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Tey smíða ferðir 
til útlendingar
Føroyskir ferðasmiðir 
kalla nøkur fólk seg, 
sum skipa fyri ferða- 
pakkum til útlend- 
ingar. Smiðimir sam- 
skipa ferðir, sum 
ymisk feløg hvør 
sær skipa fyri, og 
ætlanin er at koma 
við einum felags 
faldara næsta ár.
In«;i Ra.smus.h k n______

Felagið Føroyskir ferða- 
arniðir hevur bara eitt 
hálvt ár á baki, s«j enn er 
nógv arbeiðið eftir at gera. 
Men na sta ár er ætlanin at 
leggja til brots.

-  Meiningin er at fyri- 
skipti túrar, men teir skulu 
eisini seljast og lýsast 
uttanlands. Tað er serliga 
tað arbeiði, sum enn er 
eftir, sigur Marita Daniel- 
sen frá Flogfelagnum, sum 
er næstformaður í felagn- 
um køroyskir ferðasmiðir.

Felagið leggur seg eftir at 
skipa fyri ferðum til Før- 
oya, so vit fáa enn fleiri 
ferðafólk hendanvegin.

-  Vit skipa bara fyri ferð- 
um til Føroya og pakkar í 
Føroyum til útkndingar

Tað er tí, vit fara á ferða- 
vinnumessur at gera vart 
við okkum, sigur Marita 
Danielsen.

Barbara-effektin
Ferðavinnan væntar sær 
nógv av Barbaru komandi
ár.

-  Til heystar verður Vest- 
norden Trav«*l Mart i Grøn- 
landi, ogtil ta tið ætla vit at 
hava skipað fyri Barbaru- 
túrinum, tí Ferðaráðið ætl 
ar sær at hruka Barbaru á 
Travel Mart og hevur 
myndir frá fllminum í 
hásinum.

Effektin av Barbaru 
kemur also ikki fyrr enn 
næsta ár. Men ein túrur í 
fotasporunum f\já Barbu og 
harra Pál er bara ein av 
mongum túrum, sum fel- 
agið urheiðir við.

-  Vit skipa fyri kongress- 
um, vallaratúrum, riðitúr- 
um og fuglatúrum. Og ann- 
ars yvirhøvur ferðum runt í 
Føroyum. Men øll ferða- 
vinnan væntar sær nógv av 
Barbaru næsta ár, og tað 
gera vit eisini, sigur Marita 
Danielsen.

1
Samtuk av 
fyriskiparum
Føroyskir ferðasmiðir er

sett saman av fleiri feløg- 
um, sum skipa fyri ferðum. 
Flogfelag Føroya, Tora Tu- 
rist, Faroe Travel, Ama- 
deus og HM-ferðir eru við í 
smiðjuni, sum nú er.

Enn verða ferðapakkar- 
nir seldir hvør sær, men 
eitt av endamálunum er at 
samskipa lýsingnr- og sølu- 
arlieiðið komandi ár.

Føroyskir ferðasmiðir 
eru ikki samhiðir um pnkk- 
umnr í løtuni, inen vit miðn 
ímóti ti, sigur Marita Da- 
nielsen.

Málið er at koma við ein- 
um felags hefti við pakka- 
ferðum.

I nevndini fyri Føroyskar 
ferðasmiðir sita Marita Da- 
nielsen, sum er næstfor- 
maður, og Marna Kjalna 
foss frá Farae Travel. I 
løtuni eru bara tær báðar í 
nevndini, men ætlunin er 
ut umskipa nevndina, tá 
trýsti frá summar-gestun- 
um er av. Nick Thomsen frá 
Atlantic Adventure var for- 
maður, men hann er givin 
við hesum arbeiði fyribils.

Marita Danielsen heldur 
annars, at tað hevur hiln- 
ast hampuliga væl í ár og 
væntar, at úrslitið fyri 
teirra viðkomandi verður á 
leið tað sama sum í fjør.

Mótadrotning vitjar Runavík
So løgið tað ljódar, so 
vitjar danska móta- 
kvinnan Lisbeth 
Lange á sjómans- 
heiminum í Runavík 
mánakvøldið 11. au- 
gust. Har fer hon at 
vísa føroyingum, 
hvøiji klæði hon og 
virkið hennara skapa 
í París.

L kik Laadai.____________

Lisbeth Lange er við at bíta 
seg fastan a Europeiska 
motapallin Høvuðsdeildini 
liggur i Paris, men har- 
afturat hevur hon tveir 
handlar i Keypmannahavn 
og Alborg. Eisini hevur hon 
ymsar agentar í eitt nú 
Føroyum. Ingun Gaardbo 
hevur sett seg í samband 
við motakvinnuna og skip- 
ar manakvøldið fyri móta- 
sýning á sjómansheimin- 
um í Runavík.

Frá ju ra  til móta
Lisbeth Lange er útbúgvin 
juristur, men eftir lokna 
útbúgving og arbeiði sum 
fulltrúi í einum trygging- 
arfelag, so segði hon farvæl 
til paragrafirnar og góðan- 
dag til gentudreymin -  
móti.

Hon fór til Paris. Upp- 
runaliga fyri at arbeiða l\já 
einari advokatskrivstovu, 
men skjótt var alt móti.

Erik Mortensen segði 
gott fyri Lange og hon 
slapp á designskúla. Tvey 
ár seinni var hon útbúgvin 
og byrjuði sítt mótavirk- 
semi.

Hetta hevur gingið væl 
og er nú orsøk til, at hon 
vitjar í Føroyum.

Læs um Lange
Lisbeth Lange sigur við 
Dimmalætting at mótasyn- 
ingin verður i Kunavík, ti 
hennura umboð hýr har á 
leið. Ingun Gaardbo ar- 
beiðir t løtuni við at lata 
upp handil, og kanska hes- 
in handil verður í Runavik.

Sambandið við Ingun 
Gaardbo fekst ígjøgnum 
Eurocard Magazine. Klæð- 
ini hja Liabeth Lange hava 
fíngið nógva umtalu i don- 
skum og europæiskum

bløðum og milium annað 
stóð ein grein í Eurocard- 
Magazine Hesa grein las 
Ingun Gaardbo og setti seg 
í samband við kendu 
donsku mótakvinnuna.

í fyrstuni helt Lisbeth 
Lange, at Føroyar vóru alt 
ov lítlar til ein tilikan 
handil, men Gaardbo helt 
uppá sítt og fekk umboðið.

Fín klæði
Klæðmi, sum Lisbeth Lan- 
ge framleiðir eru í tí fínara 
endanum. Hetta vil eisini 
siga, at tey ikki eru so øði- 
liga bilig.

Kundabolkurin er frá 22 
árum til 88, sigur Lange.
Hon leggur stóran dent á, 
at klæðini eru gjørd úr 
fyrstafloks vørum. Bert 
eini fyra til flmm av hvøij- 
um plaggið verða fram- 
leidd. Lange sigur, at hon 
sjálv keypir stoff beinleiðis 
frá framleiðarunum í Paris 
og alt verður seymað har.

Prísurin er í tí hægra 
endanum, men ein fínur* 
kjóli fæst fyri tmillum 4000 
og 15000 krónur. Ein 
niðurdeilur kunn fáast fyri 
umleið 1300 krónur.

Lange seymar eisini mei- 
ra sermerkt klæðir upp á 
bflegging. Millum annað 
gjørdi hon her fyri eina 
drakt úr imiteraðum leo- 
pardskinni til erna fína ko- 
nu í París. Tá ið soleiðis er, 
so er prisurin eisini har 
eftir.

Føroyskar gentur 
ganga
Til framsyningina i Runa- 
vík bruknr Lisbeth Lange 
føroyska maniquinnir. Hon 
vantar, at einar fyra gentur 
er nóg mikið, men so skal 
tað eisini ganga skjott og 
uttan trupuleikar aftanfyri 
pallin.

í Føroyum fer Lisbeth 
Lnnge at vísa eitt sindur av 
øllum. Tað vil siga vanligar 
draktir, niðurdeilar, kjólar, 
yvirtoy, cocktailkjólar og 
tær stóru -ropumar-, sum 
hon nevnir tær.

Beint nú arbeiða tey við 
vetrarkollektiónini, so á 
sjómansheiminum verður 
bæði tað siðsta skriggið av 
vár- og vetrarklæðum.

Fransku r móti u sjóm unsheim inum  i K unavik  inánnkvøldið. Dan.ska móta-
húsið  L isbeth -Lange  frú Paris  kem ur ut vitja m.hI. ii» m,.i i),mm»u it.n*

Professari hevur oljuskeið á
Fyrstu dagamar í 
septembur koma ein 
professari og ein 
doktarí úr Onglandi 
at halda skeið fyri 
teimum, sum eru

hugaði fyri oljuvinnu. 
Fyrireikarar eru 
Føroya Oljuídnaður og 
The Geological Society 
í London.
Tey, ið fara á oljuskeiðið, fa-

ra millum annað at fáa eitt 
grundskeið í jarðfrøði. Eis- 
ini fáa tey at vita, hvussu 
olja verður til, hvar hon fin- 
nist, og ikki minst, hvussu 
hon fæst upp úr dýpinum.

Bert 35 fólk sleppa við á 
skeiðið. Fyrireikaramir ha-

va hugsað um fólk, sum á 
ein ella annan hátt kunnu 
faa tilknýti til o|juvinnuiia 

verkfrøðingar, økonomar, 
løgfrøðingar, bankafolk og 
onnur.

Undirvísarar vera Dr 
Grindrod og Stoneley pro-

H afn ia
fessari, sum eru vælkendir 
í otjuheiminum, verður 
sagt frá Føroya Oljuidnaði.

Skeiðið varir i triggjar 
dagar og kostur 4.500 krón- 
ur Si>insta froist at tekna 
seg er mánadagin 11. aug- 
ust. *

Islendingar filma søgu 
eftir William Heinesen
Stuttsøgan »Her skal 
danses« eftir William 
Heinesen, sum kom 
út í savni vid sama 
navni í 1980, verður 
nú gjørd til film. Tað 
eru íslendingar, sum 
arbeiða við hesi 
ætlan, og allar utt- 
anduraupptøkumar 
skulu gerast 
í Føroyum.
H ilmar  Jan  H ansen

Týsdagin koma trý fólk frá 
íslendska fímlsfelagnum 
Isfilm til Føroya. Ørindi 
teirra eru at kunna seg um 
praktisku viðurskiftini í 
sambundi við nýggju films- 
gerð.

Ætlanin l\já Isfilm er at 
filma stuttsøguna »Her 
skal danses- «*flir Willium 
Heinesen. Arbeiðsheitið -  
og helst eisini endaliga.hei- 
tið -  á filminum er »Dans- 
urin«.

-  Eftir áheitan frá Isfilm 
havi t*g gjørt kanningar og 
upptekningar fyri leik-

stjóran Ágúst Guðmunds- 
son, Bum skal gera filmin, 
og hann kemur sjálvur 
hendavegin saman við 
framleióslustjóranum Kri- 
stín Atladóttir og einum 
leilunyndateknara, sigur 
Elis Poulsen, sum enn eina- 
ferð verður lokali fram- 
leiðslustjórin.

Fleiri ferðir áður hevur 
Elis verið inni í myndini, tá 
fyrireikingar eru gjørdur til 
filmsupptøkur í Føroyum. 
Eitt nú var hann við til 
allarfyrstu fyrireikingam- 
ar í samhundi við stór- 
filmin »Barbaru~, og somu- 
leiðis hevur hann eitt nú 
verið í gongd, tá Katrin 
Ottarodóttir hevur filmað í 
Før«jyum.

-  f  fyrsta umfari havi eg 
peikað á fleiri «ignnð støð í 
Føroyum, har allar upptøk- 
um ar kunnu gerast, sum 
talan er um. IJttandura- 
upptøkumar í filminum 
skulu allar gerast í Før 
oyum, sigur Elis Poulsen.

Ofta hevur verið neyð- 
ugt ut bíða eftir g«Sðum 
v«*ðri og stilli, men so verð- 
ur ikki hesum filminum, tí

upptøkumar úti skulu ger- 
ust i regni og ruskveðri. Tá 
talan er um, hvar takast 
skul upp, eru møgu-leik- 
urnir eisini rættiliga nógv- 
ir, tí sjálv søgugongdin í 
filminum er ikki so stað- 
hundin. Hinvegin slepst 
valla undun, at onkur av 
teimum støðum, hnr »Bar- 
baru« <*r tikin upp, kunnu 
verða hrúkt umaftur men 
tó ikki á akkurnt sama 
hátt.

Føroyingar við
Tað er tó ikki bert føroyska 
náttúran, sum kemur til 
sín riett í samhandi við 
nýggja filmin, tí sum heitið 
»Dansurin« sigur, «ir brúk 
fyri dunsifólki eisini.

-  Har hava vit tosað um 
at fáa okkurt føroyskt 
dansifelag at dansn og 
kvøða, og so eru sjálvandi 
høvuðspersónamir við 
uppi f ringinum, sigur Elis, 
sum eisini hevur havt eyg- 
uni við sluppum og ára- 
bátum.

-  Nakað av upptøkunum 
skal ganga fyri seg á sjón- 
um, og tá tíðarkarmurin er

slupptiðin, verður brúk fyri 
unnnðhvørt »Jóhunnu« ella 
•Westvard Ho«. Eisini sku- 
lu nukrir góðir, gumlir ára- 
bátur hrúkust í filminum, 
umframt at eg eisini havi 
hugt at gomlum húsum til 
onkrar av upptøkunum á 
landi.

At íslendingar koma til 
Føroya at gera upptøkur til 
filmin, hevur sjálvsagt 
fyrst og fremst nakað við at 
gera, at bæði rithøvund- 
urin og søgan eru føroyHk, 
men sum skilst er ikki heilt 
frftt, at tað gongur sum 
rótasúpan miílum films- 
fólk, at Føroyar eftir »Bar- 
baru« kunnu gerast eitt 
ævintýrland hjá filmsfrain- 
leiðarum, tí náttúran er so 
sermerkt og allir litir í før- 
oyska Ijósinum gerast so 
sterkir.

-  Ein filmur við før- 
oyskari Bøgu sum grund og 
pógvum upptøkum úr Før 
oyum kann eisini gernst 
gf'jð reklama fyri landið 
uteftir. Eitt nú eru týskarar 
sera áhugaðir í øllum ís- 
lendskum filmum, sum teir 
ofta hava keypt, áðrenn

fyrstu upptøkurnur eru 
gjørdur, sigur Elis Pbulsen.

-  At baklandið í samban- 
di við hendu filmin eisini er 
í lagi, skilst av, at bæði 
týskarar, bretar, Nordisk 
Film og íslendski films- 
grunnurin eru við til at 
ággja fdmsgerðina. Annars 
havi eg ikki nærri upp- 
lýsingar um, hvussu drugv- 
ur ella dýrur júst hesin 
filmurin er.

Meðan teir tríggir íslend- 
ingamir eru í Føroyum, 
skulu teir eisini kanna alt 
tað praktiskn í sambandi 
við filmsgerðina, hvar 
búgvast skul, hvussu út- 
gerðin skal flytast og ymist 
annað.

Elis Poulsen hevur oftu 
verið við, tá allariýratu 

fyrireikinganmr til 
filmHupptøkur í Føroyum 

eru gjørdar. Nú hkuIu 
(fllendingar taka fllm upp í 
Føroyum, num er hygdur n 

HtuttHøguna »ller nkal 
danaen« eftir William 

Heineæn, og enn einaferð 
havn hoð verið eftir EHhí

IHavnamynd: Jan. KrtaUnn V.ngl


