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Amerikanskt 
felag einsa- j 
mælt um olju- 
leitingina ^
Amerikanska risafyrítøkan Western hevur einsamøll 
fingið rættindini a t skjóta seismikk, ella leita eftir olju, 
í  føroyskum sjógvi. Byrjaðverður longu í  juni. Felagið 
skal eisini brúka føroyska arbeiðsmegi umframt tær 
tænastur, føroyingar kunnu veita leitingarskipinum

Harmir nólsoyingarÆ
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Amerikanskt 
risafelag fekk 
bæði loyvini
Føroyska oljucevintýrið nærkast

Nú er tað so avgjørt hvør 
skal kanna føroysku 
undirgrundini við U' fyri 
eygað at vita, um olja finst 
her. Tað er heldur eingin 
hvør sum helst, ið fær Litið 
upp í hendi hesa stóru 
uppgávu. Talan er um 
nsastóra ameríkanska fel- 
agið Westem Geophysical 
Corporation. Hetta felag 
hevur havt líknandi 
uppgávur fyri BP nær við 
føroyska markinum.

Umframt at skula gera 
seismiskar kanningar á 
øllum u' føroyska økinum 
skal felagið eisini gera 
seismiskar kanningar f 
Lopraholinum.

Maríta Petersen, løg- 
maður sigur við Sosialin, 
at hon er sera væl nøgd 
við tað arbeiði, sum er 
gjørt í sambandi við 
loyvigevanina og ivast 
hon ikki í, at vit hava 
fingið tað rætta felagið U1 
at átaka sær hesa stóru 
uppgávu. Men eisini fleirí 
av hinum feløgunum 
høvdu maktað uppgávuna.
Tað vísti seg bara, at tað 
var besta fyri Føroyar at 
lata hetta eina stóra 
felagið taka sær av øllum.

Løgmaður vónar, at 
landsstýríð við hesi av- 
gerð, nú hevur sett skjøul 
á kanningamar eftir olju, 
soleiðis at ein komandi

Kortið vísir okkum tey bæOi loyviøkini, sum nú skulu kannast av sama felag. Ein av 
treytunum hjá føroyingum er tann, at felagið skal ikki bert kanna tey øki. sum í løtuni 
síggja spennandi út. Felagið bindur seg til at kanna alt økið.

oljuvinna her bæði kann 
koma at skapa mong 
nýggj a rb e ið sp lá s s  
um fram t a t geva  
samfelagnum nýggjar 
inntøkur.

Hesi kunnu verafegin. Føroyska oljuráðleggingarnevndin, sum hevur lagt eitt ómelaliga stórt og kvalifiserað 
arbeiði í  allan oljuspumingin, kann núfegnast umn, at annað stóra stigið er rokkið. Tað fyrsta var frágreiðingin 
til landsstýrið. N úfer nevndin at arbeiða víðari við lóggávu og øðrum í samband við veruliga oljuboring

Loyvi til at gera seismiskar kanningar á føroysk- 
um landgrunsøki.

í framhakli av innbjóðing landsstýrisins hin 2. febr. 
1994 at søkja um loy vi at gera seismiskar kannmgar á 
føroyska Lmdgrunsøkinum, hevur landsstýrið hin 
19.apríl 1994gjørtavatveitaWesternGeophysical 
Corporation bæði loyvini.

Loyvini bæði fevna um o.u. 190.000 km2 av lýsta 
landgrunsøkinum innanfyri 200 fjórðingar. Økið er 
býu í trfggjar partar: A, B og C.

Øki A, ið liggur sunnan fyri Føroyar og øki B, ið 
liggur eystan fyri Føroyar, eru uml. 125.000 km2 
hvørt Øki C. ið liggur norðan fyri og vestan fyri Før- 
oyar, er uml. 140.000 km2.

Verkætlanin, ið verður framd við størst møgu- 
ligum fyriliti fyri fiskastovnum, umhvørvi og físki- 
skapinum á økinum, fevnir um seismiskar upptøkur 
eftir siglilinjum, ið samanlagt eru í minsta lagi
12.000 km til longdar. Eftir somu linjum verða har 
afturat gjørdar magnetiskar mátingar og tyngdar- 
mátingar, og serligar seism iskar máúngar í úlknýti úl 
boríholið í Lopra, soncvndar VSP máúngar, verða 
eisini gjørdar.

Umframt verkætlanma í Lopra verða í minsta lagi
7.000 km av seismikki v.m. innsavnaðir í 1994. 
Resún av ú samlaðu verkætlanini verður framd í 
1995.

í úðarskeiðnum, meðan verkætlanin fer fram, hava 
nakrír føroyingar møguleika at verða upplærdir hjá 
Westem Geophysical Corporation, partvfst umborð 
á seismikkskipi, partvíst í London. Har umframt er 
Westem Geophysical Corporation sinnað at brúka 
føroyska arbeiðsmegi og tænastur í tann mun vit cru 
kappingarfør.

Avtalað er við Westem, at Føroya landsstýn fær 
ein part av inntøkunum frá sølu av kanningarúrslit- 
unum.

Landsstýrið hevur vónir um, at hesar kanmngar 
fara at fáa til vega eiu haldgou grundarlag fyri olju- 
feløgini at fara undir veruligar oljuleitingar við Før-
oyar.
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Tað verdur helst hetta skipið, Sea Slar. sum kemur at gera kanningar i  føroyskum sjógvi í  ár. Skipið er sera væl 
útgjprt og hoyrir ál Halliburton-flotan. sum Western herfyri yvirtók.

Pauli Einarson av Tvproyri hevur arbeitt sum maskinstjón við skipunum hjá Western ífleiri ár. Hannfegnast um. 
at felagið hevur fingið uppgávuna og sigur, at felagið uttan iva fer at útvega nógvum føroyingum aftrat arbeiði. 
Har arbeiða í løtuni 20 føroyingar. Her er Pauli saman við Judith Neish. sum hevur ráðgivið føroyingum í  
spurninginum um loyvini. Triði á myndin er Claus Reistrumfrá landsskúlafyrisungini, sum arbeiðir við a tfáa  
føroyingum lcerupláss ol. í oljuvinnuni. Tey trý vlsa okkum eina av seimsiku luftkánónunum. ið verða brúktar av 
eitt nú Westem.

( Lesarabrøv

» G o d  d a g .  D e t  æ  F ø o y a  B a n k i«
(»k«-ið í orðinum »banki« úttalað sum »k«)
Mong flóvnafiu um hjartafi. at 
monopolbankin fekk heitifi 
Føroyi Banki, lí tunt er tafi

btófi. sum ikki er tjúkri enn 
vatn.

Men mangt skal ein kortini

uppliva. EiU av vifiskiftafólki 
tann gamla Sjóvinnubankans 
ringdi týsdagin at fregnast um

eiu kontoavrit. Tá fekk hann 
ein dansktlalandi persón. sum 
so at siga ikki skiltein »skú« av

TíðindasknY

Flaøgdags-
renningin

Eins og undanfarin ár 
skipar feiagið Bragdtð 
fyri renning Flaggdagin 
25. apríl. Byrjað verður 
við Gamla Apotckið kl. 
16.00, men iultakaramir 
møta í Jotoholum (mið- 
býnum) millum kl. 15og 
15.30 at fáa nummar 
handað. LuUøkugjaldtð 
er 20 kr.

Teinurin er 7,2 km. 
fyri tcy cldru og 3,6 km 
fyri tey yngru. Runnið 
vcrður eftir Havnargøtu 
úl á Molan, so út við 
Strond, har venl verður 
við Tórgarðsgøui. Tey, 
sum eru 13 ár og eldri, 
renna runt Essaba og 
rutuna einafcrð aflurat.

meðan tey yngru renna 
niðan á Gamla Apotckið 
og á mál.

011 byrja í senn, og tað 
verða tveir aldursból kar. 
í u' eldra eru tcy, sum cru 
13 ár og eldri, og í tí 
yngra cru tey. sum cr 12 
ár og yngri.

Steypini verða handað 
kl. 16.45 í Jotoholuni. 
Síðsta tilmcldingarfreist 
er lcygardagin 23. apríl, 
sí lýsing í blaðnum í dag.

Bragdið cndar líð- 
indaskrivið við at lcggja 
denl á, at rcnningin cr 
fyri øll, yngri sum eldri, 
og vónar at uppmøtingin 
verður góð.

.........

TILBOÐ YNSKIST
uppá

HØVUÐSREINGERÐ í SMS
Hervið verður høvuðsreingerð av SMS 
boðin út.

Arbeiðið umfatar:

1. Vaska upp og niður í øllum 
gongsøkjum, allar fasadur v.m.

2. Vaska og pussa allar rútar í SMS innan 
sum uttan.

Tilboð kann gevast hvørt sær ella saman.

Nærri fæst at vita við at ringja til Norman 
Egholm, telefon 84041 ella 13041.

S M S

)
føroyskum. Hesin fynspum 
ingur tók vifiskifufólkinum 4— 
S ferfiir so lsnga u'ð at fáa av- 
greitL

Fólkifi, ifi ringdi til bankan, 
vildi ikki lata seg kollrenna. 
men talafii føroyskt -  hvat li. 
Tann nýggja leifislan mátti 
verifi so frxgt at sær komin, at 
hon letur fólk sila t avgreifislu - 
størvum. sum skilir føroyskt.

BRUKTIRI
B ILAR  !
Vit hava fleiri GÓÐAR 
BRÚKTAR BILAR av
ymiskum merkjum til 
sølu._____________

SERA BÍLIGA 
& LAGALIGA

Ynskja tygum at 
sýna/royndarkoyra 
teir, kann hetta av- 
talast á tlf. 18903.

T e l d

v/ Atla Klem Olsen 
Posttxjks 206 
110 Tórshavn 

Fax.: 18703 
TM 18903 88903


