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Ejler Djurhuus, form adur í havnanex nclini á TvøroyrL

Okyrra forðar ikki eini 
oljuútgerðarhavn á Drelnesi
Atløgusídan uttan fyri 
ferjuleguna - á leið har 
sum sultsiloin er - hev- 
ur staðið sína roynd 
sum gott kyrrupláss

PÓL Á KLETTl

Tað er eingin loyna, at Suð- 
uroyggin ■ húskaparliga 
aldudalmum hevur verið 
eina meinast rakt við ar- 
beiðsloysi serstakliga
syðra heivt Men nu eru 
glottar fyn stavn við olju- 
vinnuni. Leitingar skulu 
fara fram sunnan (yn For- 
oyar og royndarboringar 
gerast í Lopra komandi 
summar.

limboð fyn skotsku ffá- 
landafyntøkuna Seaforth 
Mantime, sum vóru í For- 
oyum i november. kjósaðu 
sier Drclnes á Tvoroyn sum 
oljuútgerðarhavn Og Suð- 
uroyggin verður yvirtwvur 
mett at vera vael útborin tá 
talan er um tænastur til frá- 
landavinnuna. í oynni eru 
smiðjur av ymsum slag - í 
Vági skipasmiðja tyrlu-

pallur, gistingarhús. sjúkra 
hús o.s.fr

Við húskaparligu tram- 
gongdini siðst í famu old og 
f>rst i hesari dro Suður 
oyggin, frammalaga sum 
hon var vinnuliga. nógv fótk 
suður um tjorð i arbeiði. 
Men tiðir broytast. Seinastu 
mongu áríni eru suður- 
oyingar famir norður um 
tjorð í arbeiði Men fer 
gamta mynstrið at endur- 
taka seg nú við oljuvinnuni

at Suðuroyggin aftur verð- 
ur á odda ’

At bretska frálanda- 
vinnan hevur valt sær út- 
gerðarhavn í Suðuroy - í 
hesum føri Drelnes fer 
ikki bara at vera ein fyn- 
munur hjá suðurovingum 
hvat arbeiði viðvíkur, men 
kemur ollum Føroyum til 
góðar Tað eru ið hvussu er 
tey samd um, ið skil hava 
tyn frálandavinnu, sigur Ej- 
ler Djurhuus, býráðslimur. 
formaður í havnanevndint á 
Tvøroyri.

I onkran blaðgrein í sein- 
astuni hevur verið tort fram, 
at Drelnes ikki ei so væl 
egnað hjá oljuutgerðarsktp- 
um at leggja at. Víst hevur 
verið á, at rættiliga kyrru-

Orsøkin til ókyrruna út fyri ferjukguna er ein helluskøltur i botninumOg tað er serliga á landnyrðini, at ókyrra er. Men 
við gamla partin av bryggjuni - á leið har sum saltsiloin er - er væl liggjandi i allum veðri
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vont er á sumnium ættum 
hjá Smyrli og Tcistanum at 
leggja at ferjulegum

Orsøkin til ókyrruna út 
fyri ferjuleguna er ein hell- 
uskoltur i botnmum Og tað 
er serliga á landnyrðim, at 
okyrra er Men við gamla 
partin av bryggjuni á leið 
har sum saltsiloin er er væl 
liggjandi i ollum vcðn. sigur 
Ejler Djurhuus

Mann vísir á, at i einum 
tiltiknan landsynnmgsódn 
fyrst í februar 1950 lá ein 
saltdampan á Drelnesi og 
lossaði alla náttina uttan 
nakrar trupulleikar

Men tað er tað strekkið 
surn eftir er inn móti feiju- 
leguni, ið ókyrt er. Og ov illa 
kannaði Landsverkfroðing 
unn umstoðumar áðrenn 
arbeiðið byrjaði, sigur Ejler 
Djurhuus.

Tað eru nú oll tekin til. at 
Drelnes verður oljuútgerð- 
arhavn. Vit spurdu Ejler 
Djurhuus um neyðugt verð- 
ur hja Smyrli og Teistanum 
at leggja at aftur við gomlu 
bryggjuna á Tvøroyn.

- Um tað verður fast, skal 
eg ikki siga, men valla 
slepst undan, at tað verður 
onkuntið neyðugt um flein 
hjálparskip og onnur út- 
gerðarskip hjá oljuvinnum 
eru inni í senn. men eg ivist 
ikki í. at tað bcr til at finna 
ema brúkbara loysn. Skip 
vera so ikki alla tíðina við 
Drelnes, sigur Ejler Djur- 
huus.

Sum rosinan í pylsucnd- 
anum í ollum riðilinum av 
bókum upp undir jól kom 
nu MÁLTING 15 Blaðið 
hevur við hesi útgávu lagt 
fmita árgang aftur um bak 
við tnmum bloðum um árið. 
Sostatt hevur útgávuætlanin 
hildið hesi fyrstu fimm ánm.

Tilfarið er sera fjolbroytt 
og fráskila áhugavert, og 
felags fyri allar greimmar 
er. at tær eru stuttar og læt| 
ar

Jóhan Hendnk W. Poul- 
sen. professari sknvar um 
orðini hø^irtt og lagiett og 
um hvoijar hugmyndir 
kunnu liggja aftan fyn hesi 
heiti.

Fróði Holm Knudsen, ið 
lænr til tiðindamann, sknv- 
ar um foroyskar undirvís- 
ingarbokur og um virksem 
ið hjá Skúlabókagrunn- 
inum.

ÓU Wolles studenta 
skúlalæran í Eysturoy hev- 
ur grein. sum hann kallar 
Nakrir tankar um tátióar Ixs- 
inxarhátt, har íð hann 
greinir munín millum tátíð- 
ar lýsingarhátt og lýsingar- 
orð øðrumegin. og tátíðar 
lýsingarhátt og núlidna ella 
tálidna tið hinumegin.

Ein umrøða av teirri 
nýggju donsku-føroysku 
orðabókini, sum Foroya 
Fróðskaparfelag hevur giv- 
ið út, er eisini við ( blaðnum

Zakaris S. Hansen og 
Jógvan í Lon Jacobsen hava 
sknvað. teir hava verið uppi 
í rættlestnnum av orðabók- 
ini.

Sum nakað nýtt er eitt 
dialektkort við. har Anfinn- 
ur Johansen hcvur eitt yvir- 
lit yvir øll tey hciti. ið nýtt 
verða um hetta at senda 
smáar fíatar steinar hopp- 
andi eftir vatnskorpuni Og 
á kortinum sæst í hvorjum 
bygdum tey ymsu orðini eru 
uppskrivað

Jógvan í Lx>n Jacobsen 
hevur eina grein um orðbýt- 
ing í foroyskum, sum eitur 
Skarpur verdur hihlaHeikur, 
tá norómenn mót norskum 
stríóa.

Nakrir stubbar eru í blað- 
num. Marjun Simonsen 
sknvar ein stubba um eina 
nýggja bt'ik eftir Tummas 
Lenvig, har ið hann viðger 
fyrstu foroysku skaldsøg- 
una BabeLsu>mui eftir Regin 
í Líð.

Tvær speirímur eftir 
Hjordis Djurhuus eru prent- 
aðar í blaðnum.

Jógvan í Lon skrivar um 
orðið vág og vágur og um 
orðið utuuhiaóur Zakaris 
Hansen hevur ein stubba 
um máldeyða. Hjalmar P 
Petersen skrivar um broyt- 
ing hjá dr. Jakobsen nú 100 
ár eru liðin sfðan hann kom 
fram við sínum broytingar- 
uppskoti til føroyska stav- 
seting.

Hjalmar skrivar eisini ein 
stubba um tað sera sjáld- 
sama orðið vatur í føroysk- 
um. Og at enda er prentað 
eitt gamalt bræv. sum ein 
maður hevur skrivað. ið ikki 
hcvur lært at sknva før 
oyskt. Hetta bræv er skrivað 
við einum slag av Ijóðskríft.

Reiðiligheit ella undirgangur
T á ein nú við árslok lítu r 
a f tu r um  bak og g rundar 
yvir alt tað, íð sagt og 
skrivað varð um Føroyar 
og foroyingar í sam bandi 
við avleiðingarnar av 
fígBa r *tre PPu n ‘- serliga 
bankam álið, bæði heima 
og u ttan lands, so kann 
m angur undrast á rúgv- 
una av tilfari, ið higartil er 
komið b u rtu rú r , og hvat 
endin verður.

Blaðfólk og fjølmiðlamir 
annars hava stóra ávirkan 
á hin einstaka og sam- 
fetagið, sum  bæði í tíð og 
ótíð skulu hava eina mein- 
ing og u tta la  seg um  bæði 
eitt og annað.

Tað er einki loynđar- 
mál, at m unur verður 
gjørdur á, hvat fólk leggja 
oyru og eygu til, tá talan  
er um Uðindaflutning. Til 
dømis tá  blaðskrivingin 
var í hæddini viðvíkjandi 
bankam álinum , legrti ein 
merki til, hvørji blørt og 
hvørjar blartmenn, donsku

Kilitikararn ir og onnur 
gdu seg eftir at lesa og 
endurgeva.

S an n leik an  fram  
um le tu v in n in g
Enska blartið -T im es- 
sigst vera e itt av heim sins 
mest Itsnu blørtum. Ikki er 
óhugaandi, a t ein av 
orsøkunum  kann vera 
enska málirt. men tað er 
neyvan aJlur sannleikin 

Danski dóm prósturm

Skovg&rd Pedersen skriv- 
aði í síni tíð  m.a. um -Tim- 
es- soleiðis » -  um blað- 
stjórin hevði se tt sann- 
leikan til viks fyri løtu- 
vinning, hevði -Tim es- 
endað eins og mong onnur 
blørt. sum  e itt ta lirø r fyri 
dagsins gudi. Men blart- 
stjórin  var ikki bert 
dugnaligur, han n  bar 
høvdið hæ gri enn flest 
onnur, h vat sannleika við- 
víkti.-

Blaðstjórin á »Times -, 
Johan  W alter, ognaði sæ r 
við tíðini s tó ra  ávirkan. 
Av fyrstu  tíð var blartið 
lítið og ikki serliga væl 
k ent, men ein djúp sam- 
vitska lá aftan  fyri blaðið.

H in  ó r ím ilig i  og  
ó ræ ttv ís i  p r ís u r in
Skovg&rd Pedersen sigur, 
at um rødda blað ekkalevst 
í síni byrjan átalarti 
óregluJigheit virtvíkjandi 
pentngam álum  hjá ávís- 
um  enskum  ráðharra, 
sum  revsarti b laðstjóran 
við a t taka  frá honum  alt 
prentiarbeirti fyri rárt- 
narrastovuna, sum  hann 
ártur hevrti havt, og gjørdi 
honum sam stundís greitt, 
a t um hann fram yvir vildi 
lata vera virt a t skriva um  
tílíkt, skuldi hann  fáa 
arbeirtirt aftur.

Men Johan  W alter vrak- 
arti tilbortirt frá rártharra 
num , og frá hesi løtu, 
skrivar dóm prósturin . var

• Times - í langar tíð ir ser- 
m erkt av, a t hvørki valds- 
h a r ra r  ella annað harkalið  
fekk ávirkan á blaðið.

F y r i l i ta le y s a  hu g s- 
a n in  í ja r n b r e y ta r -  
p a r ta h ro v u m
At so var, kom best til 
sjóndar, tá  ið lýsingarnar 
til blaðirt í 1845 streym aðu 
inn í sam bandi virt so- 
kallartu jarnbreytíirspeku- 
latiónina í Onglandi, inn- 
tøkan hjá -T im es-, irt 
stóðst av hesum , lá um 
150.000 kr. um vikuna.

Um h etta  m undið gjørd- 
ist sonur Johan  W alter 
blaðstjóri á -T im es-. 
H ann órógvaðist av vand- 
anum , henda fyrilitaleysa 
spekulatión í jarnb rey tar- 
málinum  kundi føra til 
fyri land og fólk, tí  tart 
hevði endað virt stórari 
fíggjarkeppu

Hesin ungi blartstjóri, 
sigur Skovg&rd Pedersen, 
hugsaði ikki fyrst og 
frem st um egnan vinning 
av øllum teim  mongu lýs- 
ingum, irt næ rm ast oystu 
pening inn til blartið, men 
fór óræ ddur ( herferð 
ímóti teim um , irt stóru 
aftan fyri iokkandi lýsing- 
arnnr

Blartstjórin á -T im es- 
tryggjarti sæ r óheftar 
hjálparm enn, irt vóru førir 
fyri a t virtgera málirt til 
bo tns og føra fram  sann- 
leiksprógv m.a. um stóra

vandan, alm enningurin 
viðsínum  sparipeningi fór 
a t koma í virt hesum jarn- 
breytarpartabrøvum

Ó sjá lv sø k n i 
og  r e ið il ig h e it  
s ig ra ð u
Herferrtin hjá blaðstjóra- 
num  førdi til, a t umrøddu 
lýsingar hvurvu ú r blartn- 
um  og eisini inntøkan, 
blaðirt so harrtliga í sín 
byijan hevði brúk  fýri.

Men b rá tt kom til sjónd- 
ar, a t  ósjálvsøkni og reirti- 
ligheit blartsins í hesum 
máli vóru atvoldin til, at 
fleiri og fleiri fíngu eyguni 
upp fyri -Times" oggjørd- 
u st haldarar av blaðnum.

Skovg&rd Pedersen 
dóm próstur sigur at enda:
■ H ervið er »Timt?s» við 

tírtini vorðið e itt heims- 
um fatandi, og •Walter 
blartkongaættin • ein 
megi, hvørs ávirkan er 
u tta n  sírtustykki" í blart- 
heim inum .

Sjálvt um onkur vildi 
hildið, a t søgubrotirt hjá S. 
Pedersen dómprósti er ov 
gam ult til nútírtina, sum  
so rgangt unnart, so kunnu 
nokk fleiri vera samd í, a t 
teir, irt skipartu fyri blart- 
utgávu av -Tim es , settu  
sæ r sjálvum krøv, irt vóru 
ófrávíkilig, tá  tart snúrti 
seg um moral og etikk* 
kosta hvat tart vildi.

Skal nútíðarsamfelagirt 
og tess vinnuvegir haldast

uppi, e r neyrtugt virt tonk- av fyrstan tíð byrjartu undirgangur. 
um  og gerrtum av somu om anfyri um røddu blart-
dygd, sum te ir høvdu, ið útgávu. A lternutivirt e r J ó h s .  M. O lsen


