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Oljuútgerðarstøð á Drelnesi_

-

Læ rið av hetlendingum hvussu ikki skal gerast!
- Tað er vanđi í hvøijari vælferð. l ’tlendskar
oljufyritøkur mugu
ikki sleppa at gera sum
teimum lystir Hetlendingar hava fingið stórar
inntøkur av oljuvinnuni, men hon hevur eisini havt ávísar óhepnar
fylgjur við sær. Vit eiga
at læra av mistøkum
hjá øórum áðrenn vit
glaðbeint bjóða útlendskum oljufyritøkum vælkomnum,
sigur Ejler Djurhuus,
formaður i havnanevndini á Tvøroyri
PÓL Á K.LETTI

Okið a Drdncsi. har oljuúlgerðarhavnin verður, er í
storan mun byggihugvið A
staðnum er smiðjuvirkscmi.
sum tørvur er á i sambandi
við eina utgerðarhavn
- Havnarplasstð cr stórt
og í stóran mun búgvið at
taka ímoti oktum virksemi i
sambandi við oljuvinnuna.
Men neyðugt verður tó at
grava burtur fyrí at víðka
planin yvir móti saltsiloini.
sigur Ejler Djurhuus, formaður i havnanevndini á

Tvaroyri.

T vøroyrar kommuna eigur oki mðan fjn vegin 4500 metrar eystur um saltgoymsiuna a Drelncsi. umframt aðra leigugrund í Líðini.
- í so m áta er stórt øki at
taka av til xtlaða oljuvirksemið. sigur Ejler Djurhuus.
I Líðim er búsetur narr

hus narøkinum. Vit spurdu
Fjler Djurhuus. um komandi virksemið a Drelnesi
kemur at avirka busetnð í
tann mun. at sethus møguliga mugu tls tasi burtur
Tað er givið, at nogvur
trafikkur stendst av slikum
virkscmi, men uni tað kemur al ávirka búsetnð i Líðim. dugi cg ikki at siga í
løtum Hugsi ikki. at tað
kemur at ávirka i nakran
stóran mun; ið hvussu er
hava ongar negativar reaktiónir verið frá fólki, sum
búgva har, ímóti ætlaða
virkseminum. sigur hann
Hann ger vart við. at
kommunan er i eini bt'ðistøðu og fer tí ikki i panikki
at gera eitt og annað fyrr
enn klárt er at fara undir
Kjler Djurhuus. fonrmður i havnanevndini a Tvnrovri: - virksemi á staðnum Tað
kommunan
ikki
\ andin fyrí at vera ov gestaMiður við utlendskar rísafyrítakur hevur
er starstur i tiðum við litlum pengum. Tær eru rikar. vit fata k kompetansu til.
kom m unan
hevur
bjtW5að Drclnes út til oljuvirksemi. men tey serkønu
innan oljuvinnuna mugu
geva okkum greið signal
um allar neyðugar fyríreikingar. sigur Fjler Djurhuus.
Figgjarliga telist Tvøroyrar kommuna í dag millum tarr nngast staddu i Føroyum. er ein av 23%skattakom m ununum .
So
hon hevur ongar pengar til
sjálv at bytja virksemi Tað
gerst etnans við gi'x>um
samarbeiði Við aðrar kommunur og millum feløg og
tyntøkur bxði burturi og
heima.

Seaforth nøgt
Mennimr frá Seaforth Mantime. sum vitjaðu í Føroyum
Tvøroyrar kom m una hevur bjoðað okið a Drelnesi ut til virksetni, sum hevur sam band við oljuvinnuna. Men sum í fama mánaði, søgdu seg
fi^gjarum stoðurnar eru beint nu, er kom m unan ikki far at sjálv at gera ilogur. Nevðugt er við neyvum samstarvi við vera nøgdar viðøkiðá Drelaðrar kom m unur. fek»g og fy ritak u r - bæði burtur og heima
nesi - tað best hóskandi. teir
høvdu s*ð undir vitjan
teirra í Føroyum.
- Tá umboð fyri Seaforth
eru nøgd. so kunnu vit ikki
annað enn vera tað eisini í
Tvøroyrar kommunu, tí
hetta felag verður mett sum
etn kapasitetur innan frálandavinnuna í Skotlandi.
sigur Fjler Djurbuus, form aður í havnanevndini á
Tvøroyri.
Hann ger vart við. at
stendur á við havnarplássi á
Tvøroyrí. sti er stórt havnaøki í Vági hjá útgerðarskipNýskapan: 1 januar
um í frálandavinnuni at fara
1996 fáa nýggju førog hagar fara tey av natúroysku bilamir eitt nýtt
ligum grundum kortini, tí
har er væl útgjørd skipaslag av nummarspjølsmiðja at fáa ábøtur og umdrum t staðin fyri tey
vælingar
hvítu »F-spjøldrini«,
- Seaforth M antim e hev-

Føroyskir bilar fáa nú
nýggjar plátur

sum hava verið seinastu 20 áríni.
EMIL L JACQBSEN
Síðani
miðskeiðis
f
70’unum hava nummarspjoldnm á føroyskum bilum veríð hvít við svørtum
stavum - »F« fremst. siðani
tvey tøl og síðani trý tøl afturat
Men hetta skal nú broytast.
1. januar I9S>6 fáa allír
nýggir bilar í Føroyum eitt
nummarspjaldur við altjóða
snkji
Á spjaldnnum skulu vera
tveir bókstavir og trý tøl
Tað er á Bilertirlitinum í
Havn, at nýggju nummarspjøldrim verða gjørd
Hugskotið hava vtt fingið úr Noregi, sigur Atli Jenscn. stjórí á Bileftirlitinum
AtH J f i n stjórí á B ikftirlitinum . vlð maskinuna, sum prentar nyKgju num m arspjøldrEitt »smart« sum er við
nýggju spjøldrunum, er. at ini. M askinan trýstir num m arið inn á spjaldrið við eini megi uppá 50 tons
Styrul DimL Uens K r Vang
tey ikki skulu skrúvast. men
»clipsast« á.
Eisini verður chassis- spjøldnni fáa eisini annað
Naerum alt hevur eitt slag
snið, tá ið nýggja ánð byrjav ISO-standardi. pappfr. num m anð á bilinum preni
Køroyar stytt **FO«
ar
myndatól, telefonir og altso að á nummarspjaldríð.
Umframt teir tveir stavimar eisini nummarspjøldur
Eitt annað. sum er sera
Nýggju royndarspjøldríni
og try tølim verður eismi ein
væl umtókl uttanlanda, er at skulu klistrast á bilin ftó
ISO hevur tillutað Før
bláur fýrakantur við íør- oyum bókstavirnar FO. hó- fáa num m arspjaldur við ikki á rútin) - Tá iðtey ikki
oyska Merkmum og bók- ast tað kanska hevði venð onkrum ávfsum navni á.
skulu nýtast meir. kann eigstavunum *FO« á nýggju meiri sannlfkt. at tað stóð
Atli Jensen sigur. ai tað ann sjálvur beina royndar
spjøldrunum
eisini er ein tekmskur spjaldnð burtur og slcppur
*FR« ella »FØ«
Bókstavimir »FO« eru
Men hjá ISO stendur møguleiki fýri at kunna sostatt frá at retumera tað,
vnir í tráð vtð eina skipan *FR« fyn Frakland, og »0« keypa spjaldur við navm á f sigur Atli Jensen
rí standardisenng. nevnd er ikki ein altjóða hókstav
Føroyum
ÍSO-standard
Tey sonevndu royndar-

S

GL myndir
Um mynd nr. 2039 í
Dimmalætting 28. des. 95
upplýstr ein heimildarmaður, at maðunn nr 5 í aftastu
røð heilt vist er Jocn Peter
Djurhuus úr Porkerí, sum
gekk á skiparaskúla samstundis sum nr 7 f miðraðnum, Jóan Hans Joensen úr
Sørvági.
• Norski forsætisráðham n
Gro Harlem Brundtland
hevur broytt manningina í
stjóm síni. Heilsumálaráðharrin W em er Christie er
farín, og tekur kirkju- og útbúgvingarráðharrin Gudmund Hemes við í staðin
fyri. Reidar Sandal er útnevndur til ráðharrasessin
hjá Hemes.
• 75 fólk doyðu og 150
fingu skaða, tá eitt tok rendi
f eitt annað í einum Iftlum
býi sunnanfyn Kairo f
F.gyptalandi Við í tokinum
var ein hópur av skúlabømum.
• Suðuratrikanski kirkjuleiðarin Allan Boesak. sum
illgruni er um hevur mishrúkt danskar og norskar
mnsavnaðar peningaveitingar, ætlaðar fátækum í
Suðurafnka. er fluttir til
Am enka at búgva saman
við konu sfnt.

I lo p ra byxja nsggjar royndarhoringar i var. Tá fara suðuroyingar at kcnna fyrstu tekin
til. at teir h a\a stigið inn i oljuøldma. I sam bandi við royndarboríngam ar i l o p r a kem ur
norðm aðurin I jirs Bruvoll, ið er raðgevari hja DANOP. ið stendur fyri horingunum . til
Føroya heint eftir nvggjar
ur fingið greitt at vita, at
komniunan hevur ongar
pengar sum støðan er beint
nú og at neyðugt er við
neyvum samstarvi millum
partam ar tá talan er um
fløgur sigur Fjler Djurhuus.

Vandi í hvørjari vælferð
Men tá virksenn er komið i
gongd. eru pengar at heinta.
- Ein av ráðgevarununi
hjá Tvøroyrar kommunu
Graham Stewart í Aberdeen
hevur upplýst okkum. at
tað eru ikki smávegis ínn
tøkur. ið ein havn sum Lerwick f Hctlandi hcvur av
oljuvinnum 80m ió. kr um
árið. sigur Fjler Djurhuus.
Føroyar eru oyggjasamfelag eins og Hetland Tí
verða ofta lyndøm i ur Het
landi nevnd í sanibandi við
eina framtfðar oljuvinnu í

Føroyum Avlopið av nógva og slcppa at gera sum tær
peningafloyminum
kann vilja, kunnu tær oyðileggja
nýtast at menna aðrar citt øki eftir stuttari tfð. ið
vinnugreinir við - og eisini sfðan liggur sum eitt stórt.
opið og gapandi sár tá virk
at stuðla mentunartiltøkum
Men Fjler Djurhuus ger vart seim einaferð heldur uppat
Fjler Djurhuus sigur, at
við, at tað er eisini neyðugt
at líta at Hetlandi til tess at vandin fyri at vera ov gesta
vita, hvussu cin ikki cigur at blfður við útlendskar risabera seg at innan oljuvinn- fyntøkur er størstur í tfðum
við lítlum pengum.
una.
Tær eru ríkar, vit fátæk.
Tað er vandi í hvørjari
vælferð. Útbyggingin innan Tf vænta vit at fáa nakað
oljuvinnuna hevur f Het- burturúr.
landi havt óhcppin árin. Og
tað er av slikum, vit í Føroyum ciga at taka við læru
av. Og hetlendingar hava
eisini stutt síðan verið í Føroyum og bjóðað sær at ráðføra føroyingar. so vit ikki I sambandi við m yndarbor
gera somu mistøk sum tciar ingam ar í I opra kcmur
sigur F.jler Djurhuus
norðmaðurín Lars Bruvoll,
Oljufyirtøkur hava ikki ið er ráðgevari hjá DANOP,
altíð pietetsfølilsi yvir fyri ið stendur fyn bonngunum,
náttúru og umhvørvi. Fáa til Føroya beint eftir nýggjtser ov stórt vald á einum øk i

Helgi blæsur lív í tin
Mitt í Stavanger hevur
Helgi Joensen latið upp
egið gallerí við egnum
listarverkum og prýðislutum Haraldur
kongur fekk gávu,
keypta frá Helga, tá
hann fylti 50 ár.
Ein føroyingur, sum hevur
gjørt seg galdandi innan list
í Noreg, er Helgi Joensen,
sum býr í Stavanger. har
hann mitt í býnum nýliga
hevur latið upp eitt nýtt
galleri.
Helgi Jocnsen hevur serliga gjørt seg galdandi við at
gera listarverk úr tin, sum
hann fær til at skyggja f øll
um møguligum litum.
Hvussu hann ber seg at
fyri at fáa tinið at gerast livandi fyri hann, sum hyggur
at tí, er eitt loyndarmál. sum
hann altfð kcmur at hava
fyri seg sjálvan, sigur Helgi
Joenscn í eini í norskarí
blaðsamrøðu herfyri
Tað tekur langa og
drúgva tíð at finna fram til

deytt. á ein slfkan hátt gerst
livandi.

Altíð okkurt gott
at fínna

lielgi Joensen arbeióir
á verkstaó sfnum.
henda arbciðshátt, ið gerst
so livandi, at ein neyvan trýr
lað e r satt. ai tin, sum annars
kann virka bæði keðiligt og

Tað snýr seg um at slípa og
blása lív f pussaða tinið við
sera nógvum hita, soleiðis at
hetta gcrst ein list fyri seg
sjálvan.
Helgi Joensen hevur gjørt
nógvar vakrar prýðislutir,
og tá Harald kongur fylti 50
ár. fckk hann eina vakra
gávu frá norska Hægsta
rætti Hetta var ein sermerkt
gáva, sum Helgi Joensen
hevði gjørt Og tá m>rski
forsætisráðharrin
hcrfyri
skuldi finna uppá okkurt at
geva japanskum ráðharrum
á vitjan, vitjaði eisint hon á
verkstaðnum hjá Helga Joensen, har hon keyptí gáv
um ar
Sjálvur er Helgi Joensen
sera fegin um at hava Ongið
sftt egna høli, sítt egna gall
erf, í Stavanger, har vitjandi
hava høvi at sfggja vcrk og
vøkru prýðislutimar. ið
hann hevur tilevnað úr tin.
B.

N akrír av Un-lutunum, sum Helgi Joensen hevur tilevnaó or sum sáejriairt kunnu i nvesia
galleri hansara m itt í Stavanger

