
herjar
í morgin
Djúpasta lágtrýst menn vita urn 
fer fram vid Foroyum í morgin.
Vit kunnu rokna vid jovnumvindi 
úr 35-40 metur um sekundid

Norðmenn 
seg fram:

Kunnu leita 
eftir olju 
ókeypis
Foroyskir ein stak lin gar taka  
nú stig  til  vita  um ofja er í  und- 
irgrundini. Fæst loyvi frá land- 
stýrinum  vilja  nordmenn gera  
seism iskar kanningar

N o r d m e n n  <*j fø r u y w # a r  r t l a  a t  Ir i ta  r f t i r  o lju
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Norskur serfroíiin^ur í  seismiskum kanninyum:

Latið okkum 
sleppa í gongd 
longu til várs
Føroyska felagið "Kolan", sum hevur til 
endamál at arbeiða í eini komandi oljuvinnu í 
Føroyum hevur saman við norsku seismisku 
fyritøkuni "Nopec" søkt landsstýrið um loyvi at 
hyrja seismiskar kanningar við Føroyar longu 
til várs. Umhoð fyri fyritøkurnar høvdufund við 
landsstxrið í vikuni.

Norska fyritøkan Nopec cr ein avfýra. sum arheifla saman i oljuvinnuni. og sum 
allar eru sera hogt í metum kring allan heim

Gamlt rirkjutrolarm Fame kemur meguliga skjótt aftur í feroyskan sjógv 'at 
royna UesaferÓ ikkt sum fiskisktp men sum setsmtskt sktp. tfl kannar havhotn og 
undtrgrund i rosndtnt at ftnna olju og gass Fame er umhsgdur til rannsóknarsktp 
og verflur hrúkt í setsmiskum kanntngum vífla um

Scinnapartin mikudagin 
var ali landsstýrið inn- 
kallað til l und við uniboð 
fyn eina føroyska og cina 
norska lyntøku. suni vilja 
slcppa undir at gcra seis- 
miskar kanningar við Før- 
oyar sum skjótast.

Talan cr um føroysku 
fyritøkuna "Kolan", sum 
arbciðir við virkscmi i 
sambandi við cina møgu- 
liga komandi oljuvinnu í 
Føroyum og so ta norsku 
scrfrøðingarfyntøkuna 
Nopec, ið gcr scismiskar 
kannmgar

A t undinum í Tinganesi 
var so eisini ein royndur 
og kcndur oljuráðgcvi 
Farouk Al-Kasim. sum er 
iraki mcn hcvur búð og 
arbcitt í Noregi scinastu 
20 ánm í norsku oljuvinn- 
um. Hann hcvur verið

ráðgcvi hjá citt nú Statoil 
og ctsini hjá norsku stjóm- 
im í sambandi við upp- 
byggingma av oljuvinnum 
í Noregi og bjóðar scg nú 
fram  a t h já lp a  
føroyingum, solciðis at vit 
nú frá byrjan bcra okkum 
ræ tt a t í ø llum  
oljuspuminginum.

Tíðindablaðið Sosial 
unn hevur tosað við tcir 
báðar norðmcnninar. Sam- 
røðurnar við tcir koma í 
blaðið í næstu viku.

Tilreiðar
Stjónn í Nopec, Nils 
Nilscn Trulsvik, sum 
sjálvur cr jarðfrøðingur og 
hcvur arbcitt nógv við 
scisnnskum kanningum 
eitt nú nærhcndis Hct- 
landi, sigur við Sostalin, 
at tcir cru tilrciðar at fara

Nils Nilsen Trulsvik frá norsku fyrttekuni Nopec og Farouk Al-Kasim. sum serfrpflingur og ráflgevi í olju- 
vinnuspurningum. Mynd jan

undir scismiskar kanning- 
ar við Føroyar longu til 
várs, um landsstýrið játtar 
umsóknini frá Kolan.

Nopec cr ein av heims- 
ins frcmstu fyritøkum, tá 
talan er um at gera seis- 
miskar kanningar. Hon 
hcvur staðið fyri icimum 
flestu av kanningum í 
bæði Norcgi og Danmark 
og arbeiðir annars kring 
allan hcimin.

Nils Nilscn Trulsvik 
sigur við Sosialin, at tað 
er scra umráðandi - um so 
cr at føroyingar ynskja at 
fáa nakað at vita um 
møguleikamar at finna 
olju í undirgrundini - at 
seism iskar kanningar 
vcrða gjørdar. Tctr kunnu 
byrja longu til várs og 
hava eiu úrslit í vctur. Tá 
hclta úrslitið fyriliggur bcr 
so til at gcra sær neyvari 
tankar um, hvussu víðan 
skal farast fram.

Hann sigur, at teir gcra 
hcsar kanningar ókcypis 
og koma tær at kosta

millum 20 og 30 mill. kr.
Lesið mcira um hctta og 

annað í sambandi við 
oljukanningar í næstu 
viku.

jan
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Føroysku umboðini frá 
Kolan og tetr báðtr 
norflmenntnir. sum í 
vtkuni høvdu fund vtfl 
landsstýrifl Fv Arnt 
Sielsen, Hans Andreas 
Dam. Líggjas i Bo. Olaf 
Olsen, Sils Silsen Truls- 
vtk og Farouk Al-Kastm. 
Mynd jan

Olaf Olseny stjóri í "Kolan":

Vit føroyingar 
eiga at fara upp 
í oljuvinnuna
-og royna at bera so í bandi, at tað mesta av 
virkseminum í sambandi við eina komandi olju- 
vinnu, kemur at liggja her í landinum. Tá verður 
umsetningurin og ikki minst vinningurin at 
verða á føroyskum hondum
Tað cru nú eini tvey ár 
síðani, al flciri fyriu>kur í 
Føroyum lóku sug til at 
stovna ciu felag, sum skal 
arbeíða í oljuvinnuni. Fel- 
agið eitur 'Kolan'’ og 
hcvur m.a. til cndamál ai 
vcita tænastur til eina 
komandi oljuvinnu her á 
landi og annars ta olju- 
vinnu, sum er rundan um 
okkum. Eisini skal fclagið 
virka fyri at fáa føroy 
ingar í arbciði í oljuvinnu 
ymsastaðm.

Stigtakaramir til hetta 
felagið eru Skipafelags- 
konsemin, sum fevnir um 
bæði flakavirki, trolarar 
og farm ask ip  og 
skipasmiðju, ncvniliga 
Skipasmiðjan Føroyar, 
síðani er cisini Tórshavnar 
Skipasmiðja við og har cr

Smyrii Lme umframt 
aðrir. Ncvndartonnaður cr 
Líggjas í Bø og stjóri I 
fclagnum er Olaf Olscn.

Samstarv við 
norðmenn
Olaf Olsen sigur, at teir 
higariil hava kannað 
møgulcikarnar fyri sam- 
starvi við feløg í olju- 
vinnuni í grannalondum 
okkara. eitl nú Noregi 

Her cr tað m.a. norska 
fyritøkan Nopcc, sum 
hevur drúgvar royndir við 
at gcra scismiskar kann- 
ingar i samband við olju 
og gass í undirgrundim 

Felagið Kolan hevur 
havt umsókn liggjandi í 
landsstýrinum í cina tíð 
um at sleppa at gcra

seismiskar kannmgar. 
Ætianin cr, at norska fyrit- 
økan skal gera tær 
scismisku kanntngamar I 
vikuni vóru umboð fyri 
K olan og norsku 
fyrtiiøkuna á fundi í 
Tingancsi við alt lands- 
stýrið, har greitt varð frá 
ætlanim.

Olaf Olsen vónar, at 
landsstýrið tckur av teirra 
umsókn. soleiðis al norsku 
serfrøðingamir, sum hava 
drúgvar royndir á seis- 
miska økinum, sleppa í 
gongd sum skjótast, helst 
longu í summar.

Umsóknin
Stjórin í Kolan hcldur 
sjálvur. at lað cr umráð- 
andi, at tað í stóran mun 
verða vil føroyingar, sum

koma at vcra uppi í eúti 
komandi oljuvinnu. og 
hann heldur tað tí cisini 
vera nálúrligt, at lands 
stýnð tekur av umsókn 
lcirra.

-Tað m á  vcra tað ræita. 
at vit sjálvir royna at 
hyggja upp hcsa vinnu. f 
tann mun vit orka tað 
sjálvandi, hcldur cnn at 
lata alt upp í hcndumar á 
úllcndinguni

Olaf Olscn heldur tað 
hara vcra gott, um v it før- 
oyingar sjálvir kunnu fáa 
nakað burtur úr oliuvinn 
uni Hann hcldur. at vit 
ciga at troyta teir møgu- 
tcikar, sum laka scg upp 
hetta bæði fyn at vinna 
pcning, skaffa nýggj ar- 
beiðspláss og fáa øll sam- 
fclagshjólim at mæla.

Hann hcldur eisini. at 
tað cr gou kunnu vit fáa 
virkscmi til Føroya í sam- 
bandi við cina oljuvinnu. 
og úskil cr tað cisini best, 
um tað cr ein føroysk fyn- 
løka. sum fær vcruliga 
loyvið úl at gera seis- 
miskar kanningar hcldur 
cnn cin útlendsk. At før 
oyska felagið so finnur 
sær cilt úllcndskt fclag at 
gcra kannmgarnar er so 
bara heilt nátúrligt

Hctta hevur so cisini 
nakað við fram tíðar 
gongdina at gera. Tí lá út- 
lendska felagið hevur 
dckkað sínar útfciðslur. tá 
vil cisini eilt føroyskt fcl- 
ag sum partnari kunna fáa 
part í cmum møguligum 
yvirskoti. Endamálið er 
rætt og slætt at royna al 
fáa ein so slóran part av 
umsctninginum og vinn- 
ingum til Føroya sum 
gjúfligt-

Gott ikast - tiskivinna 
to hovuðsvinna
I ppá fynspummg hvørjar 
vónir hann hcvur fyrt cini 
oljuvmnu í Føroyum sigur 
Olaf Olsen, at gcrst cin 
lílik vinna vcruknki. kann 
hon sjálvandi fáa stóran 
týdning iyn Føroyar

Hann hcldur, at hcnda 
vmna kann vera citt gott 
ikast Ul iramiiðar huskap 
tnum i landinum. mcn 
lcggur tó áhcrðslu á. at tað 
má ikki hliva so. at hcnda 
vinna vcrður tann alt 
umráðandi. Ti tað cigur 
fiskivinnan framhaldandi 
at verða.

Hóast Olaf Olscn nú 
etsini cr farin at lita rund
an um scg í oljuvinnunt. 
so hcldur hann kortim at

vit løíoyingar c i g a  at 
lcggja cnn mcira orku i at 
mcnna tiskivinnuna, n lað 
cr tað vit duga hcst til og 
har vit hava hcstu tor 
trcytimar

Hvat viðvíkur arbcið- 
inum hjá Kolan hcldur 
Olaf Olvcn, at tað hcvur 
ómetaliga vlóran tydnmg 
al hava skipasniiðidnaðin 
við i hcsum arilanum og 
sjálvandi cisini flutningin. 
sum bæði tcvmr um tamia 
og fcrðamannaskip

Olaf Olscn hcldur ann- 
ars fyri. at lað hcvur 
skund at fáa gjørt 
scismiskar kanningar. tí 
hcsar skulu vcra 'jálvt 
g ru n d a rlag ið  undir 
støðutakanini til cina 
komandi oljuvimu

jan

T øk k
H jartaliga tak k a  vit fyn  synda sam kenslu 
og sto rt hjalpx-mi, ta  ið okkara kæ n  papi, 
maður, sonur, ficiggi, broðursonur, versonur 
og svagur

ANDREAS PETUR JACOBSEM

doyði og varð jarðaður
Eisini takka  vit fyri tann  stora stuðul og 

um sorgan, sum vinir og kenningar veittu  
okkum ta  tíð, hann  var sjukur -  t-ma h jart 
anstøkk  til tykkum , sum vitjaðu ínn agolvið 
hesa tíðina.
Tøkk fyn blomur, k ransar.heilsan iroggav  

ur.
Og tøkk til tykkum , sum gjørdu okkum 

jarðarferðina til e itt vakurt m inni ogfylgdu 
honum til h an sara  se inasta hvildarstað

Fyri tey avvarflandt 
H a n u s  og  E lin


