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ÍF-málverjin 
hevði 
úr at gera
Málmaðurin hjá ÍF noyddist 
átta ferðir inn i málið eftir 
bóltinum, tá fuglfiriðingar 
vitjaðu B36 sunnudagin 
B36 vann 8-3 og er framveg- 
is á  odda i 1 deild við fullum 
stigatali. VB  hevur eisini 
vunnið allar sínar dystir

ítróttur

Tony Blair í 
parti við 
Norðurlondum
Danmark og Svoriki vóna, at 
nýggi bretski forsætismála- 
ráðharrin Tony Blair er f teir- 
ra parti i viðkvæmum ES- 
spurningum. Tony Blair var 
annars friggjadagin á sínum  
fyrsta ES-fundi, og  slapp  
hann sera væ l frá fundinum.

Uttanlandatíðindl 8

Latið
Sersjanthúsini 
fáa frið
Jóhannes av Skarði ger 
viðmerkingar tit ætlanina at 
tlyta Sersianthusmi út a 
Reyn Johannes av Skarði 
harmast um ætiamna og  
visir á, at tað er skeivt at 
skilja husini og vikina við 
sam a navni hvort frá oðrum.

Orðaskifti 9

t  *

Fleyr av ymsum ættum. 
Sólgiottar.

Hitin millum 5 og 10 stig.

AFS-næmingur 
við trolara

Meðan Mahmooda Syed 
hevur verið her surn 
AKS-na-mingur, tievur 
hon verið á Stóru Dímun, 
givið løgmanni cina 
páakalilju og skotið eina

haru. Men tað, henni 
dámdi best, var at vera 
ein túr við trolara.

Helm atiðindi, síða 4

22 b ø m  rým a
S no kri B kknd

Skúlaatriðið í Kollitfirði tier 
nú sínar lýratu álvarsligu 
og ítøkiligu avleiðingar: 
Kftir Hummarfrítiðina 
verða ikki fa>rri enn 22 
nmmingar tiknir út úr 
ukúlanum

Hetta lu ndir, tí f'oreldur 
at heHuni 22 na>mingunum 
við Hkrivliguni Iwiðuni hava 
meldað Inirn nini út úr 
Hkúlanum. Talan er um 
høm i fle.st øllum llokkuin, 
men nerliga gongur tað ut 
yvir 6. flokk, num hevur 
verið nogv friimmi i tjakin 
um.

Haraflrat skil.sl. at onn- 
ur foreldur i Kollafirði um- 
hugna at lata liørn síni fara 
i aðrar skular, um ikki 
broyting kemur ( viður- 
skiftini í .skuhimim

Ambjørn KrÍHtiansen 
skúlanevndarformaður 
váttar, at hesir 22 næmíng-

arnir eru úrmeldaðir, og tí 
ikki koma i nkula eftir 
Bummarfrítíðina.

Annara hevur nkula 
nevndin í Kollafirði funcf i 
kvøld, har henda nýggja 
gongdin í skulast nðnum  
verður eitt av málunum á 
Hkránni.

1 famu viku sendi For- 
eldrabólkurin eitt Hkriv út 
til allar Isirgarar i Kolla- 
firði, har tey greiddu frn 
ymiakum viðurHkiflum í 
Kollafjarðar Hkúla.

Men nú frættist eÍHÍni, at 
onnur folk í Kollafirði em  
farin at savna inn mót- 
undirskriftir, sum geva 
Hin fulla Htuðul til fyrata- 
læraran, Karin Hammer. 
Hvat orðtiljóð er í heHum 
Hkrivi, er ikki greitt enn.

Læruram ir við Felaga- 
skúlan á Oyrarbakka gera 
viðmerkingar til málið inni 
í blaðnum i dag á síðu 9.

Feilíløga hjá Framtaksgrunninum  
bjargað við vaktartænastu
Framtaksgrunnurin hevur orð fyri 
at seta harðar treytir, fyri at 
tryggja sær, at ein íløga kemur aft- 
ur. Men ein av teimum heilt fáu 
íløgunum, burtursaíð frá Fiska- 
søluni og Fiskavirking, mátti 
bjarga sær við at tæna sum 
vaktarskip.
G koru  L. P ktkrskn________________________

Gamli Haná Krik, aum i Humhundi við 
ognarHkifti i 1995 hroytti navn til Nim, 
nkuldi við hjálp fra Fnimtaksgrunmnum

fara á krahha- og havtaskaveiði Men 
longu frá hyrjan gekk galið hja nvggja fel- 
agnum l ’/f Deep Sea Ltd, har Framtaka- 
gmnnurín netti góða millión kronur i 
Hetta avarar til 47,4 prosent av parta- 
peningim

Afturfyri hevur Framtukagrunnurín so 
eÍHÍni fingið ein nevndarlim fyri at týlgja 
við, um íløgan verður fyrínitin sum hon 
akal.

Vit komu nakað illa fr<i byrjan við 
krahbanum, sigur Gudmund Mortensen. 
reiðtui á Nini

So har var einki annnð at gera, enn at 
royna aðrar leiðir, fyri at halda virksemi

num koyrandi. Og bert stutt eftir, at Frum- 
taksgrunnurin fór inn við kapitali, ið 
skulcii stuðla undir eina altemativa vinnu, 
endaði Nim  sum vaktarakip i Non\sjonum 
i tveir mánaðir.

I )g nukað semni hevur felagið so bjóðað 
skipið fram til vaktarakip, inntil antin 
Nolsoyar l'áll keinur i sigling ella nýtt 
skip vc>rður keypt. H ar er einki konuð 
burturúr og Nim  akal nú til Noregs enn 
einaferð sum vaktarakip. Gudmund Mor- 
tensen, rc>iðari, sigur at houst skipið verð- 
ur hmkt til vaktarskip, so merkir tað ikkt, 
at krabbin og havtaskan em  slept.

Niels Dan Veat, stjori í Framtakagrunn-

inum, sær einki gulið i, at eitt skip leggur 
um fyri at klára sínar skyldur. At tað upp- 
mnaliga virksenuð, sum Framtaksgmnn  
urin stuðlaði undir við eini íløgu upp a 1 
nullión kronur, ikki hevur borið til, sær 
hann ikki sum nakran trupulleika Hann 
sigur seg heldur ikki afggja nakra meining 
i at kunngera, hvussu gongst við møguliga 
hrovttum ætlanum.

Tað ræður bara um at fáa tað at bera 
til. Vit hava g)ørt eina ilogu, sum vit vitøa 
havu aftur við avlopi, sigur stjórin i 
Franitaksgrunninum.

Heystfrítíðin  
karm ur um  
jazzfestivalin
Sum eina roynd verð- 
ur árligi >*Jazz-, Fólka- 
og Bluesfeativalurin 
1997« fluttur úr 
august mánaði og 
tveir mánaðir longur 
út á árið.

B eate  L. J k n se n__________

Fyri fyrstu ferð, siðani farið 
varð undn arliga tiltakið 
við -Jazz-, Fólka- og Blues- 
festivalinum , verður tað 
hildið í Norðurlandahúsin- 
um í oktoher mánaði í ár -  
og ikki í august, sum tað øll 
arini frummanundan hev- 
ur verið siður.

Hetta kemst av, at tiltak- 
ið ikki hevur verið sc> nógv 
vitjað Heinastu árini, sum  
av alra fyratan tíð. Helst 
kemst hetta so aftur av, at 
fólk ikki hava so nógvan 
pening um hendi, tá komið 
er út i august mánað, tí tey 
hava brúkt tað mesta av tí, 
tey høvdu spart upp, til at 
halda summarfrí fyri, held- 
ur stjórin i Norðurlanda- 
húsinum, Feter Turtschan- 
inofl'

Kisini liggur hetri fyri at 
fáa kend nøvn hcnda vegin 
uni heysti enn í august, tf 
um heystið koma nógv 
teirTa til Danmarkmar og 
tá em  tey hiliguri at fáa 
kendar -stjørnur- til Føroy- 
ar. Summaraesongin er av 
og lættari er at fáa gest- 
unum innivist.

-Jazz, Folka og Blues- 
festivalurin 1997- kemur 
at at fara fram i heyst- 
fritíóini hesa ferð.

Um  hetta eisini kemur at 
veru so í framtíðini, er 
óviøt. Tað veldst alt um, 
hvuflflu komandi »Jazz-, 
Fólka- og Blueflfefltivalur- 
in- fer at eydnast

N ógv fyrireik ing

Metingar vísa, at bt*rt fiinm 
prosc>nt av teimum vitjandi 
á feativalununum, sum 
veríð hava seinastu árini, 
hava verið Bummargestir, 
meðan restin hava verið 
føroyingar, sum búgva her 

Tað er Brandur Øssurs- 
son, tónleikarí og fyriskip- 
arí, sum av fyratan tíð av 
HÍnum eintingum og einsa 
mallur tók stig til iazzfesti- 
valin, Huni lika HÍðam hev- 
ur veríð hildin í Norður- 
landahÚHÍnum 

Seinnu árini hevur 
Brandur fingið onnur ton- 
lÍHtaáhuguð at hjalpu sær 
við tiltakinum, surn krevur 
nógv og Htórt fýrireikingar- 
arbeiði, ikki minst við at 
fáa kend tónlistafólk 
hendavegin, sum vónandi 
ikki krevja alt ov nógvan 
pening fyri at vera við á 
feHtivalinum, men eÍHÍni 
taka tiltakið num eitt Htórt 
upplivilni hara við at fáa 
høvi at koma til Føroyar, 
Hum tey lítið og einki kenna 
til frammanundan.

Kiehurd llardmann, Ameruda ll«*ss -  í miðjuni -  saman við Olavi tlatun, Musikkskulin, og Bjam a  
Sorensen úr KcM\rasamhandi Foroya

Amerada Hess stuðlar 
tónleiki og kappróðri
Ólavur Hátún, leið- 
ari á Musikkskúla- 
num og Bjarni Sør- 
ensen fyri Ródrasam- 
bandið, kundu sanni- 
liga smílast mána- 
dagin. Krá heilt 
óvæntaðari síðu 
fingu teir stuðul til 
sítt virksemi.
G eorcí L. P ktbhsen

40.(KK) krónur til Musikk- 
flkulan og eitt stasiligt 
steyp til 10-mannaførini 
vorðu i gjár handað av 
Rirhard Hardmann á 
samkomu á Hafnia. ()|ju- 
felagið hevur lagt seg eftir 
at stuðla list og itrotti -  og 
í Føroyum var kapproðu- 
rin tikin framum, ti 
sjógvurin myndar før- 
oyska samfelagið.

Tær 40.(KM) krónur til 
Musikkskúlan komu

sumhcert Ólavi Hatun a 
eitt turt stað, og sktilu 
hrukust til at menna um 
sonevndu fluzuki-frálæru- 
na. Dengamir fara í ein 
gm nn til keyp av 
fjoðførum, sum eru ogvu- 
liga serstøk

Henda suzuki-frala*ra 
hyggir a eina uppfatan, 
sum ein maður við nav- 
ninum Kuzuki koni við. 
Hann hc>It, at l>tfrn kunnu 
læra alt, hara tey faa tuð

inn fra litlum, sum m.a. 
mál Ijoðførini eru tí eisi 
ni serstøk, og heilt niður i 
1/lfi av vanligum. Men 
tað kostar at útvega.

Og 10-mannafønni fin- 
gu eitt ómetaliga vakurt 
steyp, Hum tey skulu 
kappast um. Tann sum  
fyrst vinnur tríggjar 
ferður, fær Am erada 
Hefls-flteypið til ognar.

ICES: Veiðan eftir toski og upsa má skerjast við 30%
Altjóða Havrannaókn- 
arstovnurin, ICES, er 
júst komin út við 
nýggjari frágreiðing 
um støðuna hjá ymi- 
sku fiska.stovnunum 
undir Føroyum.

E li G u t t k s k n __________

Oraakað av teimum storu 
broytingunum í bæði stov-

ni og fiHkiskapi somasto 
árini er tað i løtuni ikki 
møguligt neyvt at siga, 
hvusHU Htór stovnflHtøddin 
ct, men stovnurin av toski á 
landgrunninum er mettur 
at vc>ra omanfyri tað lívf- 
røðiliga minnta markið. 
1992 árgangurin er sera 
góður og 1993 argangurin 
væl omanfyri miðal. 
Veiðutrýstið er tó alt ov 
høgt og ikki hurðardygt. 
Veiðutrýfltið er vaksið nógv

neinafltu tvey áríni og vil 
við núverandi veiðitrýHtið 
verða ov htfgt komandi 
árið. Mælt verður tí til at 
minka veiðitrýstið niður í 
eina helvt, bo støði verður 
burðardygt.
Av tí at toflkur verður fÍHk- 
aður í blandaðum fískÍHka- 
pi saman við hýau og upBa, 
hci má tilmælið viðvíkjandi 
toHki taka hædd fyri møgu- 
ligum reguleringum av 
hinum fiskaHtovnunum

eiflini. Tí verður mælt til 
30% niðurakurð etlir toøki. 
Nógvar óvÍHSur em  viðvíkj- 
andi fiakidagaflkipanini og 
mælt verður til at fylgja 
væl við hvuHHu leikur fer. 
Við øðmm orðum ber enn 
ikki til at leggja seg faHtan 
á eitt ávist dagatal ár 
undan ári, men at tilpas- 
flingar mugu gerast um 
neyðugt.
Tað ber ikká til neyvt at 
áseta stovnsstøddina á

toskinum á Føroya banka, 
men hann er eftir øllum at 
døma í vøkstri. Vegna óvis- 
sur í metingini verður 
mælt til, at royndin í 199H 
ikki fer upp um verandi 
støði.

Hýsa og upsi 
undir Føroyum
Hýsustovnurin er omanfyri 
tað lívfrøðiliga lægsta mar- 
kið og hildið verður, at

hann fer at vaksa komandi 
tvey árini vegna tann sera 
goða 1993- árgangin. 
Veiðutrýstió er hoHkandi og 
hurðarclygt og ICES mælir 
til, at veiðitrýstið verður 
hildið á ticsum støðinum. 
Tá hædd samstundis 
verður tikin fýri støðuni 
l\)á toska- og upsastovnin- 
um, 8c> metir ICE8, at 
skilagott er at minka nak- 
að um veiðistrýstið á hýsu; 
veiðan verður ikki mett at

minka samsvarandi.
Upsastovnurin er mettur 

at vera uttan fyri lívfrøði- 
liga tryggar karmar haíði 
viðvikjandi stovnsstødd og 
veiðitrýsti. Gj/tingaratov- 
nurín er tað minsta, ICES  
veit um, eingir nýggir 
árgangir em  at hóma og 
veiðitrýstið er alt ov høgt. 
ICES mælir til at 
veiðutrýstið verður minkað 
niður á eitt hurðardygt 
støði.

Tá hædd verður tikin fyrí, 
at upsi verður fiskaður í 
einum tilandaðum fiskiska- 
pi sainan við tcwki og hýsu, 
so mælir ICES til at royn- 
din eftir upsa verður min- 
kað 30% Samstundis eigur 
fýribils ikki at verða loyvt 
at tryfalda dagatalið við at 
flyta á djúpari vatn at roy- 
na og gytingarfríðingin av 
upsa cigur at verða uppaft- 
urtikin.
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