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Harmoniku-
samanstoytur

Graham  Stewart skal flnna nýggj hugskot
Føroyingurin, Gra- 
ham Stewart. ið áður 
hevur verið stjóri í 
menningardeildini 
hjá hretska telagnum 
»Petroleum Science 
and Technology In- 
stitute«, er nú settur 
sum »director of In- 
novation« Hann skal 
ganga nýgjyar leidir 
og finna nýggj hug- 
skot til felagnY

DlA MIDJORI)

h'elagid >»Petroleum 
Science and Technology 
lnstitute« hevur til enda 
mals at tinna tekniskar 
loysnir á trupulleikunum 
hjá oljuvinnuni. Serligt 
sainstarv er við granskar- 
ar á Ixrdum háskulum t- r 
lalan um eina verkxtlan. 
ið verður mett áhugaverd 
fyri oljuvinnuna. so verð- 
ur arbeitt vfðan viðxtlan-

Tað eru altjóða oljufel- 
øg. ið fíggja og sostatt eis- 
ini eiga PSTI Nevnast 
kunnu felttg úr Brasila,

USA og Fraklandi. I'alan 
er um eina altjóða fyri 
toku. sum liggur í Brci 
landi, tí her er hovuðs 
miðdepilin fyri oljuvinnu 
na í Norðsjónum. PSTI 
handlar kortini við felog 
og kundar í ollum heim- 
inum.

(•raham nýtt starv
Føroyingunn, Graham 
Stewart, hcvur arheitt 
sum stjóri í menningar 
dcildini hjá PSTI Her 
hjálpti hann granskarun 
um, so úrslit frá kanning 
um kundu setast í ymsar 
fastar skipamr, til olju 
vinnuna at njóta gott av 

Vit arbeiða við og 
lcggja t.l rxttis gransk 
ingarskipamr. ið kunna 
loysa trupulleikarnar hjá 
oljuvinnum eitt, tvey ella 
tiggju ár fram i tfðina, sig 
ur Graham Stewari

Fyri kortum varð hann 
so settur í starvið sum 
•director of lnnovation«. 
t.v.s. leiðan fyri deildim. 
ið skal finna nýggj hug 
skot og ganga aðrar leiðir 
Hetta starv kann sammet 
ast við starvið sum s«lu 
stjóri

Oljufeløgini cru ikki

so fegin um, at ein sølu- 
stjori er i hesum arbeiði, tí 
endamálið hja felagnum 
er ikki at forvinna f>ening, 
men hcldur at finna tekn 
iskar loysnir fyri olju- 
vinnuna. sigur Graham 
við Dimmalxtting.

Fin kann siga, at mítt 
starv i dag gongur út 
uppá. at eg skal fmna fel-

øg, ið ffggjarliga vilja 
verða við til at menna 
tøkmligu sfðuna innan 
oljuvínnuna. sigur hann.

Hann vfsir á, at er talan 
um onkran Ixrdan há 
skúla, ið er komin við 
onkrum úrslitum ella eim 
granskingarverkætian, so 
skal arbeiðasl víðari við 
hesum.

Finnast skal útav, 
hvat skal gerast áðrenn 
hetta kann førast út á 
marknaðin. Feløg skulu 
finnast at menna verkxtl- 
anini og fíggiarligur stuð- 
ul skal eisini utvegast. í 
vcruleikanum skulu fleiri 
endar samantvinnast, 
áðrenn henda verkxtlan 
gerst veruleiki, sigur 
Graham.

Tá so henda verkxtlan 
er komin á marknaðin. so 
er tað upp til mfn at hava 
gjørt sáttmálar og aðrar 
avtalur, so okkara felag 
fær vinning burturúr hes- 
um Hesin vinningur 
verður so brúktur til at
L'ranska siðari VÍð, SÍgUT
nýggi stjórin.

Kanska til Føroya
f arbeiðnum sum »direc 
tor of Innovation« kemur 
Graham at ferðast nógv 
Hann skal til USA í 
summar á vitjan hjá flem 
ymiskum feløgum. Hann 
hevur fleiri fcrðir verið í 
Noregi og eisini ferðast 
nógv í Evropa.

Vit spytja Graham. um 
hann eisini verður at 
sfggja í Føroyum. tá olju-

vinnan av álvara fer at 
gera um seg.

Tað er møguligt, tí 
fleiri av okkara feløgum 
eru áhuga og luttaka eis- 
ini í arbeiðnum vestanfýri 
Hetland. Fleiri teirra eru 
ógvuliga áhugað f før- 
oyska økinum, sigur 
Graham.

PSTI er byijað við eini 
skipan ella programmi. ið 
skal boða frá øllum trup- 
ulleikunum, ið stinga seg 
upp í sambandi við olju- 
boring í djúpum sjógvi. 
Og hvussu útvinnast kann 
frá hesum oljufeltum á 
skilabesta og bfligasta 
hátt. Eini 10 altjóða olju- 
feløg luttaka i hesi verk- 
ætlan, sum PSTI er leiðari 
av.

- Ein kann siga, at brúk 
er fyri nýmótans tøkni. ið 
ikki áður er brúkt í F.uro- 
pa. Petrol Brass í Brasilia 
hevur roynt seg við eitt 
sindur av tøkni i djúpum 
vatni f Brasilia. men 
annars hevur ongin annar 
roynt slfka tøknifrøði a 
dýpi millum 500 og 1000 
metrar. sigur Graham

- So talan er um eina 
spennandi verkætlan, sig- 
ur hann
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Pt'troleum Science and I et hnology Institutc arheiðir f 
løtuni sið eini a-tlan, ið skal lætta munandi um arheið-
ið at hor» eftir olju á djupum vatni

Vegimir gjørdust 
ótryggir týsdagin, tá 
hann fór at kava av 
mtðkum.

BEATF. I JENSEN

Nógvur kavi kom niður týs- 
kvøldið

Hann fór at kava av møk 
um semnapartin týsdagin, 
og um kvøldið heitti løg- 
reglan á bilførarar um ikki 
at fara út at koyra. um ikki 
bilurin var skøddur eftir 
umstøðunum, tí kavin var 
nógvur og bleytur.

Fleiri sm xm  óhapp

hendu í ícrðslum, har bilar 
fingu meiri og minni smá- 
snuddir.

IJ. C. Svabosgøtu var ein 
sokallaður harmoniku 
samanstoytur

Ein bilur var á veg norð 
ureftir Biiførarin varnaðist 
ov seint ein bil, sum slóð 
stillur f somu sfðu sum hann 
kom koyrandi. og rendi ; 
hann.

Árendt bilunn va 
skumpaður á tann næsta. og 
so fram Á henda hátt vóru 
eftir fáum sekundum fýra 
bilar við í sama bilsaman 
stoyti.

Eldur í tvíhúsuiri
Eingin var inni, tá 
granni gjordist varugur 
við eldin.

BI ATE i JENSI N

I gjáramorgunin varnaðust 
fólk. at eldur var í einum 
húsum við Velbastaðvegin.

Húsfólkini vóru ik 
heima um hetta mundið 

Tórshavnar Sløkkilið var 
birðsent, og eldurin sløktur 
Iftla løtu seinni

Húsini vóru eini tvfhús, 
og er nakað av eld . royk 
og vatnskaða hendur, ser 
hg.i i kjaUarahxddini

Døglingafriðing 
sett úr gildi
Landsstýrið hevur 
samtykt, at døglingur 
skal ikki longur vera 
friðaður. Hendan av- 
gerð er tikin, eftir at 
NAMMCO herfyri 
kunngjordi, at døg- 
lingastovnurin tolir 
eina ávtsa veiðu.

Á fundi í Nuuk í síðsta mán- 
aði kunngjørdi NAMMCO, 
at nóg mikið er til av døg- 
lingi. Samstundis varð sam- 
tykt at loyva føroyingum at 
skjóta 300 døglingar um ár- 
ið.

Og nú hevur landsstýrið 
sett úr gildi friðingina av

døglingi
Á tfðindafundi í lands 

stýrinum varð upplýst. at 
fiskivinnuumsitingín i
Tinganesi hevur fingið tvær 
umsóknir frá stórum út- 
róðrarbátum um loyvi at 
skjóta døgling.

Landsstýrið samtykti eis 
ini týsdagin, at døglingur 
kann haldast til í Sandvfk 
Sandvfk er frammanundan 
góðkend hvalvág.

Døglingur er nxststørsti 
tannhvalurin í Norðurhøv 
um Hann kann verða 10 
metrar langur

Neyðugt er við serligum 
harpunum, skuiu bátar 
skjóta døgling.

mj

•  Algirskir fundamental- 
istar hótta belgisku stjóm- 
ina. um ikki 10 fundament- 
alistar. ið sita fongslaðir f 
Bclgia. verða latnir leysir alt 
fyri eitt.
•  í størsta friðaða náttúru- 
økinum í Kina verða fleiri 
hundraðtusund flytifuglar 
dripnir á hvøtjum ári og sfð- 
ani seldir matstovum fyri 
høgan prís. Hetta hevur ført 
til, at vandi er fyri oyðing av 
fleiri av flvtifuglastovn- 
unum so sum svanum, vill- 
gásum og tranum.

•  Á kjamorkuverkinum 
Barsebáck f Malmø máttu 
teir steingja ein av reaktor- 
unum f vikuskiftinum. av tf 
at ein ventilur ikki riggaði 
sum hann skuldi.

•  1 juni skulu eini 100 um- 
boð úr 15 kaffiframleiðara- 
londum hittast á fundi f 
Danmark. Fundurin er ein 
liður í tí arbeiðinum, sum 
lagt er i hesum døgum á So- 
siulu Menningin/tarviku ST.
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Føroyskt h jálpararbeiði 
í Rumenia

N ú skal N yrup svara
Politisku t)g búskapar- 
liga ncvndin hjá fólka- 
tinginum hevur kallaó 
forsætisráðharran á 
fund at greióa frá, 
hvørjar ætlanir, stjórn- 
in hevur at loysa 
naggatódnina úr 
bankamálinum og vid- 
urskiftununt millum

hesum trimum spumingum: 
1) Hvør er orsøkin til, at

stjómin tann 24 februar 
1995 vísir frá sær eini

Danmark og  Føroyar í
rík is le la g sskapinum

POL A klf; r j i _________ _

Jóhunnes Vlartin Olsen,
fólkatingsn aður. upplýsir
av Christia Tsborg, at Poul
Nyrup Rasii ussen. forsætis-
ráðharn, et biðin um at
møta lundi í politisku og
húskaparlie nevndini hjá
fólkatinginum, har hann
skal svara purningum tra
nevndini

Forsætisruðharnn skal 
greiða nevndini frá, hví tað 
er sum umráðandi hjá 
stjórnini, al onguin av pt)rt 
unum i føroyska banka- 
málinum skal áleggjast at 
geva vitnisfrágreiðingar og 
at útflýggja øll týðandi skjøl 
f cini komandi kanning.

Harnæst verður forsætis- 
raðharrin biðin um at svara

Poul N vrup Ra.smu.vsen, forsætisráðharri. - Saman við teim- 
uni konservativu hevur hann alla orsøk til at svara spurning- 
inum: »Hvat er tað ein dómarakanning ikki má avduka ’-

kanning, sum fer til 
botns í bankamálinum 
tá Føroya Løgting hevur 
biðið um eina dómara- 
kanning?

2) í hvønn mun metir for- 
sætisráðhamn viður- 
skiftini Danmarkar og 
Føroya ámillum í ríkis- 
felagsskapinum vera 
ávirkað av afturvísing 
stjórnarinnar av eini 
dómarakanning?

3) Hvøijar ætlanir hevur 
stjómin í framhaldandi 
arbeiðinum at reisa før- 
oyska búskapin?

- Hetta eru neyvan seinastu 
spumingamir í nógv um- 
rødda málinum um eina 
dómarakanning, um málið 
ikki verður loyst nú beinan- 
vegin. sigur Jóhannes Mar 
tin Olsen. fólkatingsmaður.

Hann sigur. at eingin ivi 
longur er um - sambært 
fjølmiðlunum og samrøð- 
um manna millum í Dan- 
mark , at tað eru ikki før- 
oyingar. ið hava borið seg 
skeivt at í hesum máli, men 
harafturímóti danska
stjórnin og Konservativi 
F'ólkaflokkurin.

- Tað eru hesi, sum hava 
alla orsøk til at svara spum- 
inginum: »Hvat er tað ein 
dómarakanning ikki má av- 
dúka?« sigur Jóhs. M. Ol-

íslands-
tíðindi
Ur Islartdi fræ tta  vit tíðindi hesaferð, at fyri kortum  
setti islendski rækjutogarin -P ó tu r Jónsson« ný tt 
íslendskt ræ kjum et. T úru rin  vardi 30 dagar og virð-
ið á veiðuni var slakar 8 milliónir krónur.

Biltjóvar fingið  
deyðarevsing
Ein ræ ttu r  í Irak  hevur døm t á tta  biltjóvar til 
deyða. Tilsam ans 13 bro tsm enn í Irak  hava flngið 
deyðarevsing henda seinasta m ánaðin, skrivar irak- 
ska stjóm arblaðið A l-Jum houriya týsdagin.

Halda fram  at sigla  
til Estland

j Svenska felagið. sum á tti ferjuna Estoniu, sum  sakk 
i Estrasalti síðsta heyst, heldur fram a t seta fe iju r í 
sigling millum  Svøríki og Estland. E ftir vanlukkuna 
i Ijør IxKÍaði felagið an n ars  frá, at tað fór a t gevast
við siglingini.

Blue Water 
víðkar
í februar yvirtók Blue W ater alt yirksemi frá 
Ijowestoft F ish T ransport, LFT. í m o n g ár hava 
fyritøkurnar havt tæ tt  sam starv  viðvíkjandi flutn- 
ingi av feskum flski og laksi í S tórabre tlandi og á 
europeiska fiskam arknaðinum .

Mikil prædikumaður
M eira enn  180 mio. m enniskju í m eira enn 180 
londum hava hoyrt heim skenda gudsm annin Billy 
G raham  tala beinleiðis. H arum fram t hava fleiri 
inilliónir hoyrt hann  í loftmiðlunum, sjónbandi og 
kykmvnd. Høvi verður at hoyra hann 16.-18. mars í 
m ø ti r iK i í  San Ju a n  í Puertíi Rico. Ebenezer tekur 
m øtirøðina niður ú r  fvlgisveinarás.

At tart ikki eru føroyingar, men stjórnin og tey konservativu, ið hava alla skuldina av teirri naggatodn, nú er komin i 
bankamalirt - sum tart nu liggur a ('hristiiuisborg - og eisini í virturskiftini millum Oanmark og Føroyar í ríkisfelags-
skapinuin, eru danir yvirhøvur ikki longur í iva um M\nđ DimlUens Knstuin

U ndir kom m unistiska einaræ ðinum  var ávíst trú ar-
fræisi í Rumenia. Nú er lógaruppskot lagt fram  í 
rum enska parlam entinum  um  bert a t  loyva orto- 
doksu kirkjuni a t virka. Nýgiftu føroysku hjúnini 
D urita og David Jacobsen fóru fyri */» ári síðan til
Rumenia a t hjálpa neyðstøddum.

í BLAÐNUM í DAG


