Gera inniskógvar úr
garvaðum skinnum
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Vón er nú fyri føroyskum skinnum. Ein
føroysk fyritøka er
farin undir at framleiða innskógvar til
bøm burtur úr garvaðum føroyskum
skinnum. Skógvam ir
verða fyrst royndarkoyrdir í Føroyum og
síðani verður serliga
satsað upp á týska og
hollendska marknaðin

E li G uttesen___________
- Tað var tá vit flettu og
prátið gekk um at eingin
tók ímóti skinnum longur
at hetta hugskotið føddist.
Nakað soíeiðis sigur búskaparfrøðingurin og stigtakarin til nýggju framleiðsluna,
Magni Laksáfoss.
Saman við øðrum er
hann nú farin undir at
framleiða inniskógvar til
smærri bøm.
Talan er um inniskógvar
burtur úr garvaðum skinnum, sum verða litaði í
alskyns litum.
Meginparturin av framleiðsluni fer fram í Føroyum, men av tí at eingin
garvar skinn í Føroyum
verða
skinnini fyrbils
keypt úr íslandi frá eini
fyritøku, sum áður hevur
keypt skinn úr Føroyum.
- Men fæst gongd á hesa
framleiðsluna er ætlanin
eisini at gar\’a í Føroyum
og tá verður talan um eina
reint føroyska framleiðslu
sigur Magni Laksáfoss.
Orsøkin til at hann fyrst
roynir hesa vøruna á føroyska marknuðinum er fyri
at faa rudda møguligar
smáfeilir av vegnum áðrenn hann vendir sær til
útlendska marknaðin. Tí
letur hann ein lepa fylgja
við hvørjum setti av skóm,
har fólk kunnu siga hvussu
tey eru nøgd við framleiðsluna.
Ætlanin hevur ongantíð verið at satsa upp á
føroyska marknaðin tí tað
vera bert fødd um 600 l>ørn
um árið í Føroyum og hesin
marknaður er alt ov lit.il

F øroysk u in n is k ó g v a m ir eru ú r g arv að u m søydaskin ni o g e ru tí b a‘ði b le y tir
læ ttir O g h e itir at v e ra í
M.vnd Kalmar
fyri okkum í longdini. Tí
ætla vit at satsa upp a útlendska marknaðin, fyrst
og fremst tann týska og
hollendska tá vit koma
longur inn í komandi árið,
sigur hann.
Sum búskaparfrøðingur
við virkisbúskapi sum hjágrein veit hann nøkurlunda hvat skal til tvri at
kunna gera seg galdandi á
marknaðinum og tí er hann
farin í samstarv við bróðirin Erling Laksáfoss, sum
er art direktor ella reklamustjóri á meststørstu
reklamufyritøkuni í Danmark, Normik, og konu
hansara Birgitte Damkjær,

ið er designari.
Bæði hava tey holla ut
búgving frá
kunsthondverkaraskulanum í Kolding.
Hon
hevur
designað
bamaskógvin,
meðan
hann, ið er vanur at leggja
søluatøk til rættis á týska
og hollendska marknaðinum fyri danskar fyritøkur,
stendur fyri marknaðarforingini og ger alt sølutilfarið.
Sjálv tilvirkingin av inniskógvinum fer fram hja
Bergdís á Høgabóli vesturi
i Vágunum. Hon hevur
drúgvar royndir at seyma
úr leðri og hevur higartil

seyma
meginpartin
av
teimum garvaðu vørunum
ið higartil hava verið at
fingið í Føroyum.
Leiðari fyri hesi verkætlanini verður so Magni
Laksáfoss sjálvur og saman hava tey samskipað alt
virksemi i eitt partafelag.
Vøran verður seld undir
navninum Little Angel og
fyrstu skógvamir verða
vantandi
í
handlunum
kring landið um eina viku
ella so.
Av tí at talan verður um
dýra ravøru úr garvaðum
seyðaskinni verður ongan
tið talan um einar lágpris
skógvar. Prísurin fer vænt-

andi at liggja um 300 kr.
fyri parið.
Magni heldur ikki at
hetta er ein ov høgur prisur
fyri eina dygdarvøru sum
hesa, og sigur at príslegan
á dygdarskógvum til smábørn ofla liggur á hesum
støðinum.
Talan er um tað hesta
sum hugsast kann til
bumaføtumar. Skógvamir
eru fótformaðir og bleytir
júst so sum ein barnaskogvur eigur at vera, sigur
hann og sipar til eina
sending sum verið hevur í
sjonvarpinum, har serfrøðingar av ymiskum slag
mæltu foreldrunum til at
keypa rúmligar og bleytar
skogvar til liømini, so at
føturnar fingu loyvi til at
mennast.
- Skógvurin er gjørdur ur
ektaðum seyðaskinni og
hetta ger at skógvarnir
ba?ði em lættir og heitir at
vera i hja bømum. Somuleiðis hevur skinnið tann
eginleikan
at
føtumar
sleppa at anda og at sveitti
ikki uppstendur í skógnum.
Hann hevur latið nøkur
Iwrn, hanmillum sitt egna.
rovnt skógvin nú ið tveir
mánaðir og ietur serstakliga væl at.
Skógvam ir
em
slitsterkir og missa ikki
formin. sigur hann.
I fyrstu syftu hevur hann
satsað upp á innniskogvar
til smalxim, ti at hetta ikki
er ein motavøra, men heldur ein praktisk vøra, sum
er uppløgd at fram-leiða
burtur úr skinnum.
Clongur hetta væl er tað
ikki ohugsandi at framleiðslan seinni verður víðka til vøttir og húgvur.
Men
skal
endamalið
røkkast er neyðugt bædi við
røttum designi, bestu rávoru, dyggari framleiðlu,
hollari marknaðarføring og
góðari stýring.
- Henda førleika meta vit
okkum at hava i felag og so
er bara at vona at folk taka
væl ímóti hesi framleiðsluni so at tað aftur gerst
møguligt at gagnnýta føroysku seyðaskinnini, sigur
Magui Laksáfoss at enda

Føroysk sendinevnd fangad í undant aksstødu
Embætisfólk í landsstýrinum, vóru mitt í
rokanum, tá ófriður
brast á Seattle, har
altjóða handilsfelagsskapurin W TO hevur
toppfund. Mótmælisfólk
gjørdu so nógv um seg,
at herurin mátti setast
inn. Føroyska sendinevndin hevur tað gott

Ini

Ra s m u s s e n

Ógvuslig motmæli seinkaðu toppfundin hja altjóða
handilsfelagsskapinum
WTO.
Fleiri føroyingar eru til
staðar á fundinum í Seattle. Og mótmælisfólkini
gjørdu eisini vart við seg
beint uttan fyri hotellið,
har teir búgva.
Hákun Djurhuus, hand-

ilsfulltrúi í Løgmansdeildini, og Ounnar Holm Jacobsen, fulltrúi í Vimiumálastýrinum,
umboða
landsstyrið á fundinum.
Teir vóru vitni til, at fundir
máttu útsetast, tí býurin
var í eini støðu, ið var álík
borgaraknggi.
Mótmadisfólk gjørdust so
frá sær sjálvrum, at løgreglim
noyddist at leggja uppí. Icøgreglan skjeyt millum annað

við taragassi móti mótmadislólkunum, sum høvdti
bvrgt íleiri gøtur av. Tá hanV
skapunn helt áfram ut a
kvøldið týsdagin, lýsti Ixirt
arstjórin undantakssUniu i
miðbýnum. Samstundis var
herurin settur inn.
Ofriðurin hev’ði so storar
seinkingar váð sær, at
setanarhaldið var slept, ti
ST-aðalskrivarin Kofi Aanan ikki slapp úr lio-

tellinum, har hann byr.
Motmælisfolkini visa eitt
nú stna ónøgd við, at ríki
vesturheimurin
ránnýtir
luliga arbeiðsmegi i triðja
heiminum.
Ur VinnumcUastýrinum
trætta vit, at Gunnar Hohn
.Jacobsen hevur latið hoyrt
frá sær og sigur, at væl veit
váð hjá føroysku sendinevndini, og teir hava tað gott.

Oljan viðgerast á tingi
Uppskot til løgtingslóg um fyrsta útbjóðingarumfar til leiting
eftir og framleiðslu av
kolvetnum skal hava
fyrstu viðgerð á tingi í
dag. Tað er greitt, at
treytimar eru rímiliga
harðar og leggja upp
til, at tey oljufeløg,
sum bjóða seg fram,
mugu hava bæði
neyðugan kapital
og førleika
L eif L aadai,____________
Økið, sum mælt verður til
ut bjóða út til oljuboring við
Føroyar, er samfast og
umleið 14.000 km2 til
støddar. 'l'að liggur eystanfyri og í ein landsynning úr
Føroyum. Ætlanin við at
bjóða hetta økið út er at
savna
leitivirksemið
á
økjum, har møguleikamir

fyri skjótt at fmna olju
verða mettir at vera teir
bestu, samstundis sum
hetta økið verður mett at
geva oljufeløgunum møguleikar fyri at kanna aðrar
partar av føroyska landgrunninum, stendur í samandráttinum í uppskot-inum, sum í dag fær fyrstu
viðgerð á tingi.
Av tí, at leitivánim ar á
føroyskum øki eru sera
ymiskar, verður mælt til at
hava tvey sløg av leitingarloyvum. Leitiskeiðið verður
ávikavist 6 og 9 ár. Arbeiðsskyldumar, ið verða
álagdar hvørjum einstøkum loyvishavara, eiga at
spegla leitivánim ar í einstaka loyvisøkinum

U tn sók n ar- « g
v íd d a r g ja r d
Umsøkjarar skulu rinda
eitt umsóknargjald, tá søkt
verður um loyvi til leiting
eftir og framleiðslu av kolvetnum. Harafturat verður
skotið upp, at loyvishav-

arar, tá teir hava fingið
loyvi til ein ávísan part av
landgrunninum, skulu rin
da eitt árligt víddargjald,
sum verður roknað eftir
støddini á tí øki, sum er
fevnt av loyvinum.
Ma*lt verður til at leggja
eitt framleiðslugjald uppa
2% á framleidd kolvetni,
roknað av virðinum, sum
framleiðslan hevur, tá hon
kemur upp á land. Har
umframt verður ma>lt til,
at framleiðslan skal koma
undir ein partafelagsskatt
upp á 27%. Eisini verður
mett, at framleiðslan eigur
at koma undir ein serligan
kolvetnisskatt.
Samlaði
landskassaparturin eigur
neyvan at fara upp um I>5
%. Sostatt er greitt, at
framleiðslugjaldið, ella tað,
sum verður rópt royaly,
verður 2%. Tað var serliga
spurningurin um hetta
gjald, ið oljufeløgini bíðaðu
eftir í spenningi. Tey
oljufeløg, sum hava sagt
sína meining um gjøld av

ymiskum slagi, hava øll
ávarað føroyingar imóti at
gera fíggjarligu treytim ai
av harðar, men Eyðun
Elttør,
landsstýrismaðui
við oljumálum, heldur ikki.
at tær treytir, sum hann nú
hevur lagt fyri løgtingið,
eru so harðar, at eingi feløg
fara at bjóða seg framat.

E in k i alm en t fe la g
Mælt verður frá at seta
landsofjufelag
á
stovn.
Orsøkin til hetta er millum
annað kappingarstøðan hjá
Føroyum
sum
oljuøki
Landsstýrið hevur tó ikki
slept tankanum um eitt
alment føroyskt oljufelag
heilt. Eyðun Elttør segiSi
við Dimmalætting i síðstu
viku, at tað væl knnn hugs
ast, at hesin spumingur
verður tikin upp aftur seinni, tá ið øll vita meiri uni
oljuvinnumøguleikar
við
Føroyar.
M ett verður eisini, at
málini, sum vanliga verða

lokkin við einum landsnljufelag, kunnu røkkast á
annan hátt, herundir við
lóggávu og við loyvistreytunum.
Skotið verður upp at
aleggja loyvishavamm ymiskar skyldur, sum skulu
iryggja føroyskum fyritøk
um veruligar møguleikar
fyri, í kapping við aðrar, at
fáa høvuðs- og undirverkløkur, og at veita loyvishavarum vørur og tænastur. Somuleiðis eiga loyvishavarar at hava skyídu
til at arbeiða fyri, at avtalur verða gjørdar mill-uin
føroyskar og útlendskar
fvritøkur um at byggja upp
lørleika
og
tøkniligon
kunnleika í føroyskum fyri
tøkum. Hetta verður gjørt
til tess at betra um kappuigarførið hjá føroyskum
vinnulívi, og til tess at
■ggja føroyskum fyritøkum
lil at koma inn á nýggjar
marknaðir, veróur sagt í
-iumandráttinum til lógar
uppskotið.

5

Vikutilboð frá
slaktaranum í
flk fk fk
£
Islendsk
lambskrov
i

f ir i

'
. /*

1*9

3490

Enskar
dunnui

lUakkasteikir
V \ t*
fyri
kg

90
29

(Príslækkan)

Svensku gæsnar
og kalkunirnar
eru komnar
Føroya Keypssamtøka
RIN6 AIT LANDIi
Tilboðini eru galdandi frá 25.-27. november 1999

