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Menningarstovan ruddar slóð:

Vísir um- 
heiminum 
føroyska 
framleiðslu
/  mong ár hava fólkini á Menningar- 
stovuni skipað fyrí føroyskari luttøku 
á altjóða framsýningum og ráðstevn- 
um. Nú standa so aftur fleiri fram- 
sýningor fyri framman og verður 
tann fyrsta í Skotlandi í mars
O rÐ og m y n d ir :
Ja n  M u l l e r

Ein týðandi partur av roynd- 
unum at gera l'øroyskar vør 
ur og tænastur kendar í úl- 
landinum eru tær mongu 
framsýningar, sum føroysk- 
ar fyritøkur luttaka á úti í 
heimi. Her er talan um ídn- 
aðarframsýningar og ráð- 
stevnur av ymsum slag, og 
herer talan um handilssýn- 
ingar av alskyns slag.

I fyrsta lagi royna vit at 
fáa selt tað vit framleiða á 
útlendsku marknaðunum, í 
øðrum lagi royna vit at 
keypa heim vørur, sum før- 
oyskir brúkarin ynskir.

Føroyska flaggskípið á 
framsýningum og messum 
í úlondum er Menningar- 
stovan og tey fólk har starv- 
ast I mongu ár hevur hesin 
almenni stovnurtn staðið á 
odda fyri flestu av fram- 
sýningum okkara í út- 
londum tnnan fiskivinnu og 
nú í scinatuni eisini innan 
oljuvinnu - og hevur hann 
harvið eisini gjørt sítt til at 
stuðla undir føroyska fram- 
leiðsiu.

Longu í næsta mánað 
verður aftur farið av landi- 
num við eini framsýning 
Tað er „Fishing'99“, sum 
verður htldin í Glasgow í 
Skotlandi. Ikki færri enn 12 
føroyskar fyritøkur luttaka 
á felags føroyska básinum. 
Av teimum fara tær Fimm - 
Vónin, Tórshavnar Skipa- 
smiðja, J.K. Joensen & Son- 
ur, Kemilux og Faroe Ship 
- at føra seg fram á egnum 
hási undir føroyska felags- 
tiltakinum.

Hetta er fimtu ferð, at før- 
oyskir veitarar av \ ørum og 
tænastum til fiskivinnuna 
tøra seg frani á Fishing 
framsýningunum undir fel- 
agsheitinum ,,North Atlan- 
tie Resouree Centrer", ið 
Føroyar eru vorðnar kendar 
sum víða um. Men tað eru 
fyritøkurnar, sum fyrst og 
fremst eru vorðnar kendar 
sum áhugaverdir og kapp- 
ingarførir veitarar

Kjartan Kristianssen, 
stjóri á Menningarstovuni, 
sum hevur verið ein primus 
motor í hesum virkseminum 
seinastu árini saman við 
øðrum góðum fólkum, sig-

I fjørheyst luttóku nógv 
føroysk virki á oljumessuni 

í Stavanger, og tá var taó 
eisini Menningarstovan, 

sum skipaði fyri. Her 
síggja vit stjóran á Menn- 

ingarstovuni, Kjartan 
Kristiansen tosa við 

bretska orkumálaráð- 
harran, John Battle.

A føroyska básinum á 
ONS í Stavanger í fjør. Vit 
síggja nøkur av fóikunum, 

sum stóðu fyri fram- 
sýningini

ur, at úrslitini av lutløku 
higartil hava verið góð, og 
hann væntar, at enn meira 
spyrst burtur úr í ár, nú fleiri 
kappingameytar fara at 
bjóða seg frant og harvið 
undirstrika føroyska kapp- 
ingarførið. Roknað verður 
við, eins og hini árini, at 
fleiri føroyingar, sum hava 
áhuga í fiskivinnutøkni og 
tænastum til fiskivinnu og 
fiskavirking eisini, fara at 
leita á framsýningina fyri at 
síggja, hvat nýtt verður boð- 
ið fram og gera sínar egnu 
sammetingar, áðrenn støða 
um keyp og íleggingar 
verður tikin.

Sosialurin skilur annars, 
at farið er undir at fyrireika 
luttøku á øðrum framsýn- 
ingum uttanlands, og av 
egnum framsýningum at 
menna og marknaðarføra 
føroyskar fyriløkur og før- 
oyskt virksemi.

Um nóg stórur áhugi 
verður fyri framsýningini í 
Glasgow verður skipað fyri 
beinleiðis ferð við At- 
lantsflogi.
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