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Watson
riggar til
Skipið liggur enn í Lerwick,
men Watson savnar sær
stuðul í Týsklandi

S e is m ik k s k ip id u n d ir F øroyum :

Styggir upsan
Nærri enn fyra fjórðingar frá seismikkskipinum fáa snellubátarnir ikki livandi. Upsin órógvast av seismikkskotunum
Hetta er fyrsta greinin av
euii langan røð. sum kann
fcvnaumtey næstuSOárim,
verður olja funnin f føroysku undirgrundini. í hesi
vikuni eru førovskir fiskimcnn fyri fyrstu feið vorðnir órógvaðir av oljuvinnu.
hóast hendan enn iiggur í
vøgguni og ben taian er um
forkannmgar.
Amerikanska seismikkskipið frá felagnum Westem hevur seinastu u'ðina
skouð seismikk í kanunum
á Føroyabanka.
Føroyskir bátar hava
roynt á hesi lciðini seinasui
dagamar, serliga línubátar,
men eisini snellubátar, sum
ikki hava íslandsloyvi.
Vit hava tosað við skiparan á einum av snellubáti
og hann grciðir soleiðis frá:
- Sunnudagin byijaði
dagurin gott Tað skrivaði
væl og vit høvdu drigið
6000 pund á middegi. Men
so sóu vit seismikkskipiðog

vit mistu kennið. Vit vóru
ongantíð næm cnn fýra
fjórðingar frá skipinum,
sigur hann.
- Vit royndu allan dagin
og hóast skriftin var góð á
ekkoloddinum. so kcndi vit
hann næstan ikki aftur. Frá
middcgi og til vit góvust
seint á kvøldi høvdu vit
drigið 800 pund. Tað er
ongin iv i um al seismikkskotini hava orógva upsan.
Hann tók í hvussu er ikki,
sigur skiparin.
- Mcn tað er løgið, vit
hoyrdu línubátamir, men
lað tyklist ikki sum teir
órógvaðust av seismikkskipinum. Teir fingu fisk.
hóast teir settu har seismikkskipið
arbciddi.
Fiskunn tekur í agn, hóast
skotið verður seismikk.
sigur hann.
- Annars vóru føroyingamir umborð á óførir at siga
línubátunum frá, hvar skip-
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iðarbciddi. Taðerskjóttat
línubátamir missa rciðskap, seta tcir at skipið
arbeiðir, sigur hann.
Tveir føroyingar em
umborð á seismikkskipinum. Teueru Jan Knstotfersen úr Havn og Jóhan
Simonsen úr Vestmanna.
Tcirra uppgáva er, at vera á
brúnni og siga føroysku
skipunum tra hvussu scismikkskipið arbeiðir.

Scinast vit frættu lá
skipið hjá Paul Watson,
’Whales Forcvcr*4framvegis í Lcrwick. Enn var
onki umvælingararbeiði
farið fram og hcldur ikki
var støða tikin til um
skipið skuldi umvælast i
Lerwick, ella um tað
skuldi halda leíðina til
Aberdeen. Har varð roknað við størri pressuumtalu.
Paul Watson sjálvurer
farin til Týsklands at
savna sær stuðul. Høvuðsvápnið hjá Watson í
stnum livibreyði at verja
hval eru fjølmiðlamir.
Men Watson hevur ikki
havt
fjølmiðlamar
rættuliga við sær í seinastuni. Hann hevureinki
rós fingið í Bretlandi,
heldur ikki úr USA fyri
seinasta avrikið í Norðumoregi. Harbreyt Watson allar hugsandi lógir

fyri sjófarandi, hcldur
ikki týdningarmiklasta
regluna á sjónum, at
halda av. Hann rcndi
inní bakborð á norska
vaktarskipinum ”Andesnes“ og í bakborði
lýsir sum øllum sjómonnum kunnugt rcyða
latcman.
Watson kemur til Føroyar. Hctta hevur hann
boðað bretskum fjølmiðlum frá. Gnndamannafclagið
hevur
fingið fleiri fyrispumingar í samband við
grindadráp frá útlendskum fjølmiðlum. Roknað
verður við at heimspressan vcrður á staðnum,
fer Watson al gera um
seg íFøroyum. Fnðaligt
verður neyvan tá Watson kemur hendanvegin.
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ÓLAVSØKU CRUISE
við NORRONU
25. - 27. juli

V ita um
tru p ulleikan
Vit losaðu við Alcksandur Chrisúansen, fiskifrøðing á Fiskirannsóknarstovuni.
Hann sigur at trupulleikar
hava verið aðrastaðir í
heiminum av seismikkkannmgum. Eitt nú góvu
seismikkkannningar í Hardangerfjørðinum í Noregi
herfyri nógva umtalu og
fiskimenn vóru ónøgdir.
- Trýstbylgjumar frá tá
seismikkur verðir skoún
órógva fiskin. Tí er neyðugt
við reglugerð um hvussu
Ulíkar kanningar verða
gjørdar, tílík reglugerð
finnst, sigur hann
Seismikkskipið
hevur
skoúð seismikk kring Føroyabanka. men teir eru ikki
komnir inná bankan, tcir
slcppa ikki nærri enn inná
ciuávístdýpið.
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