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Bordreida vid olju 
á Hotel Føroyum
Um eina viku fáa al- 
menningurin og vinnu- 
lívið í tveir heilar dag- 
ar høvi til at hoyra tað 
verða greitt frá olju- 
álitinum, tá Oljuráð- 
leggingamevndin og 
Oljufyrisitingin skipa 
fyri oljudøgum í Havn.

H ii.mah Jan  Hansen

Fyri ólavsøku læt Oljuráð- 
leggingamevndin íands- 
stýrinum eitt oljuálit, sum 
ber heitið -Fyrireiking til 
oljuleiting-. Hetta álit verð- 
ur nú brúkt sum grundar-

lag undir tveimum al- 
mennum evnisdøgum um 
olju, sum verða á Hotel 
Fóroyum seinni í mánaði- 
num.

Tað eru Oljuráðlegging- 
amevndin og Ofjufyrisit- 
ingin, sum í felag skipa fyri 
evnisdøgunum á Hotel Før- 
oyum í Havn hósdagin 21. 
og fríggjadagin 22. august. 
Tey, sum fara at halda teir 
mongu fyrilestramar, eru 
limir í Oljuráðleggingar- 
nevndini og fólk frá fyrisit- 
ingini.

Báðar dagam ar verður 
byijað fyrrapartin kl. 9, og 
so verður hildið fram til út 
á seinnapartin kl. 16.30.

Døgurðasteðgur í umleið 
hálvanannan tíma er 
hvønn dag, umframt 
drekkamunn bæði fyrra- 
part og seinnapart.

At vera við er ókeypis, 
men avmarkað er, hvussu 
mong kunnu vera við til 
evnisídagamar, sum serliga 
eru ætlaðir almenningi- 
num og vinnulívinum.

Tann almenna síðan av 
oljuálitinum er á skránni 
fyiTa dagin, tá oljutógar- 
uppskotið, jarðfrøði, trygd 
og ávirkan frá oljuvinnu 
eru á skránni.

Seinna dagin verður 
dentur serliga lagdur á 
vinnulívsspumingar, sum

rættiliga nógv verður gjørt 
burturúr í sjálvum áliti- 
num. Verður olja fúnnin, 
merkir tað sjálvsagt, at ein 
oljuvinna fylgir við, so givið 
er, at hetta evni má vera 
áhugavert hjá vinnuh'vi- 
num.

Men tað verður ikki bert 
høvi at leggja oyra til tað, 
hesi hava at bera fram, tí 
eisini fer at bera til hjá lut- 
takarunum at seta fram  
spurningar. Sagt verður í 
tíðindaskrivi, at oljuálitið 
er bæði drúgt og umfat- 
andi, so hetta er eitt gott 
høvi at hoyra og skifta orð 
við tey, sum hava skrivað 
tað.

T e ir  fim m  
læ ra ra rn ir  
ú r  Tekn isku  
skú lunum , 
Sjóm ansskú l- 
unum  og  
M ask inm eist- 
arask ú lan u m  
fá a  eitt avger- 
andi o rd  at 
siga, tá tad  
sný r seg um  
b o rin g  eftir  
o lju  á føroysk- 
um sjóøki 
Mynd: Kalmar

Lærarar á skeið í oljuboring
skeiðum er fyrst og fremst 
at geva hesum fimm lærar- 
unum førleika at undirvísa 
næmingunum í øllum tí, 
sum hevur við oljuboringar 
at gera, m.a. um tey sera 
strongu krøvini, ið verða 
sett til trygdina.

Tað, sum í størri mun ger 
hetta skeiðið so týdningar- 
mikið og spennandi, er, at 
her er í veruleikanum tal- 
an um samstarv á tveimum 
sera týðandi og helst higar- 
til óroyndum økjum -  mill- 
um føroyingar og norð- 
menn á oljuøkinum, og síð- 
ani samstarvið millum hes- 
ar tríggjar skúlam ar í Før- 
oyum.

í fyrsta lagi er samstarv 
á fyrsta sinni fingið í lag 
millum rektaran á Stavan- 
ger Marítime Skole, Svein 
Halle, og Claus Reistrup 
á Landsskúlafyrisitingini. 
Ú t frá hesum er hetta út- 
búgvingarskeiðið fingið í 
lag.

Men hinvegin er hetta í 
sama mun eitt samstarv 
millum hægru skúlam ar í 
Føroyum, við tað at so ym- 
iskir skúlar -  sum teir 
teknisku skúlamir, Sjó- 
mansskúlin og Maskin- 
meistaraskúlin -  sam- 
starva á hesum øki.

Eitt av høvuðsmálunum  
við hesi útbúgvingini er at 
gera føroyingar so lítið 
bundnar av útlendskari 
arbeiðsmegi í eini komandi 
oljuvinnu sum yvirhøvur 
gjørligt.

Til hetta krevst sjálvandi 
útbúgvið fólk, og haraftrat 
fólk, sum kunnu geva øðr- 
um eina slíka útbúgving. 
Og tí er tað ein kærkomin 
møguleiki, sum hesir fimm 
læ raram ir nú hava fingið í 
boði.

Hetta skeiðið er tó bert 
eitt fyríreikandi skeið, tí í 
næstu viku fara hesir fimm 
læ raram ir á skeið í Noregi 
í samfullar tveir mánaðir, 
har teir fara at fáa enn 
størrí kunnleika og vitan 
um boring eftir olju. Endað 
verður við próvtøku.

Tað er Atlantic Margin 
Group (AM G ), sum fíggjar 
ferðina hjá hesum fimm 
lærarunum, og Saga Petro- 
leum stendur fyri og fíggjar 
trygdarskeiðið,

Eitt samstarv er nú 
fingið í lag millum 
hægru skúlamar í 
Føroyum -  teir 
teknisku skúlamar, 
Sjómansskúlin og 
Maskinmeistara- 
skúlin á oljuøkinum. 
Samstarvið fevnir 
eisini út um 
landoddamar, nevni- 
liga til Stavanger 
Maritime Skole.

Snorri Brend

Tað er neyvan nøkur loyna, 
at mong biða spent eftir, 
um nú olja man finnast í 
føroyskum sjóøki. Finst 
hon her, er hinvegin neyð- 
ugt, at føroyingar sleppa 
upp í part -  bæði á sjógvi og 
á landi.

Til tess at fyrireika okk- 
um til hesa fjøltáttaðu 
vinnu eru mong stig longu 
tikin á leiðini. Eitt av hes- 
um stigum er eitt skeið, 
sum fer fram í hesum døg- 
um á Maskinmeistaraskúl- 
anum í Havn.

Her sita fimm iærarar úr 
trimum av hægru læru- 
stovnum okkara á skúla- 
beinki, við tí fyri eyga at

fáa størri kunnleika um 
sjáilva boringina eftir olju. 
Teir verða tó ikki bert und- 
irvístir í Føroyum, tí í 
næstu viku heldur skeiðið 
fram í Noregi.

Teir fimm læ raram ir eru 
Páll Joensen úr Maskin- 
meistaraskúlanum, Krist- 
in Rasmussen úr Sjómans- 
skúlanum, Jóhan Kallsoy 
úr Tekniska Skúla í Havn 
og Hans Jacob á Kósini og 
Jógvan Linklett úr Tekn- 
iska Skúla í Klaksvík.

Týdningarm ikið og  
neyðugt samstarv
Endamálið við hesum

Ráðgevandi 
nevndin til 
Føroya í gjár
Eitt sindur seinkað 
kom ráðgevandi 
nevndin hjá danska 
forsætismálaráðnum 
til Havnar seinna- 
partin í gjár, og bein- 
anvegin gekk leiðin á 
íyrstu fundimar á 
trongu skránni 
restina av vikuni.

H ilmar  Jan H ansen

R áðgevan d in evn d in  
hevði skund, tá hon  
seinnapartin  í g já r  kom  
hálvan  tím a seinkað á 
Hotel H afn ia  í H avn. 
Beinanveg in  skuldu  
teir átta lim im ir  í 
nevndin i á fyrsta  
fundin  av  m ongum  a lla  
hesa v ikuna

Sambært skránni, ið løgd 
er fyri vitjanina hjá ráðgev- 
andi nevndini, skuldi hon 
koma á Hotel Hafnia kl. 14 
seinnapartin í gjár. Tað var 
tó við hálvan tíma seink- 
ing, at nevndin kom upp á  
pláss eftir at vera komin til 
Føroya við flogfari fyrra- 
partin.

Ikki góvust stundir til ta 
stóru hvíldina, tí longu kl. 
15 var fýrsti fundurín við 
Hjalta í Jákupsstovu og 
fleiri á Fiskirannsóknar- 
stovuni, og ein tíma seinni 
skuldi eisini fundur vera 
við B jam a Olsen og fleiri á 
Búskaparráðnum.

Síðani skuldi vera ein 
steðgur til kl. 20 í gjár- 
kvøldið, tá ríkisumboðs- 
maðurin Vibeke Larsen var 
vertur fyri einari sokallað- 
ari »briefing«.

í dag skal ráðgevandi 
nevndin rættiliga tíðliga

undan dýnuni, tí kl. 8.30 er 
fyrsti fúndurin við stjóran 
á Færøemes Realkreditin- 
stitut, Atla P. Dam. Hildið 
verður síðani fram við 
fúndi í Arbeiðsloysisskip- 
anini við stjóran Sjúrð 
Horsdal og deildarleiðaran 
Allan Skaalum, áðrenn 
deildarstjórín Bergur í 
Garði og stjórín Janus Pet- 
ersen í Føroya Banka um 
middagsleitið fáa vitjan og 
síðani em  vertir fyri einari 
máltíð.

Seinnapartin verður ráð- 
gevandi nevndin í fiska- 
sølubygninginum Yviri við 
Strond í Havn, har fúndur 
fyrst er við stjóran Jákup 
Mørkøre og roknskapar- 
stjóran Leiv Mikkelsen i 
Føroya Fiskavirking og síð- 
ani við nýggja stjóran í Far- 
oe Seafood Prime, Hans Jo- 
hannes á Brúgv.

Hesin seinni fúndurin

byrjar kl. 16, so dagurin í 
dag er ein av teimum 
styttm á vitjanini hjá ráð- 
gevandi nevndini hesaferð. 
Annars em fúndur á 
skránni líka til leygardag- 
in, og sunnudagin verður 
endað við útferð í Koltri, 
áðrenn nevndin fer aftur tií 
Danmarkar mánadagin.

Á  odda fyri ráðgevandi 
nevndini hjá danska for- 
sætismálaráðnum stendur 
Am e Larsen, leiðarí á Sta- 
tens Jordbmgs- og Fiskeri- 
økonomiske Institut, sum 
sær til hjálpar hevur skriv- 
aran Sofús Garfiel frá for- 
sætismálaráðnum.

Hini seks, sum em  við, 
em  Steen Ryd Larsen og 
Rita Volsing firá forsætis- 
málaráðnum, Sven Ege- 
mose og Kirsten Wismer 
frá donsku hagstovuni, 
Jeppe Hjemø úr figgjar- 
málaráðnum og B jam e 
Skafte frá danska tjóð- 
bankanum.

Sum -ferðaleiðarar - und- 
ir vitjanini em  ríkisum- 
boðsmaðurin Vibeke Lar- 
sen og fúlltrúi hennara, 
Gitte Terp Henriksen, sum 
eisini hevur lagt skránna 
fyri vitjanina.

Sambært formanninum í 
ráðgevandi nevndini, Am e  
Larsen, verður frágreiðing- 
in til danska forsætismála- 
ráðið liðug fyrsí í november 
mánað.

Óbroytt renta í Týsklandi
GBP Enskt pund

NOK Norsk króna

FRF Franskur frankur

DEM Týskur markur

JPY Japanskur yen

8%  Dansk  Stat 2006

Henda vikan hevur eins 
og undanfama vikan 
verið merkt av kursfalli á 
lánsbrævamarknadun- 
um. Orsøkin er fram- 
haldandi sterki USD  
móti DEM. Eisini tekin 
um, at vøksturin í ameri- 
kanska búskapinum 
verður størri í 3. ársfj. 
enn í 2. ársfj. hevur 
ávirkað lánsbræva- 
marknaðimar, nú næsti 
fundurin í FED nærkast. 
Hóast Bank of England 
valdi at hækka rentuna 
hósdagin, er GBP viknað 
síðani.

Eins og undanfarna vikan hev- 
ur hendan vikan eisini verið 
merkt av kursfalli. 10-ára 
danska statslánsbrævið - 7% 
st. lán 2007 - kostaði kl. 12 í 
gjár 105,59 móti 106,03 fyri 
viku síðan. Orsøkin til kurs- 
fallið er framhaldandi sterki 
U S D  móti DEM . Eisini óvissan 
um búskaparligu gongdina f 
U S A  ávirkar.

Ó broyttar rentur  
í Týskiandi
Á  fundi í Bundesbank í gjár var 
avgjørt, at halđa styttru rent- 
urnar óbroyttar komandi tvær 
vikurnar. Hetta kom ikki 
óvæntað á virðisbrævamarkn- 
aðirnar, tí hóast sterka U SD  
móti DEM  eru ikki onnur við- 
urskifti, sum benda á, at neyð- 
ugt er við rentuhækkingum í 
Týsklandi í verandi støðu. 
Hetta tí at m.a. arbeiðsloysis- 
tølini, sum vórðu almanna- 
kunngjørd í síðstu viku vístu 
vaksandi arbeiðsloysi.

Hóast Bundesbank valdi at 
halda rentumar óbroyttar, fer 
gongdin millum U SD  og DEM  
væntandi, at ávirka lans- 
brævamarknaðimar komandi 
vikuna.

U SA  á dagsskránni
Hendan vikan verður vænt- 
andi eisini merkt av, at fleirí 
týdningarmikil lyklatøl um 
amerikanska búskapin verða 
almannakunngjørd. Væntandi 
kunnu hesi tøi geva eina 
greiðari mynd av gongdini í 
amerikanska búskapinum fyri 
3. ársfj. 1997.

í næstu viku heldur ameri- 
kanski tjóðbanki - FED  - fund. 
Metingin er tann, at FED  velur 
at halda rentumar óbroyttar á 
hesum fundi, hetta tí, at hóast 
búskaparligan vøkstur í USA  
eru enn eingi greið tekin um 
inflatiónsvøkstur í USA.

Bretsk rentuhækking
Bank of England avgjørdi á 
fundi seinasta hósdag, at 
hækka rentuna við 0,25 pst. til 
7 pst. Hóast hetta er G B P  fallið 
í virði síðan rentuhækkingina. 
Eitt GB P  kostaði kl. 12 f gjár 
11,2100 móti 11,4891 hósdagin 
undan rentuhækkingini. Or- 
søkin til hetta er tann, at mett 
verður, at ikki er neyðugt við 
fleiri rentuhækkingum á hes- 
um sinni Hetta fer væntandi 
at merkja eitt viknandi GBP, 
sæð yvir eitt longri tíðarskeið.

FØRDYA
BANKl

Peningamarknaðarrentur, DKK (CIBOR)
12. auq 97 05. aug 97 12 auq. 96

DisKonlo' 3.25% 3.25% 3.25%
1 mánaó 3.58% 3.58% 3,87%
3 mánaftir 3,65% 3,66% 3.96%
6 mánaftir 3.80% 3,80% 4.07%

Gjaldoyra 12. aug. 97 06. aug. 97 12. aug. 96
US cíoilari 708,20 715,66 571.65
Enskt pund 1120,16 1163.65 886,40
Týskur markur 380,90 381,06 386,89
Norsk króna 92.69 92.31 89,25
Franakur trankur 113.07! 112,94 112.89
Japanskur yen 6.1 162 6.0348 5,3078
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