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Fyrireika seg upp á komandi oljuvinnu:

Trygd í hásæti
Felagið Føroya Oljuídnaður er so smátt farið at fyrireika
seg upp á eina komandi oljuvinnu. Hósdagin hevði felagið
fund við umboð fyri útlendsk oljufeløg um m.a. trygdina

Svein Larsen og Kai Nielsen frá Statoil greiða frá. Mynd jan

Hóast vit enn ikki vita, um
olja er í føroysku undirgmndini, so hevur tað
nógva virksemi við markið
og góðu vónimar um at
Finna olju hcr hjá okkum
fingið feløg hcr á landi at
fara undir at fynrcika seg
upp á eina oljuvinnu.
Eiu av hesum fcløgum er
Føroya Oljuídnaður. Felagið umboðar partar av føroyska vinnulívinum, fakfeløg o.o.
Hósdagin hevði felagið
fund við umboð fyri norska
oljufelagið Statoil.
-Hetta var ein sera góður
fundur. Umboðini fyn Statoil kunnaðu okkum um
sínar ætlanir, og hvat tey
kundu hugsað sær í sambandi við einakomandi føroy skaoljuvinnu sigurcin av
ncvndarlimunum
Johan
Mortcnsen.

Hann sigur, at á fundinum
varð trygdin í oljuvinnuni
umrødd. Hetta cr ein av
tcimum
týdningarmcstu
spumingunum, tá farið
verður undir at fyrircika seg
upp á eina oljuvinnu.
Hcr var
scrstakliga
brandskúlin við Áir umrøddur. Johan Mortcnsen
hcldur, at hcsin skúlin kann
fáacin týðandi lciklut, tá tað
snýr seg um at lúka
treylimar at arbciða í eini
komandi oljuvinnu.
-Vit losaðu um, hvussu
ein slíkur skúli kann útbyggjast til at taka ímóli
avbjóðingunum, sum eina
oljuvinnu er. Eisini varð
tosað um, hvussu vit kunnu
brúka danskar skúlar og fáa
samstarv við teir sigur
Johan Mortenscn.
Statoilumboðini,
sum
koma frá donsku Statoil-

skrivstovuni, buðu sær
annars á fundinum til at
skipa fyri einum skeiði fyri
føroyskum vinnulívsfólki
um, hvørji arbciðspláss
kunnu koma upp á tal í eini
komandi føroyskari oljuvinnu.
Eisini varð víst á lýdningin tað hevur, at føroyingar ikki gcra somu mistøk
sum norðmenn, tá tað snýr
seg um at byggja støðir
(basar) á landi til at tæna
eini oljuvinnu.
Her hava norðmcnn gjørt
tað mislakið at byggja eiu
alt ov stórt tal av "basum"
við tf í huganum at skapa
arbciði úti kring landið.
Føroyingar eiga ikki at
byggja ov nógvar slflcar
støðir, men royna at finna
eiu pláss, sum burturav tekur sær av at veita umrøddu
tænastur til eina oljuvinnu.

Hcr er scrliga talan um eina
góða havn og nógv pláss á
landi at lcggja upp útgerð
ol.
-Eg haldi vit eiga at fylgja
væl við royndunum hjá
øðrum, solæra av teirra
mistøkum sigur Johan Mortenscn.
jan

B ren n ivín
Hevði eg fingið fatur ( tann
sum uppá brennivínið fann,
giftin sum hevur oyðilagt meg
eitt nervavrak nú eri eg.
Hús og heim eg havi mist
takka verið Satans gift,
sjúkur maður nú eg eri,
aldri frískur eg aftur verði.

Útleiguamboð
Kompressarar
Borímaskinur
Brekkarar
Borar/Meitlar

Hetta er ein ávaring til tín
smakka aldrin brennivín.
Alt eg hevði, eg havi mist
eisini tú kanst gerast alkoholist.

Slangur

Vibratorar
Forskalling

Hátrýstreinsarar
Fæ st til leigu.
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G ráin
H vl stendur tú inni í mjørkakóv
og rínur ringur um málið:
hví knarrar tú alsamt um tungufjófi,
sum aðrir evna á váli?
H ví gongur tú inni í mjørkakóv,
so speiskur, lúrin og smeðin;
hví leggur tú eftir teg hulduslóð,
har aðrir stríðast á degi?
H ví reikar tú inni í mjørkakóv,
tú huldumaður við gyklum;
man tala hin grái til Føroya tjóð,
sum býr her úti íbygdum ?
Og talar tú grái til Føroya tjóð,
sum býr her úti í bygdum,
so stíg tú fyrst stinnur úr mjørlcakóv,
kom so við ráðum og dygdum.
Sjúrður Gullbein
Nevndin ( Føroya Oljuídnaði á fundi við umhoð fyri Statoil Mynd jan

