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Frá vinstru: Franski handilsovastin, handelsrád, fiuy  Lom bard, franski sendiharrin  
Jean -Pierre Masset og franski konsulin í Føroyum , Valdem ar Liitzen.

Eisini Frankaríki fegnast 
um marknaavtaluna

Fródskaparsetrið sín 
lut í samfelagstøkunum

H e tta  u p p lý s ir  fra n sk i  
s e n d ih a r r in  i K ey p -  
m a n n a h a v n , J e a n -  
P ie r re  M a sse t . S a m a n  
við  h a n d ils o v a s ta n u m  
á  s en d is tov u n i, G u y  
L o m b a rd , h e v u r  h a n n  
v it jað  í F ø ro y u m  síð- 
an i m á n a d a g in  su m  
g e s tu r  h já  fr a n s k a  
k on s lin u m , V a ld e m a r  
L iitzen .

Bkatk L. Samiieuskn

Vit hava júst havt vitjan av 
enska sendiharranum 
Andrew Bache og enska 
varauttanríkisráðharran- 
um Anthony Lloyd, men fá 
munnu vita, at vit sam- 
stundis høvdu vitjan av 
franska sendiharranum í 
Keypmannahavn, Jean- 
Pierre Masset, og franska 
handilsovastanum Guy 
Ijombard.

Hesi bæði umboðini fvri 
Frankaríki komu til Før- 
oya við Norronu mána- 
morgunin og høvdu ein frá- 
líkan túr hendavegin.

Hvørgin teirra hevur að- 
ur verið í Føroyum, og vóru 
háðir sera hugtiknir av 
landi okkara, ikki minst 
teimum høgu og steyrøttu 
fjøllunum, ið ikki kundi 
samanberast við tey, sum 
teir sóu, tá Norróna sigldi 
fram við Orkneyoyggj- 
unum og Hetlandi.

Konsulnr í 103 ár
Norróna er eitt avbera gott 
skip, hildu teir, og matstov- 
an umborð er frálík, halda 
sendiiharrin Jean-Pierre 
Masset og handilsovastin 
Guy Lombard.

Veðrið var sera gott hes- 
ar dagamar, privata vitjan 
teirra vardi, so umframt at 
gera styttri og longri út- 
ferðir í Streyrnoynni, Eyst- 
uroynni og Norðuroyggj- 
um, hevði franski konsulin, 
Valdemar Lútzen skipað 
so fyri, at høvi var at vitja á 
fleiri stórum fyritøkum og

virkjum, har sendiharrin 
Jean-Pierre Masset og 
handilsovastin Guy Ixmi- 
bard hittu stjórar op 
onnurleiðandi fólk.

Tað er ikki ofta, franska 
konsulátið fær vitjan úr 
Frankaríki, men tað hendir 
tó av og á, ti verri við alt ov 
longum millumbili.

Hetta vildi sendiharrin 
Jean-Pierre Masset bøta 
um við longu nú, eftir bert 
at hava røkt starvið sum 
sendiharri í Danmark í 8 
mánaðir, at koma henda- 
vegin. Samstundis vildi 
hann nýta høvi at heilsa 
uppá Valdemar Lútzen 
konsul, ið røkir eitt konsla- 
starv, sum hevur gingið í 
arv frá faðir til son gjøgn- 
um fleiri ættarlið í Lútz- 
ensfamiljuni, ja, tilsamans 
í 103 ár út í eitt.

Dygdin gód
Kanska vit ikki hoyra so 
nógv um føroyskt-fransk 
samskifti dagliga, men í 
veruleikanum eru tað fleiri 
av stóru føroysku flskaut 
flytarafyritøkunum, sum 
hvørja viku flyta feskan 
fisk úr Føroyum til Franka- 
ríki, og er fiskurin longu í 
Bologne mánadag eftir ein 
sera skjótan vikuskiftis- 
flutning suður gjøgnum 
Skotland, England, yvirum 
ella rættari undir Erma- 
sund og inn á europeiska 
meginlandið.

Føroyskur fiskur er høgt 
í metum í Frankaríki, tí 
dygdin er goð. Fiskavørur- 
nar fara alt fyri eitt út á 
franska supermarknaðin í 
vøkrum pakningi við 
fronskum teksti á.

Fegin um  
m arknaavtaluna
í sambandi við fiskaút- 
flutningin vitjaðu franski 
sendiharrin og handilsov- 
asti hansara Føroya Fiska- 
virking og United Seafood.

Nú var tað so, at markna- 
avtalan millum Stóra Bret- 
land og Føroyar var undir- 
skrivað, meðan franski

sendiharrin var her, og tað 
var Jean-Pierre Masset 
glaður fyri, tí eisini tvey 
fronsk oljufeløg fáa gleði 
av, at avtala endiliga er 
fingin í lag i hesum máli, 
sum hevur drigið út í meiri 
enn 20 ár.

- At ferðast runt oyggj- 
amar var eitt stórt upp- 
livilsi fyri okkum báðar, 
upplýsti Jean-Pierre Mass- 
et, sendiharri, tá Dimma- 
lætting hitti hann og hand- 
ilsovastan mikukvøldið.

Fram tíd innan  
ferdavinnuna

Tað hevur verið sera á- 
hugavert at síggja, hvussu 
mentan tykkara er, og 
hvussu tit royna at varð- 
veita hana samstundis 
sum nyggjar tíðir gera seg 
galdandi, m.a. við at gera 
meiri burturúr øðrum 
vinnuvegum ella bara 
fiskivinnuni, t.d. ferðavinn- 
una. Har kunnu vit, sum 
hava sera drúgvar royndir í 
øllum, sum hevur við hesa 
vinnu at gera, baiði innan 
ferðamannaflutning, út- 
búgving t sambandi við 
ferðavinnu o.a. hjálpa til 
við know how, um tit 
ynskja og hava áhuga fyri 
hjalp á ti økinum, seg Jean- 
Pierre Masset.

Frankaríki er i løtuni tað 
landið, sum hevur flestu 
fremmandavitjanir í heim- 
inum. Landið er greitt nr. 1 
við ikki færri enn 65 milli- 
ónum vitjanum, og tað er 
nógv. Av hesum vitjanum 
eru um 600.000 úr Dan- 
mark.

Banka- og listaprát
Men inntøkan i sambandi 
við ferðavinnuna er ikki 
hin mesta í mun til talið á 
vitjanum av fremmanda- 
fólki, upplýsti franski 
sendiharrin.

Hesar dagarnar, Jean- 
Pierre Masset, sendiharri, 
og Guy Lombard, handils- 
ovasti, hava vitjað, hittu 
teir báðar stjóramar í Pf. 
Føroya Banka, Jøm Astrup

Hansen og Janus Petersen 
M.a. tosaðu teir um, hvat 
hendir við gjaldoyra okk- 
ara, tá danir fara at nýta 
evruna sum gjaldoyra, og 
hvat vit sum føroyingar tá 
skulu gera, eftir sum vit 
ikki eru lirnir i ES, men 
framvegis em i rikisfelags- 
skapi við Danmark.

Vitjað varð í Listaskála- 
num, har Bárður Jakups- 
son greiddi frá, og vóm 
fronsku umboðini hugtikin 
bæði av føroysku listim og 
ikki nunst av sjálvum 
Skalanum.

Ein hlíóur Helveg
Ein listamaður, sum alt fyri 
eitt bergtók teir, var S.J. 
Mikines, sáli, sum við 
pt'nnastroki sínum var 
nakað fyri seg. Tað høvdu 
teir longu sa>ð, ta teir vitj- 
aðu i Føroya Banka, og har 
Iniru eyga við malning eflir 
hesum sera dugnaliga 
listamanni.

Hóast alt rokið í sam- 
bandi við undirskrivingina 
av marknaavtaluni við 
bretar, eydnaðist Jean- 
Pierre Masset og Guy Ixim- 
bard at hitta varaløgmann 
Høgna Hoydal og løgtings- 
formannin Fmnboga ísaks- 
son, meðan teir á samkom- 
uni 6. mai á iøtoysku við- 
skiftastovuni i Keyp- 
mannahavn høvdu høvi at 
hitta løgmann Annfmn 
Kallsberg.

Kvøldið fyri, franski sen- 
diharrin Jean-Pierre Mas- 
set, og handilsovastin, Guy 
Iximbard, skuldu fara 
heim, ringdi danski uttan- 
ríkisráðharrin Niels Hel- 
veg Petersen, sum verið 
hevur her í samhandi við 
undirskrivingina av mark- 
naavtaluni, til teir og bjoð- 
aði teimum niðan til ríkis- 
umboðsmannin at vitja.

Franski sendiharrin í 
Keypmannahavn, Jean- 
Pierre Masset, og franski 
handilsovastin, Guv Lom 
bard, fóru til Danmarkar i 
gjár. Hesaferð fóru teir við 
flogfari.

-  í sk a rð in u m  m illu m  
ø ld im a r , tú su n d á r in i  
og v in n u v e g irn a r  e r  
n eyó u gt við s a k ligu m  
o rd ask if li, g m n d a ð  á  
v ís in d a lig a r  ran n -  
sókn ir, s ig u r  M a la n  
M a m e rsd ó t t ir ,  rek tari  
á  F ró ð sk ap a rse tr in u m

Pól Á Kletti

»Á einum so lítlum uni- 
versiteti sum Fróðskapar- 
setrinum er umráðandi at 
hugsa um franrhaldið í 
gransking og undirvising. 
Nú er bøtt um hetta við at 
Fróðskaparsetnð fra 1998 
er farið undir granskingar- 
útbúgving

Hetta m.a. sigur Malan 
Mamersdóttir, rektari a 
Fniðskaparsetri Førova, i 
ársfrágreiðing setursins 
har hon umrøður undir- 
vísingarumstøðumar a 
stovninum. Sigur, at á 
flestu fakøkjum á setnnum 
er bara eitt fast visinda 
folk. Broytast starvsviður 
skiftim hja onkrum ella 
leggur onkur frá sær ella 
fer í annað starv, er eingin 
at halda fram. Undirvising- 
in og granskingin em á 
henda hatt viðbrekin.

-  Fróðskaparsetrið hevur 
í fama ari gjørt eina 
menningarætlan fyri tey 
næstu trý árini. 1 henni 
verður greint, hvussu 
setrið kann bvggjast ut fyri 
at nøkta økta tørvin á 
gransking og universitets- 
útbúgvingum, sum sam- 
felagsgongdin hevur við 
sær. Endamálið er at varð- 
veita førleika, sum er 
fingin til vega, tryggja

M a rk n a s k ja l ið  e r  
b y r ja n in  til okt sam -  
s ta rv  m illu m  B re t la n d  
o g  Føroyar. B re tsk i  
fo r sæ t is rá ð h a rr in  
T o n y  B la ir  h e v u r  sent  
lø gn tann i e in a  he ils -  
an , h a r  h a n n  y n sk ir  
til lu k k u  v ið  a v ta lu n i  
o g  b ý ð u r  h o n u m  á 
v it jan

Inci Rasmussen

Dagin eftir, at Bretland og 
Føroyar høvdu sett punkt- 
um fyri áralanga striðnum 
um markið mitlum londini, 
hittust løgmaður og bretski 
varauttanríkisráðharrin í 
Tinganesi til fúndar.

Hólmgongan var av og 
eingi tekin vóm um snudd- 
ir ella timburmenn 'dagen 
derpá". Tvørturimóti.

Anfinn Kallsberg og 
Anthony Lloyd ásannaðu á 
fundinum, at undirskiflin á 
marknaskjalinum boðaði 
byijanina til eitt nýtt 
kapittul í samstarvinum 
millum Føroyar og Bret- 
land.

í sama anda handaði 
Anthony Lloyd løgmanni 
eini boð frá hægsta yvir- 
manni sínum í Bretlandi, 
forsætisráðharranum Tony 
Blair, har ynskt var til 
lukku við sáttmálanum.

Fleiri týdningarmikil

framhald og taka nýggjar 
granskingartættir upp, 
sigur Malan Mamers- 
dóttir

Hon sigur, at tað er einki 
vvir at dylja, at hølisuin 
støðumar eru eitt atrok 
andi vandamál á setrinum. 
Deildimar em spjaddar, og 
tað er einamest ein bági 
fyri trivnaðin hja student- 
unum.

-  Tað besta hevði verið at 
savnað virksemið hja Fróð- 
skaparsetrinum. Endamal 
ið ma vera at hvsa undir 
vísing, gransking og f'yri- 
siting, bokasavni og lesi- 
savni. telduútbunaði og 
matstovu a ein slikan hatt. 
at studentar, granskarar og 
starvsfólk savnast og

mál vóru tikin upp, meðan 
løgmaður og uttanrikisrað- 
hairin prátaðu.Teirra mill 
um vóm oljumál, fiski- 
vinna og serliga umhvør- 
visvernd. Partarnir røddu 
eisini um møguleikamar 
fyri útbugyingarligum og 
mentanar 1 igum samstarv i, 
flutningi og sínámillum 
samhandli.

Á tíðindafundinum, sum 
danski uttanríkisráðharrin 
Niels Helveg Petersen helt

arbeiða í einum sonnum 
lestrar- og granskmgarum- 
hvørv i. sigur Malan Marn 
ersdottir.

Eins og um seinasta 
aldaskifti em storar broyt- 
ingar i væntu. Fyri 
hundrað amm síðan 
stríddust landbúnaðurin 
og fiskiskapurin um ar- 
beiðsmegina. Heðin Bru 
var ein av teimum, sum í 
skaldsligum sniði. m.a i 
skaldsøguni Tað stóra 
takið-, Ivsti, hvussu hug- 
burðurin skitli: virðmgin 
fyri landbunaðinum mink- 
aði, og |H.>ningur var at 
vinna í fiskiskapinum. Ti 
varð hildið. at tað einasta 
rætta var at gerast fiski 
maður ella flyta til stór-

um somu tið, segði hann, at 
hann bara kundi fegnast 
um, at Bretland og Føroyar 
nærkast hvørjum øðrum.

Mín grundstøða er, at 
tess størri altjoða samstarv 
-  tess betri Men eg vil 
samstundis minna á, at 
serfrøði á olju og umhvør- 
visøkinuin eisini er at finna 
ba*ði í Danmark og Noregi 
segði hann.

Anfinn Kallsberg og 
Anthony Lloyd samdust

bvgdirnar at arbeiða í fiski 
Søgan endurtekur seg 

ikki, men kortini heldur 
Malan Marnersdottir i tið- 
ini vera rak. sum benda a, 
at stnð kann fára at standa 
milluin fiskiskapm sum 
tann traditionella vinnu- 
vegin og oljuvirksemi sum 
tann nvggja og spennandi 
vinnan, sum alt orðaskifti 
tykist snúgva seg um.

I hesum skarðinum 
millum øldirnar, tusundar- 
ini og vinnuvegirnar er 
neyðugt við sakhgum orða 
skifli, grundað a visindalig- 
ar rannsóknir, sigur Malan 
Mamersdóttir

um at halda fram við at 
menna samstarvið millum 
Føroyar og Bretland -  bæði 
a jHilitiskum stigi og em- 
bætismannastigi.

Vegna bretsku stjornina 
beyð Lloyd løgmanni a 
vitjan til Bretlands onkutið 
i næstu framtíð. Løgmaður 
tok fegin við innbjoðingini.

Sjøtul settur á økt samstarv

Endamálið má vera at hýsa undirvising, gransking og fy risiting, bokasav ni og 
lesisavni, telduútbúnaði og matstovu á ein slíkan hátt, at studentar, 
granskarar og starvsfólk savnast og  arbeiða i einum sunnum lestrar- og 
granskingarumhvørvi, sigur Malan Marnersdottir, rektari a Froðskaparsetri 
Foroya

Á fundinum milluni Anthony Lloyd og Anfinn Kallsherg m ikumorgunin, var 
løgmaður vegna Tony B lair hoðin á almenna vitjan i l.ondon

Ráðstevna um undirvísing í Føroyum
L an d sm id stø ð in  fyri 
U n d irv ís in g a ra m b o ð  
s k ip a r  fy r i s tó ra r i  
n o rð u r le n d sk a r i ráð -  
s tev n u  í k om a n d i  
v ik u . E v n ið  á  s te v n u n i  
e r  m en n in g in  a v  le ik - 
lu t in u m  h jó  læ ra ru m

Inoi Rasmussen________

f komandi viku verður 
ráðstevna hildin 1 Føroy- 
um, har fólk við skili fyri

undirvísingaramboðum
savnast.

Tað er Landsmiðstøðin 
fyri Undirvísingaramboð, 
sum skipar fyri. 90 luttak- 
arar eru við á stevnuni, 
teirra millum eru 80 norð- 
urlendskir luttakarar.

Gestirnir koma higar 
hósdagin 27. maj og uin 
kvøldið setir Signar á 
Brúnni, landsstýrismaður 
við unđirvísingarmálum, 
róðstevnuna.

í hinum Norðurlond- 
unum eru eins og í Før-

oyum landsmiðstøðir. Upp- 
gávurnar í londunum eru 
eitt sindur ymiskar. Før- 
oyska landsmiðstøðin tek- 
ur sær eitt nú av at kunna 
lærarar um undirvísingar- 
tilfar og at læna bøkur og 
sjónbond út til skúlaflokk- 
ar í eitt ávíst avmarkað 
tíðarskeið. f hinum lond- 
unum er mest talanúm AV- 
tilfar, t.v.s. sjón- og ljóð- 
bond.

í Føroyum hevur land- 
smiðstøðin eisini eina ráð- 
gevandi uppgávu, har fólk

við innliti í ávísar læru- 
greinir ráðgeva og halda 
skeið fyri lærarum.

Heitið á ráðstevnuni 
hesaferð er »Lærer rollen i 
et udviklingsperspektiv '.

Ráðstevnan fæst við 
aktuellu menningina í leik- 
lutinum hjá læraranum og 
avleiðingamar fyri upp- 
gávumar hjá landsmið- 
støðunum. Lagt verður 
samstundis upp til, at um- 
boðini fyri ymisku londini 
tosa sínámilluin um roynd- 
ir økinum og geva hvøtjum

øðrum iblástur.
Petur Simonsen, leiðari 

av Landsmiðstøðini fyri 
IJndirvísingaramboð, 
sigur, at shkar stevnur 
koma væl við.

-  Hetta eru stovnar, sum 
skulu hava fingurin a puls- 
inum innan undirvisingar- 
verkið. Skeið sum hesi, 
kunnu hjálpa okkum at 
kanalisera menningina út í 
skúlamar, sigur Petur 
Simonsen. sum er vertur á 
stevnuni.

Umframt tann fakliga

partin verður sjálvandi 
høvi hjá norðurlendsku 
gestunum at uppliva eitt 
sindur av Føroyum. Gestii 
nir vera vístir mnt í Havn 
ini, útferð verður gjørd 
undir Vestmannabjørgini 
og ein kvøldseta verður 
fyriskipað, har tey fáa ein 
hita av føroysku mentan 
ini. Eitt nú fer Kári Sverri- 
son at syngja, filmurin 
Barbara verður syndur og 
Helena Dain á Neystabø, 
landsstýriskvinna, fer at 
greiða fra sínari serritgerð

um skaldsøguna við sama 
navni.

Gestirnir fara heimaftur 
sunnudagin 30. rmy 

Hetta er fimta stevnan 
av sínuin slag. Tað er norð- 
urlendska i aðharraraðið, 
sum fíggjar ráðstevnuna.

Mynd av 
Petur Simunsen: 

Petur Simonsen er 
vertu r fyri stevnuni um 

undirvisingaramhoð


