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Cióð ráð til teirra. sum skulu  stýra komandi oljuvinnu í  Foroyum:

-Verið il(ki 
ov góðtrúgvin
-Tað er altíð skilagott at vcra varin og ikki taka tað alt, sum 
aðrir siga og gerafyri góða vøru. Tá talan er um tilrættalegg- 
ing av framtíðar føroyskari oljuvinnu. so eigur tað at vera eitt 
krav til teirra, sum skulu skipafyri og stýra. at teir ikki eru ov 
góðtrúnir.

Hetta heldur Sverre Dan Joensen, oljuserfrøðingur. 1 dag 
ger hann viðmerkingar til úttalilsini hjá Stefan Hultberg, lim í 
oljuráðleggingarnevndini um seismisku royndirnar hjá olju- 
felagnum Total áføroyskum øki í fjør. Hann setir eitt stórt 
spurnartekin við, hvussu rætt tað var av okkum uttan víðari at 
lata einum tílíkum felag lovvi til at gera kanningar.

Sverre Dan Joensen her avmyndafiur saman vifl Emirinum av Bahrein, tá ein 
vegagerfl upp á 100 mill kr . sum Sverre stófl fyri, \arfl úkin í  brúk.

Siefmn Hultberg forsvar- 
er oliefirmaet »Total’s« 
tilladelse til at udfttre 
(begraensede) seismiske 
undersøgelser i det færo- 
ske om ^de — og sælge 
dem for egen regning -  
som noget positivt for 
Færøerne
Som jeg har beskresei det i 
min rapport, at'snit »Ak- 
sept a f -grrtis  seism iskt 
undersmgelser* er farhg- 
er jeg stærk modstander al 
uđstedelse af tilladelser til 
seismiske undersøgelser, 
som den der biev udstedt lit

det franske oliefirma 
»Total« i eftcráret 1992. nár 
de ikke indgár i en i forvejen 
total plan for hele det færø- 
ske omrádc, og 
\  Fordi de ikke giver 

fceringeme noget gene- 
relt indtryk a f det faero- 
ske omrdde. til gengæld 

B. give de »briternc« — i 
forbindctsc med de mass- 
er af millioner al' seismis- 
ke impulser. de har ind- 
samlet pá den britiskc 
side (og bore iogVrne lia 
prøveboringernc t — et 
vældig godt tndtrvk at

sandsynligheden for at 
de forskellige geologiske 
lags fortsættelse ind i det 
færøske omráde.

Briternc kan pá grund 
af en sádan tilladelse bc- 
stemmc jordlagenes nøj- 
agttge fortsættelse ind i 
det færøske omráde. 
hvorved de undgár, at 
skutlc »gætte« sig til bc- 
liggenhcden ved at an- 
vcnde dcn nogct merc 
usikrc >exterpolering' 
meiode*. — Og derved 
cr tilladelsen væscniliai 
mcdvirketidt nl at gtve et

»helheds billede« af et 
eventuelt olie-felts ud- 
strækning og potientielle 
mdhold af olie.

Stefan Hultberg bekræft- 
er i interviewet stls rigtig 
heden af ovenstáende pá- 
stand om færingemes 
-minimale* udbytte a f 
den udstedte tilladelse. 
idet han først oplyser, at:
I. »Jeg ved heller ikke 

hvilket udbvtte et seis- 
mtsk ftrma skutlc kunuc 
fá ud af. at skydc >.en el- 
lcr to lmier« inden fot 
det færøske omráde
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2. Y dcrligere udtaler Stelan 
Hultberg i mterviewet: 
»Vi ved overhovedet ikke 
hvad, der ligger under 
basalten. og det er netop 
de »nye« seismiske und 
ersøgelser skal oplyse os 
om «.
D.v.s. 6 máneder efter 

denne »hovsa-tilladelse« 
blev givet, ved Færøerne 
eUcr dcres sekunderede spe 
ciaiisicr — ikke  »hvad der 
bgger under basalten«

Til gengæld har det fran- 
skc t’irma »Total« og dcres 
engelske venner — i henhotd 
til ovenstáende udredmng 
(punlvt B.) — »Fáet alle de 
ttnskede oplysninger».

Med andre ord, »iilladel 
sen der blev givet var »100*» 
udformet pá »Totals beting- 
elser« uden at færingcrne 
har láet noget som helst af 
betvdning ud af tilladelsen.

Dette skyldes, at mdling- 
em e ikke var en del a fe n  i 
forvejen fastlagt færvsk 
seism isk opmálingsplan, 
og fordi Færøernc ikke  — 
som anført í min rapport af- 
snii \ \ 1 \  >Samarbcjde 
om seismiske undersøgcl- 
ser« -  samtidig fik adgang 
til de tilsvarende oplys- 
ninger fra den engelske 
side a f gnenselinien.

Den slags »hovsa løsning 
er« — hvor de mere erfarne 
snyder de mindre smarte 
danskc/ færøske <>deltidsan- 
satte« — skullc heldigvis 
»være en saga blot« nu 
Færøcrne har oprettet ct 
særligt ministerie, — direkte 
under lagmanden. — der cr 
ansvarlig for alle anliggen- 
der vedrørende udnyttelsen 
af undergrunden. d.v.s. 
undergmnds-omrádet er 
blevet 100'~i legaliseret. og 
mtet firma kan mere »til 
tuskc sig« en »seismisk 
tilladelsco, uden den vil ind- 
gá som en integreret del af 
en ailerede fastlagt »seis- 
nusk hethedsløsning«
(jævnfør min rapport: af 
snit \ ) .

Stcfan Hultberg Irern

hævcr Jc »gode samar- 
bejde* man har m ed olie- 
firmaet »Total«.

Dette kan da ikke være 
nogen overraskelse, nár 
man (udcn at forlange nog- 
en gen-ydclse) gratis giver 
firmaet »offic»el tilladelse« 
til — istedet for at Itgge stillc 
med deres seismiske skibe — 
at »udføre seism iske und- 
ersogelser i det »efter- 
tragtede færoske omrdde* 
og dermed giver dem fuld 
ret til at udbyde málingerne 
til saig.

Et hvert firnta, vil da gtve 
den bedste behandling til 
personcr, der indirekte 
skabcr stor indtægt til fir- 
maet. udcn at forlange and- 
et til gcngæld end en foto- 
kopi — til en krone pr. siđe 
— af dc udførte málmger

Det er hvad jeg anser for 
»et ensidigt samarbejdsfor- 
hold«. En samarbejdsform, 
der i fremtiden bør undgás. 
eller ændres, sd det sker pd 
»Færeemes betingelser.«

Tilsvarende havde jeg i 
søndags besøg af et »meget 
anerkendt britisk rddgu - 
ende firma inden for olie- 
udforskning«, der tilbod, 
»gratis« at organisere ud- 
budsmaterialet for »olie- 
udforskning- konsession- 
eme« for bđde det britiske- 
og det færoske under- 
grunds omrdde, hvis man 
blot kunne garantere fir- 
maet »eksklusiv ret til ud- 
forelse a f seism iske under- 
sogelser i det færoske om- 
rúde«. — Altsam m en ba- 
seret pd en »opmdlings 
plan«. der i forvejen er 
godkendt a f »de færoske 
olie-m yndigh eder.«

Del er hvad jeg kalder 
en ••sciskmisk helhelds- 
lHsning«
Hele hemmeligheden ved 
»gratis« eller »en billig« 
seismisk undersøgelse. ligger 
i, a t man med eet — og 
kun eet -  firma indedr en
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Kensidtg Juridisk bmden- 
de »eksklusiv-aftule om 
setsm iske undersøgelser*>. 
i hele det faeroske omrđde

afslu ttende m ed et 
kom prehenstr tilbuds-rap- 
port.

Jeg Ncd naiurligvis ikkc 
om Iirmaci slár ved dcrcs 
uthud, nár dc tinder ud at ai 
Danmark Kcrøernc ailc 
rcdc har givct tilladcisc til ai 
et andet firma — uden nog 
en modydelsc — ogsá kan 
sidge seismiske undersogcl 
ses- resuliatcr tra det t.cro 
ske omrádc

D et kan kun tiden v ise '

Muligheden for »naufo- 
ríserede^ seismiske 
málinger
Steffen Hultherg givcr ud 
trvk tor, at min frvgt for 
»uautoriserede æ ism tsk t 
mdiinger". indcn for det 
tarroske omrádc. er »kt>m 
piet ubegrundet«. idct
Stcfan Hutihcrg kender allc 
dc impliserede firmaei. og 
kan garantere for dcrcs »ær 
lighcd og hojc íorretnings 
mæssigc stade<' Det mú 
vuere dejhgt at arbejde i et 
sd >•pun tansk  mtljø«. hvor 
man kan tiliade stg den 
luksus som "blind- tillid

Jeg lærtc altid i mit hjem. 
at man ikkc skulle fristc 
svage sjæle, ved at læggc 
penge i køkkenvinduct.

hvor dc torbipassercndc pa 
fortovct kunnc ná dem. og 
dcrmcd trisic dem »over 
cvnc«.

Dettc pnncip har jeg tagci 
mcg pá mii arbcjdc. hvilkci 
jcg ikkc har fortrudt:

•<Sund  skepsis« eraldrig  
til nogen ska d e « Derved 
tndgxder man t det mtnd- 
ste ikke  »svage sjeele•  en 
falsk "tryghed*

Der findes »brodne kar 
inden for alle katejjorier 
af erhverv
Her skal )eg hloi nævnc 
noglc ckscmplcr pa, at vct 
dcn ikkc alud cr sa «»ide 
alistisk som Stcfan ffui: 
hcrg gtvcr udtrvk foi
1. ‘•Industrispionage*’ er 

ganske aimtndelig. 
hvorfor skullc «»udn>ttcl 
scn a f dcn færøskc und 
ergrund- være en und 
tagelsc. dci drcjcr sig 
trods alt om 50 im1 milli 
ardcr kroncr. og cn foi 
kcn prøvcbonng k<>stcr 
mindst 10 mtllioner pund

om ikkc mcrc 
d det er ikke  sm d- 

penge. det drejer sig 
om.

2 . Da Stefan Hultbcrg. ha: 
været ansat i Bl* i mere 
cnd fcm ár, har dct tx-d 
ste lorhánds kcndskab tii 
firmaet. 'fets arbcjdsmc 
todcr og moralskc stadc

Jcg hai »<tntet« specielt
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Nógvir góðir vinningar

KFUM -  Hoydalsvegur 6 - Tórshavn

Hl’ s»»m ln vagci dcr færnvkc Undv f l f
1 kun at dci styrc, og dcrm cd dcn vivcr ai <<!..-' ikkc aiCI»C Cf
c »Sv » ..*«! ! .n a < u  tvctofk iiiii. •rn u fu g t ,if ' %kep
Icnjvnct" ftw IIMSVCt J t nilllHHVCf ► m en er n<m>*ten

ohclirm aci. torni ai m diiæ lvcai »gaia» en p h g t-
r »1*1 l hlcv 'i forjriigtcfvci •. hvilkci AUe 'wr arbe/dr sam  -
h jvdc  »vct r>i ,i cr cn ai dc mcđvtrkcn m en for at  ft*rh%nđ n  a f
>í p* olic dc árvgcr nl dcn tæ røskc •u d n v tte i* en a f  den far rvr

økonomivkc <>c p.«lit><kc und i 'rgrunti" tk k e
,k nlhjgchlik krivc. b i i . r  t a rn»*-rnrs -* t*r
.v vøcircs hi »l>cn liilc ram tlsJg kan l  am d*ag- o# dcl ld iit kttn
ikc »lævmng h d k i  ikkc retfæidiK iiøo ladc sig jtv*c i to rtn
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stlltct I 
dcnvmonopc 
li>t sv iiingcn

toi søudagssknle lætcrc 
og hcrctningcn cr mcrc 
gcnnemvyrct at kolom 
alivmc ' cnd at ••høj tor 
tctningsinoral'' hvdk 
ct hcllcr ikkccr nødvcnd 
igi for ct av vcrdcns vtør 
stc oUcftmacr

l’á den andcn sidc hc 
rcttigcr dct hcllcr ikkc til 
ai man skal »fritage H l‘ 
for aimindetig sund  
skepsism det er efter 
mm memng. at gd for 
vidt

t for at undcrstregc ovcn 
stáendc vcdlæggcr jeg 
vom bilag 2 - en avisar 
ukkcl. dcr omtalcr cn
• k.cmpc svindcl affætc'
i forhmddsc mcd
• Nivrdsø ohcudvinding 
cn» hvor hlandt andct 
anvatte tra bádc •>Shdl» 
<>g ••Bf*» dc n> storc 
samarhejds partnerc i 
torbinddse mcd dct siorc 
ohetund i Shetlandsrend 
en vr.r involvcrci

IVitc viscr, at intct fir 
ma er hcdre end de tolk. 
der er ansat i det'

Deitc cr vddigcrc cn 
bcgrundclsc tor ikkc at 
opgivc dct aimindeiige 
forretnings pnncip  i>m 
«•naturitg sund
skepsis«

4. Bilag III og bilag IV ci
refcrater fra rctssager 
hvori den tidligere for- 
mand for det Danske  
»i n d u s t r i m i m s t e r i e  s 
skibs-ldneud i alg- og  
»sk ib sg a ra n ti udvalg- 
et« p en s io n e re t k»n- 
to rche f K a te  G aiie  
beknrftedc. at da man 
ik k e  ud fo rte  nogen  
form  fo r uafhcengig  
kontrol- fo ransta ltnm g-  
er resu lterede d e t u 
at m an ofte underskrei 
garanti- forplig telser. 
der  ! ar m ere en d  '< 
hojere end den virke- 
lige n y b y g n in g sv tr rd i  
fo r skibene. u ie t m an  
kun  vurderede person- 
kretisen  bag skibsprtr 
je k te t  »g  ikke  -setve  
p r o je k te ts  pris- kon- 
s tr u k tio n .«

Ifcltc má vist k ak lcs  lor 
lopmal af hlá-øjcl- 

hed«
Mangc fænngcr vil mkkc 
gcnkcndcndc til ovcnstácn- 
dc, tra »Dcn lillc Tannlsag« 
-  kælcnavnet lor sagcn orn 

dc overbdántc k.cmpc 
trawlcrc

IJisse danske embeds- 
nurnds »blinde tiltro til 
pcent kleedte menneskers 
forventede moralske hoje 
stade«. kostcdc i forhindcl 
sc med »Dcn lillc Tamilsag" 
og mangc andre nybvgnings

M ctan llu lthcrgs aiMvning mcg - t ed tage •n a f en
.»! andrr m en n eskers  -na km # tiđ s• fii.m - <ifH fa s th o íd
tu rh g e  sk ep s ts  til ftrmaer. eise a f de v e dtiIg n i <(.;
dv ik ke har nogen for fiúiner. jsd m an /o r fr e m tu i
hánds ki n d ska b  tiL m en ffl -Uflidgdr  ,tht■idige og

e d  a t de arbejder m den d s r . H, 41 \U |#|Jngeru
fo r  den •je m h d rd e  »lie M unam a. Hahrain.
b ra n ch e • m a l Míá'*

Nagcr s»uii ••Nordisk S%crrr 1 Un locnvcn
1 ici H atn ia. H allna
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Me ra enn 45 000 gros&istar og framle đarar 
sum tu kanst gera bruk av

UMBOÐSSTOVAN í FÐROYUM 
Hoyvikswegur 78
P O Box 3058 FR 110Tórshavn 
TH 18077 - Fa* 19057

Færø-regatta 
í Ishøj

Aflur í ár skipar Ncvslió 
fyrt Færø-rcgaua i Ishoj 
Havn.

Stcvnan vcróur sctt 
lcv gardagin 12 mni kl 
14 (10 av amtsborgmest 
er J*cr Kaalund

Ahugin f>n hcsum til 
laki hcvur vcriP> vaks 
andi ár efur ár. sviletóis 
sum ctsini skram fyri rc- 
gaiuuna í ár vfcir. Hcr 
cru nýggj tillok

í sambandt v iPi sctan 
tna av rcgaiiatni, verílur 
cin íramsýntngarrrWir 
og sighng vift ymiskum 
førum frá Norðurlond 
um. M.a. lutiaka tvcir 
scksænngar frá Vik 
tngasavninum í Ros- 
kildc. og grønlcndingar 
vtð grønici'idskum ka- 
jakkum. og fcr hetta ul 
lakið Iram við lónlcik: 
har ymiskar »cflckttr« 
vcrða at síggja og hoyra 
á havnarøktnum.

Viðvíkjandt kapp- 
róðnnum, sum iclur 22 
manmngar. vcrður skip- 
að fyri ivcimum nýggy- 
um róðruni atiurat.

Fyn fyrstu fcrð vcrður 
sktpað fyrt cinum Norð- 
urlandakappriiðn Tað 
koma manntngar frá

Svøriki. (irønlandi 
Danniark og tra Róðrai
samhandmum í Føroy 
um Fy n t y rstu tcrð v crð 
ur kapprciður v ið sck
sa-ringum og cr u ð  cis 
uii lyrsiu lcrð siðani 
1952 f Føroyum S|x>n 
sorar til hciLa ullak cru 
Køhcnhavns Ami I 
dræisudvalg. AUanuv 
Airways. Tórccrð Suð 
uroy.

Attan a ícr Joanna Jo 
hanscn at syngja <«ok) 
la ð  Føroyska Fclagið I 
Ballcrup d.»nsar og k v øð 
ur

Aiian á stcypim cru 
handað. tcr u ð  grøn 
lcndska kónð M ik at 
syngja.

Kl. 21 m> lara løroy 
ingamir 4iarpar at 
sparla til cnskan dans til 
tað eina tcrð lýsir tyri 
dcgi aftur

A stcvnum vcrður cis 
ini cin føroy sk Itstafram 
sýning við málningum 
cfur Pcr Midjord og 
Ntcls Salniony. Iista 
handvcrk lrá Tórgcrð 
Suðuroy og tøroyskum 
modclhátum Irá Johan 
Borgarlíð Mortanssi.>n

t  r a m h a ld  a > ii ttu  7

søinlciagnum F.uigin vcii 
nakað I mki hcndit vtð 
i'økrum I mki h. u Ju  við
• innulivmum løð cirvasU
tó lk  m crkja  cr a t t >
• rða dikt ufkltr i skjtti <>.• 
avgjøldum <>c hava [i au 
tyngri við at sita i sinum 
cgnu husunt

F.g hal.1i at ljn d ið  
citfur al l.ika i aakkan a

g rn ií hvat cr við ai hcn li 
við ho rg a ru n u m  l n 
hcsir burgarai v n rhøvur 
<<ika al rtnda tær hvrður 
sum Iigga a tctm um . og 
hval hcnđir. um tcir ikk> 
klara tað. spyr hann

jan
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I hendum ar fyri s»hj 
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VERJIÐ HOVDIÐ!
IIMIMHIiaiURMMIIUHIiBIIHIUimillMt

Tøkkir

4c f

.gj„n frm

S i l v u r b r ú d l e y p
I <iag hav a lacohÍM Iog Fvftun 
t  ailis.>c V ang. Kalvihak. vilv 
urhrudkryp

Tcy eru  hurtursløilii

I g j i i .  25 m u . høvdu M arjun 
og  Erhng M idjord. Tórvhavn. 
vilvurbnkilcyp

Tey cru  hurturstødd _

Meínigheitshusið
Tórshavn
íkvøldkl 19.00: Suringja 
korið vcnur


