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Sp*>nnin|(urin va r  storur átlrrnn  frá ferd in a av 
M aun t-n , ti vindmt>|ón va r  h rila r  28 m/a. M yndin  
«>r tikin adr«*nn ft'rðalatpt) fó r í luftina  
Kra vinstru: Jat*ob Kunlam l. umhtaltimatlur hja 
1'hillipN i Kørovum, llt>l|0 Ja«*obN«>n, utvarps- 
tíóindam aóur, t'harl«*N llcndrrsNon, Phillips- 
umtxid, J«>gvan Páll Johann«*s«*n, SvK-m ynda- 
ntaóur, O la vu r Kasm usscn, SvK -tióiiuiam aóur. D ia  
Mitljtird, b laóm aóur D im m alæ ttingar tt|{ Kicharti 
Vcrnon fra  P h illip s  IVtrtilcum . S itandi s«*st Jan  
Múll«*r, hlnústjori á Sosialinum

Vid tyrlu tvørtur 
um Nordsjógvin

Framtaksgrunnurin má 
sammetast við banka
Óli Jacobsen, sam- 
gongutingmaður, setti 
fleirí spumartekin við 
framgangsháttin hjá 
Framstaksgrunninum 
f smubandi við keypið 
av Fiskavirking. liøg- 
maður er greiður í 
Hínum svari. 
Framtaksgrunnurin 
er vinnurekandi, og 
tekur allar sínar 
avgerðir sjálvur.

GKOHC b. P ktkkskn____

Sum løgmaóur og [Militik- 
ari eigi cg at kunna kcnna 
mcg tryggan vift Framtaks- 
grunnin. Tað var vift be- 
ráddum huga, at grunn- 
urin varð HtnvnHcttur num

ein vmnurckundi grunnur. 
Kitt høvuðs«*ndamálið var, 
at ávÍHÍr tilnevndir p**r*Hon- 
ar skuldu hava áhyrgdina 
av at rcka grunnin, og at 
taka neyðugar avgerðir, 
óhcllir av politikarum ug 
øðrum, HÍgur Kdmund 
Joenwn, løgmaður m.a. í 
Hinum Hvari til Ola Jacob- 
sen.

Óli Jacobeen hevur m.a. 
funnist at, at kanningar- 
nar um yvirtøku av Kiska- 
virking vórðu gjørdar av 
stovnum, Hum á ein elln 
annan hátt høvdu tilknýti 
til antin Kramtaksgrunnin 
clla Kinkavirking -  tÍHkil 
vórðu Ucr ikki nóg álítandi.

Løgmaður Higur scg ikki 
Hkitøa tosið um óheftar 
kanningar, og sker enn 
einaferð út í papp, at talan 
er um ein vinnurekandi

grunn, sum sjálvur syrgir 
fyri, hvørjar kanningar av- 
gerðimar byggja á.

Kenni einki til, at bank- 
ar, sparikassar og nðrir 
figBÍngarstovnar nýta 
fremmandar óheftar ser- 
frøðingar til at kanna og 
taka avgerðir teirra vegna, 
sigur Kdmund Joennen, 
løgmaður

Oli Jacobsen finst eisini 
at, at einki innlit er givið í 
kanningamar, tí hetta eig- 
ur at hava almennan 
áhuga.

Til hetta svara løgmaður, 
at hann ongar trupulleikar 
hevur at liva við hesum

-  Havi longu sagt, at tal- 
an er um ein vinnurekandi 
grunn við einari n«*vnd, 
sum nkal taka egnar av- 
gcrðir, út frá cgnum sann- 
føringum og fyritreytum.

rrað er nevndin ^jálv suir 
avgerð, um tað er neyðugl 
við kanningum at taka hes 
ar avgerðir, sigur løgmaður

Hann dregur aftur i svar 
inum paraíellir yvir til 
hankaverðina.

-  Mær vitandi hevui 
bankin ikki i hyggju, og tac 
skal hann sjálvandi heldui 
ikki, at almnnnakunngeri 
saksviðgerðina og ta*i 
kanningar, sum hankir 
hevur gjørt i samhandi við 
at nøkur av flakavirkjun 
um l\já P/ f Føroya Fiska 
virking vórðu seld Fram 
talugrunninum, og ikki ti 
nðrar áhugaðar, sum lógi 
framvið, svarar Kdmunc 
Joensen.

Umbod fyri føroysku 
pressuna eru júst 
heimkomin av einum 
áhugaverdum olju- 
túri. Phillips Petrole- 
um var vertur á 
túrinum, sum byijaði í 
norska oljuhøvuðs- 
staðnum Stavanger og 
endaði á skrivstovuni 
hjá PP í bretska 
høvuðsstaðnum.
Vitjað varð á Ekoflsk í 
norska partinum av 
Norðsjónum og á 
framleiðslupallinum 
Maureen í bretskum 
sjóøki.

D ia  M idjord___________

Fáur føroyingur dugir at 
imynda sær, hvussu nógv 
og Htórt virksemi er Í frá-

landavinnuni. Umboð fyri 
føroysku pressuna eru just 
heimkomin av einum olju- 
túri. sum gav serstakliga 
gott innlit í, hvussu stórt 
alt hetta í veruleikunum er.

Ekofisk stórsligið
Við eini Super Puma tyrlu 
frá Norsk Helikopter Ser- 
vice, ið tók átjan ierðafólk, 
tók tað góðan hálvanann- 
antima frá Sola-tyrluvøll- 
inum uttan fyri Stavanger 
til Kkofisk - stora oljuum- 
ráðið hjá Philips í Norð- 
sjónum. Tilsanuins 27 olju- 
pallar eru í umraðnum, 
harav 10 eru tvinnaðir 
saman við gongubrúm. 
Hetta verður rópt ■ Kkofisk 
St'ntrið-, ið er miðdepulin 
fyri alluri framleiðslu og 
øllutn flutningi 

Stórsligin sjon at sígga, 
tá ið ein merkaHt hesum 
býi, ið stendur a sverum 
Htálkonstruktiónum. Sjálv-

ur pallurin er einar 20 
metrar oman fyri sjóvar- 
málan.

Kkofísk umráðið varð 
funnið í 1969 av Ixiripall- 
inum »t)cean Viking- og 
framleiðslan byrjaði tvey 
ar seinni. Soetatt hevur PP 
pumpað olju ur kelduni í 
meira enn 25 ár.

Av tí at oljukelđan er so 
stór, verður mett, at frum- 
leiðsla verður heilt fram til 
ár 2035. í dag verða 
260.000 tunnur av oøu 
framleiddar frá teimum H 
oljukeldunum, sum eru í 
Kkofísk-økinum Siðan 
1971 eru meira enn 3,3 
milliardir tunnur av ojju 
pumpaðar úr oljukeldun- 
um.

Ikki er neyðugt at greiða 
frá, at talan er um nogvar

Sengur í sambnndi við 
»>sar svørtu dropar. Virðis- 

økingin er fleiri hundrað 
milliardir og ein dugir ikki

veruliga at skilju hesar 
upphæddir. Fyri at lictta 
um. so kann nevnast, at ein 
ma bruka 100.000 krónur 
hvønn dag í 27 ár, áðrenn 
bert ein milliard cr brúkt.

A lexander Kielland  
hoyrdi til Ekofisk
í 1980 hendi ein álvarslig 
vanlukku úti á Kkofísk- 
umráðnum. Tey flestu 
minnast, tá ið tiðindini 
borust, at oljupallurin 
-Alexander Kielland- 
holvdist og 123 mans lotu 
lív. Fleiri enn 200 menn 
vóru umborð, tá vanlukkan 
hendi, men tað eydnaðist at 
bjarga fleiri enn 85 monn- 
um.

Tí var tað eisini við eitt 
sindur av spenningi, at ein 
for til songar úti á oljupnll- 
inum -2/4 Kilo«, sum hevur 
til endamal at pumpa reint 
vatn niður i nljukelduna, so

Supp ly -bátu r var  úti a feltinum , tá i«) fø royska pressan vitjaói •Kkofisk St>ntri«>-. A m yndini sacst hot«>llió 
á Kkofísk, har teir 450 m enn in ir á  tcimum 10 samankn> ttu pallunu in  hugva

Philips sjónvarp 28"
• Stervo sjómvarp í elegantum *mtói
• fíltu k Matrix mymdmrar
• Menu stýrt
• Tekst varp
• Ljóóeffekt itm
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oljan hcttan fiest til høldar 
Mcn av ti at trygdin vcrð- 

ur sctt i hasa>ti, so kennir 
ein st'g vu>l og hugsar ikki 
serliga nógv um, at pall- 
urin ntcndur a fýra stal- 
bt'inum mitt úti t Norð- 
sjonum

Pressan í luftina
Seinnapartin lcygardagin 
1. ntarH fór førovska pn>ss- 
an í luftina. Við cini litiari

Norðsjogvm og vitjað u 
trtnuim oljupalluin Ini'ði i
norskum og brctskum sjo-

tyrlu viuó flogið yvir til 
Maun>cn-framh>idHlupall 
in. sum stendur f bretska 
partinum av Norðsjónum 
Hettu er eisini ein av pall- 
ununt hja Fhillips. Vit voru 
ikki teingi umborð, ti hann 
øtlaði vindin munandi. Tá 
vit skuldu flugva fra Mau- 
rccn inn til hretska megin- 
landið, var nogvur vindur 
(28 m/s>. Vit komu kortini i 
øllum goðum inn til Ahc-

dccn, hundrnð nunuttir 
cflir fráfcrðma av Mau- 
r»H>n.

Føroyska prcssan hcvði 
sostatt flogið tvørtur um

V A R -
G L A N S

Settu ruskbilamir rulla 
kanska aftur fríggjadagin
Møguleiki er fyri, at 
taó v«*rður Tom HellÍH- 
dal.sum aftur heintar 
ruskió hjá havnar- 
monnum - ikki í morg- 
in, men møguliga í ov- 
urmorgin. Býrádið fer 
at longja sattmalan 
við hann, um bankin 
og OjaldHHtovan 
goðtaka treytimar, 
býráðið Hetir.

Katkin  Petkkhkn

Is'ivur Hanscn hcldur s«*g 
hava fíngið progv fyri, at 
tað «>r Tom Ilollisdal. usm 
skyldar ( ijaldsstovuni 
MVr. fyri 1993 Mcn a 
fundi i gjar var avratt, at 
um bankm lcggur ut fyri 
Tom Hcllisdal, fer (íjalds- 
stovan at fngcva háðar 
ruskbilarnar. hon legði 
hald á i fnmu viku.

Tom Hcllisdal skyldar 
(ijaldsstovum 4(NMHK) 
krónur i meirvirðusjakli. 
Ihinkin cr fusur nt lcggia 
út, um vit longjtt sattmálan 
við Tom. Sáttmalin gckk ut

a nyggjarinum, og hevur 
bara vcrið ntunnliga longd- 
tir inntil nu, sigur l^eivur 
Hansen.

Hann sigur, at hann cr 
vissur f, at tað var parta 
fclagið hja Tbm Hcllisdal, 
sum skyldaði (ijaldsstov 
uni pengar, og ikki KOH. 
Nú verður hiðnð cftir, at 
bankin og (ijaldsstovan 
skulu gcva cndalig Ixh) vil 
Itankin lcggja út og ( ijalds- 
stovan frigeva bilamar, 
kann málið avgrciðast f 
morgin

(IjaldsHtovnn hcvur

longu innhcintað 250.000 
kronur frá Tom Hclhsdal 
sostatt vóru tað 650.000 
kronur, talan var um.

Kuskið í Havn vcrður 
hcintað av monnunum. ið 
higartil hava gjørt arlx iðið 
- mcn við cinum IKF-bili, 
Hum hyraðið hcvur leigað 
Ht*nda lýribilsHkipan varar 
til (ijaldsatovan lctur rusk 
hilamar slcppa av basun- 
um i Landsøósinum. Sátt- 
málin, sum býráðið væntar 
at gcra, fcr at galda i trý ár.

KONFIRMATION 
VÁRIÐ 97

Vit gcva koníirmatinum citt 
tlott hársniO til tann stóra
u a g m . .
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