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Búskaparrádid:

Vit livdu  ikki yv ir evni 
í 80-árunum
Søgnin um »færinger- 
nes forbrugerfest i 
firseme- sum so ofta 
hevur verið frammi í 
donskum Qølmidlum 
heldur ikki, tá hugt 
verður eftir veruligu 
tølunum, sigur bú-

skaparráðið í seinastu 
frágreiðng síni
EU GinTESEN________,

í longri tíd hava vit fingið 
skotið í skógvamar, at vit 
livdu yvir evni í fyrsunum.

Danskir og føroyskir Qøl- 
miðlar hava í áravís koyrt

upp á, at vit livdu í einum 
sonnum nýtsluromi øll 
áttatiárini.

Men sambaTt tølum, 
sum húskaparráðið nu leg- 
gur fyri dagin, var hetta als 
ikki so. Tað var ikki inn- 
flutningur til húsarhalds- 
nýtslu, sum tyngdi handils- 
javnan hesi árini.

Helst hevur innflutning- 
urin til beinleiðis nýtslu 
verið í meira lagi, serliga 
tiðarskeiðið 1985-88, men 
søgnin um ein nvtsluróm - 
ella -forbrugerfest- - sum 
mangan hevur verið fram- 
mi kanska serliga í donsk- 
um Qølmiðlum, er ósonn, 
sambært buskaparráðn- 
um.

Innflutningurin til bt>in- 
leiðis nýtslu vuks nakuð frá 
1980 og fram, og sum nevnt 
serliga frá 1985 til 1988. 
Men vøksturin í innflut- 
ninginum til húsarhalds- 
nýtslu lá fyri tað mesta 
langt niðanfyri vøksturin í 
samlaða innflutninginum.

Hetta sigur okkum, at 
tað má vera okkurt annað, 
ið hevur togað innflutn- 
ingstølini uppeftir.

Búskaparráðið hevur 
kannað innflutningstølini 
til húsarhaldsnýtslu ein- 
støku árini og hevur reins- 
að tølini fyri prísvøkstur.

Myndin broytist tá mun- 
andi, ti reinsaðu tølini visa 
nevniliga, at talan er um 
minkandi nýtsluinnflutn- 
ing í tíðarskeiðinum 1980 
til 1985.

Hetta sigur okkum, at 
prisvøkstur hevur verið við 
til at geva okkum eina

Her e r  gongdin í leypundi innflutningsvirðinum  avm yndað í høvuðsbólkun- 
um: einstaklinganýtsla (niðast), brennievni, fram leiðsluvurur og  iløguvørur
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Myndin vísir gongdinu í innflutningsvirðunum  til húsarhaldsnýtslu per ibúgva. Svarta strikan vís ir

fongdinu i leypandi prisum, meðan hvíta strikan v ís ir  gongdina i 1980-prisum.
1980 vnr innflutningurin per íbúgva um 8.500 kr., í 1988 lá fasta v irð i um 11.000 kr., meðan vit i fjor lógu 

um 7.500 kr. alt roknað i 1980-prisum

skeiva mynd av gongdini í 
fýrsunum.

Veruligu nøgdimar afl- 
anfyri tølini minkaðu hin 
vegin fram til 1985, og 
hóast vøkstur aflaná so var 
vøksturin sera avmarkað- 
ur, tá hiedd verður tikin 
fyri prisvøkstrinum.

Óproduktivar
ílojfiir
Sostatt var tað ikki inn- 
flutningur til nýtslu, sum 
fekk heildarinnflutningin 
at eksplodera fram til 
1988.

Hin vegin var talan um 
stóran innflutning av

íløguvørum, so sum skip, 
framleiðsluamlMH') o. s. fr.

Fleiri av hesuin iløgum 
høvdu til endamáls at leg- 
gja lunnar undir lønar- 
skapandi vinnuvirksemi, 
sum upp a sikt antin skuldi 
økja um okkara útflutn- 
ingsvirði ella minka um 
innflutningin.

Men tíverri livdu langt- 
frá allar tær vinnuligu iløg- 
urnar upp til tey hægru 
endamálini. Fleiri av iløg- 
unum vóru samfelagsbu- 
skaparliga beinleiðis taps- 
gevandi.

Serliga vóru tað villar 
verkæuanir í skip og virkir.

Tá so fiskiskapurin av álv- 
ara sveik, reyk grundar- 
lagið eisini undan øðruni 
íløgum.

Fleiri av íløgunum, sum 
tá vóru framdar, gjørdu 
okkum ikki førar fyri at 
framleiða meira við rími- 
ligum avkasti.

Sostatt tyngdu iløgumar 
bert um gjaldsjavnan i 
staðin fyri at vera við til at 
gera okkum betur førar fyri 
at gjalda skuldina aftur.

Sambært búskaparráðn- 
um má hallið á gjaldsjavn- 
anum tey einstøku árini 
rindast aftur við avlopi 
onnur ár.

Hava vit stóran inn- 
flutning av íløguvørum, so 
skulu tær helst kunna 
framleiða so mikið meira 
til útflutnings ella minka 
so mikið um innflutningin, 
at vit fáa tilsvarandi avlop 
a gjaldsjavnan seinri.

Búskaparráðið sigur, at 
vit eiga at hugsa um, at eitt 
ogvusligt handilsjavnahall, 
sum førir til gjaldsjavna- 
hall, leggur eina bvrðu til 
okkara eftirkomarar at 
gjalda aftur. Hetta hendir 
uttan mun til um hallið 
stendst av ov stórum inn- 
flutningi til husarhalds- 
nýtslu ella íløguvørum

Heimstónleikur 
til alla verdina

Rógvi á Rógvu spælir trummur og hevur gjørt tað leingi 
Jazzurin liggur eisini fremst í huganum á honum, men 
hann hevur roynt mestsum øll stilsløg.

Hann býr í Keypmannahavn og spælir har i fimm ym- 
isku jazzbólkum, harav eitt er mannað av føroyingum, 
men hann hevur eisini just gjørt eina fløgu við einum gos- 
pelbólki.

Hann hevur verið nógv nýttur sum studiotónleikari til 
føroyskar upptøkur, tí hann kanska er besti trummu- 
leikari, vit eiga.

Samstundis sum hann spælir, tekur hann ein eitt skeið 
yvir fýra ár í musikkteori og hoyrilæru.

-  Mær dámar sera væl at spæla jazz, og úthúgvingin, 
sum eg taki nú, skal hjálpa mær at fáa størri innlit í 
tónleikin. Har læri eg at skilja og skapa tónleik, sum er 
sera gott at duga aflurat trummuteknikkinum.

Plúmmaramir, sum 
teir ofta bara verda 
kallaðir, hava funnið 
saman aftur fyri at 
gera eina fiøgu. Teir 
vórðu mettir at vera 
av evnaríkastu rútm- 
isku tónleikarunum í 
Føroyum í sínum 
ungu árum, áðrenn 
teir fóru í hvørt sítt 
heraðshorn

Dá n ia i, H o yuai.

Onkur hevur verið burturi 
í heili 6 ár, so tað eru 
forkunnung andlit, sum i 
hesum døgum hava funnið 
saman aftur uppi í Ut- 
varpshøllini

Tónleikurin er eisini 
vorðin meira forkunnugur, 
eftir at teir hava verið víða 
um og fingið nýggj hugskot.

Men nú sita teir aftur 
har: Magnus, Rógvi, Am- 
old, Leivur og Holger, sum 
var einki hent, síðan teir 
fyri góðum seks árum síð- 
ani góvu plátuna »Ailar 
ættir« út.

Men bara tað, at teir fara 
at tosa um ein pentatonal- 
an høvuðstátt í útgávuni og 
um, hvat oboin hevur verið 
brúkt um gjøgnum tíðina, 
bendir á, at teir eru vorðnir 
nakað meira búnir og mið- 
vísir í sínum arbeiði nú.

Og Holger staðfestir tað, 
tá hann fer at hugsa seg 
um.

-Fløgan er yvirhøvur 
rættiliga búgvin, um til ber 
at so. Tað unga tónleika- 
kætið er farið av okkum, so 
vit nú kunnu liva okkum 
djúpri inn í sjálvan tón- 
leikin og spæla tað, sum

ljóðar best fyri tónleikin, 
uttan at føra okkum sjálvar 
framm.

í gódum hondum
Finnur Hansen stendur 
fyri tað mesta fyri upp- 
tøkunum, men hann er alla 
staðni og spælir enntá við á 
fleiri løgum

Hann er tiltikin fyri sítt 
tónleikahugflog, og allir 
nikka játtandi, tá Holger 
sigur, at tað var ótrúliga 
gott at fáa Finnur uppí.

Umframt hann er Jens 
Christian Guttesen við á 
nnkrum lagi, og Unn Pat- 
ursson og Kári Sverrisson 
syngja eisini við á onkrum 
lagi

Holger og Magnus hava 
arbeitt nogv saman, tá 
Magnus búði niðri, og teir 
hava ieingi tosað um at 
geva fløgu ut saman.

-Vit máttu smíða nú, tí 
Magnus verður pápi um 
tvær vikur og eg um ein 
mánað, flennir Holger.

-V it hava nógv til felags 
og hildu tí, at vit vildu geva 
eina fløgu út við felags 
tilfari Vit hava arbeitt 
nógv við tilfarinum og hava 
gjørt eina heild, sum vit eru 
sera glaðir fyri.

Vída um
Vit ætla at TUTL skal geva 
fløguna út. Hetta er ein 
fløga, sum er uppløgd at 
fara um allan heim við, tí 
hetta er tónleikur, sum alt 
fleiri fólk eru farin at lurta 
eftir í heiminum.

Kristian Blak hevur 
nógvar góðar kontaktir - og 
so kann Amold eisini taka 
fløguna við til Amerika, 
sigur Holger skemtandi. 
Men Arnold heldur ikki

møguleikan vera óhugsan- 
di.

-Hetta verður ein góð 
fløga, slær Magnus fast.

-T í haldi eg ikki at nakar 
ivi verður um, at hon fer at

selja væl. Vit hopa bara, at 
nóg nógv av pengum verða 
eftir til at fáa ráð til ein 
góðan at Ijóðblanda fløg- 
una. Tað hevði verið prikk 
urin yvir inum.

Føroysk oljuáhugað
DONG tók sjey 
føroyingar inn 
í fyritøkuna 
í staðin fyri tveir

í mars í ár lýsti oljufyri- 
tøkan DONG eflir fólki, 
sum høvdu hug at fáa eitt 
sindur av kunnleika innan 
oQuvinnuna.

DONG hevði uppruna-

liga ætlað, at tveir føroy- 
ingar skuldu fáa høvi til at 
vera við í virkseminum 
innan oQu- og gassfram- 
leiðslu.

Áhugin millum føroying- 
ar var sera stórur. Heilt 
nógvir svaraðu lýsingini, og 
fleiri teirra vóru ógvuliga 
væl útbúnir innan fjøl- 
broytt samfelagslig økir.

T í gjørdi DONG av at

taka sjey føroyingar inn í 
staðin fyri teir upprunaligu 
tveir, sum annars høvdu 
havt møguleikan fyri at 
vera við í hesum spennandi 
tiltaki.

Føroyingamir, sum vald- 
ur vórðu út millum teir 
mongu umsøkjaramar, ha- 
va sera fjølbroyttar útbúgv- 
ingar, og røkka tær líka frá 
búskaparfrøðingum og løg-

frøðingum til jarðfrøðingar 
og verkfrøðingar, stendur 
at lesa í tíðarritinum fijá 
Dong, sum kom út herfyri.

Allir skulu teir í einum 
tíðarskeiði, ið gongur úr 
trimum mánaðum til eitt 
hálvt ár, fyigja við í dagligu 
arbeiðsgongdini á ymsum 
deildum hjá DONG.

B.

Magnus er, sjálvt um hann er ein av høvuðspersonunum, 
ikki verdur at skriva um, tí hann hevur júst havt eina 
heilsíðugrein i Sosialinum!

Arnold Ludvig  byrjaði heilt ungur at spæla gittar, men 
skifti yvir til hassin, tí kjallarabólkurin hjá beiggjanum 
hevði tørv á einum bassleikara. Hann fór at spæla nógv og 
fann saman við hinum plúmmarunum at stovna ein bólk.

Síðani fór hann til fslands at ganga á tónleikaskúla, 
áðrenn leiðin lá til Kanada, har jazzumhvørvið hinu- 
megin Atlantshavið lokkaði.

Aftaná hálvt triðja ár á McGilI-skúlanum, ætlaði hann 
at seta nøsina til Keypmannahavnar fyri at finna saman 
við plúmmarunum, men so kom ein genta og eitt brúdleyp 
upp ímillum. Nú livir hann av at spa>la jazz í klubbum í 
stórbýnum Montreal.

-Eg spæli fyrst og fremst bandleysan bass og jazz- 
tónleik. I Kanada er tað allur jazzur frá acid yvir B&B til 
funk og fusión, men tað sum liggur hjartanum næst, er 
tann etniski jazzurin vit gera her í dag, men tað havi eg 
ikki møguleika at gera heima í Kanadu.

Holger Laumann er dani men hoyrdi mestsum við í 
bólkinum Plúmm, tí teir høvdu so tætt samstarv. Hesa- 
ferð hevur htrnn gjørt stóran part av løgunum og er saman 
við Magnusi stigtakari til fløguna.

Hann er sera kendur saxofonleikari, men spælir á flest- 
øll hlásiljóðføri. Hann undirvisir á tonlistahaskúlanum í 
Keypmannahavn og stendur harumframt fyri einari rúg- 
vu av spennandi projektum m.a. tónleikin til kendu sjón- 
varpssendingina -Skatteøen- 

-  Eg spæli mestsum allan tónieik. Onkur hevur eina- 
ferð kallað meg eina tónleikaliga kameleón.

Kg haldi at tónleikur er hart arbeiði, men eg trúgvi eis- 
ini á Tann heilaga íblásturin«, ha, ha. Eg havi upplivað 
tað í sambandi við at gerast papi. Knappliga fyltist eg við 
onkrum djúpt innan ur mær og kundi ikki annað enn at 
seta meg við klaverið.

Leivur Thomsen spældi við í »Teinar« mitt í 80-árunum. 
Hann verið niðri síðan 1993, og seinasta árið á rútmisk 
musikkonservatorium. Hann spælir í kvintett í løtuni, 
etniskan jazz saman við tveimum svenskarum og italien- 
arum. Teir spældu á t'openhagen Jazz Festival í ár. Hann 
var við á plátu hjá Marylyn Mazur nýliga.


