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H eim a tíð in d i

Opnad føroyingum d ym ar inn
í norðurlanda bókmentaheimin
Tað er ógvuliga týdningarmikið, at vit ikki
bara viðgera okkara
egnu heimligu mentunarlíkindi, men eisini fara út um eingjargarðamar og hyggja
hvussu grannamir
arbeiða, og tað hevur
Birgir Kruse gjørt við
mentunartátti sínum
Vetrarbreytin í Útvarpinum. Týsdagin
fær hann handaða
NORDBOK-heiðursløn sum viðurkenning
fyri arbeiði sítt
P ó l Á K lk t t i ___________
NORDBOK er ein av listanevndunum undir norðurlendska ráðharrastýrinum.
Nevndin hevur um hendi
norðurlendskt bókmentaligt samstarv.
I
sambandi við, at
NORDBOK hesa ferð heldur sín várfund í Havn,
verður ein stutt samkoma
hildin í Norðurlandahúsinum. A hesi samkomu
verður tann norðurlendska
hlaðmannalønin fyri 1998
latin. Virðislønin, sum er
25.000 kr., verður latin einum fjølmiðlafólki (joumalisti), sum í arbeiði sínum

hevur økt um kunnleikan
til
norðurlendskar
bókmentir og ment áhugan
fyri teimum.
Hesa ferð hevur NORDBOK samtykt at lata Birgir
Kruse i Havn virðislønina
fyri útvarpssendingar hansara, teirra millum Vetrarbreytina.
Virðislønin varð latin
fyrstu ferð í 1994 - til Erik
Skyum-Nielsen
í
Danmark. Hini, sum hava fingið hana, eru Tuva Korsstróm í Finnlandi, U lf
Orknkloo í Svøríki og Jón
Karl Helgason í íslandi.
Samkoman í sambandi
við, at Birgir Kruse fær
virðislønina handaða, er
almenn. Hon verður í Norðurlandahúsinum týsdagin
26. mai kl. 17. Byijað verður við tónleiki. Síðan heldur Thomas Ronstrom, formaður i NORDBOK, røðu
og handar virðislønina.
Føroyskt umboð i nevndini í NORDBOK er Hanus
Andreassen, rithøvundur,
Tórshavn. Varalimur er
Martin Næs, landsbókavørður, Tórshavn.
NORBOK er stytting fyri
Nordiska Litteratur- og
Biblioteks Kommitteen, á
okkara máli nevnd Norðurlendska Bókmenta- og Bókasavnsnevndin.
011 norðurlond eru umboðað í nevndini. Tey, sum

mentir i øllum Norðurlondum í mentanartátti sínum
og lýkur tí treytimar at fáa
virðislønina.
Ta nevndin í NORDBOK
skuldi taka støðu til eitt
virðislønarevni,
útvegaði
føroyska umboðið í nevndini sjálvandi neyðuga tilfarið, ið nýtast kundi sum
gmndgevmg fyri at skjóta
Birgir Kmse upp.
- Eitt yvirlit varð gjørt
yvir sendingarnar í Vetrarbreytini og síðan umsett og
lagt fyri nevndina. Og
nevndin helt hetta vera so
væl argumenterað, at rættiliga stór undirtøka var fyri
at lata Birgiri Kmse virðislønina i ár, sigur Hanus
Andreassen.

Brotid darvandi
skilaveggir nidur
llan us Andreassen, umbod i N OKDHOK-novndini: T á ein í nordurlandahopi hevur t ik.it> hetta sti^ið,
at lata einum Qolm idlafolki tilík a virdislon, lig gu r
ein tileggjan um at lata fjjolmiOlarnar m eira upp
fyri m entanini. Virdislonin skal metast sum eitt
tekin um, at gáad verd u r e ftir journalistunum , tá
te ir fara út um egn ar eingjargurdur og sýna áhuga
ikki bara fyri ti, sum hendir heima á landi, men
eisini tí, sum h en dir uttanfyri
vald verða í nevndina, skulu antin vera virkandi rithøvundar, ella hava royndir við útgávu ella bókavarðaarbeiði, ella kanska
bókahandilsarbeiði.
Verandi
formaður
í
NORDBOK, Thomas Ronstrom, er skrivari í svenska
bókh andlarafelagn um.

Velya áhuga fyri
nordurlanda
bókmentum

B irg ir Kruse er fyrsta fjolm iðlafolk í Foroyuni, sum
fæ r virðislon fyri at hava varpað Ijós á norðurlendskar bókm entir. B ókm en tir og list verð a stundum
flokkað í tað, sum verðu r rópt >>fínkulturur« og tað,
sum e r »fý ri fjoldina . E itt óh epp ið skilarum, tí at
‘kvalitetu r’ er í roynd fy r i øll. O g oll kunnu góðtaka
og hava g leð i av ‘k v a lite ti’. Og fyri at hróta skilarúm ið niður, krevst, at tey fólk, sum arb eiða við list
og upplýsa um hana, eru pedagogar. O g júst hesar
ú tvarp ssen din gam ar hjá B irg iri Kruse, Vetrarbreytin, eru domi um sovorðn ar p edagogisk ar
royn d ir

Tann klassiska virðislønin
í norðurlandahøpi er Bókmentavirðisløn Norðurlandaráðsins, ið latin verður
norðurlendskum skaldum
Henda virðisløn. ið Birgii
Kruse fær, verður bara
latin fjølmiðlafólkum.
Dimmalætting
hevur
hitt føroyska umboðið í
NORDBOK-nevndini, Ha
nus Andreassen, og spurt
hann um treytirnar fyri at
lata einum fjølmiðlafólki
hesa virðisløn:
- Treytin fyri at lata einumjoumalisti hesa virðisløn, er, at hann hevur gjørt
vart við og vakt áhuga
millum fólk fyri norðurlendskum
bókmentum.
T.v.s., at hann skal í eini
ella fleiri sendingum ella
eini ella fleiri blaðgreinum
hava viðgjørt norðurlendskar bókmentir, og ikki
bara bókmentir í sínum egna landi. Hvussu joumalisturín ger hetta arbeiði,
er individuelt. Hann kann
t.d. hava skrivað eina
ritgerð, hann kann hava
havt eina sending í útvarpi
ella sjónvarpi, ella hann
kann hava gjørt eina heila
greinarøð ella sendirøð ella
fleiri samrøður.

Siðan 1994 hevur virðislønin verið latin á hvøijum
ári. Hanus Andreassen sigur, at tað er møguligt, at
okkurt ár kann fara burturímillum, at eingin virðisløn verður latin. Alt veldst
um hóskandi kandidat at
fáa hana.
Og higartil hevur verið
roynt at finna kandidatar
úr ymiskum londum, so at
eitt ávíst land ikki fleiri ár
upp í røkur fær hana. Men
hinvegin er hetta ein
spumingur um hóskandi
kandidatar em at flnna í
ymsu londunum.

Birgir lýkur
treytimar
- Eg má viðganga, at eg var
eitt sindur í iva, tá eg
hugsaði um eitt møguligt
føroyskt evni. Men so kom
kom hugskotið: Vetrarbreytin! Júst í hesum
mentanartátti hevur Birgir
Kmse givið norðurlendskum bókmentum innivist.
Umframt at hava vent sær
til fleiri føroyskar rithøvundar, hevur hann eisini
varpað ljós á bókmentir í
grannalondunum,
sigur
Hanus Andreassen.
Sum dømi kann nevnast,
at Birgir Kmse hevur havt
samrøðu við flnnlandssvensku skaldkonuna Tuu
Forsstróm, sum í ár fekk
Bókmentavirðisløn Norðurlandaráðsins. Hann hevur umrøtt íslendska stórskaldið Halldór Kiljan Laxness, sum andaðist fyrr í ár.
Og hann hevur hitt norsku
javnstøðustríðskvinnuna
Berit Aas o.s.fr., o.s.fr. Á
breiðum grundarlagi hevur
Birgir Kmse viðgjørt bók-

Hanus Andreassen sigur,
at hann í sini tið sum
virkin i bókmentaheiminum hevur upplivað, at bókmentir og list hava verið
flokkað í tað, sum verður
rópt “finkulturur- og tað,
sum er »fyri Qøldina
- Eg haldi tað vera eitt
sera óheppið skilamm - og
púra óneyðugt eisini - tí at
'kvalitetur’ er i grundini
fyri øll. Og øll kunnu
góðtaka og hava gleði av
‘kvaliteti’. Og fyri at bróta
skilarúmið niður, krevst, at
tey fólk, sum arbeiða við
list og upplýsa um hana,
em pedagogar. Og eg haldi,
at just hesar sendingarnar
hjá Birgiri Kmse em dømi
um sovorðnar pedagogiskar sendingar. Hann hevur
eina sending, ið tekur
næstan 1 tíma, har hann
hevur tónleik, sum teim
flestu dámar - m.a. eisini
ungdóminum. Hann hevur
rock, popp og country-tónleik - eitt úrval fyri allar
aldursbólkar. Upp í hetta
blandar hann m a. orðaskifti um mentan og mentunarpolitikk, sigur Hanus
Andreassen.
Víst verður á, at Birgir
hevur samrøður við rithøvundar og fær føroyskar
rithøvundar at koma við
einum innleggi um okkurt
evni. Og hann ringir til
onkran ummælara í Danmark og skiftir orð um onkran danskan yrkjara mitt í
øllum. Á tann hátt hevur
Birgir megnað at brotið tað
skilarúmið niður, sum altíð
hevur lyndið til at reisa seg
og gera tað tvørligt fyá fólki
at
fáa
samband
við
skaldskap og bókmentir.
Eitt dømi um hetta er
sendingin í Vetrarbreytini
um “Titanic«, í sambandi
við, at stórfilmur um hetta
viðgitna skipbrot var at
síggja í Føroyum. Birgir
fyrireikar seg væl. Og tá alt
er klárt ringir hann til norska rithøvundin FossnesHansen, ið skrivað hevur
skaldsøgu við hesum sorgarleiki sum evni, -Salme
ved reisens slutt«.

N O R D B O K er skipað sum ein hovudsnevnd vid tveim um undirnevndum , id
v irk a sum arbtúðsbólkar. Onnur un dirnevndin e r NABO . Hon arb eid ir burtuarav vid studningi til grunnalandabókm entir (týðin gar). Tad vil siga, at um
eitt foroyskt fo rla g hevur i hyggju at g eva út eina svenska hók, so ber til at
sokja um stunding til tý óin gararb eiði og eisin i lutvíst til útgávuna. Hin undirnevndin e r N O R D F O LK , ið a rb eið ir v ið bókavarðar- og
- Á tann hátt flngu vit
baói at vita nakað um
sjálva hendingina í 1912, tá
•Titamc- sakk. vit faa nakað at vita um filmin og vit
fáa nakað at vita um
hvussu hendingin er brukt
í bókmentunum, t.d. í
skaldsøguni hjá FossnesHansen, sigur Hanus Andreassen.
í sambandi við bygnaðarbroytingar í landsumsitingini flngu vit eitt
mentamálastyri. Nyggjur
mentamálastjóri varð Jóannes Dalsgaard. Og hey!
alt fyri eitt var Birgir til
reiðar við mikrofonini og
hevði eina qera áhugaverda
samrøðu vío nýggja inentamalastjoran um føroyskan mentanarpolitikk.
Eisini við Berit Aas, sum
í eini 30-40 ár hevur stríðst
fyri
javnstøðu
millum
kvinnur og menn, hevði
Birgir eina sera forvitnisliga samrøðu, har Berit
við heilt fáum orðum
avdúkaði tær snildir, menn
stundum brúka til tess at
fáa tamarhald á kvinnuni
og koma sær sjálvum fram.
Tá Halldor Laxness andaðist fyrr í ár, eydnaðist tað
Birgir at fáa Turið Sigurðardóttur at hava minningarorð í Vetrarbreytini um eitt ta størsta skaldið í
Norðurlondum í okkara
øld.
Og fólk lurta!

Tekin um
heildarmenning
Hanus Andreassen sigur,
at hann metir sendingarnar lyá Birgiri Kruse vera
eitt dømi um eina menning, sum í síni heild er at
síggja í føroysku fjølmiðl-

ein høvuðsnevnd við tveimum undirnevndum, ið virka sum arbeiðsbolkar.
Onnur undimevndin er
NABO. Hon arbeiðir burturav við studningi til
grannalandabokmentir
(týðingar) Tað vil siga, at
um eitt norskt forlag hevur
i hyggju at geva ut eina
flnska bók, so ber til at
søkja um studning til týðingararbeiði
og
eisini
lutvist til útgávuna.
Hin undimevndin er
NORDFOLK. ið arbeiðir
við bókavarðar- og bokasavnssamarbeiði
Og NORDBOK hevur
ikki bara ahuga fyri NorðVirdislønin ein
urlondum Eyguni verða
eisini
vend móti tjóðum
tileggjan
- Tá ein í norðurlandahøpi eystan fyri Eystrasalt, Balhevur tikið hetta stigið, at talondum. Studningur er
lata einum fjølmiðlafolki latin til at týða norðurtílika virðisløn, liggur ein lendskar Utkur til baltisk
mál.
tileggjan um at lata fjøl
Virðislønarupphæddin,
miðlarnar meira upp fyri
sum latin verður Qølmiðlamentanini?
- Eingin ivi um tað! Virð- fólki, liggur i fastari legu.
islønin er eitt tekin um, at Og tann studningur, sum
gáað verður eftir, tá jour- verður latin týðingararnahstamir fara út um eg- beiði, tiggur eisini í fastari
nar eingjargarðar og sýna legu. Játtanin er á hvøijum
áhuga ikki bara fyri tí, sum ári 2,5 mió. kr., sum verður
hendir heima á landi, men býtt millum ymsu norðureisini tí, sum hendir utt- londini. Føroyar fáa 9%.
Peningurin verður flngin
anfyri, sigur Hanus Antil vega av figgjarætlanini
dreassen.
Hann sigur hetta vera fýá Norðurlandaráðnum.
Tað
er júst henda skipógvuliga tydningarmikið.
Tað er sjálvandi gott at anin, sum hevur gjørt tað
fjálga um næmmhvørvið, møguligt eitt nú at fáa so
norðurlendskar
men tað er líka so týdn- mangar
ingarmikið at fjalga um bamabøkur týddar til førsambandið við útheimin, so oyskt, umframt aðrar bókvit ikki bara standa í stað mentir.
- Hetta áleggur okkum
og tøva í sama stampi.
ábyrgd, at vit gera góðar
Áleggur okkum
týðingar, sigur Hanus Anábyrgd
dreassen.
NORDBOK er skipað sum

unum.
Eg haldi meg síggja
tekin um hesa somu mennmgina liæði í Dimmalætting og i Sosialinum. Vit eru
nú komin burtur frá
hesum, at bløðini bara eru
malgøgn hjá politiskum
flokkum. Tað var, haldi, eg
oyðileggjandi fyri støðið í
fjølmiðlunum.
- So Birgir Kruse og Vetrarbreytin eru dømi um
eina menning, sum er at
siggja í breiðari merking
Harvið er ikki sagt, at okkara tjølmiðlar eru fullfiggjaðir. Tað eru teir ikki,
sigur Hanus Andreassen.

Sev taka støðu til oljuvinnuna
El-felagið Sev hevði
aftur eitt gott úrslit í
Qør. Sum ein fylgja av
hesum vóru prísimir
lækkaðir við 6 oyrum
í fjør, og verða helst
aftur lækkaðir við
ársskiftið
S norri B k k .n d _________
- Hvønn leiklut skal Sev
hava innan oljuvinnuna í
Føroyum.
Eftir at felagið varð gjørt

um til eitt orkufelag miðskeiðis í áttatiárunum,
liggja nýggir tættir fyri
framman.
Endamálið við umskipingini var at geva rúmd fýri
aðrari framleiðslu og sølu
enn júst el.
Hesin spumingurin er
vorðin aktuellur aflur, nú
føroyska samfelagið stendur á gáttini til eina komandi oljuvinnu.
Enn hevur el-felagið ikki
havt hetta málið til viðgerðar, men verður hetta
gjørt einaferð í heyst.

Hetta verður m.a. nevnt í
ársfirágreiðingini hjá Sev,
sum
varð
løgd
fram
mikudagin. Ársúrslitið hjá
Sev vísti eitt yvirskot upp á
góðar 26 mió. kr.

26 mió. í yvirskoti
í ársfrágreiðingini verður
staðfest, at Sev eisini hevur
merkt til eina lýggjari
gongd í búskapinum og
samfelagnum annars.
El-framleiðslan var í fjør
upp á 183 mió. kWH, sum
er ein vøkstur upp á 0,5

Krákan orsøk til streymslit
Hóast felagið hevði eitt
sera gott ár í fjør, so hevur
felagið kortini henda lítla,
men kortini sjáldsama
trupulleikan at dragast
við.
Ongatíð merkist hesin
trupulleikin so væl sum í
hesum døgum, nú tær eru í
ferð við at byggja sær reiður. Og eitt sera gott og nógv

nýtt stað í hesum sambandi em háspenningsstreyramir hjá Sev.
Neyvan duga krákumar
at lesa hagtøl. Men í ársfrágreiðingini hjá Sev er eitt
petti um feilir á háspenningskervinum. Av hesum
feilum em 14 prosent
teirra av ókendari orsøk mest sannlíkt av kráku-

ávum.
So seint sum í hesi vikuni
vóm tveir slíkir feilir, sum
krákurnar helst mugu taka
upp á seg.
Krákuni dámar væl alt
tað sum glitrar, og nú menn
eru í ferð við at hegna kring
landið, em teir avskomu
hegntráðimir ein upplagdur lutur at taka við sær í

prosent í mun til árið fyri.
Hetta sæst eisini aftur í
yvirskotinum hjá felagnum, sum er økt úr 15 mió.
upp í 26 mió. kr. í fjør.
Samstundis sum el-nýtslan øktist í fjør, minkaðu
rentuútreiðslurnar og avskrivingarnar, og er Sev nú
ført fyri at fíggja ein stóran
part av íløguvirkseminum
sjálvt.
- Men felagið er eisini
ført fyri at klára tey stóm
óhappini á rakstrargøgnini
eins og neyðugar endurnýggingar, verður sagt.
reiðrið. Eisini spreingitráður
hevur
alstóran
áhuga hjá krákunum.
F jtí tann vanliga elbrúkaran er hetta ikki
serliga heppið, tí vil illa til,
so kunnu hesir tráðir raka
háspennings-linjumar, og
leiða
sostatt
streymin
ígjøgnum,
soleiðis
at
streymbrot verða.

Menn lyá Sev em fult
greiðir yvir henda tmpulleikan, og hava sum arbeiði

Sum ein fylgja av góða
úrslitinum vóm el-prísirnir lækkaðir við 6 oyrum í
fjør, og verða helst aftur
lækkaðir við ársskiftið í ár.
Hjá Sev arbeiða í dag 152
fólk, har 98 teirra em fastlønt, og sum í fjør fingu útgoldið 36 mió. í lønum.
Nevnast kann at í 1989 vóm 197 fólk í starvi, sum fingu útgoldnar íalt 46,7 mió.
kr. í lønum.
Meiri um ársúrslitid hjá
Sev í einum seinni blaði.

at kanna hesar háspennings-streyramar.
Hóast teir taka reiðrið
burtur á einum staði, so er
eitt nýtt sett upp á sama
staði bert einar 2 dagar
seinni.
Men so líðandi verða
allar linjurnar nú lagdar
undir jørð, soleiðis at Sev,
brúkarin og krákumar
sleppa undan hesum felags
tmpulleikanum at stríðast
við og ertast inn á.

H ásp en n in ga -steyram ir hjá Sev eru sera væ lum tóktir hjá reiðurshugadum
krókum. M en sum v e rri er, e r hetta jú st orsekin til m ong streym brot k rin g
landid
Mjradi Kalmar

