
I D i t U n \ G  lIX ' t t  IU Q  Leygardagur 21. august 1999 Heim atíðindi 5

FOROYSK GENTA I JARÐSKJÁLVTAØKI
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-Tad er óhugnaligt, tájørð- 
in fer at skelva undir tær. 
Tú veist ikki, hvat hendir 
og kennir teg hjálparlevs- 
an.

20 ára gamla havnar- 
gentan Edith Johannesen 
var mitt í Istanbul, tá jarð- 
skjálvtin rakti Turkaland 
tíðiiga týsnáttinu 17. au- 
gust og skelkaði landið alt.

Hon lá svav í hoteltinum 
á 4. ha*dd og ovastu ha*dd í 
ovaru hæddini í eini 
koygfflusong.

Fólk í Istanhul 
hava leitaó sær út av 

sova, av ótta fyr i fle iri 
skjálvtum

Jørdin skalv undir mær

Føroyska gentan 
Edith Johannesen var 
í Istanbul, tá herviligi 
jarðskjálvtin legði 
stóran part av 
Turkalandi lamið. -  
Eg var ikki serliga 
bangin, sigur hon við 
Dimmalætting í 
telefonini úr Istanbul

-  Eg vaknaði mitt í øll- 
um. Alt ristist. Eg hugsaði 
ikki beinanvegin um, hvat 
tað var. Ikki fyrr enn onkur 
rópti, at tað var jarðskjálv 
ti. So leyp eg av songini.

Eingin læinleiðis skaði 
hendi við hotellinum, hon 
var í. Men bygningar nær- 
hendis fíngu rivur og 
klovnaðu.

-  Ljósið í býnum fór, og 
vit mistu vatnið ein heilan

dag. Og tað merkist, tá tað 
eru 40 hitastig, sigur 
Edith.

Tað var ringast við flog- 
vøllin, har nógvir bygning- 
ar rapaðu.

-  Nú eru vit flutt til eitt 
annað hotell, og fleiri av 
teimum, sum arbeiða her, 
hava mist hús og heim.

Edith veit ikki, um fólk, 
har hon er, hava fíngið 
skaða. Men hon sær kortini

Kdith Johannes«*n var 
ikki hangin, hóast 
horóu ristingarnar

fylgjumar, sum jarðs- 
skjálvtin hevur fyri býin og 
fólkið har.

- Beint har við, sum vit 
búðu, er ein stór park. Um 
kvøldið fóru vit i parkina og 
hon var pakkað av fólki. 
sum ikki tordu at sova 
heima ella høvdu mist 
húsini. Tað var ógvusligt at 
síggja. Tað var sum at 
koma til eina flóttafólka- 
legu.

í fyrstuni hoyrdist, at 40 
fólk í Istanbul høvdu mist 
lívið í skjálvtanum. men 
Edith sigur, at talið bara 
veksur og komið er upp um 
tey hundrað.

-  Tey finna fólk alta tíð- 
ina. í sjónvarpinum síggja 
vit, at tey finna nogv bøm. 
og fólk eru framvegis á lívi 
undir húsaieivdunum.

Kundan um seg sær hon 
skelkaði fólk, sum eru ør- 
kymlaði i øllum hurlivas- 
anum.

-  Spenningurin er storur. 
Fotk eru bangin og sjoker- 
að. Tey spyrja okkum, hví 
vit íkki rýma og ráða okk- 
um til at fara heimaflur.

Men sjálv kennir hon seg 
ikki bangna.

-  Beint tá eg vaknaði, 
kendi eg tað meiri spenn- 
andi. tí vit eru ikki von við 
sovorðið heima. Men nú 
óttist eg ikki

Edith er ein sonevndur 
• child care worker -

-  Eg eri her í missión, og 
eg veit, at eg altíð eri trygg 
í Guds hondum Tað, sum 
hendir, tað hendir. Hann 
hevur eina ætlan.

Hon arbeiðir á eini legu 
fyri missionerar, sum ar- 
beiða i sentral Asia.

-  Tey hava bøm við sær, 
og so hava vit eina legu fyri

børnini, meðan foreldrini 
eru á seminarinum. Ein 
bolkur «>r farin at hjalpa til. 
Eg eri ikki millum teirra, 
sum fara, men eg hevði 
einki havt ímóti tí.

Enn eru eftirskjalvtar. 
()g  tá Edith liggur i song- 
ini, so følir tu. hvussu hon 
skelvir.

-  Tað er løgið, men eg 
hugsi ikki so nogv um tað. 
Ein mexikansk genta er 
saman við nuer i bolkinum. 
Hon kennir tað heimaífrá, 
og sigur mær frá tí, og hvat 
er at gera. Eg kenm meg 
nokk so trvgga saman við 
henni, tí hon hevur upp- 
livað tað áður

Edith er hugtikin av, 
hvussu rosk fólk eru at 
hjálpa til. hóast støðan er 
merkt at vónloysi.

- Tað er hugaligt at 
síggja, hvussu skjot fólk 
eru at hjalpa. Og otruligt at 
siggja. hvussu fólk koma 
langa leið úr Japan, Dan- 
mark og Amerika at hjálpa 
til. Tað hevur gjørt storan 
mun.

Edith Johannesen fer úr 
Turkalandi mánadagin, tá 
leiðin gongurtil Budapest.

í gjar ottaðust myndug- 
leikamir fyri, at janV 
skjalvtin í TurkalancU for 
at krevja umleið 40.000 
mannalív. Higartil eru
7.000 funnin deyð og
33.000 eru løstað. Mynd- 
ugleikarnir vænta, at eini
25.000 fólk framvegis 
liggja undir húsaleivdun- 
um.

Miðdepilin í jarðskjálvt- 
anum var í bynum Izmit, 
90 kilometrar frá Istan- 
bul.

U n g  bú gva  seg til o ljuvinnuna
Tá klokkan í Hoy- 
dølum ringdi inn til 
tíma klokkan 13 í 
gjár, sótu tey bæði 
Elisabeth Johanne- 
sen og Kristian 
Nielsen spent á 
skúlabonkinum.
Tey vóru millum tey 
fyrstu sjey, sum á 
fyrsta sinni sleppa 
at royna læru- 
greinina Oljufrøði
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-  Lærugreinin er eitt so- 
nevnt hybridfak, sum tað 
eitur við einum fínum 
orði. Tað er ein samansett 
lærugrein, sum bæði bygg- 
ir á jarðfrøðina og geo- 
grafí, sigur Katrin Thoma- 
sen, sum saman við Heina 
Eysturoy hevur tikið stig 
til nýggju lærugreinina.

Hon hevur geografi, sum 
høvuðsgrein, við jarðfrøði 
og søgu sum hjágrein. 
Hann er sivilverkfrøð- 
ingur. Og saman skulu tey 
undirvísa í nýggju læru 
greinini, har eisini gesta- 
lærarar eru á skránni.

Nýggja lærugreinin 
fevnir um jarðfrøði, olju- 
og gasstøkni og olja sam- 
felag.

Hetta er ein av valheru- 
greinunum í nýggju stu- 
dentaskú laskipa n i n i, sum 
gevur rúmar ræsur fyri 
nýhugsan.

Elisabeth, sum er 21 ára

gomul, hevur eina greiða 
ætlan. Hon ætlar sær 
undir víðari jarðfrøðilest- 
ur við oljuvimuini í huga.

Krammanundan hevur 
hon HF, men noyðist at fáa 
sær fvsikk og kemi fyri at 
sleppa inn.

- Oljufrøði v irkar øgiliga 
spennandi. Lærugreinin 
líkist nógv geografi, sum 
eg havi stóran áhuga fyri, 
men so tekur undirvísing- 
in eisini nógvar aðrar 
tættir við, sum nerta við 
oljuvinnuna.

Hon hevur longu sett 
sær fyri at útbúgva seg so- 
leiðis, at hon er til reiðar, 
tá oljan kemur. Men hon 
óttast ikki fyri, at føroyi 
ngar onga olju finna.

-  Tað ber altíð til at fáa 
arbeiða aðrastaðni, og so 
kann vitanin og jarðfrøði 
annars brúkast til so nógv 
annað, sigur hon.

Kristian Nielsen, sum er 
19 ár, er ikki so málbevíst- 
ur, sum Elisabeth, inen 
heldur kortini, at læru- 
greinin kann geva honum 
nógv.

-  Hetta ljóðar spenn- 
andi. Fyri tað fyrsta er hon 
nýggj og so er nógv geogra- 
fi uppií. Tað dámar mirr 
væl. Hetta gevur mær 
nogv meir innlit í føroysku 
jarðfrøðina, sum er serlig í 
mun til aðra, og so fáa vit 
eisini kunnleika til olju- 
vinnuna og eitt nú teir 
umhvørisspurninginar,

sum hefta seg at henni, 
sigur Kristian.

Vinnan stuðlar
Katrin Thomasen og Heini 
Eysturoy greiða frá, at 
endamálið við nýggju 
lærugreinini er at geva 
na?mingunum innlit í tey 
tøkniligu og náttúru 
bundnu viðurskiflini, sum 
hava týdning fyri olju- 
vinnuna. Eisini verður 
nortið við tey samfelags- 
ligu árin, sum ein slík 
vinna hevur við sær. 
Lærugreinin skal gera 
næmingarnar førar fyri at 
meta um ymiskar upplýs- 
ingar og sjónarmið, sum 
eru partur av orðaskift-

Elisabeth og Kristian 
eru millum teir fý’stu 
næmingarnar í 
Hoydølum, sum eru 
farnir undir at lesa 
oljufroði.
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inum um eina møguliga 
komandi obuvinnu.

Tey siga, at ætlanin við 
hesum eisini er at endur- 
velya áhugan fyri nátt- 
úruvísindini, sutn ikki 
bara í Føroyum men eisini 
aðrastaðni hevur verið 
fallandi.

Fyritreytin fyri at velja 
Oljufrøði er, at næming- 
urin hevur lokið 2.g á 
støddfrøðiligari deild.

A samkomu í Hoydølum, 
í sambandi við at nýggja 
lærugreinin fór av bakka- 
stokki, var Ben Arabo í 
skúlastovuni vegna olju- 
samtakið »Faroese Part- 
nership« og handaði næm- 
ingunum lærubøkurnar 
okeypis. Og tað fall í gott 
basalt hja næmingunum, 
sum annars mugu keypa 
bøkur sjálvi.

Bc*n Aralxi sigur, at 
hóast tað ats ikki er víst, 
at olja frameítir sprænir 
upp úr føroysku undir- 
grundini, so vilja tey fegin 
stuðla.

Vit vóna sjálvandi, at 
oljan kemur, men tað kann 
vera, at tað bara verður

bhiur roykur. Júst tí, at alt 
er so óvist, hevur tað stór- 
an tydning at kunna um 
oljuvinnuna.

Slódbrótarar
Rektarin í Hoydølum 
Muds A. Winther frøist eis- 
ini um nyggju la*rugrein- 
ina, sum hann vónar fer at 
vera til gleði fyri alt 
samfelagið.

-  Nógv bendir á olju við 
Føroyar. Tí hevur tað stór- 
an tydning, at fólk hava 
skil á, hvussu tað ávirkar 
samfelagið. Vit mugu seta 
okkum sum mál, at vit eru 
fyrireikað, sigur Mads A. 
Winther.

Ofla hevur verið funnist 
at studentaskúlanum fyri 
ikki at taka støði i føroysk- 
um viðurskiftum. Hetta 
skuldi nú verið gjørt til 
skammar.

-  Hendan lærugreinin 
er serføroysk og Ingað til 
okkara viðurskifli, sigur 
Mads A. Winther.

Teir sjey næmingarnir, 
sum hava oljufrøði á tíma- 
talvuni, eru partar av eini 
royndartíð á tvey ár.

-  Tað er altíð áhugavert 
at vera næmingur í einum 
eksperimenti. Eg vóni, at 
tit spæla ein aktivan leik- 
lut, so vit kunnu laga und- 
irvísingina til so hvørt, 
segði Mads A. Winther við 
næmingarnar.

Og so sluppu teir endi- 
liga til verka. ()g  so noydd- 
ust oljufólk, fjølmiðlar og 
rektari úr heldur tómligu 
skúlastovuni, sum var 
merkt av hátíðardámi 
hendan eina dagin.

Føroyar sloknadu
B re k  i e lsk ip an im  tít 
ein  av  s tø rru  m otor- 
u n u m  á S u n d s -  
v e rk in u m  hevði v id  
sæ r, a t  m eg in p a rt -  
u r in  av  lan d in u m  
legð ist i í s treym loysi 
u m  fy ra  tíð ina  
fr íg g jam o rgu n in
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Um fyra tíðina frtggja- 
morgunin legðist megin- 
parturin av landinum i 
streymloysi.

Bara Suðuroyggin ug 
nakrar útoyggjar. sum 
hava egnar eiskipanir, 
gingu leysar av slitinum

Av ti at meginparturin 
av Føroya fólki mundu 
sova um hetta mundið, 
eru tað ikki so mong. íð 
hava m»*rkt stórvegis til 
slitið.

John P. Danielsen, 
skrivstovustjori hja SEV. 
sigur orsøkina til slitið 
vera, at olag kom á annan 
av teimtim báðu størru 
motorunum á Sundsverk- 
inum, sum voru i drift um 
hetta mundið.

Vanliga klára hesir bað- 
ir motorarnir at nøkta 
tørv in sum er um náttina

til alt meginøkið, men eft- 
irsum olag kom i elskipan- 
ma til aiman motorin, 
koblaði hesin s«*g av net- 
inum og stoðgaði

Hetta hevói við sær. at 
hin motorurin ikki ein- 
samallur kláraði at nøkta 
tørvm. og ti kohlaði hesin 
seg eisini av netinum.

Tann hálva timan 
streymslitið vardi, varð 
arbeitt við at starta vatn 
turbinu upp i Vestinanna 
og annan av teimum 
smærru motorunum á 
Sundi.

saman við øðrum ti stóra
motorinum á Sundi,
kohlaóar inn niftur á netið.
og hetta var rlOg 1mkið til
at geva ølluin megmøk
inum streym .illui

John P. Dariiels«•n sigur,
at streymslit av hesum
slagnum, hair na>rum alt
landið l«*gst i streymloysi.
sjáldan koma t\n

Orsøkm til. at t.að gong
ur upp til ein hal vur tiim
áðrenn fólk faa aitreymin
afturer, at tað tekur tiðat 
starta aðrar eindir upp 

Hetta hóast folk eru a 
vakt alt samdøgrið, b;eói a 
Sundsverkinum og íVest- 
manna. ið kann fjarstyra 
vatnturbmunum á Eiði.

Vinarbýir 
savnast í Klaksvík
F y r i fy rstu  ferð eru  
u m boð in i fyri stý ris- 
bó lk in  í tí no rðu r- 
lendsk u  v in a rb ý a r -  
k etun i h já K lak sv ík  
s av n a ð ir  í Fø royum  
sam stu n d is . 22 út- 
le n d in g a r  by rjaðu  í 
g já r  a t  fu n d as t  sam -  
an  v ið  u m bod um  fyri 
K la k s v ik a r  kom m - 
u n u  á T e k n isk a  
S k ú la .
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-  Mentunarliv, útbugv- 
ingar. vinnulív og um- 
hvør\'i er høvuðsevnið 
á vinarbvarraðstevnuni. 
Vit kunnu læra nogv av 
hvørjum øðrum. sam- 
stundis sum vit samar- 
beiða a nogvum økjum. 
sigur Dávur Winther, sum 
tleiri ferðir hevur umboð- 
að Klaksvik. ta vinar- 
býirmr hava verið saman.

Tað er býráðið við J«>gv- 
an við Keldu, býráðsfor- 
manni a txlda, sum stend- 
ur sum vertur fyri vinar- 
býarráðstevnuni, og hev- 
ur Dávur Winther, fúll- 
trúi, havt ein virknan lut i 
fyrireikingunum av vin- 
arbýarstevnuni og leiðir 
fundirnar.

Vinarbýarráðstevnan 
hja Klaksvfkini, sum bvrj- 
aði í gjár og endar i dag, 
verður fyri fyrstu ferð 
hildin i Føroyum. Vinar- 
býimir hja Klaksvik hava 
tó verið i Føroyum aður. 
millum annað á umhvørv 
isráðstovnu.

Politikararnir og em- 
bætisfólkini á vinarbv- 
arráðstevnuni í Klaksvik 
koma úr ollum norður- 
londunum Vinarbýarket- 
i»n fevnir um Kópavag í 
Islandi, Odense i Dan- 
mark, Tróndheim í Nor- 
egi, Norrkóping i Svøríki 
ogTampere (Tammerfors) 
í Finnlandi. Sisimiut í

Grønlandi, Wick i Skot- 
landi og ( írena 1 1lanmark 
eru eisuu vinarbýir hja 
Klaksvik, men ikki víð i 
norðu rie ndska plat 11« > rtn - 
inum

Klaksvik hverur verið 
við i Norðurlendsku vm-
arbvarketuni síðani 1993. 
Ann;»ðhvørt ;ir savnast 
p«»litikar;ir og embætis 
folk til ráðøtevnu, og tað 
er h«*nda stovna, sum nu 
er . Klaksvik.

1'að verður fundast um 
nógv ymisk mál og onkrar 
beinleiðis urslit eru iongu 
komin fra undanfarn 
um vmarbvarráðøtovi) 
um. Eitt nu er samstarv 
millum musikkskulan i
Klaksvi k og tann i Non
koping. A  vinnulnsok
inum ht>vur seinastu árini
verið itamstarv milJum
ES-sknvstovuna hja
Oden.se i Brussell og
Klaksvikina.

Nú í september verður
eisini ein spennandi verk-
a>tlan her í Føroyum Ikki
færri enn 120 menungar
úr viinarbvunum hia
Klaksvikim koma til Kør-
ova a iteturskula sanum
við 8b i skuhmum við Os-
ánna í Klaksvík. Næm-
ingarnir skulu vera i Før- 
oyum í eina litla viku. og 
føroysk mentan verður 
eitt av evnunum, sum 
skal takast fram

Men eisini okkurt ann- 
að spennandi urslit « r 
komið burturur. sum íleiri 
klaksvíksingar fáa gleði

-  Ætlandi kemur okk- 
urt stórt navn higar í 
næstum, sigur Dávur. utt- 
an at hann vil avdúka, 
hvat ella hvør tað er

Umframt at fúndast fáa 
gestimir hja Klaksvikar 
kommunu eisini høvi at 
síggja seg um i býnuin, og 
kanska onkur av teimum 
eisini ynskir at verða við 
til fólkafundin í Føgruhð 
seinnapartin í dag.

Jógvan við Keldu, hýróðsformaður og Gerhard  
Dalen, kommunaldirektor fra Trondheim hava 
nógv at t«>sa uin. Gerhard er kendur innan 
Norska tonleikaheimin, og eina tíð leiddi hann 
symfoniorkestrið i Tróndheimi, i pávurWmihvr


