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Fakfeløg
um
s k a t ta -
ly f t in i:

Ikki talingur 
um lønar- 
niðurskurð
samgom’usKjatw teggur upp tu at jaKjeiøgmt skuiu ganga 
við til lønarlækking afturfyri skattalietta, men hetta taka 
fakfeløgini ikki viel ímóti síóa 4

Plástur 
á nøsina:
Betrar
um
anda-
dráttin
N ý g g ja s ta  d illa n  
innan  fó tb ó lts -  
h eim in  e r  p lá s tu r  
á  sp il lfr ísk a r  
n te sa r  S/ða 1 5

Her er boripallurin 
sum skal bora I Lopra:

B oripa llu rin  kem - 
ur til V ágs 3. ju l i  
og  ve rð u r  a lt f y r i  
e itt  s e ttu r  u pp  í  
L opra . B yrja ð  
ve rð u r  a t  b o ra  6. 

ju l i
s/ða 7

to r c t >
S T O R U R
BRÚKTBILAMAkKNAÐUR
ffrá
k l .  1 0 - 1 5

P / F  W E N Z E L
vAkranesgota 5 Havn Tlf. 13873y
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Tá ið  v«/ eru luinir pakiu  vif samair antirt vit eru knmntr 
mjøxnum etla ikki. sigur Am r Rosenkrands Larsen. sum 
her er avmvndaður a útferð i Fámjtn

Gongur 
væl í 
Lopra

Á ltl B ertholdsen

Arbei«'irt at gera bon- 
plássi^ i Lopra klárt al bora 
á. gongur sum ztlai')

Ame Rosenkrands I.ar 
sen i Danop sigur, al fynbils 
gongur sum *tlað  og hann 
roknar vid al kunna byrja al 
bora miðskeiAis í jult 

Boringin varar í einar 
tvcir mánaAtr 

Bonholið í Lopra er long 
u 2100 metrar og xtlanm  er 
al bora 1501) metrar afturar. 
niður á 3600 metrar 

Ein storur spurnmgur í 
sambandi við bcvnngina 
hcvur venð um tað verður 
nóg mikið til at koma í 
gjøgnum basalnð s«i greiða 
fxsl á. hval er undir basalt - 
mum

Sjálvandi hevði tað 
vcnð hetn at komið igjogn 
um basaltið

- Men koma vit ikki ta«>. 
gerst ikki við Tá ið vil cru 
lidnir. rigga vii av. sigur 
Ame Rosenkrands Larsen 

Hann sigur. at lá ið irir 
1500 rnetrarmr eru boraðit. 
eru pengamir uppi. og so 
vcrtJur riggað as

Heita er eitt púra greið 
xtlan Karmarnir i avtaluni 
eni greitt settir upp og tá ið

pengamir eru brúktir. ngga 
vii av.

Hann sigur. at bonngin er 
ikki miseydnað, hóast leir 
ikki koma ígjøgnum basall- 
fláimar

Vu fara í øllum tørum 
at fáa nógv fleiri upplýs 
ingar um føroysku undir- 
grundina. enn yii høvdu 
frammanundan A lí gnind 
arlagnum verða vit vónandi 
betn før fyri at meta um 
aðrar upplýsingar, vil hava 
um undirgrundina

Men tað er greitt. al vit 
vóna at koma igjøgnum 
basaltfláirnar tf tá verða 
upplýsmgarnar uppattur 
hctn

- Ame Rosenkrands sigur. 
at tetr hava abendingar um. 
at teir koma ígjøgnum bas- 
altið

Men oll teløgini. sum eru 
við i xtlanini. cru tull greið 
yvir. al tað kann henda. at 
vit ikki koma igjøgnum 

T aðertað. teløgim vága I 
við xtlanini

Hann sigur. at hcvur onk I 
ur hug at halda tratn. um 
teir ikki koma igjøgnum 
hcsuferð. má viðkomandi 
sjálvur fíggja arbeiðið

- Eg vxnti ikki al vil 
koma vtðan. sigur hann

! L e if Larsen, stjóri í  Geco Prakla í  Noregi:

Vónsvikin at so fáir 
føroyingar lúka krøv
Ttlsam ans 28  fø ro y in g a r  søktu s tø n  ini, sum stó ra  seism iska fyritøkan  G eco-P rak la  
lýsti leys ífø roysku m  bløóum  h erfyri. Men bert 2 ella  J lúka krøvini, sum  fvritøkan  
se tir  tú fó lk ió , ió  skal manna skipin i hjá felagnum

Jan Muller

Leif Larsen. Iciðan av sjó- 
mannadcildini hjá Gevo- 
Prakla fvntøkum i Stavan- 
ger dylur ikki fyn. al hann 
er ikki sørt vónsvikin og 
samtiðis rxttiliga kløkkur 
av. at so fáir føroy ingar v ið 
røitu útbúgvingim og 
royndunum hava søkl tey 
mongu slørvini umborð á 
skipunum hjá fyriløkum. 
sum twrfy ri vórðu lýs leys i 
Føroyum

Eg eri sera fegin um at 
taa heilar 28 umsóknir til 
siørsim vit lýstu lcys. men 
tianvem cru har ben einu 
2-3 umsøkjarar sum eru 
sera vxl kvalifiseraðir til 
størvim Nú verður sotosað 
við hesar og hclst eisim 
nakrar aðrar av umsøkjaru- 
num

4 tlamn v ar annars al seia 
einar 15 føroymgar at ar 
hciða urnbseð á seismikk- 
skipunum hjá fyntøkuni. 
sum arbeiða knng alla 
verðma og nú eistm i før- 
oyskum øki

Møguliga kundi helta 
talið verða cnnlá hxgri 
scinni. kanska upp i eini 25 
fólk

Gcco Prakla. sum i løtuni 
gcr seismiskar kanningar 
við skipinum G eto M> á 
føroyskum øki tyn AMG 
samtakið. hevði fyn góðum 
mánað siðani lýsing i m a 
SosiaJinum. har søkt varð 
eftir fólki Ul at arbeiða sum 
maskinfólk. stýnmcnn. 
tcldufólk oa umborð

Her varð so cisini hugsað 
um fólk við útbúgving sum 
eitt nú verkfrøðinear

Lei t larsen  sigur. at tað cr 
vanligt. tá tcir byija at ar- 
hciða í nýggjum økjuni i 
heiminum. at teu so rovna 
at táa tólk trá landinum. har 
teir arhciða. við skipunum 

Vit høvdu roknað við 
tlcin kvalifiseraðum um- 
søkjarum Mcn tað er 
kanska ti. al teir longu hava 
arbeiði. al so fá við røttu 
útbugvingim og hakgrund 
im hava søkl siørvini sigur 
Lcif Larsen. sum tó vonar. 
al okkurt betur fer al spyij- 
ast burtur úr seinni 

- Vii eru bert júsl byrjaðir 
at arbciða i føroyskum øki. 
so vónandi verða her flcin 
uppgáv ur i tramtiðini og tá 
eisini flein førovingar til at

Letf Larsen er sera vón 
ss ikm av. at so fáir før- 
osmgar vifl ulhugung og 
rosndum søktu støm ni 
umborflá seismisku skipum 
teirra

Geco Ms. sum ger seis- 
mtskar kanmngar undir 
Føroyum

manna skip okkara sigur 
l .eit I^rsen

Tað hevur annars gingið 
vxl hjá Geco My. sum ger 
seismskar kanmngar fyn 
AMG-oljusamtakið Teir 
hava vcrið nakaðórógvaðir 
av vcðn. men sum heild 
hevur gingið vxl

Gcco Vlv kemur inn á 
Miðvág mikudaginat skifta 
fóik Hctta verður fyrstu 
terð ai citt tflikt skip kemur i 
Havn í Vágoynni
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fíorirtg in  í  Lopra byrjar 6. ju l i :

Maersk riggar til at 
koma til Føroya
B ttripallurin  kem u rtil V á g s3 .ju lio g  v e rd u ra ltfy r ie it tse ttu r u p p íL o p ra . Æ tlanin  e r a t  
tendra  fy r i  borinum  leygardag in  6. ju li og  v e rð u r tá  boraá  a lt sam dogrið  uttan fhald f i 
hálvan  annan tnánaf). Fýra fø ro y in g a r  eru  i  løtuni u m b o rd á  boripa llinum  M aersk En- 
dever, h ar te irku n n a  seg  vifl boriarbeiáifl. H etta  e r s o fy r s ta  ro yn d in a t U eraupp fø r-  
o yin g a r  til  f ra m tíð a r  boriu ppgávu r í  Føroyum.

l ’mbttfltru f \  rt hønna  
Vr rkfrøihnitafeUiK, sum
htrfs rt á utjan i A htrdtrn  
nvttu hø\ i til at u'gK/a 
bonútfttri)ina hjá M atnk  
Ctmlraclors. it) skal brúk- 
asl I L opra

ian Mullcr

Fóllt hjá Macrsk Con- 
tractors i Ahcrdecn fara 
mándagin undir at uka  Ri 
81". sum hann verAur

nevndur, sundur og gera 
klárt al scnda hann lil Før- 
uya

Torbcn Korsgaard. op- 
eratiónsstjón hjá felagnum 
sigur við Sosialin. at

boriútgcrðin fcr til Ført>ya 
\ ið Smyrli I . juli og verður 
logd upp við síðuna av 
tlakavirkinum í Vági 3,juli. 
Haóaru verður oll útgerðin 
so llutt til Lopra. har tendr- 
að vcrður fyri honnurn 
lcvgardagin 6 . iuli

Siðani gongur tað slag í 
slag. alt samdøgnð i til- 
samans 42 samdøgur

Bonutgerðin kann ht*ra 
niður á 3600 rnetrar Ver- 
andi bonhol er umleið 2200 
mctrar. so talan verður í 
verulcikanum hcrt um at 
hora tcirumleið 1400 metr- 
arnar aftrat

Torhen Korsgaard hevur 
arheitt sum hæði opera- 
Uónsstjón og horipallstjori 
hjá Maersk kring alla vcró- 
ina. og hóast taian sum so 
ikki er um nakra koll- 
v cllandi clla øórvisi horing i 
Lopra. so er hann ómctaliga

Tetr rosndarkos ra horin i 
Abtrdetn

Bonpallurm. sum kemur til 
høroya í  ntrstum. er 13 ára 
Itamal. Hann eráflur nsttu i 
Sordsjónum Hann er í 
Itóóum standi verflur saftt.

spentur at sleppa í gongd 
júst í Føroyum

-Hetta er jú eitt heilt nytt 
økt. so tað er sjálvandi 
spcnnandi at vera við frá 
byrjan. tá horað verður Eg 
vóm eistni. at vit koma at 
vera við í øðruni liknandi 
arbciðum í framtíðini sigur 
hann.

Uppá fynspuming hvat 
hcndir um teir ikki koma 
niður gjøgnum hasalt- 
tláimar. tá teir eru kommr 
niður á 3600 metrar. sigur 
Torben Korsgaard. at ein 
sjálvandi má vóna. at teir 
koma gjøgnum basaluð fyrr 
enn tað Men um ikki so er 
lað ikki ein spumingur. sum 
Maersk skal taka støðu til 
Tá er tað opcratørunn Da- 
nop

Annars hava serfrøðingar 
víst á. at hcrt 200 metrar 
longur niðri cnn borað varð 
í 1981 hendir cin clla onnur 
hroyttng i løgunum. sum 
kann týða uppá. at hasaltið 
cndar har Men tað er 
sjálvandi ikki visi. og tí 
skulu borast 1400 metrar 
aftrat

Fyra faroylngar vift
Macrsk Contractors fer at 
hrúka eini 12 til 14 fólk i 
honarhciðinum. Av teim- 
um eru fýra ungir og raskir 
føroyingar

Tá umboð fyn Maersk 
voru i Ftwoyum herfyn 
lekst í lag eitt samstarv við 
Skipasmiðuna i Vági. sum 
siðani hcvur vtst teimum á 
tvra ungar førovingar mill 
um 19 og 26 ár. ið vóru 
áhugaðir i at læra scg upp í 
bonarbeiði

Hesir fýra hava siðani 
vertð á honskeiði hjá 
M ærsk Contractors í 
Danntark og eru teir i lotuni 
úti á honpallinum Macrsk 
Endever í Norðsjónum at 
fáa fletn roy ndir. Teir koma 
til Førova i nxstum at vera 
við i arhciðinum.

Tohcm Korsgaard sigur 
scg vera scra vxl nøgdan 
við teir fýra føroyingamar. 
sum hann vónar fara at 
siggja honpallin og greitt 
varð frá honum og hvussu 
hann arbeiðir Hctta var 
ahueavcrt og vónandi fer

halda fram í hesum ar- 
beiðinum. nú tað helst verð- 
ur fanð at borað meira í før- 
oyskum øki i framtíðini 
Annars arheiða flem før- 
oyingar sum er hjá Maersk 
Qpntractors við ncttup bon- 
ujipgávum

Torhen Korsgaarderann- 
ars sera væl nøgdur við 
samarbetði við sktpa- 
smiðjuna í Vági. sum teir 
eisini hava gjørt avtalu við 
skal verða panur av tænast- 
uveiting tcirra

Herfyri vóru umboð fyrt 
føroyskt vinnulív á vitjan í 
Esbjerg. har høvi varð at 
síggja v irksemi hjá M ærsk 
Tann vitjanin kann soeisiai 
vera við til at knýta bond 
millum føroyingar og 
Maersk

Torben Korsgaard vónar. 
at honngin í Lopra fer at 
ganga væl og at hon kann 
vera við til at knýta eitt gott 
samstarv mtllum føroving- 
ar og M ærsk Contractors.

-Tað eru nú 15 ár síðani. 
at islendingar horaðu í 
Lopra Tá var eydnan ikki 
við tykkum Nú borað 
verður djúpn kunnu vit so 
hert vóna. at okkurt gott fer 
at spyrjast bunur úr sigur 
TorK'n Korsgaard. sum fer 
at vera h jjstæddur undir 
honngim tó ikki alla tíðina.

Hcrfyn vitjaðu annars 
um hoð fyri Føroya 
Vcrk frøði ngafclag 
Ahcrdeen fyn at kunna seg 
við møguleikarnar hjá 
verkfrøðingum at táa 
arbciði i oljuvinnuni har

I hesum samhandi varð 
eisim vitjað á plássinum. 
har horipallurin hjá Maersk 
stendur -Vit fingu høvi at 
okkun gott at spyrjast bunur 
ur. tá pallurin kcmur til 
Føroya sigur Simun 
Hammer. sum var við i 
ferðalagnum

Teir nýttu soeisini høvi til 
at tosa vtð Graham Stewan. 
h álvur førovingar og í 
høgum starvi hjá ráð- 
gevarafyritøkuni PSL.

Eisini prátaðu lcir við 
Alan Stokes. sum ser stjón í 
raðagcvandi tyritøkum 
MAI Consultants. sum í 
løtum ger eina kanning fyn 
føroyskar myndugleikar. ið 
snýr seg um. hvar hestu 
møguleikar eru fyrt út- 
gcrðarhavnum Ul oljuvtnnu 
í FvHoyum. Tað er olju- 
fynsitingin. sum hevur bí- 
lagt kanningina.

y


