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Áhugaverd
oljusending
í sjónvarpi
Sunnukvøldið fer sjónvarpsmaðurin Tróndur
Djurhuus at grciða føroyingum frá tí nýggjasta í
oljuvinnuni hjá næstu
grannum okkara. Scnding-

in, sum varir í ein tíma,
fer víða um fyri síðani at
enda her hcim a á
k lc ttu n u m ,
har
sjónvarpsmaðurin tosar
við ymsar føroyingar, ið

hava tilknýti til oljuspumingin so clla so.
Sjónvarpið var við á
stóru altjóða oljuráðstcvnuni í Stavangcr hcrfyri, og
har varð høvi hjá sjónvarpsmanningini at hitta
mong lyklafólk í oljuvinnuni umframt at síggja
alt lað nýggjasta, sum cr
frammi í hcsi ómclaliga
stóru vinnugrcin.
Vit fara hcr at fáa cina
kcnslu av, hvat tað er fyrí
ein hcilt nýggj vcrð, sum
eisini kann gcrast verulciki hcr hjá okkum. Alt cr
so stórt so stórt ikki minst
pcningaupphæddir, ið arbcitl verður við.
Oljuvinnan í Norcgi og
Brcllandi, ið cr tann, sum
kanska hcvur mcst áhuga
hcr um okkara lciðir, er
nýggj fyri okkum, mcn
fyri norðmcnn og bretar
hcvur hcnda vinna væl og
virðiliga traðkað sínar
barnaskógvar. Tað cru
næstan 30 ár síðani, al
oljuvinnan lók seg upp hjá
næstu grannum okkara.

Nærkast
Nú tosað verður um olju
stutt frá føroyska markinum vcrður hcnda vinnan
bráddliga mcira ítøkilig
Edmund Joensen, løgmaður og "undirgrundarmálaráð- fyri okkum føroyingar. Og
harri" her við tí fyrstu oljuni - í Svf-studionum. Mynd útviklingurin í hesi vinnu
kalmar
hevur verið so øgiligur, at

Ein heldur óvanhg "uppstilling" í SvF-studionum í Vørðsluni. Tróndur Djurhuus
hevur dragsað fleiri oljutunnur innar og letur m.a. løgmann og Johan Mortensen
kjakast um eina komandi oljuvinnu. Mynd kalmar

Teir báðir, løgtingsmaðurin Bjørn á Heygum og blaðmaðurin Jan Miiller i kjaki í
SvF sunnukvøldið. Vit fáa al síggja, hvør heldur mest fast við síni sjónarmið.
Tróndur Djurhuus er vertur. Mynd kalmar

tað, sum varð óhugsandi
fyri bcrt fáum árum
síðani, cr í dag vcruleiki.
Taka vit stóru dýpini
m illum F øroyar og
Hetland, so var tað mctt
sum “galimatias” í hcila
tikið at hugsa um cina
oljuvínnu á hcsum lciðum
fyri bcrt fáum árum
síðani.
Nú er øðrvísi. Tíðin er
við at fara frá teimum
risastóru kolossunum, sum
boripallarnir eru. Nú
kunnu scrstøk skip og
brunnar á havbolninum
gcra arbciði. Og fyri eina
tjóð sum Føroyar, har vit
ciga royndar sjómenn,
verður hcnda vinnan
bráddliga meira viðkomandi.
Scndingin cr“kryddrað” við prátum tvørlur
um flciri oljutunnur, har
nakrir føroyingar siga sína
hugsan. M.a. fara vit at
hoyra og síggja, hvat løgmaður, sum umsitur oljumál hevur at siga. Hevur
alt hcila skund clla skulu
vit taka tað róligl! Hetta
eru spumingar, sum løgmaður fcr al viðgcra saman við Johan Mortcnscn,
ncvnarlimi í Føroya Oljuídna og ein av icimum.

sum hcvur víst cini komandi oljuvinnu stóran ans.
Tað cr ncyvan ov nógv
sagt, al hann tclisi millum
tcirra, sum halda, at tað
gongur ov seint.

Marknatrætan
Eisini fara blaðstjórin á
Sosialinum, Jan Mullcr og
løgtingsmaðurin Bjørn á
Hcygum at kjakast. Og tað
tcir tosa um er marknatrætan við bretar. Bjøm á
Hcygum hevur borið fram
í bløðunum, at málið hevur skund, og verður tað
ikki heill skjólt loyst við
samráðingum, so mugu vit
fara til Haagdómslólin.
Jan Múller haraflurímóli
hcldur, at vit eiga at hava
tol og troyta allar samráðingarmøguleikar, áðrenn stig verður tikið til at
fara til Haag.

Eisini leiðarin á oljufyrisitingini, Martin Hcinesen er við í sendingini.
Hann grciðir frá, hvussu
gongur við scism isku
kanningunum o.ø.
Samanumtikið ein sera
áhugaverd scnding og ikki
minst viðkom andi, nú
stóra amerikanska oljufelagið Amcrada Hcss hevur
kunngjørt, at tað eisini
hevur funnið eina stóra
oljukeldu við føroyska
markið.
At tann fyrsta stóra
ráðstevnan um úlviklingin
í økinum vestan fyri Hctland verður hildin í Aberdcen dagin eftir hesa sending gcr hana ikki minni
áhugavcrda og aktuella.
A umrøddu ráðstevnu
eru fleiri umboð úr Føroyum.
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F L E T T IN G
Eg bjóði mærtil at flettafyri fólk í Havn.
Prísur: lomb 150 kr., veð rar200 kr.,tó
alt eftir stødd. Við í prísinum er eisini
vasking av vembrum.
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