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Bora eftir olju á telefonverkinum
Oljuútbúgvingarsam- 
takið bjóðar nú eini 20 
føroyingum at taka 
altjóða skeið í boring 
eflir olju. Ein partur 
av undirvísingini á 
skeiðinum fer fram 
sum fjarundirvísing 
av sjónvarpsskermum 
í einum fundarhøli á 
telefonverkinum

L e if  LAa h a l____________

Fyri at føroyingar ikki sku- 
lu standa á berðum um 
nøkur ár, tá ið oljufeløgini 
fara at bora eftir olju rund- 
anum oyggjamar, bjóðar 
oljuútbúgvingarsamtakið 
20 føroyingum at taka eitt 
sjey vikur skeið í boring. 
Undirvísingin er skipað 
eins og líknandi undirvísng 
í útlandinum og serligt 
samstarv er gjørt við 
Stavanger Maritime skole, 
so skeiðið verður góðtikið 
av norska OLF, sum stend- 
ur fyri Oljeindustriens 
Landsforening.

Beinleiðis samband 
í sjónvarpi
Av tí at nógvir av teimum 
lærarum, sum skulu und-

irvísa skeiðluttakarunum, 
eru staddir í útlandinum, 
fer ein partur av undirvís- 
ingini fram við beinleiðis 
sjónvarpssambandi. Skeið- 
luttakamir sessast á van- 
liga hátt i einum undir- 
vísingarhøli, men ístaðin 
fyri at ein lærari stendur 
frammanfyri teimum, so er 
hesin at síggja á einum 
skermi. Ljóð- og mynda- 
samband er beinleiðis, so 
komunikatiónin kann ferð- 
ast báðar vegir.

Claus Reistrup, sum er 
undirvísingarleiðari hjá 
oljuúthugvingarsamtakin- 
um, sigur, at hetta slag av 
undirvísing hevur nógvar 
fyrimunir. Fyri tað fyrsta 
ber til at geva skeiðlut- 
takarunum eina lutfalds- 
liga bíliga dygdargóða und- 
irvísing.

-  Um vit til dømis skulu 
hava ein norðmann hend- 
anvegin at undirvísa í átta 
tímar, so kann hetta lætt- 
liga kosta okkum einar
20.000 krónur. Við eini fjar- 
undirvísingarskipanin fáa 
vit teir somu átta tímamar 
fyri minni enn ein triðing 
av hesum, sigur Claus 
Reistmp.

Hartil kann sigast, at 
prísurin á hesum slag av 
telesambandi er lutfalsliga 
høgur fyri tíðina, tí hetta er 
nakað nýtt. í framtíðini fer

prisurin at lækka enn mei- 
ra, so útreiðslumar gerast 
enn minni.

Koma at arbeida 
í útlandinum
Tá ið skeiðluttakaramir 
em  lidnir við gmndskeiðið, 
muga teir út um Føroyar at 
arbeiða. Sum nú er, so er 
eingin byijaður at bora í 
Føroyum, inen hetta, at 
skula út í heimin at arbeiða 
aftaná, er júst ætlanin við 
skeiðinum, sigur Claus 
Reistmp.

-  Vit skulu íyrireika okk- 
um til eina komandi olju- 
vinnu, so vit ikki standa á 
bemm, tá ið gengd kemur á 
vinnuna, sigur undirvís- 
ingarleiðarin.

Tey, sum fáa møguleikan 
at taka skeiðið, skulu vera 
før fyri at ílyta av land- 
inum eftir loluð skeið, vera 
mobil, sum tað eitur. Um 
fólk em mobil ella ikki, tað 
er upp til tey sjálvi at døma 
um, men tað kann hugsast, 
at viðkomandi fer at ar- 
beiða í Noregi ella Skot- 
landi tey komandi tvey 
árini.

Ikki er neyðugt at ar- 
beiða so leingi á boripall- 
um, áðrenn ein hækkar í 
tign, so vónandi hava føroy- 
ingar nakrar leiðarar elía 
undirleiðarar innan olju-

boring um nøkur ár. Hetta 
skeiðið er í hvussu so er 
fyrsta stig á vegnum.

Endamálid vid 
skeidnum
Endamálið við skeiðnum er 
at leggja lunnar undir før- 
oyskan serkunnleika í 
boring eftir olju. Oljuút- 
búgvingarsamtakið, sum 
er eitt samtak millum 
teknisku skúlamar í Havn 
og Klaksvík, Maskinmeist- 
araskúlan, Føroya Sjó- 
mansskúla og Undirvísing- 
ar- og mentamálastýrið, 
vónar, at skeiðið fer at geva 
luttakarunum eina djupari 
fatan av mannagongdini, 
sum verður nýtt, tá ið brun- 
nur verður boraður.

Skeiðið, saman við verk- 
ligari upplæring umborð á 
boripalli, gevur grundarlag 
fyri framhaldandi útbúgv- 
ing innan boring til eitt nú 
borara ella borimeistara. 
Hesar utbugvingar kunnu 
takast eitt nú á fakskúla i 
Noregi.

Fyriskiparamir av bori- 
skeiðinum kunnu ikki lova 
luttakarunum arbeiði eftir 
lokið skeið. Kortini royna 
tey á oljuutbugvingarsam- 
takinum at kunna serliga 
norsk feløg um gongdina í 
Føroyum innan skeiðvirk- 
semi í boring. Á  hendan

hátt ber til hjá samtakin- 
um at vísa skeiðluttakar- 
unum á feløg, sum em 
áhugað at taka føroyingar i 
arbeiði.

Full arbeiðsvika
Meðan skeiðið fer fram, 
verður undirvíst í millum 
30 og 35 tímar um vikuna. 
Undirvísingin er á skúla- 
heiminum við Marknagils- 
vegin í Havn, og sum sagt á 
telefonverkinum, tá ið 
talan er um fjarundir- 
vísing.

Størsta einstaka evni, ið 
undirvÍ8t verður í, er bori- 
tøkni við tólum. Annars 
verður undirvist í trýst- 
ræði, boriveskutøkni, fóðr- 
ingsrør og sementering, 
elektriskari, pneumatisk- 
ari og hydraliskari útgerð, 
trygd, jarðfrøði, testing og 
logging og pallum.

Eingi formlig krøv eru til 
forkunnleika, men tað er 
ein fyrimunur, um skeið- 
luttakarin hevur arbeiðs- 
royndir innan t.d. mekan- 
isk fak. Claus Rtústrup sig- 
ur, at ein 10. floksutbúgv- 
ing ivaleyst má til, og at 
umsøkjarar við einari 
handverkaraútbúgving 
hava fyrimun.

Ahugað kunnu ringja á
telefon 31 1749, har
Sjurður Guðjónsson kann 
svara møguligum spum-

Nú fáa 20 føroy ingar moguleikan at taka grundskeid í otøuboring. ()|ju 
útbúgv ingarsamtaki skipar fyri skeiðinum, sum byrjar 19. ok tober i ár, og sum 
nakad nýtt fer ein partur av undirvísingini fram  á stórskíggja, v ið  sonevndari 
Qarundirvising

ingum.
Grundskeiðið í boring

byijar 19. oktober í ár og 
endar við skrivligari próv-

tøku góðar sjey vikur 
seinni, tann 4. desember

Smyril hevur siglt sína seinasta túr á Vág -  á hesum sinni í øllum førum. Men hroytast um støðum ar av 
hesum stigi, e r  ikki óhugsandi at hann aftur fer at sigla hagar Mynd Sigmundur oiwn

Suduroyarleiðin 
fer ikki at versna 
í framtíðini

23 flutt til Hvalvíkar í ár
Snorri B rend

1. januar í ár búðu 317 fólk 
í Hvalvík. Men tá talt varð 
upp 31. juli var talið konnð 
heilt upp á 340.

í prosentum er talan um 
ein rættiliga stóran vøkst- 
ur -  heili 7,4, sum í tølum 
svarar til ein vøkstur upp á 
23.

Vøksturin í fólkatalinum 
i kommununi hevur verið 
vaksandi øll 90-árini, eftir 
at folkatalið var heilt uppi

á 370 nvggjársaftan í 1989.
Hvalvíkar konnnuna er 

kortini ikki tann einasta, 
sum hevur havt vøkstur í 
fólkatalinum higar til í ar.

Sama gongdin er serliga 
vorðin staðfest í prosentum 
í Elduvík (4,7>, Nes (2,3), 
Skála (2,1), Saksun (3,3), 
Hósvík (2,3), Kirkjul*ø 
(1,1), Mykines (6,3), Sandi 
(2,8), Húsavík (1,9) og í 
Vági 1,9).

Størstu prosentvisu øk
ingino er tó talfest i Biggjar

kommunu. ið umfatar Bø 
og Gásadal. Har er 
vøksturin upp a heili 9,5 
prosent, sum er ein øking 
upp á 6 fólk higur til i ar.

Ánnars økist samlaða 
folkatalið aftur í stórum 
Við arsbyrjan búðu 44.262 
fólk í Føroyum, meðan vit 
fyri tveimum mánaðum 
síðani vóru 44.801.

Hetta tíðarskeiðið er 218 
liørn tx)rin í heim, og 1.137 
folk flutt til Føroyar úr 
øðrum londum.

BYRT TU 
TIL LEIGU?

Vónandi eru húsini, tú býrt í, væl tryggjað, 
men hvussu er við telduni, sjónvarpinum, 

klæðunum og øðrum innbúgvi?
At Smyril ikki longur 
siglir á Vág, var eitt 
hjáúrslit av ætlanini 
at betra um umstøð- 
umar hjá vinnulívin- 
um í oynni. Lands- 
stýrid arbeiðir fram- 
vegis við at betra um 
sambandið til 
Suðuroyar

Snorri B rend

Tað loypti rættiligan hvøkk 
í suðuroyingar, tá Strand- 
ferðslan brádliga broytti 
ferðaætlanina hjá Smyrli.

Fleiri óttaðust fyri, at 
henda broytingin bert var 
ein liður í versnandi tæn- 
astustøði á hesi rutuni, 
sum má sigast at vera 
landsvegur teirra til um- 
heimin.

Men landsstýrismaðurin 
í samferðslumálum, Finn- 
bogi Arge segði tá, at hetta 
varð gjørt fyri at loysa ein 
akuttan tørv hjá vinnuni.

-  Suðuroyingar hava on- 
ga orsøk at óttast. Sjóvegis 
samhandið verður ikki 
verri enn frammanundan -  
heldur tvørturímóti, sigur 
hann.

Arbeitt verður alla tíðina 
innan samferðsludeildina 
við ferðasambandinum 
kring landið, m.a. til Suð-

uroyar, har fleiri altemativ 
eru á borðinum.

Eingin flúgving 
enn á sinni
Ein av flutningsmøguleik- 
unum sum nevndir hava 
verið á Suðuroyarleiðini í 
framtíðini er flúgving við 
lítlum flogfari.

Ein áhugabólkur av sam- 
ferðsluhugaðum monnum 
gjørdi eitt upplegg, sum 
heríyri varð handað Finn- 
bogi Arge. Sambært hesum 
uppleggi var ætlanin at 
flúgva beinleiðis millum 
Suðuroynna, Vágar og 
Havnina fleiri ferðir um 
vikuna.

Við hesum endamáli ætl- 
aði bólkurin at geva oyggj- 
arfólkinum eitt gott og 
skjótt altemativ at sleppa 
av oynni.

Ein treytin fyri hesum 
var tó tann, at landsstýrið 
segði gott fýri ætlanini og 
vildi seta nakað av peningi 
í eitt felag, sum skuldi reka 
hetta 1 ftvegis sambandið, 
sum helst skuldi byija 
longu næsta summar.

Men Finnbogi Arge vísir 
á, at hann hevur flngið 
fleiri útsagnir, sum ikki 
beinleiðis stuðla eini 
slíkari ætlan.

-  Og hyggur tú í upp- 
skotið til flggjarlóg fyri 
1999, er eingin upphædd

sett av til hetta, sigur altso 
landstýrismaðurin.

Hann vísir annars tif 
samferðslubólkin hjá vin- 
numálastýrinum, sum ar- 
beiðir við hesum máli í 
einum breiðari høpi.

Túrurin á Vág kann 
koma aftur
I samgonguskjalinum hjá 
teimum trimum flokkun- 
um er sambandið tif Suð- 
uroyar eisini tikið við sum 
eitt málunum, ið arbeiðast 
skal við komandi fyra ár-

Har verður beinleiðis 
sagt: »SamferðsIan við Suð- 
uroynna verður dagførd 
beinanvegin. Eisini verður 
loftvegis sambandið við 
flogfari kannaðo.

Ein partur av hesi ætlan 
varð gjørd fyri tveimum 
vikum síðani, tó fráferð- 
irnar vórðu broyttar fyri at 
betra um umstøðumar hjá 
vinnuh'vinum í oynni. f 
hesum sambandi varð túr- 
urin til Vágs sleptur sum 
eitt hjáúrslit av hesum 
Btigi.

Finnbogi Arge er tó opin 
fyri, at ferðaætlanin kann 
broytast aftur, um tað vísir 
seg at umstøðurnar í heila 
tyki eru vorðnar verri við 
hesi avgerðini.

-  Tað liggur tó heilt 
greitt, at vit hava ongar 
ætlanir um at forverra

sambandið til Suðuroynna 
í framtíðini, sigur hann, og 
lovar, at her skal mín 
landsstýrisins partur ikki 
liggja eftir.

Nýggjan Smyril
Tað eru longu liðin nógv ár 
síðani Smyril kom til 
landið, og hann hevur til 
fulnar víst, at talan var um 
eitt gott keyp til Suður- 
oyarleiðina.

Men sum í so mongum 
øðrum viðurskiflum, sæst 
eisini sfit á hesum skipi, 
sum nú gongur á 30 ára 
aldri.

Landsstýrismaðurin, ið 
er fult greiður um hesa 
støðu, hevur tí í uppskot- 
inum til fíggjarfógina fyri 
næsta ár, skotið upp at seta 
pening av til nýtt Suður- 
oyarskip.

Talan er tó als ikki um at 
fara undir bygging elfa 
prosjektering av cinum 
slíkum, men ein ætlan um 
eina játtan tey komandi 
árini. Tá so málið er aktuelt 
verður hesin peningurin 
tøkur.

í uppskotinum verður 
skotið upp at seta av til 
•’bygging og løguframleið- 
slu • heilar 60 mió. í 2000 og
2001, og síðani 70 mió. í
2002. So er landsstýrið til- 
búgvið, tá ein slík ætlan 
møguliga verður sett í 
verk.

Hvør skal gjalda, um tú ella bam títt gera 
skaða á onnur fólk ella lutir teirra?

Familjutryggingin hjá Trygd gevur tann 
besta fulnaðin á marknaðinum og serliga 
góðan fulnað fyri fólk, sum búgva til leigu.

TRYGD
Lat Føroya Banka ella Trygd henda lepan, um tú vilt vita hví, Familjutryggingin er 
serliga góð hjá fólki, sum búgva til leigu. Samstundis fært tú eitt óbindandi tilboð 

uppá ta røttu Familjutryggingina.
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