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Kommentarer til grænse- 
forhandlingerne i London
i disse dage genoptages furhandlingerne om grænserne for den fremtidige olie-tui- 
vinding mellem hvrøerne og England. Disse Jorhandlinger genoptages med ca. 
eet árs forsinkelse. offu ielt foranlediget affteringernes overtagelse afformands- 
posten i  forhandlings delegationen, idet Danmarks amhassadør i London trak sig 
tilbage som forhandlingsleder, og Færøernes reprasentant i det danske tuienrigs- 
ministerie. Arni Olafsson, hlev luhuevnt til forhandlingsleder.
Grxiueforhanđlingcmc cr 
mcget kompliccređc. og dc 
đrejer sig om masscr af m 11 - 
liardcr kmncr og om Færø- 
emes fremtidigc levestan- 
dard

En posiuv afslutning p l 
disse forhandl mger er af all - 
avgorcndc belydning for 
hele den færoskc naiion, 
især for de kommende gcn- 
erationer, og deres mulig- 
hcder for at oprciholde en 
rimelig levestandard og 
samudig begynde at ul- 
bagebctalc Færøemesenor- 
me statsgæld

Spørgsmálets cnorme be- 
tydning er allcrede beskrc- 
vet i dctaljer i min »Olie- 
Kapport", bl.a. afsnit 
X X X V , og i »Sosialurin« 
den 27. maj og 2. juli 1993.

Uheldigvis erdct Færøer- 
ne. der for storstcpartcn 
skal bevise, at Færøcme 
virkelig cr berettigct til dc 
omráder. som đe gør krav

Deue đrejcr sig om en 
meget omfattendc, dyr og 
udskrævende hevisføreLse. 
hvor Færøcmc har brug for 
den bcdsic tnicmaiionale

juridiskc special bistand, 
uansct hvad dct koster.

Doms afgivelsen fra »Jan 
Mayen« rctssagcn.givercn 
"fomcmmelse af«. hvad 
dommeme forventer, hvis 
-dcn intemationale doms- 
tol i Den Haag« skal givc 
færingcme rct í deres krav!

Samtidig -itiverdenossá 
en fomemmclsc aí, at der 
stadig er mange ung Færø- 
eme skal fremskaffc doku- 
mentauon for, før dc kan gá 
ul dcn endclige forhand- 
hng, mcd en -velfunderet 
fomemmel.se aí«, at Færø- 
emc vil fá ret i storsteparten 
af deres tcmtoriale krav i 
forbindelsc med under- 
grunden.

Grænsespørgsmálet i 
“All Rock« omrádct er 
yderligcre kompliceret for- 
di fire lande gor krav pá 
samme omrádct. íđet báde 
Irland og Island har gjort 
kniv pá dcue omráde. som 
det frcmgár af vedlagtc kort 
over ->undcrgrunds-krave- 
nc«.

Hvis det lykkes englæn- 
deme at gcnnemføre det 
krav, som de Iremsaue un-

der fomgc *>grænsc komis- 
sionsmøde« mcnhvisrnij- 
agtige forløb den íærøskc 
đelegalion har nægtet at 
oplyse, under páskud af 
»forhandlingemcs fotrolig- 
hed« -  mcn som engelske 
kilder oplyser ligger kun 
15-20 sømil syd for Akra- 
berg fyT pá Sufturoy, er 
»drømmen om et »færøsk 
olieeventyr« tntal sláet i 
stykker, og ændret til et 
sandt »mareridt«.

Det altafgørcnde er at vin- 
degrænsestiiden.«

Som dct frcmgár af min 
»olie-rapport«. er det alt af- 
gørcnde »at vmde grænses- 
triden«, d.v.s. fá tilkcndt sá 
stor cn dcl af det krævede 
omrádc som mulig.

Hvomrár spørgsmálct 
bli ver afgjort -  om et ár cl ler 
5 ár, betyder tkkc sá meget 
for Færøeme. Fordi olicn cr 
en stknng af de fremtidige 
gcnerationer. men er ikke cn 
altemativ løsmngaf dcn nu- 
værcndc økonomiske krise.

l iden arhtjdcr »mcd« 
Færøerne
l ’dnyitelse al en eventucl 
færøsk olieforckomst í den 
500-1000 meter dybe Shct- 
lands rcndc kan: i dag ikkc 
udføres >kommersielt«. 
men
i : jo længere der gár índcn 
denevL færøskcolie udvin-
des
2: jo billigere kan udvmdin
gen gøres. og
'  jo mercoverskudkan Fæ- 
røeme tá ud af udnyttelscn 
af dercs undergmnd.

De arbejdsmetoder, der er 
nødvendige for at udvinde 
olie íra havomráder, dcr er 
dækkct aí 5(X)-1000 meter 
vand. befindcr sig í dag pá 
den yderste grænse ai det 
tekm.sk mulige.

Til gcngæld vil »den sam- 
me teknik« om 10 ár være 
dagligdags »arbejds-ruti- 
ner« for aile større olie ud- 
vindingsrimiacr.ogdemicd 
vil nsikoen ved og pnsen pá 
udvinding i sádanne omrá- 
der være reduceret til et ni- 
veau. der sandsyaligvts vti 
muliggøre en 0konom1.sk 
udv inding« af en eventuel 
olie-íorekomsi 1 det færøske 
omráde.

Det færøske omráde má 
derimod i dag bctegncs som 
et »grænseomráde«, hvor

•Kilieudvinding ikke er mu 
lig« mcd:
1: de nuværcndc lavc olic- 
pnser,
2: den nuværende depressi- 
on og kapital-knaphed og 
3: det »nuværende tckniske 
stadc«.

Ydcrligere vil den forven- 
tcdc storc »olic-aktivitct« 1 
den engclskc del af ornrádct 
»vest for Shclland* give go- 
de mulighcder for at Færø- 
cme h v is de har en rutinc - 
ret projektleder -  kan udnyt 
te en »poicnúel ovcrkapasi- 
let« úl at udføre størstcpar- 
ten af de færøske anlægs- 
udgifter 1 forbindelsc med 
udnyttelsc af de færøskc 
olie-forekomster.

Deue forhold gældcr hvad 
cnien:
1: Fænngeme vælger selv at 
bringe olien i land, v. hj. al 
tankskibc elier tokale olie- 
lednmger.ellcr 
2: Fænngeme ønsker hvis 
'ordelagtige vilkár kan op- 
nás -  at gøre brug af den ul 
<len nd aileredc ctablercde 
■ngelskc »olie-infrastnik- 
tur« i omrádct 1 íorm al un- 
dersøiske pumpe-ledningcr 
m.m.

*Olie-succeen« afhænger 
af om land.ssty ret er i 
stand til at kontrollere de 
«uheldige elementer i det 
í'arøskc samfund* 
Mulighcdcn for at udnvtte 
disse »langsigtede posiúve 
;x*rspckuvcr«. athænger 
naturligvis af om landssty- 
•ct med lagmand Manta

ctersen 1 sptđsen -  kan for- 
hindre at Færøeme »sælger 
ud af deres oúe-rcitighe- 
der« gennem
i: enkcltpersoncr, der er 
ade pá at lavc eiler »úl- 
svindle« sig »hurúge per- 
sonltge formuer«,eller 
2: drifúge salgsmænd«.
som Johan Mortensen, der 
af »misforstáet akuvitets- 
txang« ønsker at sælge Fæ- 
røemcs bedsie kort pá hán- 
den -  retten til seismiske 
undersøgelser -  for 30 ar- 
bcjđspladser 1 et halvt ár.
3: færøske »strámænd«. (el- 
ler spioner), der pá grund af 
deres lcdcndc position 1 den 
færøske samfundsstruktur, 
er 1 stand úl at »sælge« de- 
res »inside-olieinlormaúo- 
ner« ul udenlandskc firma- 
er, og derved opná en »lil!e

personlig vindmg«, mcn 
derved páføre Færøcme 
•storc samfundsmæssige 
ub»

l'dskydclsen af de 
engelske/færøske 
forhandlinger 
var gavnlig
De bnusk/færøskc-danske 
forhandlinger om grænse- 
dragntngen er ganskc givet

blevet udskudt ca. et ár 
Mcn denne udskydelsc har 
værct gavnlig, idet alle par- 
ter har haft lejltghed ul at 
»nyvurdere« hele proble- 
maúkkcn i forbindclsc med 
græasestnden nu efter:
1: de store oltefund 1 græn- 
seomrádcme.
2: fænnKemes ovettagclse

►

Meddelelse tll indskydeme i 
Fosebankln P/F, Tórshavn, 
Færoerne

Fossbankm P/F Nieis Fmsensgøta 37 Posttxjks 1120. 
FR-110 Tórsnavn er đen 11 oklober 1993 tráđt i beta 
lingaaianosnrg

Inđskuđ l Rissbankin P lf  vil fillve dækket efter be- 
stemmelaern# 1 lov nr 850 af 21 ðec#mbe> 1987 om en 
1 ndskvdergarantifona, * Dekanðtgeraiaa nr 910 a» 
17 november 1992

I henholð til loven dæKker inðakydergaranti'onden 
netiotiigodehavenðer pá motii kr 250000 pr indskyder. 
og fuldl ud for aá viðt angár ndskuo oá penaionsopspa- 
ringskonti og ratepensionsKon: oprettet i henhoid til
lagtingslov om beakatnmg af pensionaforaikringer mv 
§ 1C espektlve f  1D. indskud pá poitgopeoaringskonti 
oprettet i henhoið tll lagtmgslov om 'antetiiskud til boiig- 
byggeri mdskuð. ðer Intíestár pá edvonaters Klientkonti. 
'ndskud. der *orvaltes af og er mðeKjdt af Færøernes 
Overtormynderi. samt indskud. der er aeponeret i nen- 
hold til deponeringsloven

Indskyderne i Fossbankin P/F vil snarest med posten 
modtage en meddeleise fra Indakydergarantifonden 
med oplyamng om. hvordan man skai forholde sig for at 
fá dækning. Med denne meddeieise vil der ogsá Dlive 
senđt en oversigt over, hvor meget đen enkelte mdsky- 
der har tll gode eller skylder i FoaaDankln P/F

Pá grundiag af den fremsendta overaigt skal mdsky- 
deme anmeide krav over for garantlforden Anmeldel- 
sen ndleveres til et pengemstitut, som efter kontrol af 
kundens identitet overgiver anmeldelsen til garantifon- 
đen til endelig prøvelse

Anmeldeiser skal mdgives senest den 10. ju li 1994. I 
modsat fald bortfalder kravet over for garantifonden

Indskydere. der ikke inden den 14 november 1993 
har modtaget omtalte meddelelse og som mener at nave 
krav pá dæknmg, opfordres til at rette henvendelee tll 

Indekydergarantlfonðen c/o Oanmarka Natlonalbank, 
Havnegad* 5, 1093 Ksbenhavn K, telefon 33 14 14 11 
lokal 3170.

indakytíørgarwntlfondøn
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af »reucn til udnyiteLsc af 
dcn færøskc undcrgnjnd«, 
og
3: fænngemcs overtagclse 
af formandsposcn 1 dcn 
dansk/fxrøske »grænsc 
forhandlings-kommissi- 
on«.

Den fsereske danske 
forhandlings delegation 
er blevetslyrket
Den facrøsk/danskc for- 
handlings dclcgauon stár i 
dag hcll andcrlcdcs rustct ul 
at mødc cnglændcme, end 
dcn gjorde for ct ár siden.

Deue skvldcs b la :
1: at delegauonens »nye 
managcsmcni- prxgct af 
Áma Olafssons roligc, al- 
balanccrcde og diplomaús 
kc vxremáde -  har gjon et 
inlensuvi arbcjde og íormá- 
et al koordinerc og samord- 
ne alle de pancr og specia- 
listcr.derernødvendige icn 
sádan arbejdsgruppe

Den all afgørcndc faktor i 
dettc komnnssions-arbcjdc 
er det posiuve og gnidings- 
løse samarbcjdc mellcm dc 
færøske, danskc og micma 
uonal deltagerc i dct meget 
omfauede forbercdelscs- 
arbcjdc, sá det prages af ab- 
solut »saglighcd •, og ikkc 
pcrsonligc cller "nationalc- 
prestige-hcnsyn 
2: Tiden har -  socn i sá man- 
ge andrc lilfxldc givct 
svar pá en del af >-spørgs- 
málene, der var uafklarcdc 
for et ár siden.

Samtidig hardct i dcn for- 
løbnc ud vist sig, at andrc 
spørgsmál er sá bctydnings- 
fuldc for en optimal forstá- 
else af granscstndcns pro 
blematik. atdc kravcr ydcr- 
liere inđgácnde undersø- 
gelser.

Jeg vil i dei følgcndc bc- 
sknvc nogle af de bcgivcn- 
hedcr. der er skct i det for- 
løbnc ár, og som har givel 
alle en brcderc forstáelse aí 
gransespørgsmálct.

Vigtigc »bcgivenhedcr« i 
forbindelse med 
fa*ringern»s ret til 
udny ttelse a f den 
fxrøske undergrund 
l det forløbne ár cr dcr skct 
en hel dcl i rclation ul »ud 
by uelsen af dcn færøske un- 
dergrund*. hcr skal blot 
nævnes:
1: Ovcrdragclscn til Færø- 
cme af rctughedcme og dc 
økonomiskc forpligtclser i 
forbmdclse mcd udnyuel- 
sen af den færøske under- 
grund-.dec 1992.
2: Etablenngen af »kulbnn- 
te-kommissioncn«. januar 
1993. hvæs første opgavc 
var, at frcmkommc mcd cn 
dclrappon vcdrørendc 
•forslag Ul langudsplan- 
lægning aí Færøemes olic 
su~atcgi<-.
3: Landsstyrcts vedtagclsc 
at. at *allc gældcndc aítalcr 
vedr »undcrgrunds-

spørgsmál« sortcredc di- 
rcktc undcr lagmandcn, og 
ingcn andrc kan træffc bin 
dcndc aftalcr, m h. ul »un 
đcrgrundcn-.
4: L'dgivclscn og offcmlig- 
gørelsenjum 1993 af »Kul- 
brintcrapponen-.derpácn 
meget proíessionel mádc 
givcr landsstyrets medlcm- 
mcr ct solidt bcslutmngs- 
grundlag lor langudsplan 
lægnmg af udnytielscn af 
Færøcmcs undcrgrund.
5: LagUngcLs vcdtagclse af 
lov-grundlagct for udnyi- 
tclscn af Færvvmcs undcr 
grund. sáledcs at landssty- 
rct hcrefter har lov-hjcm- 
mcl til at bestcmmc hvorlc- 
đcsdcønskcrudnyltclsenal 
undcrgrunden implcmentc- 
ret.
b Dc dansk/færøske seis- 
miskc undersøgelser i 
»Rock-All« omrádet 
iværksat for nøjerc at be- 
stemmc omrádets gcologis - 
ke oprindelse. Hervcd vil 
grænsckommissionen be- 
dre værc istand ul ai formu- 
lcrc dc rette argumentcr for 
Færøcmcs krav pá omrádct.

Danmark har cksuaordi- 
nært bcvilligct 3 millioner 
kroncr til dclte udfors- 
knings arbcjdc

Dette kan tages som ct 
prakusk udtryk for det gode 
samarbcjdc sorn Ami 
Olafsson har fáct ctaMerct 
med dc danskc myndighc- 
dcr i forbindelse međ ud- 
nyttelscn af dcn special-ck-

t.undrcdc kil.M» tcr Ira I a 
røcrnc for at diskutere 
frcmtids muliglicdcr <»g 
sUatcgicn for dc frcmuđigc 
ilic-udlotskmng og dlec 

udvindings akuv itcter i Fu 
ropas nycsie og mest knen 
.k- ohc-ícli ‘-Det 2! ár 
hundrctWs oUe-centcr* 
tKiirádet heliggcndc -wcsi 
Uw ShcUand-

Konlcram.cn drcjcdc vig 
ogsá om -frcmndsmulig 
hcdcmc i det omrádc som 
Færøcmc gør krav pá- Al 
ligcvcl var dcr 
1 lkki en encste c ffic te l fæ 
røsk deltagcr eller 
2: cn cneste dcltagcr fra 
-Føroya Oljuídnahur- 
(F.O.) selvomF O lopk 
delsc var klar ovcr at konfr 
ram.cn hlcv alholdt og selv 
om Færøcmc har cn manđ i 
Abcrdecn. dcr kaldcr sig 
-færøsk konsul>

Falskr p ro fr tr r  forsøgrr 
at skræ m m r fæ rin g rrn r
Geoiog Judith Kescr Neish 

udligcrc ansat i dctengcl 
skc cncrgi ministcne 
hoklt i marts apnl torcđrag 
otn pcrspckuvcr i olie-ud 
vindingcn pá Færøeme. Ju 
dith Kcser optordrcdc fæ 
rtngcme mcgct krafugt ul 
øjcblikkcligt i sommcren 
1993 at give englændcmc 
ulladclsc ul at udførc scis- 
miskc undcrsøgel.ser t det 
færøskc omrádc. mcd den 
bcgrundelse »nu i ár ereng- 
lændcme hcrog cr villige til 
al udtørc scismiskc undcr 
søgclscr for jcr Mcn ul 
næstc ár cr det ikke sikken. 
atenglænđcmecr interesse- 
ret i at -hjælpe- Færøcmc 
sá hvis færmgcmc ville ha- 
ve en -ol»e mdstn« cr det 
■>hcr og nu-

I 1994 villc det være for 
scnt at fá uđtørt -graus- 
scismiskc undcrsøgelser at 
englændcme-.

Som dct trcmgár af olic 
magasmct -Offshoro' 
Olicmanns* scptembcr 
nummer, var Judith Kcser s 
profeucr og skræk-kam- 
pagnc rcn »salg-gas«, idct 
dct mcget ancrkcndlc uds- 
skrift bckendtgør. at nu cf- 
ter Englands 14. licens- 
grunde for olic udfors 
kning, vil dcr i ShcUands- 
omrádet være mindst dob- 
belt sá mangc seismiske 
skibe i 1994. som dcr var i 
1993. Ydcrligere er lands 
styret »ovcrrcndt« af firma- 
er. dcr ønskcr at udførc 
-'gratiskc- seismiske má- 
lingcr.

D.v.s. det viste sig, at Ju 
dith Kescr var en af đissc 
-falskc salgs-profctcr* 
som forsøgtc vcd -ungugc 
skræmmemiđlcr*. at íá dei

■ \ ;ii FærøerfK

».r v - i j i liu-k ai.t 
,« » ii n-r k-vcr i ■ k> >1. ■■ U 
ikrn øg ai dcrc'mca^iartcr sj 
cr . i Ik crcdc vclviirn .«
kcfuk- mdividcr- 

I K-t r uhckligi. ai tæun 
gcriu vcn'kafx-ligt byiler 
ilcn siags usagligc -p»>*fv.i 
cæidisicr« vclkonuncft ttl at 

indokumcrc dct tærøskc 
to lk -. mcn hctdigv i\ havdv 
la»dv4yrct -nok bcn i næ 
scn« til at udskydc altc ud 
stedelser at -scismivkc ul 
ladelser«. inđul dc kunra- 
indgá \oni led i dct -lang 
ud\planlægmng\ (orslag- 
simh -kulbnntc rapjs *rtcn- 
antxtakdc-

» K ulbnntc rapportcn• 
anbcfalcr. at landsstyrcl 
skulk* indbvdc altc scismi\ 
kc lirmacr ul cn -Itciia 
lions rundc-. hvtwi hvcn 
cnkdl tirm aanm odc\ imh at 
Ircmkommc mcd -<Jrrr\ 
•bcdstc ulbud pá«. omtang 
og kvalitct al sctsmisk un 
dcrsøgclsc og databchand 
ling aí (kt inđsamledc ma 
tenale íor -hclc- dct facrøs 
kc onirádc- . vmti modydcl 
scliM cn -c&klusiv-aftalc-

nicn udshcgrænsct og 
mdsamling og salg al sci\ 
miskc unđersøgclscr i *hc 
ic- det tærøskc iwnráde

Ethvcrt -vrnligsindct 
komprumis- frrmsat af 
rngla*ndrrnr i gra-nsr- 
stridrn hør hrtragtrs 
mrd stor skrpsis 
Da dcn cngclskc chcí for 
handler. David AndcrvMi 
besøgte Færøcme i okt 
192, udtaltc han i et tnler- 
vicw i -Sosialinum*. dcn 
22 10.92, at grænse uovcr 
ensstcmmclscmc mcllcm 
Danmark/Færøcme og 
England var ik k r • rn  
s t ru i ' nK'n kun cn uover 
cnsstcmmcLse. som Eng 
land onskcde afgjivt i cn 
-vcnskabclig atmosfærc-

Nu bliver det interessant 
at fá al v idc. nár dcn færøs 
ke dclegatKMi kommcr ul- 
bagc tra l.tMHkin hvađ 
dcimc -trcdcligc løsnmg- 
pá grænsc spørgsmák't gár 
ud pá.

Hvts England fremkont 
mcr mcd et forsiag der 
f.cks. gár ud pá at 
I Den færøske fiskcn 
granscogsáaccepteres som 
granse for udnyuclse af un- 
dergrunden

2: -N o mans walcr«-omrá 
det í midten al Shetlands- 
rcndc, ancrkcndes som ct 
-tællcsomrádc-, hvor pro 
dukiHMi. udgiflcr og neuo- 

m provenu deles S(V50 
mcllcm L.ngland og Færøcr 
nc.

3 Den dcl aí »Rock A ll- 
omrádct. dcr krævcs af hádc 
Faigland og Færøemc/Dan

id Andcrv >i tuld

v ta k  FæivVrnc at 
cn sádan løsnmg* 

Ikk 1>*rdi K'g cr at .k'n 
optaucisc ai đct a  dcn 
-n ;ak \im ak- løstung, mcn 
turdidcnkanhcUncu \.<n 
en nmcTtg -løsmng hv»w 
tvMdck-natrn -hunigatgv* 
iclsc-. -dcn íjrmctk- uvi\ 
hcd- og de -sparcdc udgit 
tci ul árrlangc rrtwagci- 
má opvcjrs imod ai \kullc 
dclc bvuct mcd cnglændcr 
nc

Dct ci đen sammc slags 
løsning Hahrain har valgt i 
kMbtndrlsc mcd undrr 
grundvstiidcn mcd Saudi 
Arabicn. og snm Kuwail og 
Sauđi Arabicn har valgl i 
dcrcs grænscstnd 

A lk andrr cngclskc lor 
sLtg hvi\ cnglændcmc i 
dct hclc tagct trcmkcMnmci 
mcd konkrctc lorvlag bør 
indcn dc a*.ccp«ercs gran 
skcs mcget nøjc a! mtcma 
tKMiak olic og ktMiuncniai 
sakfcel ckspcrtrr. i»g bcuag 
ic\traallcsynsvinklcr Dct 
tc cr nødvcndigt for at und 
gá at I ærørriK- bcgár dcn 
sammc tađæsc son. Dan 
mark gjordc. da Per Hækkr 
rup alt tor hurtigt og pá dc 
tofkcru- prrnuvsrr alstod 
noglc ai N ordsørn\ rigcstc 
o Ik- og gaslcltcr til Vwge 

1 dcnne samnwnhang bør 
man ogsátagc i N'tragtning 
at -omrádcmc vcd Rixk 
Alt- i øjchhkkei cr -lcm 
mclig uintercssantc-. mcn 
samudig regncr allcckspcr 
tcr mcd at ncuip detlc omrá 
dc vil btivc »dcl 21 árhun 
drcdcs ccmcr for olicudv m 
ding-

sh rtla n d  »ar dansk. 
m rn  btrv givrt bort 
siim rn  -m rdg ift-
Símii kuriosum kan nævncs. 
at o  vcn stácndc mc gct al vor • 
iigc grænsc stridighcdcr al 
dng var opstáct. hvis cn al 
miđdcDldercns danskc 
ktMigcr havdc uitdDdi at 
-bortgive* ShctDnds-ør'r 
iK' som mcdgift. lil cn cn 
gclsk adclsmand. dcngang 
tilsyncladcndc -cn lillc 
klyngc aí nøgnc. -værđilø 
sc- øcr. hcl iggcndc udi i At 
lanterhavct-

Mcn i dag givcr dcnnc 
-lillc mcdgift- FngDnd 
cjcndomsrcuen ovcr dc 
cnormc Micforekomster 
-vest for Shetland-. dcr cr 
trilliarder af kruncr værd 
hviMal Færøemc nu forsø- 
ger at Iravriste englændcmc 
cn lillc dcl

h ra m h a ld  á \ ih u  /V

>
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O lir-fr ltrriH r «vrst for 
S h rtl jn t l-  vil fnrst '  
a rh u n d rrd  'k i f lr t  kunnr 
hr](>ndr Jt p ro d u trr r  
o lir , m rn  til grngA'ld 
t i l  d r t tr  om rad r » * r r  
t> n (jd rp unktrt for 
f  u ro p js  o Im- produklittn  
i i lr t  21 - J rh u n d rrtlr
Sont tict IrcmgAr al uduld  
scr al l nglanils cncrgmu 
nistcr Tim I ggar, BP olic 
udlorsknmgst. hcl John 
Brovtnc og andrc ck.2>pcrtcr 
mtkn for triicinđusirtcn ul 
Udsskrittct -< MlshorOil 
man- i scptcmNrr numrac 
rct. crkcntk’r man. al man 
lorvcntCT, dcr ftndcs mcgct 
stoa- ol»c forckomstcr i dc 

I dyhtliggcndc havomrAdcr 
vcst tor Shclland. mcn
1 Olicn vil hlivc đvr al ud 
v indc

2 1 Vr cr siadig mangc U k 
niskc vanskclighcdcr lor 
bundc l mcd. at hcntc olie op 
frahavdvhtk'r pA 500-100) 
mctcr. h l f u r d i  a) pressct 
cr meget stort t>g h) dc storc 
tcmpcrauir forskcllc gtw 
voks aftcjnngcr i pumpc 
lcdnmgcmc, tsacr dc mc 
gct langc vandrcttc scktKV 
ncr til ct prohVm. dcr mA 
ovcrvindcs.

3 Dc klimaliske forhold 
gdr udvirtdingcn mcgct 
vanskclig og til lidcr mulig 
pA grund af síarrke siormc, 
langc og højc htvlgcr og 
surric hav suvwnmc

4 Transport mcuiden cr 
stadig uafklarct, idct man 
ovcrvcjcr.omdcn skal ftwc 
gá vcd dtrcktc pumpning ul 
tipankrcdc unkskihc, cllcr 
gcnncm undcrstíiskc pum 
pclcdninger ul allcrcdc cta 
hlcredc olie-terminaler í 
land

LX-n optimalc iransport 
mcuxic. kan ítírst -hcstcm 
mes« nár man kendcr sttír 
rclsesordcnen og udsuxk- 
ningcn af de olicfcltcr orn 
rádcts “infraslruktur skal 
bctjcnc*.

Ftw F.ngland er cn hurtig 
at slutntng af grxnscstrtckn 
derfor af sfor bctydnmg, 
lordi dcn hlokkcrcr cnglaen- 
dcmcs indlcdendc sctsmis- 
kc undcrstígclscr i dc om- 
siridle omrádcr, og dcnncd 
forhindrcr cnglændcmc i at 
fá ct -kvaliftccrct- vurde- 
rings grundlag tor -olicfcl- 
tcmes sandsynligc sttirrclsc 
t>g udstraeknmg-

Derfor cr England staerkt 
intercsserct i at tá grænse- 
stridcnafsluuct. sá inan kan 
kommc i tvsiddclsc af dissc 
vigugc manglcndc infor- 
mauoricr

Nár englxndemc ítírsl 
har dissc oplysningcr, bcty- 
dcr cn hurtig afslutning pá 
grænscstnden ikkc sá mc- 
get, fordi man nu kendcr 
-dct forventrdc omfang af 
oliefelteme- Derfor er 
englændeme sá interesscret

(,óða  om ma!
Tillukku við degnum 15 okt 
M assog klemm. eismi til abba 
Kærar heilsarur frá  okkum  
irunum. la ita ,  EUm M aria 
o g U n e

(ióOu tii baflar '
Hjaruhga tillukku vifl teimum M) arunum tilsamans. vnskja 
\tar\ yfrlagarnir

(ióBi, elskaOi Hjark i 
Johannes'.
Hjarialiga tillukku við 2 ara 
faðingardegnum i? okt Vit 
ynskja trr ali goit framy v ir 
Bestu heilsamr, 
mamma og babba

(ióði, elskaOi maður
Hjartaliga tillukku vifl 38 ára 
føfiing ardegnum o g lakk fyri ta 
lukku og glefli, tú hevur givift 
m ir  gjøgnum úfiina 
Kona tin

Cóðu blamsturbern!
Fyrr vóru ut ung. men nú eru tit 
-gom ul- Hjartaliga ultukku 
vifi 36 og 38 ára føðingardøg 
unum.
Heilsan. asfaltungarnir

CóOi M ourtts!
Tiltukku vifi 4 áradcgnum 15 
okL. og mamma nllukku 16. 
okl.
Bestuyxski, omma 
íSandavági

GóOiH agni
Hjaruliga tillukku vift 26 ara 
đegnum 14 okt. Nú mast tú 
skjólt fáa lzt onkara aftra al 
halda um
Heihan vUfrá 07 0S.I9tl7

C óO iP oul Roi!
Hjarialiga lillukku v ifi 8 ara đegnum. snskir 
Momka

f fn
i ai fænngcme gtvcr tilU  
dclsc Ul sciBBtSke undcrs*s 
gclscr idctlærtískc ixnrldc 

Dcrfor cr uđstcdrlsen af 
ulUdclscn til scismiskc un 
dcrstígclscr. dct hcdslc ktwt 
læringcmc hor pá hándcn 
hád oscr lor cnglænslcmc 
og dc scismiskc fimvøcr Et 
k o t. dcr kun má givc* N rt  
torcn -ck sk lu sis  atulc- tor 
scismtskc undcrstígclscr 
lor -hck'- slct færtískc om 
rádc

Det sillc dcrlor sæ ir tá 
N lig l ji -hyttc dcttc kort- 
fur MkM)km -gratis málin 
gcr og noglc tá fæ-rtískc ar 
N-jdspLtdscr. soru dct cng 
clskc scismiskc -Slumhcr 
gcr- íimia •GecoT'rakla- 
ulhydcr i intcrsicw i -Sosi 
alinum-dcn 10 scpt 1*W*

I- n hurtig afgørrlsr 
af grænse-kriavrnc rr  
sigtig for I- ngland
Dctte hcvirkcr m tidsljku' 
ren i tiwbiivlo Isc mcd 
-grænscstridcn- ikkccrkri 
Usk for I ærtícmc I il gcn 
gæld udgtír ukljrhcdcn om 
grænscdragnmgcn især i 
omrádct rundt -Kix.k A ll-  
hsor der er 4 landc dcr g*w 
krjs pá sammc onirádc ct 
mcgct prcvscrcndc sjxwgs 
mál for Hngland 

Olicfotekomscicmc i dct 
tærtískc omrádc vil alđng 
blive sá siorc. og dc v il Mt vc 
udv undct mcd cn kapavitct. 
dcr ikkc vil tá indflydclsc 
pá dimincntHHvmngcn af ct 
hruisk pumpclcdmngs sv s 
lcm Dvs Færtícmc kan jiá 
ct mcgci scnt Udspunkt tagc 
stilling otn dc skal ulslutlc 
sig dct cngclskc pumjv

sy stcm d lc r scls pumpc dct 
i tanđ. cllcr pumjr dct di 
rckic op i tankskihr

I  orrkumstrn af ultr rr 
en sikring af dr 
knmmrndr grnrratMiorr. 
mrn d rn  koordme rrdr 
planla-gmng ug đen 
orgamscrrdr ophsgning 
af olir-srktorrns struktur 
skal startr nu, ng forrg i 
i rt hurtigt trmpo 
-I orckomstcn af olic i dct 
lærtískc om rádc-. cr cn 
•Ircmudssiknng hw dcn 
næstc grnrmmn- . cn trcm 
udssiknng som afhængcr 
utrolig mcgct ai dcn nuvtr 
rcndc gcncraUons ifXunak- 
hcslutnmgs tagmng og 
smccsluldc ophygning af 
cn crhscrvs struktur. dcr 
scd siđcn af fiskcn cthvcr 
vci. v ilsæ rc i s ian d u la tlc  
vcrc cn væsrniltg dcl al dc 
mangc sctvk.c -ydclscr. 
s*wn cn -modcmc oiwsek 
tor- knrvcr. hádc mcd hcn 
syn ul kvalilrt, udsfnstcr. 
prcsition. scrvKC ydclscr. 
-ophakntngs favilnctcr- 
ogpns

(Hicindusincn cr mctgci 
konkurrarucTwsidst I v i 
cr cn tndustn
1 Hvor -dc rctic- farmacT 
kan havc cn gud inđtjcnmg

2 Hvrw -dcdártigc- firma 
er kan sætlr cn mavsc pengc 
til. hátk- m h t  forkcn pns 
hcrcgnmg kasscret arhcj- 
dc. og crstatnings krav i 
torhindclvc mcd tocsinkcdc 
lcvexancer

V srrrr Han Jurnsrn

L a t te g  ik k i  lu m p a  
a v  v e t r ln u m ! ! !

Eru dekkini slitin -  so er 
bilurin ein vandi i ferðsluni/
I s a m b a n d i  v lb  a t t ® r  h A lu  t íb lm a r  a f tu r  
e r u  f h o n d u m , b |ó t ta  v it  n ú  a i lu m  b il-  
e ig a r u m  t e y  ó f a r u  o r ig in a lu  G I S L A V E D  
h e i lá r s d e k k in i  s e r a  bihga.

Priadgmli
1 4 5  x  13**
1 5 5 x 1 3 "
1 6 5 x 1 3 "
1 7 5 / 7 0 x 1 3 "
1 8 5 / 6 5 x 1 4 "

A ll ir  p r i s i r  e r u  v ib  M V G . D e k k in l  v e r ó a  
á s e t t  o g  a v b a la n s e r a O  ókeypts, m e ó a n  
tú  b íó a r .

P/fW ENZEL
A k ra n e s g o ta  5 - TM. 13873.

Blindastovnur Føroya
høvur opið mándag-fríggjadag kl. 9-18. 

Tøløfonir: 18222 og 19288


