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Gera inniskógvar úr garvaðum skinnum

Føroysku in n iskógvam ir eru úr garvaðum  søydaskinni og  eru tí ba‘ði b leytir  
læ ttir Og heitir  at vera  í M.vnd Kalmar

Vón er nú fyri før- 
oyskum skinnum. Ein 
føroysk fyritøka er 
farin undir at fram- 
leiða innskógvar til 
bøm burtur úr garv- 
aðum føroyskum 
skinnum. Skógvamir 
verða fyrst royndar- 
koyrdir í Føroyum og 
síðani verður serliga 
satsað upp á týska og 
hollendska marknaðin

Eli Guttesen___________

-  Tað var tá vit flettu og 
prátið gekk um at eingin 
tók ímóti skinnum longur 
at hetta hugskotið føddist.

Nakað soíeiðis sigur bú- 
skaparfrøðingurin og stig- 
takarin til nýggju fram- 
leiðsluna, Magni Laksá- 
foss.

Saman við øðrum er 
hann nú farin undir at 
framleiða inniskógvar til 
smærri bøm.

Talan er um inniskógvar 
burtur úr garvaðum skinn- 
um, sum verða litaði í 
alskyns litum.

Meginparturin av fram- 
leiðsluni fer fram í Føroy- 
um, 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 før- 
oyska marknuðinum er fyri 
at faa rudda møguligar 
smáfeilir av vegnum áðr- 
enn 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 fram- 
leiðsluna.

Ætlanin hevur ongan- 
tíð 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

fyri okkum í longdini. Tí 
ætla vit at satsa upp a út- 
lendska marknaðin, fyrst 
og fremst tann týska og 
hollendska tá vit koma 
longur inn í komandi árið, 
sigur hann.

Sum búskaparfrøðingur 
við virkisbúskapi sum hjá- 
grein veit hann nøkur- 
lunda hvat skal til tvri at 
kunna gera seg galdandi á 
marknaðinum og tí er hann 
farin í samstarv við bróð- 
irin Erling Laksáfoss, sum 
er art direktor ella re- 
klamustjóri á meststørstu 
reklamufyritøkuni í Dan- 
mark, Normik, og konu 
hansara Birgitte Damkjær,

ið er designari.
Bæði hava tey holla ut 

búgving frá kunsthond- 
verkaraskulanum í Kol- 
ding.

Hon hevur designað 
bamaskógvin, meðan 
hann, ið er vanur at leggja 
søluatøk til rættis á týska 
og hollendska marknaðin- 
um fyri danskar fyritøkur, 
stendur fyri marknaðarfor- 
ingini og ger alt sølutil- 
farið.

Sjálv tilvirkingin av inni- 
skógvinum 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 verkætl- 
anini verður so Magni 
Laksáfoss sjálvur og sam- 
an 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 smá- 
børn ofla liggur á hesum 
støðinum.

Talan er um tað hesta 
sum hugsast kann til 
bumaføtumar. Skógvamir 
eru fótformaðir og bleytir 
júst so sum ein barna- 
skogvur eigur at vera, sigur 
hann og sipar til eina 
sending sum verið hevur í 
sjonvarpinum, har serfrøð- 
ingar 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. Somu- 
leiðis hevur skinnið tann 
eginleikan at føtumar 
sleppa at anda og at sveitti 
ikki uppstendur í skóg- 
num.

Hann hevur latið nøkur 
Iwrn, hanmillum sitt egna. 
rovnt skógvin nú ið tveir 
mánaðir og ietur serstak- 
liga væl at.

Skógvamir 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 held- 
ur ein praktisk vøra, sum 
er uppløgd at fram-leiða 
burtur úr skinnum.

Clongur hetta væl er tað 
ikki ohugsandi at fram- 
leiðslan seinni verður víð- 
ka til vøttir og húgvur.

Men skal endamalið 
røkkast er neyðugt bædi við 
røttum designi, bestu rá- 
voru, 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 framleið- 
sluni so at tað aftur gerst 
møguligt at gagnnýta før- 
oysku seyðaskinnini, sigur 
Magui Laksáfoss at enda

Føroysk sendinevnd fangad í undant aksstødu
Embætisfólk í lands- 
stýrinum, vóru mitt í 
rokanum, tá ófriður 
brast á Seattle, har 
altjóða handilsfelags- 
skapurin WTO hevur 
toppfund. Mótmælisfólk 
gjørdu so nógv um seg, 
at herurin mátti setast 
inn. Føroyska sendi- 
nevndin hevur tað gott

Ini Ra s m u s s e n

Ógvuslig motmæli seink- 
aðu toppfundin hja altjóða 
handilsfelagsskapinum 
WTO.

Fleiri føroyingar eru til 
staðar á fundinum í Seat- 
tle. Og mótmælisfólkini 
gjørdu eisini vart við seg 
beint uttan fyri hotellið, 
har teir búgva.

Hákun Djurhuus, hand-

ilsfulltrúi í Løgmansdeil- 
dini, og Ounnar Holm Ja- 
cobsen, fulltrúi í Vimiu- 
málastýrinum, 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. Icøg- 
reglan skjeyt millum annað

við taragassi móti mótmad- 
islólkunum, 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 Aan- 
an 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 sendinevn- 
dini, og teir hava tað gott.

Oljan viðgerast á tingi
Uppskot til løgtings- 
lóg um fyrsta útbjóð- 
ingarumfar 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

Leif Laadai,____________

Økið, sum mælt verður til 
ut bjóða út til oljuboring við 
Føroyar, er samfast og 
umleið 14.000 km2 til 
støddar. 'l'að liggur eystan- 
fyri 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 møgu- 
leikar fyri at kanna aðrar 
partar av føroyska land- 
grunninum, stendur í sam- 
andráttinum í uppskot-in- 
um, sum í dag fær fyrstu 
viðgerð á tingi.

Av tí, at leitivánimar á 
føroyskum øki eru sera 
ymiskar, verður mælt til at 
hava tvey sløg av leitingar- 
loyvum. Leitiskeiðið verður 
ávikavist 6 og 9 ár. Ar- 
beiðsskyldumar, ið verða 
álagdar hvørjum einstøk- 
um loyvishavara, eiga at 
spegla leitivánimar í ein- 
staka loyvisøkinum

Utnsóknar- « g  
víddarg jard
Umsøkjarar skulu rinda 
eitt umsóknargjald, tá søkt 
verður um loyvi til leiting 
eftir og framleiðslu av kol- 
vetnum. 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 treytimai 
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.

Einki alment felag
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 sein- 
ni, tá ið øll vita meiri uni 
oljuvinnumøguleikar við 
Føroyar.

Mett verður eisini, at 
málini, sum vanliga verða

lokkin við einum lands- 
nljufelag, kunnu røkkast á 
annan hátt, herundir við 
lóggávu og við loyvistreyt- 
unum.

Skotið verður upp at 
aleggja loyvishavamm ym- 
iskar skyldur, sum skulu 
iryggja føroyskum fyritøk 
um veruligar møguleikar 
fyri, í kapping við aðrar, at 
fáa høvuðs- og undirverk- 
løkur, og at veita loyvis- 
havarum vørur og tæn- 
astur. Somuleiðis eiga loyv- 
ishavarar at hava skyídu 
til at arbeiða fyri, at av- 
talur 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 kapp- 
uigarførið hjá føroyskum 
vinnulívi, og til tess at 
■ggja føroyskum fyritøkum 
lil at koma inn á nýggjar 
marknaðir, veróur sagt í 
-iumandráttinum til lógar 
uppskotið.

Vikutilboð frá 
slaktaranum í 
flk fk fk

£Islendsk 
lambs- 
krov

i '

.  /*

f i r i  1*9

3490
Enskar 
dunnui

lUakkasteikir

V \ t *fyri kg

2990
(Príslækkan)

Svensku gæsnar 
og kalkunirnar 

eru komnar
Føroya Keypssamtøka
RIN6 AIT LANDIi

Tilboðini eru galdandi frá 25.-27. november 1999


