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Døturnar hjá
okkum vórðu
misnýttar

Svanin
borgar fyri
góðsku

- Tað harmaði okkum ikki
minst, at tað var ein maður í
familjuni, sum genturnar
høvdu álit á, siga foreldrini at
tveimum gentum, sum vórðu
misnýttar kynsliga

Farna vikuskiftið hevur norðurlendska umhvorvisnevndin, ið góðkennir vorur við
einum grønum Svanastempli, havt fund í Føroyum. Millum teir, ið greiddu
frá Svana-treytunum, var
sviin, Ragnar Unge
Heim atiðindi

8 ,0 0

100
prosent
ta m a rh a ld
Alt bendir á, at týska
fótbóltsmaskinan gongur
sum hon skal til HMkappingina i Fraklandi.
Jurgen Klinsmann (myndin)
skaraði framur, tá tyskarar
vunnu 2-0 á USA

8

ítróttur

7

Útnyrðingurnorðan, 5-10
m/s. Skyggjað. Fyrrapartm
yvirhovur turt, seinnapartin
kanska okkurt ælið.
Hitin 7-13 stig

■

Smyril má víkja fyri oljuni
Tá oljuhavnin á
Drelnesi gerst
veruleiki, verður tí
ikki nógv annað at
gera, hjá Strandferðsluni enn at lata
Smyril fara aflur á
sítt gamla pláss á
Tvøroyri at liggja
S n o r r i B k e n d _______

í Krydd hesaferð
MOIRA hevði eina góða
konsert í Norðurlandahúsinum. Les reportasjuna í Krydd.
E n DALIGAR próvtøkur
eru ein marra lyá nógvum næmingum. Krydd
hevur hugt at teimum
munnligu próvtøkunum.
Ó i a v u r Enni KK—on
eitur ungi trummusplælarin, sum fyri einum
mánaða síðan fyri fyrstui
ferð nettiliga kom fram.
Krydd hitti unga sandingin.

MEGABEITID
hevur
tosað við sálarfrøðingin
Eyðun
Joensen
um
avleiðingamar av at nýta
teldunn ov nógv, og
forritið Virtual Replay
verður umrøtt.
Og Jónheðin ummælir
m.a. nýggju fløguna hjá
Lenu Andersen -Long Distance-.
Les hetta og annað, les
Krydd

Arbeiðsplássini umborð á
Smyrli, ella arbeiðsplássini
í eini komandi oljuvinnu.
Hetta tykist vera valið,
Hum Tvøroyrar kommuna
kemur at standa yvir fyri
um ikki rættiliga nógv ár.
Tá ætlanin um eina oljuhavn á Drelnesi gerst veruleiki, fær hetta eina beinleiðis avleiðing fyri siglingina og utlogumøguleikaraar hjá Smyrli á hesum
staði
Hjá
Strandferðsluni
verður tá ikki annað at
gera, enn at lata Smyril
leggja at á gomlu feijuleguni undir flakavirkinum á
Tvøroyri, um ikki onnur
loysn er funnin frammanundan.
At leggja Smyril aftur á
sítt gamla pláss, er bert at
meta sum ein fyribils
loysn. Neyðugt er við eini
varandi loysn fyri eini
ferjulegu á øðrum staði.

Skapa arbeidi
Men fyri borgarstjóran á
Tvøroyri, Páll Vang er
henda avgerðin kortini so
sera einfald:
Oljan og tey arbeiðsplássini, sum henda fer at
skapa á landi, verða vald
fram um strandfaraskipið,
tá talan er um arbeiðsskapandi tiltøk.
Kommunan er sjálvandi
hugað fyri at arbeiðið verður til so mangar hendur
sum gjørligt - á sjógvi og
landi.
Og í tí sambandinum er
Smyril sjálvandi at meta
sum eitt aktiv fyri starvsfólkini, sum eru knýtt at
skipinum umborð, eins og
hjá teimum í landi.
Sjálvur hevur Páll Vang
ikki tað neyva talið á hesum arbeiðsplássum, ella
hvussu mong teirra eru
knýtt at kommununi.
- Men eg kann bara siga
so mikið, at fyri Tvøroyri

skapar Smyril ikki nógv
eyka arbeidspláss. T í er
hetta ikki nakað, vit kunnu
byggja á í framtíðini, sigur
hann.
Suðuroyingar hava altíð
livað av fiskivinnuni, men
har verða neyvan roknað
við teimum stóru økingunum í skipatali í framtíðini.
- T í er støðan púra greið:
Skulu vit finna og skapa
nakað her í Suðuroynni,
má tað vera altem ativt og millum hetta er so avgjørt oljuvinnan.

Á sítt gamla pláss
Soleiðis sum utlitini í dag
eru fyri Drelnesi, so verður
henda havnin í framtíðini
ein oljuhavn, og ikki sum
nú ein samferðsluhavn.
Djá
Strandferðsluni
verður tí ikki nógv annað
at gera, enn at lata Smyril
fara aftur á sítt gamla
pláss at liggja.
Tað løgna í hesum er, at
hetta í veruleikanum sama
stað, sum áður varð mett
sum óegnað, tí ein samanblandaði samferðsluna og
fiskivinnuna.
Hetta er tó eitt mál, sum
kommunan fyrst má og
ætlar at taka upp í samráðingum við Strandferðsluna
og landsstýrið, soleiðis at
ein kann fínna fram til ta
bestu loysnina fyri samferðsiuna til Suðuroyar.
Hinvegin er hetta ikki
eitt mál, ið hevur bráðskund, tí ætlanin á Drelnesi nústani er vorðin
kunngjørd. Men ein ynskir
helst at loysa hetta málið í
nóg góðari tíð.

2500 arbeiðspláss
Um sammett verður við
tær
umstøðumar,
sum
hetta danska felagið Danbor Service virkar undir,
liggja ótrúligir møguleikar
fyri framman, tá talan er
um arbeiðspláss.
Hjá hesum felagnum,
sum hevur heimstøð sína í
Esbjerg arbeiða einans 40
fólk.
Men samstundis eru eini
2500 fólk knýtt afturat felagnum innan aðrar vinnugreinir, ið framleiða útgerð
til hetta felagið.
Júst út frá teim donsku
royndunum, sær Páll Vang
tí stórar møguleikar fyri
vinnulívið á Tvøroyri fyrst
og fremst, men eisini í Suð-

P á ll Van g o g S teen Hansen ivast ik k i í, at e in k om an d i útgerðarh avn ik k i fæ r b e tri p la s e rin g enn a
D reln esi. Haðuni frá kunnu so r in g a rn ir b re ið a seg v íð a r i út y v ir lan dið
Mynd Kaimar
uroynni og kring alt landið.
Hugsa tær henda
møguleikan at føroyingar
høvdu 2500 fólk í arbeiði
innan oljuvinnuna. Tað

hevði ikki verið smávegis
týdningur bæði fyri land og
fólk, sigur hann.
Tvøroyrar
kommuna
hevur arbeitt dúgliga við

Vann við at taka um alt u n d ir einum
Lgmaður heldur, at
tað var ein fyrimunur
fyri Føroyar, at
samráðst var um
bankamál og skuld
undir einum

I n g i R a s m u s s e n ___________

Stóri spurningurin í morgin, tá tingið kemur saman
at viðgera avtaluna millum
landsstýrið og ríkisstjóm-

ina, verður, um Føroyar nú
hava fíngið uppreisn í áralanga stríðsmálinum millum Føroyar og Danmark
ella ikki.
Tann spurningurin var
mest avgerandi fyri ein
part av ósamdu Uttanlandsnevndini, sum gjørdi
viðmerkingar til uppleggið
hjá landsstýrinum, áðrenn
tað fór til Danmarkar.
Jóannes Eidesgaard og
Jenis av Rana funnust at
kúvendingini hjá landsstýrinum og ynsktu, at

bankamálið var viðgjørt
fyri seg.
Við avtaluni er kávað útyvir virkna leiklutin hjá
donsku stjórnini, tá føroyingar vóru trýstir at yvirtaka
niðurundirkomna
bankan.

Verkligur løgmaður
Løgmaður er verkligur av
lyndi.
Hjá honum hevur tað
størst týdning at fáa sum
mest burturúr.

1 viðmerkingunum til
uppskotið, sum Anfinn
Kallsberg legði fyri tingið í
gjár, gevur gevur hann
teimum báðum limunum í
Uttanlandsnevndini svar
upp á atfínningamar.
- Landsstýrið var undan
samráðingunum
av
tí
áskoðan, at best var at
loysa bankamálið og skuldarspurningin undir einum
til tess at røkka einari so
nøktandi semju sum gjørligt fyri Føroya land. í hesum sambandi hevur tað

verið greitt frá danskari
síðu, at ríkisstjómin neyvan fór at tola ella góðtaka
eina loysn á bankamálinum, sum í endurgjaldsstødd var størri enn tað,
hon í einum rættarmáli
kundi fáa endurgoldið frá
Den Danske Bank. Tískil
var gjørt av at samansjóða
bankamálið og skuldarspurningin, sigur Anlinn
Kallaberg.
í avtaluni, sum er niðurfeld, eru bert veikar orðingar, sum geva til kennar, at

\

danska stjómin átekur sær
skuld. Men hinvegin hava
fíeiri
politikarar
gjørt
greitt, at avtalan er so mikið góð, at hon í sær sjálvum
er ein viðurkenning.
M e ira á siðu 3

ætlanini um ætlaðu útgerðarhavnma á Drelnesi.
Nú fær kommunan eitt
nýtt mál at arbeiða víðari
við, nevniliga við eini

ný g S ari feijulegu til SmyrU.
Lesið meiri um utgerðarhavnina á Drelnesi inni í
blaðnum.

Vit pren ta

