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Oljufeløgini
bíða í spenningi

NýKKÍH N o rro n a v e rð u r 161 m etra r lon g, 30 m e tra r b reið , tek u r 1500 fe rð a fó lk oj{ 750 p e ró n b ila r

Mynd: Smynl Line

N ýtt skip fy ri N o rró n u í 2002
Nýggja flaggskipid í
føroyska ferðafólkaflotanum leggur at
bryggju 1. apríl ár
2002. Tann dagin
verður nýtt skip sett
í sigling fyri Norrónu,
sum tá verður seld
Inc.i Rasml

ssen________

Dagam ir hjá Norrónu á
Norðurhovum eru um at
vera taldir. Men skip kemur í skips stað.

12. november skrivaði
Smyril Line undir sáttmála við týsku skipasmiðjuna Flensburger Schiffbau-Gesellschaft í Flensburg um bygging av einari
nýggjari Norronu. Nú leygardagin góðtók nevndin
fyri Smyril Line sáttmálan
- treytað av, at nøktandi
flígging fæst til vera.
Hetta upplýsir Óli Hammer, stjóri á Smyril Line.
Nýggja skipið verður væl
størri og betri útgjørt enn
Norrbna, sum er frá 1973.
Skipið verður 161 metrar

langt og 30 metrar breitt
við einari deyðvekt ella
lastiorku á 4300 tons.
- Nógv orka er løgd í at
snikka skipið til okkara havleiðir, so at ferðin kann verða
høg - eisini í vánaligum
veðri, sigur Óli Hammer.
Maskinorkan
verður
30.000 hestakreflir, sum
skulu geva skipinum eina
tænastuferð upp á 21 sjómíl um timan.
Samanlagt fer skipið at
taka 1500 ferðafólk og bildekkini rúma umleicS 750
persónbilar ella 130 treyl-

arar. Til samanberingar
tekur Norróna 1050 ferðafólk og 300 bilar.
Y vir bildekkinum fær
skipið 1000 koyggjur í 2- og
4-koyggjukømurum við bað
ogvesi. l ’ndir bildekkinum
verða 324 legupláss í 6koyggjukømurum.
120 koyggjur verða til
manning i 1- og 2-manskømurum við bað og wc á
brúgvardekkinum.
Tilboðini til ferðafólkini
verða frameftir nógv fleiri
enn higartil umborð á Norrónu.

- Skipið verður útgjørt
við øllum teimum hentleikum, sum tíðin krevur, sigur
Óli Hammer.
1200 sitipláss verða í almennum rúmum. Har-afturat verða svimjihylur,
baðstova, sól, venjingarrúm, fundarrum, sølubúðir.
ein stórur sjálvtøkuhandil
og spælirum til bøm at
stytta sær um stundim ar
millum lond.
Enn fæst einki at vita
um, hvat nýggja skipið fer
at kosta, ti fíggingin ikki er
fíngin upp a pláss enn.

L eif Laadai.

loyvi at lc*ita og bora \ið
Føroyar. Orsøkin til, .it
Statoil ikki c«nn hc*vur
tikið støðu, c*r sc*ra c*m
føld. Felagið biðar c*llir
logini við treytunum fvri
alt, sum hevur við oljuleiting og -Imring at gc*ra
Oljumálastyrið arbciðir í løtuni við c*ini tíðarfreist, har feløgini láa
loyvi at søkja til 1 april
næsta ar. Heldur hendan
tíðarætlan, so verða tey
fyrstu loyvini givin um
leið 1. august ar 20(H).

Áðrenn treytirnar fyri at
sleppa at bora eftir olju
við Føroyar eru til taks.
eru ikki nógv oljufeløg.
sum vilja siga, um tey
fara at halda sc‘g framat.
Blaðið hja Statoil veit
hendan manaðin at siga,
at stóra almenna oljufelagið 1 Noregi ikki enn
hevur tikið støðu til, um
felagið fer at søkja um

A t finna tær røttu trevtímar 1 sambanđi við oljuleiting er ikki lættasta
uppgavu, ið ein kann hugsa sær. Fleiri av oljuieløgunum, sum hava áhuga i
Føroyum. hava mc*iri ella
minni ávarað føroyingar
um. at trevtimar ikki mu-

Treytim ar fyri at
fara í holt við at
leita eftir olju við
Føroyar verða lagdar
fyri løgtingið í
hesum mánaðinum.
Áðrenn hesar fyriliggja, vilja oljufeløgini einki serligt siga
um luttøku á
føroyska økinum

O v n ógv
e lla ov lítid

gu vera <>v harðar, tí so
dettur
ihugin
burtur.
gata til. ,it føroyingar ikki
Intii s*?g lokka inn i eina ov
lina ella bleyta skipan,
sum loyvir uljufeløgunum
Ia*rt :it gj;ilda skat t "g
avgjøld av einum irløgUligum vvm-ikoti fra ,1,0
vinnuni. Hv ussu endaligu
trevtimar \erða. er nngt
at spaa um.. men Oljiumálastvnð h<*>/ur uttari iva
bæði landskassa <*lla uljllgnmn <>g vnski fra oljll
lc*løgum at tak.i hædd1fyri.
Eitt, sum evkenmr føroysku oljua ■tlantnar c*r. at
einki verður gjørt i skundi. Hetta kann tykjast
møðsamt hja oljufeløgun
um, nu*n ma sigast at
vera skilagott jiolitiskt og
samíelagsligt. ti tað veróur ringt at skula fara aft
urumaftur, tá ið fvrst
treytim ar »*ru sc*ttar ut i
kortið.

MR-skannarin verdur innlagdur

Ein dýrur førningur
koyrdi í land av
Norronu mánamorgunin. I einum
týskum treylara við
áskriftini teldu-

flutningur lá nógv
umrøddi MR-skannarin, sum Landssjúkrahúsið hevur
fingið frá Tryggingarfelagnum Føroyar

I nc; i R a sm i ’sskn
Skannarin, sum Tryggingarfelagið
Føroyar
la‘t
Landssjúkrahúsinum
í
september í fjør, er nú loksins komin til landið.

MR-skannarin, sum vigar útvið 13 tons, er komin
beina leið ur Týsklandi í
fleiri stykkjum við einum
serliga tilgjørdum lastbili,
sum ein telduflutningsfyritøka eigur.

- Vit fara nú undir at
savna skannaran. sum
verður settur upp i desember mánað
Alment
verður hann ikki tikin í
nytslu fvrr enn i 5. viku
komandi ar, men til tá skal
hann roynast og kovrast
til, sigur Torbein Rt'in, sum
er medico-tekniskur leiðari
á Landssjúkrahúsinum.
MR stendur fyri magnetiskari resonans. í stuttum
arbeiðir skannarm soleiðis,
at brintkjarnur verða einsrættaðar. Skannarin verður brúktur til alt, men
kann ikki setast í staðin
fyri ('D-skannaran, sum
stendur á Landssjúkrahusinum
frammanundan.
Skannaramir báðir økja
tilsamans um førleikan hja
Landssjúkrahusinum,
greiðir Torbein Rein fra.
- Hetta er eitt stórt framstig innan diagnostik, sigur
hann.
Tað er ikki bara ein tungur men eisini dvrur knassi,
sum veróur innlagdur á
Landssjúkrahúsið í hesum
døgum
Tryggingarfelagið Føroyar læt 7 millionir kronur til
skannaran, ta tryggingarfeløgini løgdu saman í eitt.
Ein partur av peninginum
er brúktur til at innrætta
og broyta hølini á Landssjúkrahúsuinum, so tey
kunnu taka ímóti skannaranum, og ein partur
verður brúktur til framtíðar útbyggingar.

T r e y tir n a r fý r i at fara i holt v ið at le ita o g hora e ft ir ofju v ið F o r o y a r
kom a e ftir æ tlan fy r i í logtin gin u m hen da n m ánaðin
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Datimark

N æ rk ast loysn í K rú n bo rg-træ tu n i
Reiðaríið veitti í gjár
skipasmiðjuni trygd
fyri 20 mió. norskum
krónum
ÁKNI JOENSEN______ ___
Trætan millum norsku
skipasmiðjuna Westcon og
partafelagið Krúnborg um

nýggja skipið hjá felagnum fekk eina vend fyrrapartin í gjár, tá reiðaríið
boðaði skipasmiðjuni frá,
at tað var til reiðar at
leggja 20 mió. norskar
krónur á borðið.
Hetta er tann føroyski
parturin av eginpeninginum. LJpprunaliga skuldi

hann fáast til vega við at
selja gomlu 'KrúnI)org-,
men tá saman um kom,
vildi skipasmiðjan ikki taka skipið fyri upphæddina, sum annars var ásett
í byggisáttmálanum.
Tá blaðið fór til prentingar, hevði norska skipusmiðjan ikki svarað sein-

Heystfundur
S a m b a n d s flo k s in s
verður áTekniska skúla í Klaksvík leygardagin
27. novem ber kl, 10.00.

asta
útspælinum
kjá
reiðarínum. Sambært Ejler Jacobsen kom tað eflir
øllum at døma óvant á
norðmenn, at reiðaríið var
ført fyri at útvega tær 20
mió. krónumar.
Friggjadagin segði dngligi leiðarin á Westcon-skipasmiðjuni, Øystein Mat-
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Klokkan 14.30 verður almennur fundur, har
Magni Laksafoss, búskaparfrøðingur verður við.

SAMBANDSFLOKKURIN

tre, við Dimmalætting, at
kundi Ejler Jacobsen veita
skipasmiðjuni eina trygd
upp á 20 mió. norskar
krónur, kundi hann fara
til Føroya við nýggja skipinum.
Eftir hesum at døma
skuldi ein loysn á trætuni
nú verið í Ijósmála.
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