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Digicon stórar vótiir til førvyska økið:

Tað eru fleiri tekin 
um olju og gass her
-Tað er enn ov tíðliga at siga nakað við vissu, men tað eru mong tekin um, at 
oija og gass kunnu vera í  føroysku undirgrundini. Kanningar okkara í  Hvita 
økinum beint uppat føroyska markinum, eru lovandi, og tí eri eg sera bjart- 
skygdur, hvat føroyska økinum viðvíkur sigur Peter Bell frá seismikkfelagnum 
Digicon, sum hevur gjørt av at brúka nógva orku uppá føroyska økið í 1997. 
Ovasta leiðslan í  felagnum, sum heldur til í  Houston í Texas, er komin við 
leiguflogfari til Føroya at hitta løgmann og aðrar føroyingar.
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Stóra aincrikanska ieis- 
m ikkfyntøkan Digicon 
Gcophystcal cr nú av álvara 
tann at visa føroysku und- 
irgrumiim ans I gjára- 
rnorugnin kom stóra scis 
mikkskipió .Polar Scaah". 
sum lyntøkan hcvur lcigaó 
ur Norcgi. á Havnina 
Scinnapartin komu ikki 
f* m  cnn 10 av odda- 
monnunum í lyritøkum virt 
lciguflogfari til Føroya í 
morgun klokkan lOskal so 
vcra sainkoma umN>rð tyri 
innhodnum. citt nú fulmund 
Jocnscn løgmanni og før- 
oysku pressuni

Millum fólkini. sum 
komu við lcigufloglarinum 
cru h*«>i torscti og vara- 
lorscti í lclagnum og hctla 
tykist hcnda a. hvussu 
storan dcnl lyriløkan lcggur 
í al vcra við i kanningunum 
á tøroyskum øki

Gamal kanoingur
Digicon cr annars ikki okcnt 
hcr heima Tað var við til at 
bjóða uppá seismiskar

kanningar á Føroyaøkinum. 
tá hcsar vórðu hodnar ut tyri 
nøkrum árum síðani. og 
tclagið Wcstem íekk ar

heiðið
Eisini cr Digicon kent 

millum føroyingar frá tí 
hcndingini. sum var á mark-

inuin ella innanfyri tøroyskt 
mark. og skuldsetmgar 
vórðu írammi um, at skipið 
..Arcadian Scarchcr" hevði 
skotið scismikk ólógliga á 
føroyskum øki. Hctta malið 
kom uppá hægsta stað men 
varð avgreilt uttan víðari 
hóvasták Úrslitið av tí var 
í hvussu er tað, at her varð 
einki orcgluligt tanð tram. 
men talan var um misskilj- 
ingar

Nú Digicon er aftur í Før- 
oyum er tað við vón um at 
vera við í kanningunum Og 
uttan iva er tað tann ovur- 
stóri áhugin hjá oljufel- 
øgunum fyri føroyska øk- 
inum, sum ger. at Digicon 
er fúsið til at vága pcngar 
her.

Stórar ætlanir
Petcr Bell. sum samskipar 
arbeiðið hjá telagnum. sigur 
við Sosialín. at teir hava 
stórar vónir til føroyska 
økið og persónliga er hann 
ikki í íva um, at her c r olja 

Men „it is very early 
days“, tað er enn ov tíðliga 
at siga nakað. so her mugu 
vit híða eftir horing fyri at 
táa svarið.

Digicon hevur gjørt 
nógvar kanningar í bretsk- 
um øki, og í Hvítu sonuiu. 
Pcter Bell sigur, at tað sær 
sera lovandi út, og hóast tað 
ikki her til beinleiðis at 
samanhera hetta við før- 
oyska økið. so heldur hann 
tó, at møguleikar eru fyri, 
at umstøðurnar ikki eru so 
ymiskar. hóast mcira hasalt 
er her.

Hvat viðvíkur basalt-

N\x%/ar tí<)ir. Ja/tanskl 
skip. sum skal fiska tunfisk 
ú føroyskum økt og so 
setsmtkkskip til oljuleitinn 
Mxnd jan

Polar Searvh er eitt tu<) 
størsta seismikkskipið. 
sum hevur lagt a t ífør- 
oyskari havn. Mxnd jan

inum. so heldur hann tað 
heldur ikki verður nakar 
trupulleiki at kunna sfggja 
niður gjøgnum tað við 
seismikkinum. Hctta og 
annað skulu teir nú til at 
tosa við tøroyskar mynd- 
uglcikar um Teir hava eitt 
fyribilsloyvi til at gera 
kanmngar á føroyskum øki, 
sum teir enn ikki hava 
hrúkt. Men nú er so xtlanin 
at vita. um teir sleppa at tara 
undir rxttiliga umlcv nandi 
kanningar í 97 við tveimura 
skipum.

- Vít eru sera bjartskygdir, 
tí tað eru greið tekin um. at 
olja kann vera í føroysku 
undirgrundmi sigur Peter 
Bell trá Digicon

Fleiri a\ ovastunum í 
felagnum, sum eru komnir 
til Føroya, koma fav høv- 
uðsdeiidini i Houston í 
Texas.

Umframt Digcon. so eru 
eisini fleiri onnur seis- 
mikkteløg ahugað at gera 
kanningar í føroyskum øki. 
Millum teirra eru Westem. 
Geco Prakla. Spectrum. 
PGS og onnur við
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RIMMARI 
TILBOÐ S
SHARP DV-6340SN

25 Bl*ck Uatrix myndarar 
. Irtnb multiteksl dakodara 

Dup tiðu tekstskipan 
At-OPC mynđastyring 
mnb. IGR/NICAM stereo- 
ðekođara

I -  umframt hóptn av aðrum 
snildum

Std. 695x537x435 mm
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