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Góðar /  
vónir at 
finna olju

-  Landsstýrið hevur arbe'rtt bæði skjótt og væl, nú 
t i t  hava ynskt a t kanna, um olja oggass er i  
grundini. Aðrastaðnihevði tað t i t  hava klarað tikið
fleiri ár, segði William D. Auble, varastjóri hjá - 

ern umborð á seismikkskipinum í gjár

V! ^
Borgarlig lønarlækking:

Syndrar 
okkara 
samfelag
Hetta sýna beiskar roynd- 
ir úr New Zealandi
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Fyrikomandi ogfryntlig var manningin umborfl á Sea Star. tá feroyingar vitjaflu umborfl. Mynd kalmar

William D. Auble. varastióri hiá Western í  London:

Landsstýrið gjort 
eitt gott arbeiði
-Eg kann ikki lata vera við at takka føroyska landsstýrinum fyri at hava gjørt eitt 
sera dygdargott arheiði. Tað hevur arheitt hceði skjótt og væl, nú tit hava ynskt at 
kanna, um olja og gass er í  undirgrundini. Vit hava arheitt kring allan heimin og 
samanborið við royndirnar vit hava havt fleiri staðni hevur tað gingið sera skjótt at 
koma í  gongd her. Aðrastaðni hevði tað, sum tit hava klárað upp á nettiliga stutta 
tíð, tikið fleiri ár.

M.a. hcsi rósandi oróini 
hevði varastjórin hjá 
heimsins størstu seismikk- 
fyriløku, Westem í Lond- 
on, William D. Auble at 
bera landsstýrinum. tá

hann takkaði fyri at hava 
fingið uppgávuna at kanna 
føroysku undirgrundina 
og beyð meira enn hundr- 
a ð  i n n b o d n  um 
føroyingum vælkomnum

umborð á eitt av nýggjastu 
skipunum hjá fclagnum.

Westcmskipið Sea Star 
kom á Havnina hósdagin 
og høvdu føroyingar høvi 
at vitja umborð allan

fríggjadagin. Millum tey 
mongu innbodnu vóru 
Tuntmas Arabo og Bergur 
Jacobscn, landsst ýrismenn 
um fram t umboð fyri 
v innu lív ið , po litisku  
flokkarnar, feiøg og 
stovnar.

Fegin
William Aublc var scra 
fegin um, at Wcstern 
hcvði fingið uppgávuna 
frá landsstýriruim at kanna 
undirgrundina. Hann metli 
hctta sum citl stórt álil á 
arbciði hjá fclagnum og 
helt fyri, at tcir vildu gera 
alt fyri at kunna nøkta 
føroyska ynskinum um al 
fáa sum mest at vita, um 
møgulcikar eru til steðar 
at finna olju og gass í 
undirgrundini.

-Vit hava meira enn 60 
ára royndir á hesum øki 
og eru í dag størsta 
fyrítøka av sínum slag. Vit 
eiga heimsins størsta og 
b e s t  ú t g j ø r d a
seismikkflota og Sea Star 
er eitt av teimum bestuBlaðstjórin á Sosiatinum tosar her vifl skiparan á Sea Star. Garrett Dowcit

fíergur Jacohsen. landsstvris 
maður um \Yestern-”vitian,,:

Vegamót í 
føroyskum 
vinnulívi

Fproya Oljuídnaflur var vcelumboflaflur umhorfl
á Sea Star. Mynd kalmar

-Vitjan tykkara í dag og 
arbcíði lykkara komandi 
mánaðimar kann gcrast 
c i t t  sc ra  týð an d i 
vcgamól í føro>skum 
vinnulívi og fyri alla 
føroysku tjóðina sum 
hcild. Tit skulu vcra 
hjartaliga vælkømmr 
higar og vónandi kunnu 
vit fáa eill gott sant- 
arbciði.

M.a. hctta segði 
Bcrgur Jaeobscn, lands- 
slýrismaður, tá hann 
vcgna landsstýrið bcyð 
W esternskipinum Sca 
Star og manning tess 
hjartaliga vælkomm til 
Føroya. Hetta hcndi 
fríggjadagin, tá umlcið 
100 føroyingar vórðu 
bodnir umborð at síggja 
hctta eitt av hcimsins 
m est f ra m k o m n u  
scismikkskipum.

Landsstýrismaðurin 
bað amenkanska felagið 
fara hugagott til verka 
og fáa nokur positiv úrs- 
liL í mcðan vildi lands- 
stýrið gera all fyri at 
fyrireika cina komandi

oljuvinnu eilt nú skipa 
fyri tí neyðuga lógar- 
karminum, sum cr so 
týðandi partur av cllum 
grundarlagnum  undtr 
eini sltkari vinnu.

Bcrgur Jacobscn vísti 
lil orðatakið hjá Storm 
P, um at tað er ringl al 
spáa og scrliga um fram- 
tíð ina . V ið hcsum  
orðunum vcndi hann sær 
til teir føroyingar, sum 
hava vcrið f so ótolnir 
eflir at koma í gongd við 
kanningunum av undir- 
grundini.

-Nú Westcmskipið cr 
komið dugir hesi fólk at 
skilja, at vit í landsstýrí- 
num hava arbeiu bæði 
miðvfst og seriøst við 
hcsum stóra máli og nú 
bíða vit so eftir úrslit- 
inum av kanningunum.

Bergur Jacobscn hcil- 
saði manningini á Sea 
Star frá Maritu Pctcrsen, 
løgmanni, sum er f ís- 
landi f sambandi við 
tjóðarháu'ðina fyri sjálv- 
stýrí íslands.

jan

útgjørdu sicipunum til 
cndamálið.

Wcstcmstjórin vfsti á, 
at tcir hava arbcilt allan 
knøtun runt frá Alaska til 
Mexico, frá Norðsjónum 
til Pcrsiska Golfin og nú 
vóru teir loksins komnir 
úl Føroya, sum hann meui 
at vcra eiu  spennandi 
fram tíð a r  øki fy ri 
møguligarí olju og gassi.

Góðar vónír
•Vit hava góðar vónir men 
føroyingar mugu ikki

gloyma, at í Saudi Arabia 
máttu tcir gera hcilar sjcy 
royndarboringar, áðrcnn 
teir funnu otju. So tit 
mugu hava tol - ímeðan 
fara vit ti vcrka við hesa 
spcnnandi uppgávuna. 
Fyri framman liggur eiu 
stórt og strævið arbciði og 
bíðar cftir okkum. Vit fara 
nú í gongd og vónandi fáa 
vit eitt gou samstarv við 
føroyingar segði William 
Auble á samkomuni um- 
borð.

jaa
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Westernfólk umborð á Sea Star:

Góðir møguleilcar 
al finna olju her

fir  wørdu eina "testlinju” sunnanfyri fyri at royna úi%erðina. M\nd katmar

Nógv hcndir á. ai olja 
í in s i  i tø ro y sk u  
ainiirgrundini. Heua var 
grciða svarið vit fingu frá 
Wcstern-fólki umborft á 
scismikkskipinum Sea 
Star fríggjadagin. Bretsku 
funđini bcint við føroyska 
markið og seismiskar og 
magnctiskar kanningar, 
sum eru g jø rdar á 
føroyska økinum bcnda á, 
at tað uttan iva finnast 
stórar oljugoymslur á 
føroyskum øki. Spum- 
ingurin er bara júst hvar

hesar govmslumar eru og 
hvussu stórar tær eru.

í oljuverðini vcrður 
tosa um “clafantar”, tá lal- 
an cr um ómetaliga stórar 
oljukclđur. Og júsl hetta 
orðið verður oftani nevnt, 
tá losað vcrður um før- 
oyska økið, hóast eingin 
enn - í hvussu so er ikki 
almcnt - hevur lagt nøkur 
prógv fram, sum vísa, at 
olja er til steðar.

Tað cr so nctlup upp- 
gávan hjá Western al 
kanna, um umsiøður eru

fyn. at oija kann verða 
goymd í føroysku und- 
irgrundini. Wcsternfólk 
siga, at scismisku kann- 
ingamar, sum longu eru 
gjørdar á føroyskum øki, 
síggja lovandi út.

-Vit høvdu neyvan 
heldur brúkt 7 mill. kr. um 
mánaðin komandi mán- 
aðimar fyrí at kanna før- 
oysku undirgmndina, um 
vit ikki hildu, at her er 
okkurt at finna sigur geo- 
fysikkarin Turgay, sum 
hevur ábyrgdina av

'jálvari dataviðgcrðini 
umborð á Sea Star. Hann 
hcvur áður verið her og 
heldur fyrí, at tað sær sera 
ljóst út. Hann vísir scrliga 
til fundini breLsku megin 
markið og annars til tær 
kanningar, sum eru gjørd- 
ar her um leiðir.

Føroyar spennandí økí
William Auble, varastjórí 
hjá Western í London 
heldur eisin i møgu- 
leikarnar vera góðar at 
finna olju, hóast tað mugu

boringar til fyri at kunna 
siga nakað við vissu. 
Scismisku kanningarnar 
fara ikki at siga um olja er 
her, mcn um umstøðumar 
at finna olju eru tilstaðar 
ella ikki.

Hann sigur við Sosial- 
in, at Føroyar eru eitt sera 
spcnnandi øki at kanna, nú 
flestu onnur øki í hesum 
partinum av verðini eru 
liðugt kannað. Hann legg- 
ur dcni á, at hctta møgu- 
liga bcrt er byrjanin til eitt 
longri og spennandi 
samarbciði. Tí um fyrstu 
úrslitini eru góð so skal 
støða lakast til. um farast 
skal víðari við 3 dimen- 
sioncllum kanningum.

Teir hava arbciu í 15- 
20 ár í Norðsjónum og 
hann útilokar ikki, at eitt 
samarbciði við føroyingar 
kann fara al vara eins 
leingi, um olja finst her.

William Auble sigur, at 
talan cr um eina sera 
torføra jarðfrøði her við 
Føroyar og mcgna teir at 
klára fáa “bilbukt” við 
hana, so liggja her sera 
stórir møgulcikar.

Vit frætta annars, at 
útgcrðin, sum Wcstem í 
dag hevur, cr so mikið 
framkomin, at tað er einki 
til hindurs fyri at fáa 
góðar upptøkur frá 
lø g u n u m  u n d i r  
Ivrcnltimim

Westemstiórin er íkki í

iva um, at føroyingar hava 
valt tað rætta felagið úl at 
gcra hcsar kanningar.

Vit eru nr. 1.
-Vit eru nr. 1 í verðini og 
vit skulu gera alt fyri at 
koma til góð úrslit.

Hann sigur annars, at 
oljufeløginí vfsa teirra 
kanningum sera stóran á- 
huga.

Upp á fyrispuming um 
vit kunnu rokna við at 
finna olju”elefantar “ við 
Føroyar tvs. risastórar 
oljukeldur sigur Aublc, at 
hclla er nakað, sum øll í 
oljuvinnuni ynskja, tí 
hesir gerast færrri og 
færrri. So er tað nakað. 
sum vit heldur ynsktu, so 
var tað at finna nakrar 
s lík a r  e le fa n ta r  á 
føroyskum øki. Fundini 
við Hctland boða frá 
góðum lcggur hann aftrat.

W estern er annars 
sinnað til at gera alt fyri ai 
fáa føroyingar í arbeiði í 
oljuvinnuni og fara teir 
eisini at royna at fáa 
teimum pláss umborð

Aublc sigur at enda, at 
tey fyrstu úrslilini frá 
kanningunum kunnu fyn- 
liggja fyri nýggjár. Æt- 
lanin cr næstu fýra mán- 
aðirnar at savna inn daia 
og so ganga einir tveir 
mánaðir við dataviðgcrð.

jan

Atli Dam. tingmaður:

Skilagóð avtala 
um seismikkin
Millum mongu innbodnu 
gestimar umborð á Wes- 
tcm-skipinum 
fríggjadagin var eisini 
maðurin, sum skrivaði 
undir avtaluna við danir 
um y v ir tø k u  av 
undirgrundini og sum har- 
% <ð ruddað' «Ióð fyn

teimum kanningunum, ið 
hcimsins størsta seismikk- 
fyritøka nú fer undir, 
ncvniliga fyrrvcrandi løg- 
maður Atli Dam.

Vit spurdu Atla Dam, 
hvussu lað kennisl nú 
minni enn tvey ár eftir, at 
hcnda avtala varð gjørd

við danir, at vera umborð 
á skipinum, sum komandi

t ' r a m h a l d  á  s í f íu  2 8

Atli Dam var millurn 
fyrstu politikararnar at
viia-unitxrrf


