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M  Frítíðarferðir
beinleiðis úr Føroyum 
Keypmanna-  L o n d o n  
havn, úr kr. ú r  kr.

N e w  Y o rk
i  ur K r. ur K r.

• m m

New York úr
(Undir 25  á r og  
einvegis)

Føroyum oq 
5 er viðmerkt.

aftur,P rís im ir eru úr 
har einki annað  
Ferðaavgjold og gisting íroknað, 
tó er gistm g ikki iroknað í  USA 
Sjálvandl útvega vit eisini allar aðrar 

flogferðaseðlar kring 
allan knøttin.

Tummas Arabo , ídnaðarmálaráðharri:

Oljukanningar 
innan hálvt ár
Landsstýrið hevur fingið umsóknir frá trimum ymsum 
feløgum, sum ókeypis vilja gera seismiskar kanningar á 
føroyskum øki. Hesar kanningar byrja helst innan eitt hálvt ár 
sigur Tummas Arabo, landsstýrismaður, sum annars heldur, 
at vit ikki eiga at leypa fram av í  oljuspurninginum menfara 
miðvíst og stigvíst fram.

Hann heldur, at bretska oljuvirksemið nærhendis okk- 
ara mark kann geva arbeiði til føroysku tænastuvinnuna. 
Sosialurin hevur tosað við hann.

-títt ferðasamband 
við útheimini

-Vit siia avgjørt ikki 
hendur í favn og bíða, og 
vit ætla okkum heldur ikki 
at leypa framav. Tær av- 
gerðir, sum verða tiknar í 
dag, koma ai verða 
galdandi eini 50 til 100 ár 
fram í tíðina, og tí eiga vit 
at vera sera varin.

Hetta sigur Tummas 
Arabo, ídnaðarmálaráð- 
harri uppá fyrispurning, 
um landsstýrið ikki drálar 
ov nógv við at seta gongd 
á kanningamar í sambandi 
við eina framtíðar olju- 
vinnu í Føroyum..

Tænastuvinna
Hvat víðvíkur seinastu 
uppdagingunum við før- 
oyska markið so heldur 
Tummas Arabo, at hetta í 
fyrstu atløgu eigur at fáa 
okkum at hugsa um at 
koma uppí tænastuvinn- 
una, sum kann standast av 
eini oljuleiting og fram- 
leiðslu tætt upp at okkara 
egna øki.

Her hugsar hann m.a. 
um okkara skipasmiðjur. 
Hetla em møguieikar, sum 
oljavinnan kann geva 
okkum í fyrsta umfan.

Seismiskar kanningar
Annars sigur landsstýr-

foreldur/tvey vaksin 
tveimum bsrnum 
Italdi i Paris i 4 dagar

umframt atgongu- 
merki til stásiliga 

ævintýrríkið

'p
Ferðast verður 

sjálvsagt við
SMYRiL LiNE

og

ismaðurin, at vit nú mugu 
fara undir at gera seis- 
miskar kanningar á før- 
oyskum øki. Tað eru 
longu trý feløg, sum hava 
boðið seg fram til at gera 
hetta á føroyskum øki, og 
tey vilja gera hetta ókeyp- 
is. Hesar umsóknir vcrða 
viðgjørdar í løtuni og 
Tummas Arabo roknar 
við, at seismiskar kann- 
ingar á føroyskum øki 
helst byrja innan eilt hálvt 
ár.

Talan er um bretskar og 
amcrikanskar fyritøkur. 
men eisini føroysk áhuga- 
mál eru uppií.

L o p r a 2 o vd ýrt
Hvat heldur Tummas 
Arabo so um at fara undir 
eitt Lopra nr. 2.

-Tað fer kanska at kosta 
einar 50 mill. kr. og tær 
eiga vit ikki. Tað kundi 
helst verið áhugavert út 
frá einum jarðfrøðiligum 
sjónarmiði, men neyvan út

frá einum oljuframleiðslu-
sjónarmiði.

-Er onkur, sum vil 
lcggja 50 mil. kr. á borðið, 
so er tað ikki óhugsandi, 
at vit fara undir at bora 
enn eitl hol í Lopra við tí 
fyri eygað at koma niður 
gjøgnum basaltið.

Hvat heldur Tummas 
Arabo um uppskotið hjá 
enska konsulinum um 
samarbeiði við bretar í 
oljuspuminginum!

-Vit hava longu eitt 
ávíst samarbeiði og kann 
hetta útbyggjast til fyri- 
mun fyri báðar partar, so 
hevði tað verið gott. Men 
her kemur ósemjan um 
markið eisini inn í mynd- 
ina, og tað er vón mín, at 
bretar eru til at tosa við í 
hesum fyri okkum álvars- 
spurningi leggur hann 
aftrat.

Ansa eftir sensationurr
Tummas Arabo heldur 
annars, at tað er skeivt at 
fyrigykla fólki, at olju- 
milliardimar skjótt fara at 
spræna upp úr undir- 
grundmi.

-Eg fari at geva Stefan 
Hultberg rætt, tá hann í 
Sosiaiurin f gjár íeggur 
áherðslu á, at tað cr ikki 
rætt at byggja eina kom- 
andi oljuvinnu uppá tær 
gitingar. sum í løtuni eru 
um oljumilliardir, sum 
liggja krógvaðar í undir- 
gmndini. Tað, sum skjót- 
ast kann geva nakað av 
sær, er tænastuvinna í 
samband við eitt nú olju- 
boripallar, sjálvt um teir 
liggja inni á fremmandum 
øki.

Umframt at leggja lunn- 
ar undir eina komandi 
kanningarætlan eiga vit nú 
beinanvegin at troyta teir 
møguleikar, sum liggja í 
oljuvirksemi nærhendis 
føroyska økinum sigur 
landsstýrism aðurin at 
enda.
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