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Frá Jens Christiani til Jóhan 
Hendrik á Landsbókasavninum
Føroya Landsbókasavn 
hevur framsýning um 
føroyskt orðabókaarbeiði til 
11. september

Inqi Rasmussen______________

Tá nýggja megnarverkið hjá 
.Jóhan Hendriki Winther I’oulsen
-  Móðurinátsorðabókin -  var logd 
fyri almenningin 24. juli í Norð- 
urlandahúsinum, fingu folk 
samstundis høvi at siggja eina 
forvitnisliga framsyning um 
føroyskt orðabókaarbeiði, sum 
landsbókasavnið stóð fyri.

Tey, sum ikki vóru í Norð- 
urlandahúsið tann søguliga dug- 
in, kunnu nú fara á lands- 
bókasavnið at kaga í søguliga 
tilfarið.

Framsýningin, sum ber heitið 
• Føroyskt orðahokastaiv i 200 ár
-  frá .Jens Christian til Jóhan 
Hendrik>• strekkir seg, frá fyrstu 
uppskriftunum hja Svabo til 
dagin í dag.

Framsýningin umfatar orða- bokasøgu Føroya at gera. tikin niður.
bøkur, handrit, seðlar og tilfar Framsýningin verður standandi Annars verður aftur opið sum 
annars, sum hevur við orða- td 11. september, tá hon verður vanligt á landsbókasavninum i

Framsýningin, -Føroyskt 
orðabókastarv í 200 ár -  frá 
Jens Christian til Jóhan 
Hendrik« strekkir seg frá 
fyrstu uppskriftini hjá Svabo 
til dagin í dag

komandi viku:
Manadag, tysdag og uukudag 

klokkan 10-20; fnggjadag og 
hosdag kiokkan 10-17.

Hesa vikuna er opið klokkan
13-17.

Svingandi sangur frá Quaeduilt
Á várið í ‘94 gingu 
nakrir ungir før- 
oyingar í Arhus og 
spældu við tankan at 
gera eitt manskór. Og 
nú hava teir av sínum 
eintingum givið eina 
íløgu út við føroyskum 
slagarum

U ni Leitisstein Hansen

Hevur ein hug at hoyra 
-Heimkomuna", »Tú og eg 
ástartingi-, -Silvurkann 
una«, 'Á mønu hjalsis 
starin«, Kalla Katt« og 
•Kvøld a Tinganesi sungið 
á ein øðrvísi hátt av 13 
føroyskum utisetum, er 
nýggja fløgan hjá Kalla- 
kórinum (juaeduilt eitt 
gott høvi.

Kaliakórið Quaeduilt er 
samansett av bæði roynd- 
um og minni royndum 
sangarum, sum hava tvey 
ting i felag: Teir búgva ella 
hava búð i Árluis, og teir 
eru mannfóik.

Kórið var fyrstu ferð at 
hoyra í 1994, og teir hava 
síðani ferðast Danmark 
runt við teirra góða hýri og 
svingandi kórutsetingum.

Tað seinasta árið eru 
nógvir av limunum í kór- 
inum fluttir heimaftur tii 
teir føroysku klettarnar, og 
tisk.il er framtíðin hjá kór- 
inum eitt sindur óviss - 
sigst.

Limirnir í kórinum 
gjørdu av, at at lána upp- 
tøku tól, og festa nakrur 
sangir niður á CD, sum teir 
sjálvir kundu hava til 
»evigt eje«. Men endin varð, 
at fløgan bleiv givin út.

Utsetingarnar av

løgunum eru spennandi og 
til tíðir sera tekniskar. 
Hóast høga torieikastigið á 
útsetinginum, svinga tær 
væl hja kórinum , og tað í 
sær sjálvum er flott, av 
einum frítíðarkóri, saman- 
sett av útisetum. Tað hoyr-

ist, at árhusianamir hava 
lagt nógva orku í at vepja.

Ryggurin í tónleiki er 
bassurin, og stuttligu bass- 
gongdimar eru eitt tað 
fyrsta ein leggur til merkis, 
tá ið ein lurtar eflir fløguni.

Ofla mnga bassrøtid-

irnar eitt sindur longur 
enn restin av røddunum, og 
riggar heilt væl.

Best er Kalli Katt«. 
Røddirnar sita væl og 
sangurin á er tann reinasti 
a fløguni. Serliga endin er 
eitt stuttligt innslag.

Kallakórið er kent fýri 
sín svingandi sang og 
góda lag. Fyrr i summar 
góvu teir fløgu út vid 
føroyskum slagarum, «>g 
henda fløga fløvir

Fløgan er fyrst og fremst 
ein vitnisburður um tað 
ríka mentunarlív, sum 
trívist millum útisetar í 
Danmark.

Alt í alt ein góð fløga, 
sum ikki fer at misprýða 
nakra fløgusamling.

Nýggj bensinstøð í Sørvági
Løgtingsmaðurin og 
»oljusjeikurin« Jørgin 
Niclasen letur saman 
við Statoil nýggja 
bensinstøð upp í Sør- 
vági

JAlflJP S uni Lauritsen

Úti á Bakka í Sørvági er 
bygdamyndin broytt eitt 
sindur. ílar stendur nú ein 
nýggj bensinstøð klár at

taka í nýtslu.
Tað er Handilsvirkið 

Niclasen, sum saman við 
Statoil hevur sett upp eina 
n.Vggj3 hensinstøð.

Soleiðis sum vit kenna 
bensinstøðirnar mnt um í 
landinuin, hevur hendan 
støðin eisini alt tað, sum 
ein bensinstøð skal hava.

Tvæ r støðir í oynni
Tað er ikki bert bensin ein 
kann keypa. Møguleiki er

eisini at keypa kaffi, grill- 
vømr, kioskvørur og annað.

Ein hensinpumpa hevur 
staðið úti á Bakka í Sørvági 
í nógv ár. Hendan var lært 
tøk í arbeiðstíðini, tá tað 
vóm fólk í timburhandlin- 
um, sum passaðu hana.

-  Hetta var ikki nøkt- 
andi, sigur Jørgin Nicla- 
sen. Fólk vilja eisini keypa 
hensin og olju eftir arbeiðs- 
tíð, og tað kunnu tey nú.

Opið verður frá mánadag 
til leygardag frá kl 8 til 23,

og sunnudag frá kl 14 til 23.
Skipað verður fyri serlig- 

um tiltaki nú leygardagin, i 
sambandi við at bensin- 
støðin er tikin í nýslu. 
Okeypis kafli verður til tey 
vaksnu, og bømini fáa 
keppar, balónir o.a. Tó skal 
sigast, at nøgdin er av- 
markað.

Ein Shellstøð er í Mið- 
vági. Men Jørgin Niclsen 
metir, at tað eisini er tørvur 
á einari Inmsinstøð í Sør-
vági.

Stór olju-
framsýning
nærkast
Løgmaður og 
landsstýrismaðuri 
n við oljumálum 
verða hjástaddir í 
Stavanger í aðru 
viku, tá ONS’98 
letur upp

Um halva aðru viku 
letur oljuframsýningin 
ONS’98 upp í 
Stavanger.

ONS er ein stytting 
av Offshore Northem 
Seas, og verður hon 
hildin annaðhvørt ár í 
norska býnum, har 
sera nógv oljuvirksemi 
er at finna.

Eisini ein onnur 
oljuráðstevna plagar at 
fara fram. Tað er tann f 
Aberdeen, sum eitur 
Offshore Europe og 
sum somuleiðis verður

hildin annaðhvørt ár.
Tann skotska fram- 

sýningin, har føroying- 
ar í fleiri ár hava verið 
við, eigur tørn næsta ár

ONS’98 fer fram tíð- 
arskeiðið 25. til 28. 
august.

I ár er fyrstu ferð, at 
fleiri føroyskar fyritøk- 
ur vera við, og skipar 
Atlantic Airways fyri 
ein ferð aflur og fram í 
sambandi við føroysku 
luttøkuna, har bæði 
løgmaður, Anfinn
Kaltsberg, og lands- 
stýrismaðurin við ojju- 
málum, Eyðun Elttør, 
vera hjastaddir, tá 
framsýningin ONS’98 
letur upp.

B.

N ýggj
olju leið
funnin
Seinastu tíðina eru 
oljufeløgini Stat- 
oil/Esso komin 
framá tríggjar 
nýggja oljukeldur í 
afrikanskum hav- 
øki

Oljufelagið ESSO, sum 
tað enn eitur sum- 
staðni í heiminuni, 
hevur funnið eina 
nýggja oljukeldu útfyri 
strondini i afrikanska 
landinuni Angola

Oljuleiðin kallast 
Hungo, og utøan er 
fúnnin a 1202 metrar 
dýpi.

Hetta er triðja olju 
keldan, sum funnin er i 
hesum havøki út fyri 
Angola.

Oljufelagið Statoil er 
ein av pørtunum í ein- 
um djupvatnssam 
starvi, sum leitar eftir

olju í einum øki, ið 
liggur góðar 300 km í 
ein utnyrðing úr íui- 
golska høvuðsstaðn- 
um, Luanda, stendur 
at lesa í tiðarritinum 
UKESTATUS.

Leiðarin l\ja Statoil í 
oljuleitmgarsamstarv- 
inuiu í Angola, Jon 
Bakken, sigur við 
Ukestatus, at hvør av 
hesum trimum nýggju 
oljukeldunum eru á 
stødd við oljuøkið 
Veslefrigg

N.vUgju oljukeldur- 
nar, sum funnar eru út 
fyri Angola, ligga stytrí 
enn 20 km frá hvørji 
aðran Ætlanin er ti at 
byggja ut i økinum við 
eini felags framleiðslu- 
skipan, sum t.d. Statoil 
hevur gjørt i Ásgard- 
økinuni í Norðsjonum.

B.

Norskt 
oljuboring- 
arøki tómt
Fyrsta oljufram- 
leiðsluøkió hjá Statoil 
í Norðsjónum, 
Tommeliten, heldur 
uppat

B eate L. Samuei.sen

Framleiðslan i Norðsjóar 
olju- og gassøkinum, sum 
norðmenn kalla Tomme- 
liten, og sum liggur í ein 
landsynning ur Ekofisk- 
økinum og ein útsynning 
úr Stavanger, er nu hildin 
uppat.

Økið verður nú ruddað, 
eftir at Statoil hevur 
pumpa olju upp har i nær 
um 10 ár.

Hetta er fyrsta otjuøkið 
I\já Statoil, sum hildið er 
uppat eftir at hava verið í 
nýtslu so langa tíð.

Síðani framleiðslan byrj- 
aði har í 1988 hevur Statoil 
flngið um 10 mia. kubikk 
metrar av gassi, 24 mió. føt 
av olju og 560 t av NCL, ið 
teir kalla vátgass.

Samstarv hevur verið við 
Edda boripallin, sum l’hill- 
ips rekur á Ekofisk-økin- 
um.

Men eisini virksemi á 
Edda-horipatlinum steðgar 
nú eins og á Tommeliten. í 
staðin verður farið at ar- 
heiða á einum nýggjum 
øki, sum teir kalla Ekoflsk 
II

Statoil er farið undir at 
flnna onkra loysn við end- 
umýtslu av tilfarinum, 
sum brúkt hevur verið í 
samhandi við horingina 
eins og við oljuleiðingini, 
sum nú hara liggur har.

,\nnars var Tomineliten- 
økið eitt av teimum fyrstu, 
har Statoil byijaði at út- 
vinna otøu.

Økið var uppdagað í 
1976, nien ikki fyrr enn 
borað hevði verið har í 12 
ár, sprændu fyrstu olju- 
droparnir upp úr havsins 
botni.

Tað var á heysti í 1988.


