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Á  K laksv ik a r bokasavni starvast tveir b ó k av o rð a r  -  f.v. N a ja  S lyn gbe rg , le idari, B irg ith  Fug lø , sum er  
knýtt at -U ng í a rb e ið i» o g  bó kavørð u rin  J oh ild  Jaeobsen  Mynd: Huraid ivur«n

Bókasavnið í Klaksvík 
fingið búmerki
10 upptskot komu 
inn til Klaksvíkar 
Bókasavn

S nohkj B r e n ð

Tey, ió hava áhuga fyri at 
siggja vinnandi uppskotini 
til bumerkið iija KJaks 
vtkar Bókasavni, mugu 
kvika sær Hesi bæði upp- 
skotim hanga bert frarnmt 
komandi vikuna aflrat.

Lyst varð ikki alment við 
hesi kappingini, men ístað- 
in varð boóað fra kapping 
ini í einum faldara, sum 
sendur varð í húsini í 
Klaksvik. lnn komu 10 
uppskot, harav tvey teirra 
vordu vald út.

Vinnandi uppskotið átti 
Iávar Nysted, meóan AJma 
Bjartahð átti uppskotió, ið 
gjørdist nr. 2. Farið verður 
nu undir at viðgera vinn- 
andi uppskotið. og ta tað er 
liðugt. kemur so Livar inn í 
-myndina- fyri at góð-

V in nand i uppskotið  hja L iv a r  N ysted  om anfyri, o g  uppskot nr. 2 hja Alrnu  
B jarta lið  n iðan fy ri M>nd n,..,ud a-ur»»n

kenna lidna búmerkið. ið 
hereftir fer at seta dam á 
virksemid hja bokasavmn- 
um.

Klaksvíkar Bokasavn 
hevur einar 5.000 skrá- 
settar lanarar. sum á savn- 
ínum kunnu velja millum 
25 <XK) bøkur Tvey starvs- 
fólk eru 9 bókasavninum, 
umframt eina gentu. sum 
knýtt er at -U ng 1 arbeiði-.

Oljuvinna uttan 
nakran oljupall
Av ti at tað er so djúpt 
og vedrid so vánaligt á 
okkara leiðum, so er 
mest sannlikt, at 
mesta arbeiði verður 
gjørt av sokallaðum 
FPSO oljuskipum, ið 
bæði bora og fram- 
leiða olju. Mikudagin í 
komandi viku fara vit 
at greiða lesaranum 
frá. hvussu gongdin er 
frá leitingini. og til 
oljan kemur úr undir- 
grundini.

P lA  MHKJORI) ___________

Oljuvinnan er ikki so langt 
ur eygsjon. men vit mugu 
eina tíð enn, áðrenn rætti- 
ligur aktivitetur verður á 
føroyskum øki 

Nú skulu vit íkki blása 
nakað upp, tí íkki er vist. at 
oijufeløgini finna ein ein- 
asta oljudropa. Men um so 
verður, at tey finna okkurt 
umráði sera áhugavert og 
byrja at royndarbora. so er 
ikki vist, at tað verður við 
einum boripalli. Tað er 
meira sannlíkt. at talan 
verður um eitt av teimum 
risastóru. sokallaðu FPSO  
oljuskipunum - Floating 
Production Storage and 
Offloading.

So tað kann meira enn so 
henda, at oljuvinnan i Før- 
oyum verður uttan olju- 
pallar

Vit fara í komandi bløð- 
um at hava nakrar greinar 
um oljuvinnu. Vit leggja 
fyri mikudagin, tá vit fara

at greiða frá øllum arbeiðn- 
um, ið má gerast, áðrenn 
oljan kann koma upp úr 
undirgrundini.

Skotlandssiglingin givið 
ferðastovum trupulleikar

K eid a r N on fja ll. stjóri á S trand ferds lu n i, fiu gió  hopin av  fý r isp u rn in gu m  fra  
útiendskum  feróastovum  um, hvussu  taó  v e rð u r  vió skotlandssig lin gin i

Stjórin á Strandferðsl- 
uni hevur fingið fleiri 
fyrispumingar frá út- 
lendskum ferðastovum 
og persónum, ið skipa 
fyri ferðafólkatúrum 
úr Skotlandi til Føroya 
og víðari. Hann veit 
ikki, hvat hann skal 
svara, tí alt liggur í 
einum andaleypi, sum 
hann tekur til.

D ia  M idjord

Landsstýrið hevur sett í 
samgonguskjalið, at skot- 
landssiglingin skal út á pri- 
vatar hendur. Og hosdagin 
var eisini fúndur millum 
føroyskar fiskaútlfytarar, 
Skipafelagið og landssty- 
rismannin við sainferðslu- 
málum. Sámal Fetur 1 
Grund. Tað liggur í luftini, 
at Skipafelagið yvirtekur 
skotiandssiglingina

Ám i Joensen, stjóri á  
Skipafelagnum, sigur, at 
teir ongantíð hava havt 
feróa fólkafl u t n ing upp á 
tal í samraðingununi. tí 
Skipafelagið ætlar at taka 
sær av farminum, sum  
hann tekur.

Strandferðslan hevur 
annars gjørt ein innsats 
seinastu árini at marknað- 
arføra Skotland og ferðina 
sjóvegis til og frá við eitt nú 
hiligum innkeypstúrum 
Skal alt hetta nú bara 
detta á gólv.

-  Vit kunnu ikki gera 
nakað, tí talan er um ein 
politiskan spuming.
Landsstýrið hevur sagt, at 
onkur annar skal røkja 
síglingina enn vit. Skipa- 
felagio kann taka farmin, 
og hin partin má so lands- 
stýrið taka sær av. Eg 
kenm íkki ætlanim ar hjá 
landsstýrismanninum, sig 
ur Reidar Nontjall, stjóri á 
Strandfaraskipum Lands- 
ins.

Og júst tað, at eingin 
kennir til lagnuna hjá ferð- 
afólkunum á skotlands- 
rutuni, hevur givið út- 
lendskum ferðastovum og 
tour-operatørum stórar 
trupulleikar. Tey skulu 
leggju eina ætlan og harvið 
eisini upplýsa um biligu 
sjóferðina frá Skotlandi um 
Føroyar og víðari. Og  
strandferðslustjórin hevur

fingið fleiri uppkall, sum 
hann bert kann visa víðari 
til Tinganes.

-  Vit fáa sum vera man 
skyldina og eg royni at visa 
til politikaramar. 1 vem- 
leikunum veit emgin hvat 
hendir, hvussu tað verður 
fyriskipað og hvør skal 
gera hvat. Alt hongur í 
leysari luft. sigur Reidar 
Nonfjall

Strandferðslustjórin sig- 
ur, at tey a Strandferðsluni 
sita líka hjálparleys og 
spyijandi sum tey, ið skulu 
ferðast hesa leiðtna.

-  Eg kann einki leggja til 
rættis viðvíkjandi Skot- 
landi, tí eg veit ikkt. hvat 
hendir og nær tað verður, 
sigur Reidar Nonfjull

Tey tendraðu 6.425 ljós
Friggjadagin vóru júst 
tvey ár liðin síðani 
herviliga jarðskjálvt- 
an í japanska býnum 
Kobe, har meir enn
6.000 folk lótu lív.
70.000 fólk eru fram- 
vegis heimleys ella 
búgva í fyribils hús- 
um, nú tvey ár eftir 
sorgarleikin.

E m il  L. Ja c o b s e n _________

(REUTER ) Fólk bóðu í 
tokunum, og 6.425 kertu- 
ljos vórðu tendrað friggja 
dagtn fyri teimum. sum 
lotu lív í japanska hýnum 
Kobe, tá ið býurin fyri júst 
tveimum árum síðani varð 
raktur av einum hervilig- 
um jarðskjálvta.

Forsætisráðharrin Ryu- 
taro Hashimoto og flestu av 
hinum raðharrunum vóru i 
Kobe til minningarhaldið, 
samstundis sum stjómin 
fær alsamt fleiri atfinning- 
ar fyri ikki at hjálpa 
teimum, sum í dag eru 
ringast fyri av jarðskjálvt- 
anum, nóg nógv.

Jarðskjálvtin i Kohe fyri 
tveimum árum siðani var 
tann ringasti t Japan í 70 
ár.

Undir minningarguds- 
tænastuni viðgekk Hashi- 
moto, at tørvur var á meiri 
hjálp til tey heimleysu

-  Takkað verið arbeiðn- 
um hjá býnum og øðmm er 
rættilig ferð komin á end- 
uruppbyggingina. Men tað 
er eisini ein sannroynd, at
40.000 familjur framvegis 
búgva í fyribils heimum. 
segði japanski forsætisráð- 
harrin.

7,2 á R icher-talvuni
Jarðskjálvtin, ið var máld- 
ur til 7,2 á Richter-talvuni, 
kravdi lívið av meir enn 
6.425 fólkum, løstaði nær- 
um 40.000 og skaddi ella 
oyðilegði meir enn 400.000

heim, tá ið hann rakti Kobe 
klokkan 5 46 á morgni lo- 
kala tíð 17. januar 1995.

Embætisfólk í hynum 
siga, at næmm 70.000 fólk 
framvegis húgva í fyribils 
husum ella hjá skyld- 
fólkum cftir at hava yvir- 
livað tað, sum seinni er far- 
ið at eita Stóri Hanshin- 
jarðskjalvtin

•>Flestu av teimum liva í 
ótryggleika við vánaligum  
útlitum fyri at finna eitt 
nýtt stað at búgva ella eitt 
arbeiði", skrivaði htaðið 
Yomiuri Shimbun í leiðara- 
num.

»Tað er av alstórum týdn- 
ingi, at lijalpín verður út- 
víðkað til eisini at umfevna 
tey, sum hava trupult við at 
koma á føtur aftur, men 
stjómin hevur ikki mælt 
eitt orð um hetta.«

Nógv av teimum heim- 
leysu vóru til staðar til 
fyrsta minningarhaldið, tá 
ið 6.425 Ijós vórðu tendrað 1 
eini viðalund og stillað á 
vøllin. so tey avmyndaðu

eitt heimskort.
-  í fjør avmyndaðu Ijósini 

eitt kort av Japan. í ár 
vildu vit hava allan heimin 
at vita av okkara sorg og 
líðing, segði ein av fyrireik- 
arunum.

Hideko Onishi, sum er 74 
ára gomul. segði. at eflir at 
hava yvirlivað allar teir 
tríggjar stóm sorgarleikir- 
nir í Japan 1 hesi øldini em  
tað altíð tey elstu, sum liða 
mest.

-  Sorgin verður djúpri 
við tíðini. O g tað er altið tað 
sama. Tey eldru em  tey, 
sum verða gloymd.

Teir tríggir stóm sorgar- 
leikimir, Onishi sipaði til. 
vóru jarðskjálvtin í Tokio í 
1923, har meir enn 100.000 
fólk lótu lív, seinni heims- 
bardagi og jarðskjálvtin í 
Kobe í 1995.

Misti systir, m óðir 
og fadir
Nógv av teimum heimleysu 
em  eldri fólk uttan upp-

sparing ella arbeiði, sum 
kann gera tað møguligt hjá 
teimum at hyrja av 
nýggjum.

Tann 59 ára gamli Ta- 
motsu Miyamoto hrast í 
grát, tá ið hann segði, at 
hann ikki hevði sovið teir 
24 tím am ar áðrenn árs- 
dagin, tí hann mintist sína 
systir, sum doyði 1 einum av 
teimum mongu eldsbrun- 
um. sum vóru í býnum eftir 
skjalvtan.

-  Tað verður alsamt 
truplari at klara sorgina og 
livið, jú  longri tú livir, segði 
hann.

Seiichi Kinoshita, 52, 
segði, at lívið hjá honum 
var vorðin ein sorgarleikur 
síðani jarðskjálvtan.

-  Eldri heiggi mín doydi í 
jarðskjálvtanum. Fáar vik- 
ur seinni doyði mamma 
mín av sorg. Og í fjør doyði 
pápi mín, tí tað gjørdist ov 
strævið hjá honum at fáa 
lívið upp á pláss aftur.


