Ð v m m a ltr ttin g

H e im a t íð in d i

T ýsd a g u r 8. sep te m b e r 1998

- A llir nuii'u arbeiða saman og líta fult út á hvønn annan. Annars letur tad seg ikki gera, sigur Hans Petur
Hansen, uttast hogrumegin, sum er form adur inni í fjallinum
Mynd: Kaimur
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N ú Eidi III ætlanin er komin undan miðskeióis millum Funning og Funningsbotn eru teir fam ir undir at
skipa soleiðis lyri, at teir avskipa tad boraða grótið við Jógvanskrók
Mynd: Kuimur

Borurin hvílir við Jógvanskrók
Borurin, sum skal
bora fyri vatninum, ið
skal renna í Eiðisvatn
og harvid tvífalda
vatnorkuna í Eysturoynni, er komin út
at anda
I ngi R asm ussen ________
Borurin lyá Højgaard &
Schultz, sum uttan íhald
hevur borað síðani í juni í
tjør fyri sokallaðu Eiði III
verkætlanini
hja
SEV,
hevur fihgið eina tiltrongda hvíld.
Við Jógvanskrók
tey
rópa, miðskeiðis millum
Funning og Funningsbotn,
er borurin komin út ígjøgnum.
Har verður hann standandi í góðan mánað, meðan
hann verður umvældur.
Orsøkin er, at nú tað ber til
at sleppa til hann frá
báðum endum, nýta menn
høvi at gera eitt høvuðseftirlit.
- Nú skal alt gjøgnumgangast. Tað er lættari at
gera herúti, har lættliga
slepst til, sigur Torben
Johannesen, verkfrøðingur,
sum stendur á odda fyri
partinum hjá Højgaard &
Schultz av Eiði III.
Nú borurin liggur stillur,
verður høvuðleiðið og elmotaramir eftirhugdir og
allir slitdeilir skiftir út.
Hóast borurin hvílir seg, so sleppa manningin, sum hevur arbeitt inni í
fjallinum, siðani juni i fjor ikki at taka sær av lottum
Mynd. Kuimai
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E id esgaard lek u r einki
í m arknam álinum
- Javnaðarflokkurin
hevur als ongan leiklut í hasum málinum,
sigur Jóannes Eidesgaard, nú danski
orkumálarádharrin
hevur borið tey tíðindi, at føroyingar eru
sinnaðir at slaka í
undirgrundarmálinum
lN<a Rasmijssen
Helena Dam á Neystabø,
landsstýrismtxður, fanst í
vikuni, sum fór, at danska
orku- og umhvørvisnxála
ráðharranunx Svend Auken og vil hava løgnxann at
geva honum eina ábreiðslu.
Rokið konx í, tá Svend
Auken, sum er limur f
danska Javnaðarflokkinunx, segði einum føroyskum
tíðindamanni í útvarpin-

um, at sum hann hevur
skilt, eru føroyingar sinnaðir at slaka í marknatrætuni við Bretland.
Hetta kann vera skaðiligt fyri føroysku samráðingarstøðuna
mótvegis
Bretlandi um marknanxálið, heldur Helena Dam á
Neystabø.
Spurningurin er so, hvaðani Svend Auken kundi
havt fingið slíkar upplýsingar.
Umframt at hava verið
við á stóru oljustevnuni í
Stavangar, har ein ørgrynna av føroyingunx vóru
við - teirra millum Eyðun
Elttør, oljumálaráðharri, og
Anfinn Kallsberg, løgmaður - so var Svend Auken
fyri stuttum á vitjan hjá
Javnaðarflokkinunx í Føroyum.
Formaðurin í Javnaðarflokkinum, Jóannes Eidesgaard, er sanxstundis for-

maður í Uttanlandsnevndini, sum verður kunnað um
allar lutir í málinum.
Hann frábiður sær allar
tilsipingar og illgitingar og
leggur dýran við, at tað ikki
er frá honunx, at boðini eru
komin.
- Javnaðarflokkurin hevur als ongan leiklut í hasum málinum. Jiivnaðarflokkurin hevur ikki diskuterað tann spumingin við
Svend Auken undir hansara vitjan f Føroyunx, ger
Jóannes Eidesgaard púrasta greitt.
Samstundis vísir hann á,
at allar viðgerðir í uttanlandsnevndini eru í trúnaði
- og dentur verður lagdur
á, at einki lekur út.
- Vit meta hetta málið
ógvuliga álvarsligt, og hava
tikið tað til viðgerðar, sigur
Jóannes Eidesgaard at
enda.

komin aftur í fríska lutt
hevur hann borað goðar 6,5
kilometrar, síðani byrjað
var við Eiðisvatn.
Fyrst var farið norður
um Funning móti Gjáarskarði. so áirnar har kunnu
takast við i stóra tunnilin,
sum skal føra vatnið til
Eiðis.
Síðani var borurin drigin
aftur til ánna, sum rennur
oman í Funning, og so varð
aftur borað suðureftir.
Borast skal inni i fjallinum allan vegin inn i
FunningsQørðin lika til
vegtunnilin til Norðskála.
Har teir nú standa, eru
teir um at seta eina nyggja
høvuðsstøó upp. Hon stóð
áðrenn við Eiðisvatn, og alt
skal so ttvtast hiðani yvir i
Jógvanskrók. Tað er hiðani,
sum tokvognamir koyra til
og frá. Tiggju vognar koyra
fullir út, og aðrir tiggju
koyra tómir inn.

Frammanfyri í tíd
Hóast borurin nú er komin
út igjøgnum, er sostatt
langt eftir á mál. Ætlandi
verður alt arbeiðið liðugt 7.
februar ár 2000.
- Vit eru eitt sindur
frammanfyri ætlanina einar tríggjar vikur, vildi eg
mett, sigur Torben Johannesen.
Tað skulu teir eisini helst
verða, leggur hann afturat,
tí um okkurt óvæntað
hendir, so fer tað beinanvegin at kosta tíð.
Tað er eisini ein orsøk til,
at allar umvælingar verða
gjørdar beinanvegin, tx so

ur, at nogvir eykalutir í dag
verða fingnir fra føroyskum fyritøkum - serliga
Tórshavnar Skipasmiðju,
har áður varð biðað eitt
langt og annað breitt eftir
teimum.

Tvífaldad orka
Verkætlanin Eiði III skal
tvífalda vatnorkuna hjá

SEV í Eysturoynni. Frammanundan framleiðir Eiði
umleið 15 mwt um ánð, og
hendan útbyggingin fer at
geva góðar 13-15 mwt afturat.
Eiði I er borað norðureftir og Eiði 111 eystureftir
Eiði II skuldi farið allan
vegin suðureftir, men varð
steðgað av politiskum áv-

Fólkid er gott!
I nc; i R as m ussen
Hóast bomrin, sum skal
føra vatnið úr áunurn til
Eiðisvatn, liggur stillur, so
sleppa menninir, sum síðani jutxi í fjør hava havt sín
gerandisdag inni í fjallinum., ikki at taka sær av
løttunx hesar vikumar.
Teir arbeiða enn sum
áður i trimum skiftum á 12
tímar hvøija ferð.
Munurin er bara, at nú
arbeiða teir undir frium
lofti meginpartin av tiðini,
har teir áður ikki sóu
dagslýsi teir 12 timamar,
teir vóm til arbeiðis.
Nógv er at gera hóast
borurin hvílur seg.
Helvtin av monnunum
em antin maskinfólk ella
elektrikarar, og tí fáast teir
við at umvæla og kanna
borin. Hinir gera nýtt arbeiðspláss uttanfyri, har
alt tað gravaða grótið skal

leggjast.
Tað hevur gingið, sum
eftir ánni higartil.
Og æmna fyri hetta fáa
fyrst og fremst hetjumar
inni í tjallinum.
Menninir, sum hava btirað teir góðar 6,5 kilonxetramar, siðani teir byxjaðu,
fáa nevniliga góð skoðsmal
frá sínum arbeiðsgevamm
uttanfyri.
- Vit kunnu ikki fáa betri
folk. Tað er teimunx f>TÍ at
takka, at vit em tær 3
vikumar frammanfvri ætlanina, sigur Torben Johanm'sen, sum stendur fyri
partinum hjá Højgaard &
Schultz.
Hans Petur Hansen, sunx
er n.VKKÍur fórmaður inni í
fjallinum. er júst liðugur
sum maskinnxeistari. Tá
tað barst ti formanninutn,
sum áður var, frá at halda
fram, vóru teir skjótir at
heita á hann.

Hans Petur kennir arbeiðið frá fyrr, tá hann
sjalvir var partur av einum
slikunx liði í myrkrinum.
- Hetta er eitt hart og
krevjandi arbeiði, sigur
hann.
Og tað hevur stóran
týdning at liðiixi verða sett
sanxan soleiðis, at menn
kunnu arbeiða væl saman.
- Allir mugu arbeiða
sanxan og lita fult út á
hvønn annan. Annars letur
tað seg ikki gera, sigur
Hans Petur Hansen.
í hvøxjunx bólki em seks
mans, teirra millunx nxinst
ein nxaskinsmiður og ein
elektrikari.
Hetta er fyrstu ferð, at
borurin er konxin undan, og
sostatt fyrstu ferð, at
knassamir inni i fjallinum
hava tað luksus at vera
undir opnum himni í arbeiðstíðini.

Fuglfirdingar
»í útlegd«!

Arbeiðið við at fáa
fúglfjarðarskipinum
»Kyxjasteini« upprunaligu
útsjóndina
aftur, gjørt til sjósavn
og handað heimbýnum sum gávu frá
avbygda fuglfxrðingurn, er nú byxjað av
álvara.

Javnaðaidlokkurin hevur ikki tosað um undirgrundarm álið við Kvend
Auken, sigur Jóannes
Kidesgaard

kunnu aðrar nogvar vikur
sparast, um okkurt skuldi
hent inni i fjallinum, har
umvælingamar em nógv
truplari at gera.
()g tað nxerkir samstundis, at pengar em at spara; tí
fyri hvønn dag, sum gongur
ut um evstamarkið, skal
Højgaard & Schultz rinda
dagUitui
Torben Johannesen sig-

Leygardagamir
verða nýttir til sjálvboðið ruddingararbeiði undir dekk og
em fuglfxrðingar í
»útlegd« vælkomnir
at koma og hjálpa til
við hesum um borð á
»Kyijasteini«, eisini
nú leygardagin.

Modtag hver eneste uge den fælleskirkelige ugeavis med nyhe
der, interviews, brevkasse, onnoncer, musik, nye bøger, ungdonxs
sider, reportager fra missionsmarken og meget, meget mere.
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