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Oljuserfrøðingarnir frá M aersk Drilling og M aersk Olie & Gas
eru samdir um, at nú mætir oljuframleiðarar sum Irak og Kuwait
aftur fa ra at økja um fram leiðsluna, eru sm áir kjansir fy r i at
nakar satsar uppá olju íføroysku undirgrundini
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Tað hjálpti
Emil Andrei sleppur at vera í
Føroyum
Seinnapartin í gjár komu
boðini frá danska løgmálaráðnum: Emil Andrei nýtist
ikki fara úr Føroyum í dag.
Tískil slapp rumenin frá
atkeypasær ferðaseðil altur
til Rumenia.
Avtalan við politiið var,
at Emil Andrei skuldi møta
á politistøðini í Havn kl. trý
seinnapartin og vísa teimum, at hann hevði keypt
ferðaseðil. Tann avtalan
varð gjørd, áðrenn nakar
tordi at vænta, at tað fór at
bera til at leingja skotbráið.

TURR
G R IN D
OG
S P IK
* SMÆRAN

Men í staðin fyfi ferðaseðilin kundi Emil Andrei
vísa politinum avrit av
brævinum frá løgmálaráðnum.
Emil Andrei sleppur at
vera í Føroyum, meðan
umsókn hansara um uppihaldsloyvi verður viðgjørd.
Tað eru ríkispolitiovastin
og danski stovnurin Direktoratet for Flygtningehjælp,
sum í samstarvi avgreiða
slíkar umsóknir.
Frammanundan
kann
eingin vita, hvussu leingi
Emil Andrci nú er tryggur í
Føroyum. Tað kann taka
langa u'ð at viðgera slíka
umsókn. T.d. gingu átta
mánaðir, til svar kom upp á
umsóknina frá sovjetiska
sjómanninum Popv, sum
fckk loyvi at búgva og
arbeiða her.
. At hann sleppur at vera
her, meðan umsóknin hansara um uppihaldsloyvi
verður viiðgjørd er úrslit av
stórarbeiði hjá vinfólk,
politikarum og sakførarum
seinastu dagamar.
Meira um málið á síðu 3.
ra n d i

Spillnakin
á Strand-

ferðsluni
Fútin hevur núfingið málið um hendi
viðvíkjandi finsku kvinnuni, ið býr í
tjaldi á Strondum. Hann skal avgera
lagnu hennara. I hvussu er tykist nú
vera púra greitt, at á Strondum sleppur hon ikki at verða verandi. Millum
annað verður funnist at atburði hennara, tá hon kemur millum fólk ,
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| Eurofisk keypir skip
Øll nevndarviðurskiftini í Pf. Eurofisk eru í lagi, og partafelagið bíðar nú eins og onnur í fiskaídnaðinum eftir, at veiðuflotin fe r útaftur. Felagið er eisini ífe rð við at fyrireika^ keyp
av einum føroyskum trolara
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Jørn Boe Hansen, M aersk
Drilling

Føroyar
mugu
bfða
-Utjaðaraøkir eru ikki áhugaverd í
løtuni. Serliga ikki nú tvey av heimsins
mætastu oljuframleiðaralondum, Irak
og Kuweit aftur brynja seg til at vinna
kríggið innaftur fíggjarliga, oljuprísurin fer helst atfalla, sigur hann
Tað skulu øgiliga góðar
fíggjarligar umstøður lil,
at eitt oljufelag fer at biðja
um at fáa konsessión til at
leita eftir olju undir Føroyum í dag. Hetta heldur
ovaslin á einum av boripallunum hjá Maersk
Drilling, Jøm Boe Hansen,
og leggur dent á, at hetta
er hansara meining.
-T á vit hugsa um tær
torføru umstøður, sum eru
undir Føroyum. Harðligt
veðurlag, stórt dýpi o.s.v.
so skulu pengamir verða
ógvuliga lokkandi, áðrenn
oljufeløg koma hendanvegin, sigur Jørn Boe
Hansen.
-T á vit hugsa um, at
tvey av hcimsins mætastu
olj ufram leiðaralon d um,
Irak og Kuweit um stutta
tíð, tá oljuútbúnaðurin
aftaná kríggið er umvældur, fara at framleiða
alla tað olju teir klára, fyrí
at koma fyri seg aftur
fíggjarliga. So er lítil ivi
um, at oljuprísurin fer at
lækka og tá eru útjaðaraøkini ikki áhugaverd í

oljuleiting, sigur Jøm Boe
Hansen.
Men Hetlands megin
sjómarkið verður borðað
nátt og dag og har eru
umstøðurnar ikki ørvísi
enn í føroyskum sjóøkið.

Maersk Drilling
Maersk Drilling er eitt
sjálvstøðugt felag innan
Maersk fyritøkuna.
—Vit arbeiða heilt sjálvstøðugt . Og hava vit ikki
lægsta boðið, so sleppa vil
heldur ikki at bora fyri
Maersk Olie og Gas. Tað
er frí kapping, sigur Jøm
Boe Hansen.
-V it arbeiða kring allan
heim. Eitt nu Egyptalandi,
USA, Thailandi og vit fara
nú eisini at bora í Sýriu.
Vit bora eisini nógv í
Norðsjónum. Ikki bert í
donskum øki, men eisini
hjá norðmonnum og bretum, sigur hann.
Maersk DriUing er í dag
millum heimsins stórstu
fyritøkur inna oljuleiting
og boring.
jústinus
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Frá vinstru: Vagn Mols Poulsen, Jørn Boe Hansen og Dorit Olsen. Mynd Kalmar

Arbeiðsmøguleikar innan donsku oljuvinnuna: Krav nr. 1.

Tú skalt búgva
í Danmark
-D anska oljuvinnan er í rúkandi menning og arbeiðsplássini
gerast fleiri. Men tað ber ikki til at búgva í Føroyum og arbeiða
á okkara boripallum, sigur Vagn Mols Poulsen, Maersk Olie og
Gas
Tað ber ikki til at bágva í
Føroyum og arbeiða á
cinum boripalli í danska
partinum av Norðsjónum,
ella verða við einum av
skipunum, sum antin flyta
góðs út á pallamar ella
ansa eftir pallunum.
-Hetta kemst ikki av, at
vit ikki líta okkara
flogfelag, Maersk Air,
men tað er heldur tað
føroy'ka veðurlagið, sum
vit óltast, sigur Vagn Mols
Poulsen.
-V it arbciða í skiftivaktum, 14 dagar úti og
fjúrtan dagar heima. Tað
vcrður ringt at halda eina
tíltka vaktarskipan, um
fólk hjá okkum liggja
veðurføst í Føroyum ,
sigur hann.
-E isini verða okkara
starvsfólk setl í eina ógvuliga neyva eflirúlbúgving,
og hcndan er bert í frítíðini, sigur Vagn Mols
Poulsen.
-Okkara felag gerst alt
meira intemationalt og tí
rokna vit við, at brúk
verður fyri fleiri fólkum í
framtíðini. í løtuni arbciða
um leið 900 fólk hjá
Maersk Olie og Gas og
tey komandi fýra-fimm
árini fara vit at lata fleiri
nýggj feltir upp. Danski
ídnaðurin klárar at levera
so al siga alla útgerð, vit

hava brúk fyri, sigur
Vagn Mols Poulsenø

Boðnir til Føroya
Fleiri verkafeløg í Føroyum hava bjóða umboðum fyrt Maersk Olie
og Gas til Føroya at greiða
frá oljuvinnuni í Norðsjónum . Feløgini eru
Maskinmeistarafeløgini,
Skipara og Navigatørfelagið, Føroya Handverkm eistarafelag, Føroya
Handverkarafelag, Føroya
V erkfrøðingafelag og
Landskúlafyrisitingin.
Maersk umboðini hava
fciðast kring føroyar síðan
tey komu seinasta sunnudag og tey fóru avstað
aftur í gjár við Allan... nei
Maersk.

Elektrikarar og
maskintólk
-Umborð á oljuboripallunum er brúk fyri fólki
innan nógv fak. Eisini er
brúk fyri ófaklærdum
fólki. Einasta kravið til
hesi er, at tey hava ein
kranføraraprógv. Men vit
hava nógv brúk fyri
maskinfólki, maskinmeistarum og elektrikarum .
sígur Dorit Olsen frá
Maersk Olie og Gas.

Eismi hava vit brúk fyri
navigatørum. Hesir verða
allir tiknir úr flotanum hjá

Maersk.

jústinus

130 føroyingar
sigla við Maersk
Føroyingar eru yvirmenn á nogvum skipum í danska
handilsflotanum. Bert innan Maersk eru 130 føroyingar og teir sita so at siga allir á yvirmannastørvum.
Føroyingar sigla serliga sum skipara, stýrimenn og í
maskinuni.
jústinus
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KRUPS
Espresso 963
Kaffimaskinur

æ

Røttu m askinurnar til
skjóta espresso og
cappuccino
kaffigerð.
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