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Tíðindablaðið Sosialurin er við:

Føroyin gar á altjóða 
oljuráðstevnu í N oregi
Flestu av heimsins størstu oljufeløgum og annars feløg við tilknýti til oljuvinnuna hava eyguni vend 
móti Hetlandsrennuni í løtuni. Tað at bretar nú erufarnir at taka upp fyrstu oljuna úr 
Hetlandsrennuni hevur fingið oljufeløg at vísa økinum størri ans enn nakrantíð. Tað, sum áður var 
gitingar og metingar, er nú veruleiki.

í  næstu viku verður altjóða oljuráðstevna í Noregi, og eingin ivi er um, at økið millum Føroyar 
og Hetlandfer at verða nógv umrøtt sum eitt møguligt framtíðar oljuøki. Fyri framhaldandi at 
kunna upplýsa føroyingar um, hvat hendir í hesum spennandi máli sendir Tíðindablaðið Sosialurin 
eitt blaðfólk til Noregs.
Mánadagin fer eitt før- 
oyskt ferOalag á stóra al- 
tjóóa ofjwáOslevnu í Nor- 
egi. í  ferOalagnum eru 
umboð fyrí oljuráðlegg- 
ingamevndina, oljufyrisit- 
ingina, Tórshavnar Skipa- 
smióju. Skipasmiðjuni 
Føroyar, Skipafelagnum

og Statoil. Haraftrat eru 
umboO fyri tveir av 
fjølmiólunum, nevniliga 
sjónvarpiO og TíÓinda- 
blaóiO Sosialin

Á framsýningini, sum 
byrjar týsdagin og endar 
frfggjadagin, eru feløg og 
stovnar, sum hava tilknýti

til oljuvinna kring allan 
heim. Umframt sjálva 
framsýningina við vørum 
og Lænastum veróa eisini 
nógvir fyrílestrar og oróa- 
skifú um oljuspumingar.

Nógv kend olju- og 
orkufólk úr ymsum lond- 
um veróa viO á hesi

ráOstevnuni. Sjálvur Har- 
aldur kongur fer at scta 
stevnuna. Annars fara 
norski forszusráðham n 
Gro Harlcm Brundland og 
norski orkumálaráóharrin 
Jens Stoltenberg at vera 
millum fyrílestrar-hald- 
arnar. Eisini Tim Eggard,

sum er bretskur orku- 
málaráóharri fer al halda 
fyrilestur umframt fleiri 
týóandi pcrónar innan 
oljuvinnu, eitt nú umboO 
fyri nógv av heimsins 
størstu oljufeløgum.

M.a. veróa umboð fyri 
fleiri av feløgunum, sum

bora eftir olju millum Før- 
oyar og Hetland millum 
fynlestrarhaidaramar. Eitt 
nu umboð fyri bæOi BP, 
Amerada Hess, Texaco, 
Conoco Statoil oma.

Seismiskar luuuúngar á 
Lopransfirði Mynda- 
maðurin hjá Tlðinda- 
blaðnum Sosialinum í  
Suðuroy, Rógvi Johan- 
sen. var umborð á Sea 
Star, tá tað herfyri 
gjørdi seisimskar kann- 
ingar á Lopransfirði.
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Statoll “ slarmo- 
•Ifeoslv”
Statoil ætlar sær at gera 
nógv burtur úr føroysku 
gestunum. Settur er av ein 
dagur, har Statoil fer at 
greiða føroyingum frá 
teirra royndum á øllum 
oljuøkinum og fer felagið 
eisini at leggja uppskot 
fram um, hvussu tað 
heldur føroyingar at bera 
seg at nú skjøtil skal setast 
á eina komandi oljuvinnu 
í Føroyum

Tað er eingin loyna, at 
Statoil er eiu av teimum 
stóru altjóða oljufeløgu- 
num, sum liggur framvið, 
tá talan er um at fara undir 
at bora eftir olju á før- 
oyskum øki. Umboð fyrí 
felagið hava vitjað f 
Føroyum og hava sagt 
landsstýrinum frá, at tey 
meta møguleikarnar at 
finna olju f føroyskum øki 
at vera stórar og at felagið 
fegið vil vera við í víðarí 
kanningunum.

Sosialurín, sum hevur 
umboð á ráðstevnuni f 
Noregi, fer f næstum at 
greiða frá mongum av 
leimum áhugaverdu spur- 
ningunum, sum verða 
viðgjørdir á ráðstevnuni 
umframt samrøður við 
fólk í oljuvinnuni um 
nýggja og spennandi olju- 
økið millum Føroyar og 
Hetlaitd.

jan

Seismikkserfrøðing urin 
Turgei er við Sea Siar ( 
hesum døgum Hann 
heldur m.a. at leiðirnar 
við Sandoyarbanka eru 
áhugaverdar. tá tosað 
verður um at ftnna olju. 
Mynd jan

S m yril ø k ir  tú ra ta lið :

Tvær ferðir um 
vikuna til Aberdeen
Kanningar tær sfðstu vik- 
umar vfsa, at rætt er at sigla 
tveir túrar um vikuna til 
Aberdeen framyvir. Sfðsta 
vetur var dekkið á Smyrli 
fult á nógvum túrum, og 
tørvurin fyri flutningi av

farmi er so mikið nógv økt- 
ur f mun til sfðsta vetur, at 
neyðugt verður at sigla tvær 
ferð um vikuna. Umframi 
at kunna bjóða farmaflyt- 
arum traditionellan flutn- 
ingshátt, kann Smyríl eisini

bjóOa tlummg við trailarum. 
sum er skjótasti møguleiki 
fyrí at fáa farmin fluttan til 
móttakaran og verður 
góðskan á vøruni tí tann 
best møguliga. Flutnings- 
hátturín við Smyrli er blivin

væl umtóktur. og má tí hes- 
in flutningshátturín vera 
rættur. Viðskiftafólkini hava 
altfð rætt.

Ein serligur fyrimunur við 
broytingini -  har seinri 
vikutúrurin hevur fráferð 
fríggjadag -  gevur fiskaút- 
flytarum møguleika at ar- 
beiða feskfiskin her f land- 
inumeindag meiraenn hig- 
artil og kortini fáa fiskin á 
útlendska marknaðin mána- 
morgun. Fyrri vikutúrunn 
við fráferð týskvøld gevur 
føroysku virkjunum møgu- 
leika at arbeiða meira støð-

ugt. Tað er til fyrímuns hjá 
arbeiðsfólkunum á virkjun- 
um og gevur virkjunum 
betri fíggjarligar arbeiðs- 
umstøður.

Fyri ferðafólk verður tað 
ein stórur bati at fáa dupult 
so nógvar fráferðir at velja 
fmillum, og metir SL at ser- 
liga útlendsk ferðafólk, ið 
vilja vitja Føroyar koma at 
taka væl undir við hesuin 
betraðu møguleikunum, tf 
vanligt er, at eitt nú bretum 
dáma væl at gera stuttar 
ferðingatúrar -  kallað 
„Short break" -  so nú kunnu 
bretar gera snarferðir til 
Føroya.

Fyri at tryggja tað fíggj- 
arliga grundarlagið verða 
Suðuroyar-leiðin og Aber- 
deen-leiðin samskipaðar. 
Hetta merkir, at Smyril 
leggur a( á Drelnesi bæði á 
veg til og ffá Aberdeen. Á 
veg av Havnini suður á 
Drelnes og á veg av Drel- 
nesi norður til Havnar verða 
túramir hjá Smyrli at rokna 
sum innanlanda túrar — f 
staðin fyrí túramar hjá 
Teistanum. Tað verður eing- 
in orsøk hjá innanlanda 
ferðafólki at stúra fyri um 
pláss verður umborð á 
Smyrli. Smyril hevur siti- 
pláss til 350-400 fólk um- 
ffamt kømur. Á dekkmum 
verður pláss fyri persón- 
bilunum til og úr Suður- 
oynni, tí fleiri trailanr til 
Aberdeen koma umborð á 
Drelnesi og skulu f land 
afturá Drelnesi áheimferð- 
ini. Harumframt er pláss 
fyri persónbilum á bilhyll- 
unum. Skuldi borið so á, at 
Smyril vegna veður verður 
nógv seinkaðurá heimferð- 
ini. liggur Teistin klárur og

kann sendast til Havnar. 
Sama er, tá serlig viðurskifti 
gera seg galdandi, har tørv- 
ur er á flutningi á heilt stór- 
um tali av ferðafólki millum 
Suðuroynna og Havnina.

Viðvíkjandi spumingin- 
um um manningarviður- 
skifti skal sigast. at í dag 
hevur SL 2 1/4 manning 
tilsamans knýttað at báðum 
skipunum. Eftir nýggju ætl- 
anini verða tilsamans 2 1/2 
manningar. Men hóast hetta 
verður lønarkostnaðurin til- 
samans tann sami. Spart 
verður nakað av yvirtíð 
sunnudag, so árslønin hjá 
hvørjum fólki verðureitt vet 
minni -  men hin vegin 
koma fleiri fólk í arbeiði. 
Fyri at manningamar ffam- 
haldandi skulu fáa frívikur 
og ikki vera til skips út í 
eitt, verða manningarnar at 
skifta millum skipini.

Fyrri túrur verður soleiðis: 
fráferð Tórshavn týsdag kl. 
17.30 ogDrelncs kl. 20.30. 
Komið verður til Aberdeen 
mikudag kl. 16.30, og farið 
verður úr Aberdeen kl.
09.00 hósdag. Komið verð- 
ur á Drelnes frfggjadag kl.
06.00 og Tórshavn Id. 
09.15.

Seinni túrur verður so- 
leiðis: fráferð Tórshavn 
fríggjadag kl. 10.30 og 
Drelnes kl 13.30. Komið 
verður til Aberdeen leyg- 
ardag kl 09.30, og ffáferð 
kl. 19.00. Komið verður til 
Drelnes sunnudag kl. 16.00 
og Tórshavn kl. 19.30.
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