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Tvøroyri er væl fyrireikað til oljuvinnuna
Seinni í hesum mánaðinum fer Tvøroyrar
Oljuvinnuráð at leggja
fram ætlanir sínar
fyri eini komandi
oljuhavn á Drelnesi.
F'ólk fylgja í spenningi
við arbeiðinum hjá
hesum týdningarmikla ráði, hvørs
formaður er Henrik
Thomsen
S n o r r i B r k n d _______
- Skal føroyska oljan bara
fara
rennandi
framvid
okkum í Suðuroynni, uttan
at nakað sæst eftir her á
Tvøroyri?
Hetta var ein av spumingunum sum varð reistur

H en rik T hom sen
(sum m ong kenna frá
fó tb ó lts vø llin u m ) e r
form a ðu r í T v ø r o y ra r
O lju vin n u ráði, sum um
stutta tíð fe r at legg ja
fram ein a týðan d i
æ tlan fra m um
T v ø r o y ri sum eina
k om andi ú tgerd arh a vn
innan oljuN Ínnuna
Mynd: Kulmur

fyri eini tíð síðani, og svarið
frá vinnulívinum var eitt
avgjørt nei:
- Vit vifja eisini hava lut
í eini møguligari oljuvinnu
á føroyskum øki.
Stig vórðu siðani tikin til
stovnan
av
Tvøroyrar
Oljuvinnuráði (stytt: TORl
við tí endamáli at fyrireika
vinnulívið til eina útgerðarhavn á Drelnesi.
Øll vinnurekandi á T\'øroyri fíngu síðani høvi at
gerast limir í hesum ráði.
sum heriyri skipaði seg við
Henrik Thomsen sum formanni. í nevndini sita
eisini Finnbogi Danielsen
og Thorman V'ang.
Arbeitt
hevur
verið
miðvist alla tíðina at røkka
endamálinum. Og sum
skilst a formanninum, fer
raðið i hesum mánaðinum
at leggja fram eina rættiliga avgerðandi ætlan um
arbeiðið frameftir - kanska
longu í hesi vikuni.

50 fyritøkur stuðla
oljuráðnum
Tá Tvøroyrar Oljuvinnurað
sá dagsins ljós, varð beinanvegin lagdur ein arbeiðssetningur út í kortið.
I fyrsta lagi varð miðað
eftir at útvega skrivligt
tilfar, sum skuldi lýsa
vinnulívið, fyritøkur og
annað virksemi á Tvøroyri
Hetta varð gjørt við ein-

um snotuligum og ahugaverdum bolkingi við heitinum -Tvøroyri - mulighedernes by i Nordat-lanten«, sum varð latin úr
hondum i fjør.
Hesin lióktingur, við omanfyri fimmti siðum, fer so
at verða grundarlag í arbeiðinum at vísa ahugaðum utlendingum a teir
møguleikar, sum bjóðast
kunnu eini komandi oljuvinnu.
Her finst nevniliga eitt
yvirlit yvir einar 50 ymiskar fyritøkur í Tvøroyrar
kommunu, sum her hava
høvi at greiða frá virksemi
sínum.
Men
oljuvinnuráðið
hevði haraftrat sett sær
aðrar uppgávur fyri, m.a.
at útvega ráðgeving og aðra hjalp til allar hesar fyritøkurnar. eins og at skipa
fyri vitjanum á Tvøroyri.
Hóast TOH bert hevur
arbeitt í eini tvey ár, so er
longu likt til at fólk
uttanfyri landoddar okkara hava givið Tvøroyri og
hesum arbeiði gætur.

Lúka treytir fyri
eini oljuhuvn
Henrik Thomsen sigur, at
umboð fyri fyritøkur og
virki ur Danmark longu
hava verið og hugt eftir
møguleikunum á staðnum.
Og onnur eru ávegis.

Hinvegin so hava umboð
fyri vinnulívið og kommununa á Tvøroyri eisini
verið á fieiri vitjanum i
øðrum londum. Alt hetta
hevur tit endamals at visa
á møguleikamar á staðnum fyri eini supply-støð í
landi.
Á Tvøroyri hava teir undir hesum vitjanum merkt
til áhugan hjá utlendingum at vitja í Føroyum, men
fyrst og fremst at hyggja
nærri eftir umstøðunum
har suðuri.

Fólk bída
í spenningi
Men tað eru ikki bert
útlendingar, sum vísa hesum arbeiðinum hjá oljuvinnuráðnum áhuga.
Bygdarfólkið fylgir eisini
spent við í øllum tí sum
hendir á hesum øki, tí tey
sjálvandi hava áhuga í at
enn meiri viiuiuligt virksemi verður í kommununi.
Á Tvøroyri hevur ein
altið havt stórt tilknýti til
fiskivinnu á sjógvi og landi.
Men áhugi tykist vera fyri
aðrari vinnugrein, so at ein
ikki bert hevur fiskivinnuna at lýta á.
T í munnu mong við
spenningi biða eftir teim
ætlanum, sum oljuvinnuráðið fer at leggja fram í
næstum.

K om m unan
sk a p a r
k a rm a r fy ri
vin n u lívin u m
S no rri B r e n d

Tað er greitt. at skal ein
shk kommuna
sum
tann á Tvøroyri fara
undir eitthvørt virksemi í sambandi við
oljuvinnuna. so er neyðugt at hava góðan
stuðul frá kommunalu
mvnd ugleik unu m
Og ikki kann sigast
annað, enn at Tvøroyrar
kommuna
so
avgjørt hevur víst arbeiðinum
t\já
o|juvánnuráðnum áhuga og
stuðul.
í aðumevnda boklingi
sigur
borgarstjórin, Páll Vang, at
kommunan altíð hevur

rikið ein virknan politikk innan vinnulivið.
- Byraðið er sjalvandi
sinnað at stuðla nýggjum pmsjektum.
- V'it vilja eisún vera
við til at skapa karmarnar, meóiui vinnulivið
fyllir hesar ut við nyggjum ætlanum og fleiri
arbeiðsplassum. sigur
Pall Vang.
Hann visir m.a. a, at
við teimum fyriliggjandi ætlanunum um
eina komandi oljuvinnu, so liggur Suðuroyggin næst teimum
brt*tsku oljuøkjunum,
og tískil nntt i ella
nærmast við eina føroyska oljuv'innu.

Tveir jassar spæla sjónleik á Tvøroyri
Gongst sum ætlað,
sleppa fólk á Tvøroyri
til sjónleik um Karius
og Baktus í heyst.
Lokala sjónleikarfelagið húsast annars
undir sera góðum
umstøðum
S norri B rknd
Tað er ikki á hvørjum ári,
at fólk á Tvøroyri sleppa til
sjónleik við lokaluin leikarum.
Men nú ætlar sjónleikarfelagið á staðnum at gera
nakað við hetta. Og gongst
sum ætlað, so verður í
heyst farið undir at venja
ein leik um teir báðar
Karius og Baktus.
Ikki tí, - sjónleikarar úr
felagnum á Tvøroyri hava
longu verið á palli við
hesum báðum kendu jassunum, nevniliga tá stora
sølustevnan varð fyriskipað í Trongisvági beint fyri
páskir.
Tá var bert framført eitt

litið brot úr hesum leiki.
Men leikararnir bíða nú
eflir ti veruliga handritinum til leikin, soleiðis at
tvøráfolk og suðuroyingar
seinni i ár fáa høvi at siggja
allan leikin sum hann er.
Nevnast kann, at Tvøroyrar Sjónleikarfelag á vári
i 1992 frainførdi leikin
•Mitt vár í heyst- við íalt
seks leikarum. Hesin leikurin var framførdur á Tvøroyri og eitt nú í Havn.

Barnaleikur
Tá sølustevnur verða fyriskipaðar
kring
landið,
verður altíð gjørt ymist til
undirhalds fyri tey vitandi.
(Jg í Trongisvági høvdu tey
ein styttri hnmaleik, sum
ein part av skránni.
Leikaramir úr sjónleikarfelagnum avgjørdu her
at framføra eitt brot um
Karius og Baktus, sum
leikaramir sjálvir høvdu
lagt til rættis út frá søguni
í bókini.
Leikararnir, vóm ikki
nógvir í tali. I vemleikanum var bert talan ein leik-

ara til hvønn jassin, og
síðani ein viðleikara, sum
aftanfyri leiktjøldini stóð
fyri teimum ymisku ljóðunura og eflektunum, sum
hoyra til just henda leikin.
Hesin leikurin vendi sær
í størstan mun til bømini,
og sum skilst hugnaðu tey
sær óført saman við leikarunum og øðmtn á sølustevnuni.
Men í august er so ætlanin at taka eitt stig víðari
við hesum sjónleiki, og tá
fara undir vem ligar venjingar til almenna framførslu.
So her hava sjónleikahugaðir suðuroyingar — og
kanska serliga tað yngra
ættarliðið - nakað at síggja
fram til.

Sera góðar
umstødur
Liðin em mong ár síðani
fólk á Tvøroyri tóku stig til
at stovna eitt sjónleikarfelag. Hesi árini hevur felagið verið meiri og minni
virkið.

Sjónleikarafelagið
á
T\’øroyri hevur við millumbilum vant sjónleik, sum
tey so hava framført bæði í
Suðuroynni og norðanfyri.
Somuleiðis hevur tað verið
virkið á øðrum økjum, m.a.
við framførslum av »komedi’um« i Klubbanum.
Hetta er eisini staðið,
sum er karmur um framførslurnar av sjónleiki hjá
lokala felagnum, har bestu
umstøður em til slíkt. Annars
fara
venjingarnar
vanliga fram í skulanum í
Trongisvági.

Á v á r i 1992 fra m fø rd i
T v ø r o y r a r Sjónleikarfe la g le ik in -M ítt v á r í
h ey st« vid íalt seks leikarum . N ú e r æ tlanin at
fara á pall v ið harnale ik i í heyst, ha r b ert
tv e ir le ik a ra r v e ra v ið

V ágbin gar sluppu ikki til sjónleik á hesum sinni
Sjónleikarfelagid í
Vági hevói lagt eitt
stórt arbeiði í venjingina av einum leiki,
sum skuldi framførast
á fyrsta sinni leygar-

kvøldið í farnu viku.
Men nú er alt arbeiðið
lagt á hyllina
S no r r i B r k n d __________
Kisini í Vági finst eitt felag

20 søkt stjórastarv
R a n d i J ao o bskn
Stýri fyri Tekniska Skúlan
1 Havn hevur fingið 20
umsóknir inn til starvið
sum stjóri á skúlanum.
Umsóknarfreistin var úti
mánadagin.
Ætlanin er, at nýggi stjórin skal byija 1. mai.
Stýrið fer seinni í vikuni
at taka støðu til, hvør best

skikkaður er til starvið.
Til fyri 14 mánaðum síðan var Svenning Nielsen
stjóri á Tekniska Skúlanum í Havn. Tá var nógv
strið á skulanum, og tað
endaði við, at sjórin varð
sagdur úr starvi.
Síðan hann fór frá hevur
Egon Øregaard verið fyribilsstjóri á skúlanum.

Fyrireika
mjørkakanningina
R a n d I JACOBSEN

11. mai fær Tórshavnar
býráð vitjan av tveimum
dønum, sum koma upp at
fyrrireika kanningingamar,
ið gerast skulu av veðurlíkindunum á Glyvursnesi.
Teir koma upp at hyggja
at økinum, áðrenn býráðið
fer at bílggja útgerðina til

k anningarnar og seta hana

upp.
Annar maðurin er ein
flogvallarserfrøðingur, sum
starvast í byggifýritøkuni
Rambøl. Hesin maðurin
hevur 14 ára starvsroyndir
frá flogvøllinum í Kastmp.
Býráðið hevur játtað
530.000 krónur til hesar
kanningar.

fyri tey sjónleikarhugaðu.
í vetur høvdu tey sett
sær fyri at framføra ein
leik, sum á fyrsta sinni
skuldi framførast leygarkvøldið í farnu viku. Men
so langt komu tey ikki.

Ymisk viðurskifti gjørdu
at venjingarnar, sum høvdu verið í »Framtíðini« í
Vági ikki kundu halda
fram, m.a. tí leikaramir í
orðsins sanna týdningi
vórðu frystir úti.

Fuglfirdingar »í útlegd«

kunnu gerast limir í felagnum -Karvatoflir *, sum
hevur stovnað gmnn við sama navni við tí endamáli at varðveita »Kyijastein«, geva skipinum
uppmna rigning og útsjónd, seta tað við iand á
hóskandi øki í Fuglafirði í samráð við býráðið, so
skipið saman við øðrum bátum og evt. ogn á landi
skal virka sum sjósavn undir heitinum Fuglaíjarðar Sjóvinnusavn.
Adressan hjá felagnum er Karvatoftir, c/o Óla
Hendrik av Fløtum, Landavegur 96, 100 Tórshavn,
t lf 312522.

Stórt arbeidid
farið fyri skeyti
Tórgerð Suðuroy, sum eisini er virkin innan sjónleikin í Vági, harmast fyni
Dimmalætting um hetta.

Bæði
leikaramir
og
leikstjórin høvdu í longri
tíð lagt eitt sera stórt arbeiði, nógva tíð og haraftrat
nógvan pening i ætlaða
leikin. Urslitið av øllum
hesum verður so ikki lagt

fram fyri almenningin enn
á sinni.
Sum skilst royndu leikararnir eisini at finna sær
onnur høli til framførslumar, soleiðis at arbeiði
teirra ikki skuldi vera til

fánýtis.
Men tá hetta ikki eydnaðist, varð fyrr i mánaðinum tikin avgerð um at
leggja alt tað, sum eitur
sjónleikur, á hvllina á hesum sinni.

V in n an y n sk ir størri
skattajavning
Stendur tad til Føroya
Arbeiðsgevarafelag,
skal møguleiki vera
fyri at afturføra hall
og harvið fáa skattin
frá góðum árum
endurrindaðan
í ringum árum
E l i G u tte s k n __________
Føroyski búskapurin er
ógvuliga viðbrekin, og stutt
er frá góðum ámm til ring
ár.
Hetta merkist eina mest
í fiskivinnuni, sum er okkara høvuðsvinna.
Svíkur tilfeingið eitt árið
ella*talan er um vánaligar

marknaðarprísir ella bæði
tvey, rakar hetta fiskivinnuna sera hart.
I slíkum ámm gevur
raksturin ofta stórt hall.
Men
hóast
fyritøkan
frammanundan hevur havt
fleiri góð ár og harvið goldið
stórar upphæddir i skatti.
er ikki møguligt, sum nú er,
at mótrokna hallið í undanfamum ámm við vinningi.
Sum nú er, er bert
heimild at framføra hall til
frádrátt í komandi góðum
ámm við vinningi.
Hetta vil Føroya Arbeiðsgevarafelag
nú
hava
broytt, so møguleiki ikki
bara verður at framflyta
hall. Møguleiki skal eisini

vera fyri at afturføra hall
og harvið fáa ov nógv gold
nan skatt afturgoldnan
Føroya Arbeiðsgevarafelag sigur i ársfrágreiðingini
fyri 1997, sum júst er
útkomin, at eitt ringt ár
kann merkja at reiðari,
sum hava gjørt íløgur í
nýggj skip, fara á húsagang, sjálvt um árini Irarnmanundan hava verið goð.
Víðari verður sagt, at illa
ber til at gera upp nágreinilig avlop fyri einstøku
árini, sum ásett í skatta-

lógini.

Sum oftast er eitt ár ov
lítið til at kunna siga nakað
um gongdina hjá einum
virki. Heldureiga metingar
at verða gjørdar yvir eitt

longri tiðarskeið, møguliga
nøkur ár.
Við he.sum sum grundarlagi metir Arbeiðsgevarafelagið, at møguleiki eigur
at vera fyri at javna inntøkuna millum góð og
vánalig ár. Hetta kundi
millum annað verið gjørt
við at nýta liðiligar avskrivingarreglur av virkisgøgnum og við virðissetanini av vømgoymsluni at
geva loyvi til at nýta lágar
standardsatsir.
At afturføra hall fra ringum árum til farin góð ár er
kent i øðrum londum og
gevur ein javnari skatt til
skiftandi inntøkur, sigur
Arbeiðsgevarafelagið í síni
frágreiðing.

