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Faroe
Connector
fer úr
flotanum
Stóra veitingarskipið
hjá Esvagt-Thor í
Hósvík fer úr
flotanum og aftur
undir danskt flagg.
Útlitini í føroysku
oljuvinnuni eru ov
ótrygg í løtuni, sigur
reiðarin
ÚTFLAGGING
Edvard Joensen
Faroe Connector fer nú
aftur undir danskt flagg.
Manningin fylgir við og fer
undir DIS. BP var ikki
sinnað at endurnýggja avtaluna millum feløgini um
at hava skipið í sigling.
Stóra veitingarskipið Faroe Connector hjá felagnum
Esvagt-Thor í Hósvík fer
nú aftur undir danskt flagg.
Skipið verður skrásett í
Esbjerg og fer helst at fáa
gamla navnið, Esvagt Con-

nector, aftur, sigur Gunnbjørn Joensen, stjóri á P/F
Thor í Hósvík, sum er
føroyski parturin av felagnum Esvagt-Thor.
Hann sigur, at útlitini
komandi árið eru ov ótrygg
til, at tað kann loysa seg at
hava skipið skrásett í Føroyum til at liggja á spotmarknaðinum. Til tess
krevst ov nógvur bundin
kapitalur, at tað kann bera
til, sigur hann.
Hinvegin hevur Esvagt,
sum er danski parturin av
Esvagt-Thor, betri møguleikar at hava skipið til
arbeiðis, tí tað felagið hevur avtalur ymsastaðni.
Esvagt-Thor hevði avtalu
við bretska oljufelagið BP,
sum galdandi var fram til 1.
juli í ár. Men BP var ikki
sinnað at leingja ta avtaluna, og er hon tí farin úr
gildi í gjár, sigur Gunnbjørn Joensen.
Hann metir grundina

Faroe Connector fer nú aftur undir danskt flagg. Avtalan millum Esvagt-Thor og BP fór úr gildi 1. juli, og BP var ikki sinnað at
endurnýggja hana
Mynd: Jens Kristian Vang

vera, at seinasta árið var
ikki nakað serligt hjá BP.
Tað hava verið 24 mans við
Faroe Connestor. 12 á
hvørji vaktini. Teir fara at
fylgja við skipinum, hóast
tað nú fer undir danskt
flagg. Manningin fer so
undir DIS skipanina, sigur
reiðarin.
Tó fer onkur einstakur
burturav, sum hevur fingið
annað starv, sigur hann.

Men alt í alt munnu einir
18-20 mans fylgja við
skipinum. Teir fara eisini í
stóran mun at verða verandi
umborð á sama skipi, men
kunnu tó koma út fyri at
skula skifta í millum skip
hjá Esvagt. Esvagt hevur
sáttmálar ymsastaðni í
heiminum.
Og tað hevur Thor í Hósvík eisini. Í løtuni røkkur
virksemið hjá skipunum

hjá Thor alt frá svartkalvafiskiskapi undir Føroyum,
til frálandavinnu úr Singapore.
Eitt skip er á veg norður
eftir úr Gabon. Eitt er í
vinnu í Egyptalandi. Eitt er
í Singapore, og tvey eru í
Norðsjónum.
Umframt er so garnaskipið Thor, sum fiskar
svartkalva undir Føroyum.
Thor hevur verið í Dan-

mark til sandblásingar í ein
mánaða í summar, sigur
Gunnbjørn Joensen. Hann
hevur nú gjørt einar tríggjar
túrar, síðan hann kom aftur,
men fiskiskapurin hevur
verið heldur slakur.
– Men tað er ikki annað
væntandi, heldur reiðarin,
tí hetta er ringasta tíð til
svartkalva, letur hann at.

Bygdarmynd broytist
Stóra høsnahúsið í Rituvík
verður nú tikið niður. Húsið
var í ringum standi og til
ampa fyri grannarnar.
Høsnahúsið stendur á
søguligum stað í Rituvík. Í
húsinum til høgru á myndini
búðu Per og Nicolina
Højgaard, ið sum tey fyrstu
settu búgv í Rituvík jólaaftan
1873
Mynd Edvard Joensen

Stóra høsnahúsið í
Rituvík verður nú
partvís niðurtikið.
Stóra høllin, sum
sjónsk var langt
burtur, fer nú at
hvørva
BYGDARMYND
Edvard Joensen
Rituvík: Kenda høsnahúsið í Rituvík verður skjót
søga. Stórir partar av
veggjum og taki eru longu

niðurtikin, og stálkonstruktiónin veðru tikin niður í
næstum.
Tað eru fýra brøður,
ættaðir úr Rituvík, sum
hava keypt høsnahúsið við
tí fyri eyga at taka tað
niður.

– Grundin er, sigur Áki
Højgard, sum er ein teirra,
sum keypt hevur og granni
hjá høsnahúsinum, at tað
var vorðið ov ótrygt at hava
tað standandi har. Farið var
at fúka burturav, sigur
hann, so teir hildu best vera

at fáa tað beint av vegnum,
áðrenn tað gjørdi skaða.
Hann sigur, at tað tilfarið,
sum brúkast kann, verður
tikið frá og fyribils goymt í
lægra partinum, sum stendur eftir, meðan alt tað
tilfarið, sum ikki kundi

brúkast til nakað, er burturbeint.
Stálkonstruktiónin undir
stóru høllini verður tikin
niður og seld. Fyribils eru
stálbjákarnir tað einasta
tilfarið úr húsinum, sum
avsett er. Teir skulu flytast

yvir á Skála, har teir eftir
ætlan verða settir upp aftur
í skýlinum, ætlanin er at
gera kring fótbóltsvølin á
Skála, sigur Áki Højgaard.
Men økið rundan um
høsnahúsið er hampiliga
stórt, og tað kann so
brúkast til eitthvørt, heldur
Áki Højgard. Tað kann
bæði vera til at hava kríatúr
gangandi á, ella fyri tann
skuld til grundstykki,
heldur hann.

