortunt játtað at
viðka figgjarætlanina við
25 prosentum ella 7 milliardum, so boríngin kann
gjøgnumførast ollum til
vildar.
l'pprunaæ tlanin var 2H
m illiónir
krónur,
og
sostatt er figgjarætlanin
komin upp á 35 m illiónir
krónur.

Tað tykist sum um Ixiringin í Lopra higartil hevur
hepnast stak væl. I hvussu so er, eru oijufeløgini

Sjónleikur er
hennara livibreyð

Seinastu árim hevur Birita M ohr havt sjónleík sum
sitt yrki i sjonleikabólkinum G R IM U Nu er hon aftur á veg upp á pallm við D ario F o-leikinum »V(ðopið hjunalag Vít hava hitt hesa havn a rkvin n u n a
og spurt. hvat fæ r hana at verða verandi i einum
yrki, har smør á breyðið ikki e r nokur s jálvfylgja
Vlðskerin

Aberdeen-leiðin á
privatar hendur
Sam ráðtngar eru i løtuni við p riva ta r um at kom a
upp i eitt partafelag, sum skal røkja sig lin g in a m illum Føroyar og Aberdeen H etta hendir, nú Teistin
er seldur til Italia. og Sm yril e r s ettur inn í S uðuroy-

arsiglingina
Siða 4

Landsstýrið: Jorleif
Kúrberg ikki uppsagdur
hetta skúlaárið
E ilif S am uelsen. landsstyrism a ð u r við skulam álum
kem ur at avgera lagnuna hjá Jørleifi K úrberg Talan verður ikki um at siga læ raranum upp frá
degi til dags Jørleif arbeiðir sum læ rari á skulanum o g verður eisini restm a av skulaárm um , sigur
landsstýrism aðurm
Síða 4

Fleiri umsóknir til
stjórastarvið á
Fiskamarknaðinum
M ánadagin er sem asta freist at søkja sta rvið sum
stjóri á F iskam arknaði Føroya. Longu nú hevur
nevndin fin g ið fleiri um sóknir
S ið a 3

Umberto Ðossi
ætlar at loysa
Leiðarin i italska Liga N ord-flokkm um U m b e rto
Ðossi. ger nu alvara av hótta n u n u m hja sæ r um at
gera norðuritalia til eina sjálvstø ðuga tjóð, ó hefta
av Rom Italski forsæ tisraðharrm R om ano P rodi
ávarar Bossi ím óti at gera nakað tilfkt, m en Liga
N ord-leiðarin letst ikki um vón
Siða 8

DAG SINS
R Æ TTUR

R e g in sk al n ú k ap p ast
við heim sins sterk astu
Væ leydnaða kappingin í Skotlandi i
sum m ar gav Regini
V ágad al møguieikan
at kappast við adrar
um at gerast heimsins sterkasti madur.
í d ag fer hann til
M auritius at kappast við 23 aðrar.

\

Fyrrapartin í dag fer 26
ára gamli, 182 sentim etrar langi og 132 kilo tungi
Regin Vágadal av landinum við kos móti oynni
Mauritiua i indiska havinum eystan fvri Madagaskar.
Har skal Regin kappast
við 23 aðrar kempur um

at gerast heimsins sterkasti maður.
- M álið bj® mær er at
koma viðari til finaluna.
A llir 24 luttakaram ir eru
býttir sundur í fýra bólkar. og tveir úr hvørjum
bólki sleppa víðari, sigur
Regin, ið annars er rættiliga bjartskygdur undan
kappingini. ið er hansara
næsta á altjoða stigi.

- Júst nú eri eg so væl
fyri. sum eg ikki havi verið fyrr, og harattrat hóska
kappingarnar mær sera
væl. Hóast mína stødd eri
eg rættiliga kvikur, og tað
er ein fyrimunur. tí flestu
kappingam ar snúgva seg
um at klára ymist innan
fyri so stutta tíð sum gjør
lig t.
L e s i ó á s íó u 7

MÁNADAG 16 .OO.:

H a k k i b u f f u r v / lc y k i

TÝSDAG 1 7 .09.:
P a p rik a g rý ta

MlKl'DACi 18 .09.:
H J A L P E IN U M B A R N I !

JA eg vil geva
< 120 kr um
manaðm so at
barnborn
gongur i skula og tær sjukra
tryggmg Mynd navn og toð
ingardagur og stutt familjutrá
greiðing verða send til mm

R u n e t t c l la
ti » k a f r i k a d c l lu r

FRIGGJADAG 20.09.:
E ft irg jo rd d u n n a

LFVt.ARDAG I I . 09.:
f'.o rd o n H lc a u
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Feløgini latid 7 mió. kr.
aftrat til Lopraætlanina
Tey 19 otøufeløgini, ið
hava sligið seg samam
um verkætlanina í
Lopra, hava váttað,
at tey vilja víðkað
fíggjarliga partin vid
‘25(/f av upprunakostnaðinum Fíggjarætlanin er sostatt vaksin úr
28 upp í 35 milliónir.

P lA M lW »M > __________
Hvussu teir tulkað upplysingamar úr boriholinum í
Ixipra er ein spumingur.
Kin annar spurningur í*r,
hvussu tulka føroyingar
tað. at oljufeløgini hava
goðkent at víðka figgjarætlanina 25 prosent, so
iKiringin kann gjøgnumførast øllum til vildar

BfiATE L. JENSEN_____
Mánadagin byrjar ein
stórur arsfundur, sum
hevur við bøm og ung at
gera, í Foroyum
Tað er felagið -Foreningen a f Danske Dagninstitutioner for Iwm og
unge«, sum skipar fyri
arsfundinum, og huiu í
tattum samstarvi við
leiðaran á Føroya Bamaheimi. Solrun Jacobæus.
hevur fingið í lag, at
fundunn verður hildin t
Føroyum hesaferð.
Or Danmark tnánadagin koma 170 luttakarar við Atlantic Airways
og Maersk Air, sum
greiða flutningin t felag
bæði hendavegin og tá
luttakaramir friggjadagin skulu heim aftur.
Umframt donsku luttakaramar eru 27 luttakarar úr Føroyum.
Hetta er fyri tað mesta
umboð fyri bamvemdirnar ymsa staðni í landinum.

Gistingarhúsini
á tremur
Ráðetevnan fer fram
næstan alla næstu viku.
frá mánadegi til og við
hóødegnum.
Karmur um stóra árafundin hja -Foreningen
a f Danske Døgninstitu-

tioner for bøm og ungeverður allar fundardagarnar Hott*l Føroyar, har
eisini ein partur av luttakarunum skulu gista.
Kestin gistir a Hotel
Hafnia og a Sjómansheintinum i Havn.
Høvuðsheitið a fundinum, sum gongur sum ein
reyður tráður allan vegin
gjøgnum hesar dagamar.
er
Stovns-mentan
í
Norðurlondum, ið fevnir
um teir stovnar. ið taka
sa*r av bømum fulla tíð.
ikki dagstovnar, og teirra
arbeiði við hømum og
ungum.

2 føroyskir
fyrilestrahaldarar
Tá tikið verður saman
um eftir fundarlok i
næstu viku. skal úrslitið,
sum kemur burtur hesum, verða grundarlagið
undir tí. sum teir a
donskum kalla -døgnm
stitutionskulturens betydning for bøms opvækst
Umfraint danskar fyrílestrarhaldarar.
fara
l>æði Maijun Sigurðsdóttir frá Almannastovuni og Sólrun Jacobæus.
leiðari á Føroya Baraaheimi, at greiða frá teimum tilboðum, ið føroyskir
stovnar hava at veita
børnum, sum styttri ella
longri tiðarskeið mugu
bugv a har.

Hugt at Barbuumhvørvinum
Um onkur løta verður, tá
luttakararnir
kunnu
taka sær av løttum, verður onkur útferð gjørd,
m.a. at hyggja at umhvørvinum. har upptøkumar til Barbu og harra
Pál verða gjørdar i løtuni.
Tá ársfundurin verður
settur á Hotel Føroyum
mánakvøldið. verður tað
landsstýrismaðurin í alrnanna- og heilsumálum,
Axel H. Nolaøe, ið fer at
haida røðu.

- Vit hava fyri kortum
fingið játtan frá teimum
nítjan oljufeløgunum, at
tey vilja rinda meirkostnaðin á 7 miiliónir krðnur,
sum tað kemur at kosta,
um vit skulu gjøgnumføra
Ixiringina øllum til vildar,
sigur Am e Rosenkrans
Larsen.
Upprunaliga var verkætlamin mett at kosta 28

milliónir krónur.
- A t oljufeløgini vilja lata
meiri pengar, er ein staðfesting av, at tey vilja hava
verkætlaninu
gjøgnumførda. Annars vildu tey ikki
skotið fleiri pengar inn í
ætlanina, sigur Am e Rosenkrans l.arsen frá Dopas.
Hann sigur víðari, at
oljufeløgim em sera va*l
nøgd við geologisku upptys-

H i U 'U U C t ItX 't t l U Q

ingamar, sum komnir eru
fram í Ixtpra. Men um middagsleitið í gjar komu ongar upplysingar um telduna
- I løtuni liggur alt stilt,
ti i Ixipra verður bíðað eflir
einum eykaluti. Men so
skjiitt hesin er komin, byija
vit aflur at Inira, sigur Am e
Rosenkrans Larsen.

J ø rleif K úrberg:
E g kann ikki gevast
uttan uppsøgn

Rúgvusmikil ársfundur
u m bøm
ogim g
Mánadagin verda
rutuflogforini á
tremur við fólki,
sum skulu taka lut í
ársstevnuni hjá
donskum stovnum,
sum eitt tíðarskeið
taka sær av børnum
og ungum, ið ikki
kunnu búgva heima/
170 luttakarar
koma úr Danm ark
og 27 úr Føroyum.
Karm ur um ársfundin, sum byrjar
mánadagin og endar
hóskvøldið, verður
Hotel Føroyar.

í hvussu so er, eru føroyingar spentir um urslitið í
Lopra. Og tað ger tað ikki
minni spennandi, at almenningurin ongar upplýsingar fær frá serfrøðingunum í Ixipra
A m e Rosenkrans Larsen
frá Dopas sigur, at oljufeløgini avgjørt eru áhugað í,
at boringin verdur framd
eflir ætlanini.
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JørleifKúrixirg,
lærari í Sankta Frans
skúla, er í eini ltígnari
støðu. Hann er ikki
settur í fast starv sum
lierari á skúlanum, og
hann er heldur ikki
uppsagdur í starvinum, hann hevur havt
í mong harrans ár.
D i a M id j o r d ___________
Jørleif Kurberg møtir í
skútanum um nmrgnarnur
og røkir sina undirvisingaskyldu motvegis næming-

Landsstýrid: Jørleif
ikki uppsagdur
hetta skúlaárið
Eilif Samuelsen, landsstýrismaður við skúlamáluni. kemur at avgera lagnuna hjá Jørleif Kurberg.
- Talan verður ikki um
at siga læraranuni upp
frá degi til đags. Jørleif
arbeiðir sum lærari á
skulanunt og verður
eisini restina av skúlaárinum, sigur landsstýrismaðurin.
PlA Mlí)J<JRl)__________

Landsskularáðið
hevur
havt myndugleikan at seta
lærarar i fast starv við før
oyska tólkaskulan. Kin av
síðstu samtyktunum hja
ráðnum var, at Jørleif Kúrberg ikki skuldi setast í
fast starv eftir grein 40 i
logini. A ólavsøku kont
nyggja raðharraskipanin i
gildi. og Landsskúlaráðið
bleiv søga. K ilif Samuelsen.
landsstyrismaður
við
skulumulum. hevur nu
endaliga orðið í hesum
sambandi.
- Tá Jørleif Kúrberg ikki

kann vera settur í fast
starv eflir grein 40, so má
hann fáa ein uppsøgn.
Hesa uppsøgnina ma eg
skriva honum. sigur E ilif
Samuelsen.
Kortiiu verður einki gjørt
við malið i løtuni, ti sakførarin hja Jørleif Kurlierg
hevur biðið landsstýrið
stt*ðgað við matinum. Sakførarin hevur fíngið alt tilfarið t malinum og ynskir
at konta við eini skrivligari
fragreiðing. ið skal undirbyggja kæruna send er
iandsstýrinum.

European Business Game
I dag. leygardagin 14. september 1996, verður farid
undir eitt nýtt undirvísingartiltak á øllum miðnámsskulunum. Undirvisingartiltakið letur samstundis
hurðamar upp fyri nýggjuin
og øðrvisi samstarvi millum
vmnulív og miðnámsskúlar.
Allir lærarar á miðnámsskulununi. sum hava áhuga
fyri at vera við í nyggja
undirvisingartiltakinum.
eru i dag saman i hølinum
hja Føroya Banka. Eisini er
Mads IVter Villadsen, lærugreinaráðgevi i vinnulivsbúskapi í Dunmark. við á
fundinum.
Undirs isignartiltakið rópast KBtí (European Business Game), og er tað ein
verkætlan, sum næmingar á
miðnámsskúlunum f lx>lkum við 3-5 næmingum skulu
kappast um við sUiði í einum

góðum vinnulivshugskoti at
stovna eina tiktiva fyritøku
Tann bt*sti Ixilkurin i Føroyum hann verður fúnnin í
apríl mánaði - fer til
europeisku tinaluna. sum
verður i Ihlhao síðst í juni
mánaði 1997
Endamálið við EBG er at
geva næiningunum kunnleika um, hvat og hvussu ein
skul gera, tá ið farið verdur
undir at stovna virki Næmingarnir skulu igjøgnum ta
somu inannagongdina, sum
vanligir íverksetarar skulu
igjøgnum: munurin er, at
teir hava møguleika at gera
feilir, uttan at avieiðingarnar verða obøtandi. T.d
skulu teir gera fíggjarætlan.
gera rakstrarætlan. kanna
marknaðin, gera ætlan fyri
framleiðslu- og marknaðarførslu og gera joint-venture
avtalu við ein EBG-bóIk f

einum øðrum evropeiskum
landi.
Iæikluturin l\já vinnulívinum, herundir eisini peningastovnunum, er at geva
na*mingunum góð og professionell ráð, so teir fáa
greiðan kunnleika um tey
krøv, sum í dag verða sett
einari vælvirkandi fyritøku.
Tað tætta samstarvið við
vinnulívið skal gera verkætlanina realistiska, samstundis sum hon upp á
longri sikt skal elva ungfotki
til at fara undir at stovna
egna fyritøku.
I hinum norðurlondum
verður í dag innan skulaskap nógv tosað um, at
na*mingamir noyðast at
broyta hugburð viðvikjandi
arlieiði. Skulaskipanin má
og skal leggja upp til. at
næmingarnir gerast sjálvbjargnir. eisini tá ið tað snýr

unum. hóast hann ikki
hevur fingið løn fyri seinastu
tveir
mánaðirnar.
Men lønma fær hann so í
næstum.
- Tá eg ongantið eri uppsagdur i starvinum, so
kann eg ikki bara fara
heim. sigur Jørleif Kúrberg.
Lærarin í Sankta Frans
skula heldur mannagongdina i málinum vera so
løgno, at hann avgjørt ikki
a*tlar sær, at málið uttan
vídari skal fara aftur við
borðinum.

Børnini eru gíslar

Tíverri er tað eingin, sum
hugsar um børnini í hesum
stnðnum.
Allir
partar
vaska hendur og siga: F]g
kann ikki gera nakað við
støðuna.
Av
ymsum
ohepnum
orsøkum. so er Jørleif Kurberg triði flokslærarin hjá
einum 7. flokki seinastu
fyra árini.
F'oreldrini hava ttskil
mótmælt til awarðandi
myndugleikar. I skrivi vísa
foreldrini ónøgd við, at ein
lærari verður settur við
skúlaarsbyrjan, sum kanska skal ur starvi nakrar

vikur seinni. Um so verður,
gerast næmingamir gislar
í einum stríði, sum teir ikki
eru partur av.
Dimnialætting
hevur
tosað við foreldur at Iiørnum í sjeynda flokki, sum
hava Jørleif Kurlærg til
flokslærara. Sagt verður, at
bømini vóru í ómetaliga
ringum lag, tá tey í seinastu viku komu heim úr
skúlanuin. Tey høvdu tá
fíngið iKiðini fra flokslæraranum, at hann kanska ikki
kom aftur í skúla.

Ikki hlukaður út
E ilif Samuelsen sigur víðari. at tað er tann setandi
mvndugleikin. ið skal loysa
læraran úr aftur starvinum.
Men tað fyriliggur
einki progv, at Jørleif er
settur í starv sum lærari,
sigur Falif Samuelsen.
Upp á fyrispuming um
landsstyrið
ikki
kann
skera igjøgnum og koma til
eina
niðurstøðu. sigur
landsstynsmaðunn, at tað
verður gjørt so skjott, sum
kæran fra sakføraranum er
avgreidd
Kndaliga støðan verður
tikin út fra eini heildarmeting av málinum. Men
tað er greitt, at Jørleif fer
ikki ur starvinum fra degi
til dags. Hann fer t hvussu
so er at undirvísa i skulanum restina av skúiaárinum. Hetta skylda vit læraranum og fýri ein part
eisini
bømunum, sigur
E ilif Samuelsen

seg um at útvega sær
arbeiði. Teir skulu ikki alast
upp til lønmóttakarahugsan. Teir skulu læra, at teir
sjalvir kunnu gera nakað, at
teir sjalvir kunnu og noyðast at taka egið liv í egnar
hendur Teir skulu ikki
venjast við, at onnur skulu
loysa teirra problem.
KBG er ein máti at geva
næmingunum eina realistiska fatan av, hvussu tað
kann lata seg gera sjalvur at
fara undir at byrja eina

fýntøku við støði í skilagóðum kunnieika um vinnu
livið.
Tað er hugagott at síggja,
hvussu vinnulív og peningastovnar aktivt stuðla tí
ungdómi. sum hevur áræði
at ganga nyggjar vmnuveg
ir. Skulu vit hava gongd
atlur á samfelagið, og tað
skulu vit. er neyðugt. at ungdomurin fær kunnleika til
og ahuga fyri at fara undir
vinnulivstiltøk
Ein stýringarbolkur upp á

fyra fólk er settur at samskipa EBG. í styringarbálkinum eru limir úr Føroya
Arbeiðsgevarafelagi.
peningastovnunum, miðnámsskulunum og Skulafyrisitingini,
upplýsir
Claus
Reistrup vegna stýrisbólkin
í tiðindaskrivi
EBG-stuðlar í Føroyum
eru: Føroya Arbeiðsgevarafelag. Føroya Banki. Norðoya Sparikassi og Suðuroyar
Sparikassi

