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Hendrik Old• skim ri løetinesmaður:

Oljuvinnan kann 
fáa stóran týdning 
fyri Suðuroynna
Amenkanska seismikk- 
skipið Sea Star arbciðir nú 
sunnan fyri Føroyar. Sosi- 
alurin hevur frætt, at tað 
hevur gingið væl higartil 
ikki minst orsakað av tí 
góða veðrinum. Annars 
hava teir á Sea Star eisini 
gjørt kanningar á Loprans- 
firði. Hcsar kanningar 
vórðu gjørdar stutt eftir, at 
skipið kom til Føroya.

Ein av teimum, sum 
nýtti høvi al vitja umborð 
á Sea Star, meðan tað 
g jørdi kann in g ar á 
Lopransfirði og annars 
vitjaði á Vági var Henrik 
Old, skipari og løgtings- 
maður. Hann var umborð í 
einar fimm tímar, mcðan 
leir skutu seismikk inn 
eftir og úteftir Loprans- 
firði.

Henrik Old sigur við 
Sosialin, at hann varð sera 
væl móltikin umborð og 
har fekk hann all at vita 
um arbeiðið, kanningamar 
og um vcrkællanina ann- 
ars.

-Eg kann bcrt siga, at 
her er ikki talan um at 
krógva nakað. Teir vóru 
sera blíðir umborð og 
svaraðu eisini øllum teim- 
um spumingum eg hevði. 
Eg varð vístur runt í 
hvørjum króki av skip- 
inum, bæði á brúnni, í tí 
stóra teldurúminum og 
niðri á arbctðsdekkinum, 
har tetr skutu við luft- 
kanónum.

Til gagn tyri 
okkum ell
Henrik Old, sum all sftt 
lív hevur arbeitt á sjónum, 
vónar, at lað fer at bera til

Hetta vísir bara, at vit so 
smáu eru famir inn í hesa 
vinnu.

Henrik Old hevur í 
arbeiði sínum í Norð- 
sjónum eisini nógvan

kcnnskap til oljuvinnuna 
har. Hann sigur, at nógv er 
broytt og í dag er 
oljuvirkscm ið ikki til 
sam a am p a  fy r i  
fiskivinnuni, sum tað var í

at fáa eina nýggja vinnu, 
soleiðis at samfelagið ikki 
bara verður bundið at 
fiskivinnuni. Hann ivast 
ikki longur í, at okkurt er í 
undirgrundini, sum kann 
fara at vera til gagn fyri 
okkum øll.

Og hann dylur ikki 
fyri, at vcrður olja funnin 
sunnan fyri, so verður tað 
kanska fyrst og fremst 
Suðuroyggin, sum fer at 
koma f fokus. -Vit liggja 
væl fyri f so máta, men 
tað er greitt, at vit mugu 
eisini ansa eftir. at henda 
nýggja vinnan ikki heilt 
tekur yvirhond, soleiðis at

skilja, at øll onnur virði 
detta niðurfyri.

Henrik Old ivast ikki f. 
at føroyingar fara at vera 
fiskimenn f framtíðini 
eisini, mcn harfyri er tað 
bara gott, at vit fáa fleiri 
bein at standa á. Hann 
minnist annars, hvussu tað 
var f Hetlandi, áðrenn 
oljan kom. Við hesum f 
huga kann hann eisini 
ímynd sær gongdina f 
Føroyum og serliga f 
Suðuroynni í framu'ðini.

Hann fegnast annars 
um. at føroyingar longu 
hava fingið arbeiði um- 
borð á seismikkskipiniyn.

Eui av maiWingim visir Henrikii trumluna viO tí langa kaOalinum

Henrik Old úli á brúgvavonginum á Sea Star á Lopransfirði

sitingini fer at megna at 
stýra gongdini.

-Eg haldi eisini, at tað 
er sera týdningarmikið, at 
tað eru ábyrgdarflokkar, 
sum stýra hesi vinnu í 
Tingancsi. Sjálvur haldi 
eg, at Marita Petersen, 
løgmaður hcvur vísl slórt 
hcgni og skil f tf. sum 
higartil er farið fram.

Hcnrik Oid heldur eis- 
ini, at vit kunnu fáa nógv 
burtur úr teimum hjávinn- 
um, sum koma í kjalar- 
vørrinum á eini oljuvinnu. 
Hcr hugsar hann ikki 
minst um skipasmiðjumar, 
og nú tá góð skipasmiðja 
er f Vági og teir hava 
nógv gott fólk, so kann 
tað koma at skapa nógv 
virkscmi har á plássinum.

-Vit sfggja tað longu 
nú. Skipið, sum hevur 
verið við bryggju í Vági. 
er eisini við at birta upp- 
undir virksemi f sambandi 
við havnagjald, keyp av 
provianti. fcrðing og 
gisting osfr.

Hcnrik Old vónar, at 
tað fer at ganga teimum á 
Sea Slar væl og ynskir 
teimum góða eydnu við 
arbciðinum.

jan
byrjanini.

Tó heldur hann, at vit 
føroyingar eiga at vcra 
sera vamir, tá tað snýr scg 
um at menna eina fram-
leiðslu. solciðis at hon myndir Rógvi Johansen
ikki fer at skaða
umhvørvið. Hann vísir við
hcsum til stóra arbeiði hjá
oljuráðleggingamcvndmi,
og vónar hann. at hcnda
nevndin saman við fyri-
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