Nr. 1 9 2 - 1 0 . OKTOBER 1 9 9 8

27

tíðindablaðið

Norske Veritas 30 ára føðingardag
I sambandi við, aí tað eru liðin 30 ár síðani Norske Veritas lat upp skrivstovu í Føroyum var hátíðarhald á Hotel
Føroyum hósdagin
SVEINUR TRÓNDARSON

í hesum đøgum eru liðin 30
ár síðani Norske Verilas lat
upp skrivstovu í Føroyum
og samstundis eru liðin 70
ár síðani Norske Veritas
fckk sær umboðsmann í
Føroyum.
Tað var Liilzen, keypmaður í Havn, sum gjørdist
fyrsti umboðsmaður hjá
Norske Veritas í Føroyutn.

Siðani tá cr virksemi hjá
tí alhcims fatandi norska
klassingarfelagnum vaksið
nógv. Eisini í Føroyum.
Tiltakið hósđagin var
skipað við fyrilestrum og
móttøku.
Fyrrapartin hósdagin var
cin fyrilcstur um góðsku- og
umh vørv isgóðkenn ingar.
Hetta cru alt evnir, sum
hava stóran týdning í eini
møguligari framtíðar olju-

vinnu við Føroyar.
Og at tað hevur áhuga
millum føroyingar sæst eisini á luttakaratalinum Eini
65 fólk høvdu lcitað sær
niðan á hotcllið til hcnda
fyrilesturin.
Seinnapartin varein fyrilestur um KT í sambandið
við skipabyggin og skipasýn.
Norske Veritas hcvur útviklað cina skipan at brúka

Finn Christianscn. og stjórin í Norsk Vcritas í Noregi

Hcilt fitt av fólki hevðt lcitað sær mðan á hotellið at lurla eftir fyrilestrunum

í hesum sambandi, og henda
skipan evður mett at vcrða
tann mest framkomna í
heiminum.
So framkomin er hon, at
fleiri fyritøkur hava útvega
sær hesa skipan fyri at lætta
um.
Her í Føroyum hava Tórs-

havnar Skipasmiðja og
Strandfaraskip Landsins
fingið sær hesa skipan.
Scinni scinnapartin helt
norski profcssarin Anders
Endal fyrilestur um skip.
Hesin fyrilesturin var sera
góður sigur Finn Christianscn frá Norske Veritas i c

leggur afturat at fyrilesturin
var sera væl móttikin av
teimum umleið 60 áhoyrarunum.
Dagurin hjá Norske Veritas á Hotel Føroyum endaði
viðeini móttøku í sambandi
við 30 ára dagin.

Reisigildi í Vági
Nýggja frystihúsið á bryggjuni í Vági er
nú reist. Tað eru útlendsku eigaramir
av Orcades VikinglII, ið er gcunli Heygadrangur, og føroysku samstavsfelagarnir, ið lata húsið byggja og mikudagin
veitraðu Merkið og Union Jack á tekjuni
D agfinn O lsen
Nógv virksemi er á bryggjuni í Vági og bryggjan er
næstan ikki at kenna aftur,
um vit hugsa nøkur ár aft-

ureftir.
Gamla flakavirkið er enn
ikki opið, men fleiri onnur
hava stungið seg upp og
fleiri av hesum smærru sigast nú hava ætlanir um at

Nýggja stásiliga frysthúsið á hryggjuni í Vági varð reist mikudagin. A tekjuni sóust fømyska Merkið og Union Jack
veitra.
byggja út.
H eygadrang ur

Vanligur gestur við bryggjuna í Vjigi hevur verið
gamli Heygadrangur, ið nú
cr á útlendskum honduin og
kallast Orcades Viking 111.
Hesin hevur landað, ella
umskipað. í Vági og hetta
hevur givið arhciði til nógv-

ar hendur.
Hetta skip, hvørs navn
ikki fær góð minnir fram hjá
øllum, kann sigast at hava
komið væl við hjá vágbingum.
Frystigoymslan á gamla
virkinum hevur verið nýtt,
men nú hava útlendsku cigaramir, saman við føroyska
felagnum. ið teir samstarva

við, latið byggja nýtt og
stórt frystihús á bryggjuni í
\ -IVI
M e rk ið og U nion Jack

Reisigjldi var nukudagin og
á tekjuni sóust føroyska
Merkið og Union Jack
veitra. Hetta sjálvsagl orsakað av eigaraviðurskiftunum.

Arbeiðið at byggja frystihúsið hcvur gingið skjótt
og væl og stóra goymslan.
saman við øllum virkseminum á bryggjum annars,
bkxfar ói vað frá emum glotta
fyri framman hjá vágbingum.

