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Thomas Arabo hevði arbeitt sum stjóri á Strandferðsluni síðan 1973
tó at hann í tíðarskeiðum var landsstýrismaður og ráðgevi í NORA
- tá hann eitt kvøldið fekk fráboðan um uppsøgnina. Hann fekk ikki
stundir at greiða sinum nærmastu frá hesum. áðrenn tíðindafólkini
vóru kunnað um málið
5 ,5 3 6
Thnmas Arabo heldur seg ikki vera rertt viAfaman

Landsstýrið noktar kommOlja er
ununi at keypa virkið * » 4
undir bassaltinum
Olja lekur fleiri staðni upp úr undirgrundini. Talan er um tvey sløg
av olju, vísir norsk kanning. Tí
bendir alt á, at olja er undir bassalt-

f r á

- Vit hava pening
at gjalda flakavirkið við kontant.
men landsstýrið
sigur bara at tað
er kappingaravlagandi, at
kommunan eigur
virkið, sigur Leo
Poulsen, bygdarráðslimur
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Grannarnir
á Atlantsmótinum
Oddagrein
MT fáa vitjan av fleiri ríkisleiðarum í hesum árinum .
Legm aður hevur boðið grønJendska iandsstýrisform anninum . islendska forsæ tisráðharranum og norska
konganum á vitjan Haraftrat kem ur Vfargretha drotning á vitjan.
ALT gott um tað M en tað er likasum. at vit hava lyndi
til at hyggja til teir stóru og kanska lata eyguni aftur
fyri teim um m eira javnltku grannum , við hava fyri
sunn an Her hugsa vit fyrst og fremst um oyggjabóíkarnar. Suðuroyggar H e b rid u rn a r). Orknoyggjar og
H edand Kann vera at hesar oyggjar eru sm áar og ikki
hava lika stóran tvdning sum D anm ørkin, Noreg,
G rønland og ísland í eygunum á teim um flestu.
EFTIR okkara rykki áttu vit føroyingar eisini at tikið
upp .am starv við u m rø dd u oyggjabólkar. Hetta tí at
vit hava m angt í felag, eina forna m entan, eina geografíska stødd, eitt lutvíst eins fólkatal osfr. Eingin ivi
er um, at tað kundi fíngið tydning fyri okkum sum
tjóð og eisirti fyri teir triggjar oy ggjabólkarnar vit her
tosa um. at tæ ttari bond vórðu knýtt. Tá vit so eisini
hugsa um fram tíðar útviklingin i øUum hesum økinum
- eitt nú oljum enningina á A tlantsm ótinum - so er
greitt. a t eitt samstarv eisini á tí økinum átti a t verið so
sjálvsagt.
LONGU í ár verður fy rsta Atlantsoljan flutt av Atlants
m ótinum til Orknoyggjar. Og i n æ sta ár rennur so olja
úr enn eini keldu á A tlantsm ótinum og tá verður hon
flutt til H etlands. Um som u tíð, sum h etta hendir.
verður arbeitt dúgliga bæði í norðara parti av Skotlandi
og á Suðuroyggjum at byggja u p p ym sar tæ n astu r til
hesa nýggju vinnu á A tlantsm ótinum . Hugt verður
eisini vestureftir m óti Rock Allleiðunum, sum fleiri
halda fara at gerast e n n ein týðandi oljulandslutur.
HVUSSU fáa oll hesi sm áu oyggjasamfeløgim. sum í
m ongum eru so eins, frægasta ágóðan av tí ríkidømi.
ið finst undir fótum okkaral Hvussu k unnu vit best
verja okkum móti, at vit ikki verða útnyttað og misbrúkt av teim u m stó ru m u ltin atio n alu feløgunum!
H vussu verja og varðveita vit tað positiva og góða við
verandi livihátti - hvussu forða vit fýri, at ikki lívsvirðini
fara fyri skeyti i tí møguliga kom andi peningastreym inum! Og hvussu - og ikki m inst av øllum - troyta vit
best um rødda ríkidømið!
TÁTOSAÐ verður um ein nýggjan útvikling, so verður
ofta hugt eftir, hvussu aðrir hava gjørt og hesir aðrir
eru oftani tjóðir, sum eru nógvar ferðir størri enn vit
og sum vit í ávfsum førum als ikki ku n n u sam anbera
okkum við. Hvi ikki heldur fara til okkara javnlíkar og
royna at fáa nakað frá teim um um som u tíð sum vit
kunn u geva teim u m nakað! Nú oyggjasamfelogim,
sum liggja kring ein møguliga týðandi oljulandslut á
A tlantsm ótinum . tvkjast at vera i sam a báti. halda vit,
at okkurt ítøkiligt og skilagott átti at verið gjørt til tess
at m ent samskifti og sam vinnu.
HER er sam ferðslan ein sera týðandi liður. Og tað er
m.a. í h esum høpi. at vit eiga at síggja siglingina uppá
Skotland Tað er ein dáragerð.verður h enda sigling
søga. Var nakar dugur í landsstýrinum hugdi tað frameftir og m enti hesa farleið heldur e n n at avtaka hana
Talan er um eina íløgu í fram tíðina hjá okkum øllum.
sum liva á A tlantsm ótinum Hvi ikki gera uyggjasamfeløgini her til eitt kn ú tap u n k t - til ein m iðdepil í
A tlantshavi m illum Stórabretland í suðurí. Noreg í
eystri og G rønland fyri norðan!.
VIT fara á h eita á landsstýrið og á løgm ann, sum
um situr undirgrundarm ál og sam bandið við okkara
grannatjóðir. at bera so í bandi, at siglingin millum
Føroyar og Skotland verður útbygd til eitt sam bind
ingararlið m illum allar fýra oyggjabólkarnar og sjálvandi eisini Skotiand og Bretland. Vit hava brúk fýri
Ú tnorðursam starvi m en soleiðis sum framtiðin í løtuni
tykist laga seg á A tlantsm ótinum m ugu vit eisini til at
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Landsstýrisskútan
rekur fyri vág og vind
So gjørdu teir tað aftur, og
hctta verður gongdin. so
leingi sum teir sleppa at sita
við tí politisku maklini
í einari sending hjá sjónyarpinum. »Krosskast«. har
Óli Jacobsen var ein av luttakarunum . segði fískim annafclagsformaðurin frá
eini danm arkarferð. Har
varð m.a. ein fyritøka vitjað. sum framleiddi saltfísk.
og segði hann soleiðis. at
hcnda fyntøkan hevði framleitt saltfísk í 25 ár og var
komin nógv longn við hesi
fram leiðslu, enn vit føroyingar. sum hava virkað
hesa vøru í 100 ár. Alt gott
um hetta dømi. sum hcr er
dngið fram. men tað skuldi
fíngið onkra klokku at ringt
hjá vcrandi sam gongu
»Men her lades alt háb
ude«, tí istaðin fyri at skapa
nakað (il gagns tyri hcildina, so fínna teir heldur mál.
sum skapa ósem ju. og
hcnda politiska ósem jan
hcvur havt við sær. at
m otorkrafun á landsstýnsskútuni eremgin. Motorunn
er niðurslitin. og tcy seglini. sum skuldu givið eitt
sindur av fram drift, tey
hanga í lepum Yvirmenninir. sum skulu syrgja fyri.
at tað gongur rx tt fyri scg.
leir tala ikki saman, uttan
tá ið størv skulu setast. Teir
hava sctt fleiri leiðandi
størv við góðari løn. ja.

lønijn er so g<W>, at teir
lciðararnir fáa m eira um
mánaðin. enn eini fólkapensjónshjún fáa at liva fyri
um árið. Soleiðis verða tey
viðfarin. sum hava borið til
tann almenna kassan alt sítt
Ifv.
Ein slík øking av teunum
alm ennu
útreiðslunum
skuldi v xl ført við sxr. at
teir samstundis eisini øktu
inntøkurnar hjá tí almcnna
við eisini at sela í verk ar
heulsskapandi tiltøk. soleiðis at útrciðslumar ikki verða
støm enn mntøkumar
Tá nú form aðunn í Fiskimannafclagnum hevur verið og sæð eitt virki í Danmark. sum framleiðu saltfísk. hvi so ikki gera slík í
Føroyum?
Var tað ikki Verkamannafylkingin. sum skuldi seta
arheiði í gongd ?
Men tívem . tað er ikki
henda gongdin. sum cr
galdandi fyri hvørki Verkamannatylkingina ella samgonguna sum heild
Tann verandi samgongan
ger einki fyn at skapa arbciði og á tann hátt økja um
inntøkur landskassans Teir
gera einki fyri at skapa
nýggjar marknaðir fyri okkara útflutningsvørur. Tað
gongur heldur tann skeiva
vegin. Teir mðurgera lívsx ð r okkara. teir taka grundarlagið undan okkara sam-

felag.
Hergeir Níelsen vísir f
grem sin nú um dagamar á
yiðgerðina av »Sverra
Ólavssym« og tx r avlciðingar. sum standast av hesum. Eg gjørdi i eini grcin
van við tað sama. Eg vísti í
grcn minari á viðurskiftini
viðvikjandi »Annu T«. har
skipið bleiv lagt Og tað
seinasta. sum er hent cr. at
»Suðurvarði« er settur á
sølulistan. Hetta. sum her
fer fram, er cin sorgarsøga.
men tað sakar helst ikki
sam gonguna. tf øll hesi
skipini og tcy arbeiðsplássini, sum her vcrðajarðløgd.
eru í Suðuroy
Viðvikjandt
»Suðurvarða« er at siga. at eigann
brýtur upp i úr nýggjum.
roynir at fínna aðra framleiðslu av fiski. Bcint nú cru
ikki nóg g(>ð marknaðarviðurskifti fyri hcsart fram
leiðslu. so tað hongur ikki
saman figgjarliga Hvat
hevði vcnð meira rx tt og
rimuligt enn lað. at lands
stýrið Ixt hetta skipið fara
undir praktiskar fiskiroyndir og soleiðis tok um endan
og stuðlaði hesi fyn føroyingar nýggju vinnu? Eitt cr
grcitt. tá skipið er selt og
teir nýggju eigararnir hava
fingið hetta vxl útgjørda
skip. so vilja teircisini fínna
sølumarknað fyri vøruni.
Tá skipiðer fanð a\ land-

Viðmerking

sk riv a r
inum, tá eru aftur 20 fiskimenn arbciðsleysir. Helta
eru limir í fakfelagnum hjá
Óla Jacogsen Teir verða ar
bciðsleysir cins og tcir á
-S verra Ólavssym « og
»A nnuT «,ogteir síggja sxr
so ongan annan møguleika
uttan at lara av landinum.
og harvið stuðla okkara
dugnaligu liskimenn konkurrcnti a fískivmnuøkin
um.
Og meðan alt hctta fcr
fram. ja. er dagligur kostur.
so svevur okkara iandsstýn
Nei. tað er ikki rx tt al siga
at teir sova. tcir hava úr at
gcra at klandrast. og tf rekur landsstýrisskútan fyri
vág og vind.
Sverre M id jo rd
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Hans Birgir Hansen skrivar:

T V IN G S IL S S O L A

Arbeiðsmarknaðarstøðan í Føroyum
Tað verða óneyðugir trupulleikar skapir. (á íð munur
verður gjørdur á arbeiðsfókli. Tað sx r eín úti á teimum nógv umrøddu arbeiðsm arknaðunum kring alt
landið. Tað er eingin. ið nágrcinihga og umfatandi
hevur lýst arbeiðsmarknaðarstøðuna. t.v.s. bxði hjá 6faklxrdum og faklxrdum
og trupulleikam ar at sleppa
út á arbeiðsmarknaðin
Tað hevur verið víst til
fam iljupolitikkin,
sum
skapar stxttam un úti á arbeiðsm arknaðinum . Tað
hevur verið víst til teirra.
sum fara um egin fakmørk.
bxði óheft og heft av ALS.
kommunalu forsorgarskipanini og fakfeløgum. Tað
hevur venð vi'st á týdningin at fáa skipað náttúrliga
frágongd og tilgongd úti á
arbeiðsm arknaðinum . Tað
hevur víst á týdningin at fáa
arbeiðsvikuna stytta hjá
mánaðar- og timaløntum.
t.v.s. niður í einar 30-35

tímar um vikuna. so at hesi
fáa u'ð til fam iljuliv og
annað. Tað er neyðugt at fáa
skapt javnvág millum tey
vinnuleysu og tey arbeiðandi. Tað er neyðugt at fáa
skapt javnvág. hvat býunum av arbeiðsvikutímatalinum viðvíkur. Tað eru
nógv, sum arheiða. ið hava
arbeiði við síðuna av hjá tí
almenna og tf privata.
Tað kann ikki vera rxttvíst. at slíkt óskil skal
sleppa at halda fram kring
all landið Tað skal fáast
greiða á øllum hesum v iðurskiftunum. og tað vil cg arbeiða fyri.
Tað skal skipast fyri arbeiðsstarvsvcnjing og upplænng úti á arbeiðsmarknaðinum. Tað er ikki minst
galdandi. tá ið samhalds
fasti arbeiðsmarknaðareltirlønargrunnurin fer at virka
komandi ár
Tað ber vxl ul at fáa beint
burtur alt arbciðsloysi í
Føroyum við áðurnevndu

loysnum. Tað verður tó ikki
neyðugt at hava so nógv
starvsfólk arbeiðandi á ALS
og kommunalu forsorgarskipanini Tað kunnu tá
skapast møgulcikar fyn, at
føroyskar familjur við hømum og einstaklingar flyta
heim aftur U1 Føroya
Tað er neyðugt at v iðgera
allar partar av arbeiðsmarknaðinum í dagbtøðum
eins og eg fáist v ið Tað skal
eis|m arbeiðast ímóti øllum
tcimum. ið fáa framihjárxttindi til arbeiði og størv
Tað sama ger seg galdandi
við øllum tcimum. ið fáa
framihjárxttindi til lesnað
ella Ixmpláss.
Tað skal skipast fyri. at
alt
kappingaravlagandi
virksemi kring landið skal
fáast burtur. Hetta er neyðugt. skulu vit skapa lønsemi
úti í landshúsarhaldinum og
samfelagnum annars.
Hans B irg ir Hansen

H o s d a g in
ta n n 20. fe b ru a r 1 99 7
kl. 9 .0 0
v erðu r á dó m araskrivstovum C . P lo yensgo ta
1. 1 00 Tórshavn, hildin
tvingsilssola yvir matr. nr.
8 6 a. S um ba, (A S 2 2 4 /
96).
Talan
er
um
jørð
2 9 .8 2 2 nÝ innangarðs og
3 gyllin og 4
skinn í
Lopranshaga og 8 gyllm
og 1 0 ’/j skinn i H am rahaaa
Tvm gsilssolan e r um biðin av A n n fin n V. H an sen , adv.. G o n g in . T ó rs h a v n , tlf. 1 9 5 9 5 (J. nr.
2 1 1 9 0 1 ), sum kann geva
næ rn upplýsmgar, eins
og avtala kann gerast við
um at síggja ognina
Søluuppgerð kann umbiðjast frá nevnda advokati ella hyggjast ígjøgnum á dóm araskrivsto vuni.
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við prógva:

Olja undir
basaltinum
Fleiri staðni ú landgrunninum lekur olja upp úr undirgrundini. Talan er um
tvev slog av olju vísir norsk kanning. Kanningin staðfestir úrslitið av eini
australskari kanning. sum varð gjørd úr flogfari nakað herfyri. Alt bendir ú.
at olja finst undir basaltinum. Men kanningarnar siga einki um moguligar
nogdir av olju. Oljufeløgini tykjast tó at vera væl nøgd við úrslitið.
Bretski serfrøóingurin í
kjam uprøvum Russei
Crisp. ið stóA fy ri kunningini við Førvyar peikur
her á økini eystan og
su n n a n fyn Fønryar, har
teir tóku nógvar royndir
Her lekur olja upp

útgeróini umborð i Geoboy
Teir hava hrúkt umleió
eitt hálvt ár at viAgcra taó
sera um fevnandi tilfari
Scra dctailieraóar analysur
eru gjørdar. og verður úrslitið av kanningini nú sclt
til oliufdnaðin Føroyska
oljufyrisitingin fx r cisim
citt eintak av kanningini.
hclst íyrst í nxstu viku
G eir Hanscn váttar. at
sera stórur áhugi er millum
oljufcløgini fyri kanningarúrslitinum
i Lopra og a
havy v irfla tu n i

J an M lll er
Norska felagnl ..Suríace
G cochem ital
Services'*.
sum í fjør summar tók sokallaóar kjamuprøvur ymsa
staóni á havbotninum krmg
Føroyar er nú lióugt við at
viógera alt taó rúgvusmikla
tilfarió og er úrslitió av
kanningini rx ttilig a hugvekjanđi fyri ikki at siga

kollveltandi
-Vit kunnu vátta tx r metingar og tey úrslit. sum
gjørd eru fyrr cilt nú av
australska lelagnum World
Geoscience. sum við kanningum úr flogfan kundi vfsa
á. at olja lak upp úr undirgrundmi. Analysumar av
royndum okkara nión á
sjálvum havhotnmum vísa,
at olja lekur upp i flein

stødum á føroyska landgrunnmum sigurGeir Hansen, sum er rakstrarlcióari
hjá norska fclagnum, ii>
hcldur til íTrondhcim i
Hann sigur seg vcra scra
vxl nøgdan vió úrslitió av
kanningunum. sum vóru
gjørdar í august mánaó f Ijør
vió skipinum Geoboy. Ikki
fx m enn 280 kjamuroyndir
vóróu liknar vió scrstøku

Bert tvær reisir áður eru
staðfest kolvclni í undir
grundini. Fyrstu ferð var í
XO-unum í horiholinum í
Lopra. tá olja og gas lak upp
úr holinum í smáum nogdum. I fjør fekk australska
felagið World Ckoscience
loyvi frá landsstyrinum at
gera serstakar kanmngar úr
flogfari. I.citað varð við
framkomnari útgerð cftir
olju á havyvirflatum. sum
likin var upp ur urulirgmndinf.
Úrslitið av ti kanningmi
var sera positivt. Felagið
kom eftir, at fleiri staðam á
landgrunnmum lekur olja
upp Tað er tó greitt. at ávísur ivi vcrður knvttur at
slfkari kanmng. nú hon
verður gjørd so langt frá
havhotninum og sjálvari
undirgrundim. Fyri at fáa
eitt enn hetn grundarlag at
gera sinar mctingar út frá
verða oftam gjørdar kartningar á sjálvum havhotninum av ti slagnum. sum
norska fyritøkan fór í gongd
við.
I fjør fór norska fyntøkan
Surface Geochemical Serviccs so undir nakað liknandi kanningar. hesaferð
niðri á sjálvum havhotninum. Er olja at siggja á
havy virflatum. so átti al
venð mcira sannlfkt. at

nógv meira av olju var at
•inna niðn á sjálvum høv
hotninum - í m oruog øðrum
tilfari. Scinasla summar
kom so rannsóknarskipið
Geoboy til Føroya og fór
undir kanmngarnar Oljufyrisitingin heitti tá á
G uttorm Djurhuus. sum
hcvur drúgvar royndir við
arheiði á lciðunum við Føroyar um at vera v ið á kann
ingartcrðini F.fltr ynski
frá oljufcløgum og eisini
Oljufynsitingim vrírðu øki
peikað úl til kannmgamar
hesi øki vóru hxði eystan
og vcstan fyn Føroyar og
somulciðis í ein landssynning úr Føroy um Onnur øki
v nru cisim. mcn hcsi hava
cnn tkki vertð almcnt
frammi
Sum Sosialurin skilur. so
eru kanmngamar á hav hotninum gjørdar serliga á teimum støðum. har World
Geoscience kundi staðfesta
wlju á havyvirflatum

( /tgeróin. sum vart) hrúkt
til at taka upp hotnprøs
arnar vifl olju i. Msnil Jan
Muller
Eisini o lju le k a r ves ta n
fy rl Føroyar

Gcir Hansen frá Surface
Geochcmical Serviccs:
Urslitið av okkara analysum vísir. at lað cr scrliga
i trimum økjum á føroyska
landgrunninum. at olja lek
ur upp til yvirflatuna Tað
snyr scg um cilt øki eystan
fyn oyggjamar og citt vestanlyri Siðam cisim citt øki
í ein landssynning úr Suðuroynni Talan cr har serstakliga um teigamar 6105
og 6005 og kanska cisini
6104
Mcn tekin eru so cisini
um oljulckar f cin útsy nnmg
úr Suðuroyunni og cisint
meira scntralt inni á land
grunninum H var hetta cr
vil Gcir Hanscn tó ikki upp
lýsa Men ut frá tcinrum
upply smgum. sum fram cru

Nr. 1 4 - 22. JANUAR 1 9 9 7

t

komnir eitl nú undir n*>mi
nalnVnini hcrfyri cr sonnlíkt
dt hctta cru t*ki á Sdfuioydrhanka <>g ha/ nxrhcndts
Hann sigur víðari. at ana
l> surnar vísa tcimum. hval
slag av olju talan cr um. og
Urr siga cisini nakad um.
hval slag av kcldugrolslagi
tsu' snýr scg um

Tvay »l»g av olju

| g hdlih. at hctta cru nokur
scra positiv ursht fyn Føroyar. tí kanmngm vattar fyn
okkum. at olja verrtur gcncrcrad (ui\ i k U ') undir hasaltinum. og at ta*> møguliga
er talan um tvey sløg av
olju. id lcka upp
Geir Hanscn sigur m *Wi .
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Eftir ytuki fr ú \< rstakliga
n >Hingini vóriiu
ei.uni flr in m yndir ttknar
i estan fyri h'ømvar. Eftir
ø/fwm at døma \a r hettu
eitt skilagott val. ti eisini í
hesuni økinuni lekur nlja
upp Mvnd Jan Muller
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at teir hava analyscrað oljuna út í aesir og vísir hcnda
viAferðm, at hcr cr talan um
olju. ið minnir ikki sørt um
hana. ið er at linna í Norðsjónum og cisini vestan fyri
Hctland
-Annað slagiA cr citt
sindur løtt olja. sum minnir
ikki sørt um kondcnsal Hitt
slagið cr ein scra fín olja.
Samanumtikið tykist urs
litið hcnda á, at taó undir
hasaltinum fmst lcirstcinur
vifl nóg storum nøgdum av
lívrunnum kolbrintum. og
sum hcvur leir røttu kvalitctimar fyri at kunna gencrera olju Kanningin visir
r.ctt og slxtt. at oljacr undir
hasaltinum
- Kanmngin sigur tó cinki
um. hvussu storar nøgdir av
olju kunnu vera undir hasaltinum. og hon sigur hcldur ikki stórvcgis um sjálva
jarðfrø*>inga. incn h*>n sigur
tó so mikuV at talan cr um
olju, sum hcvur cin búskaparligan kvalitct.
Gcir Hanscn kann út frá
hcst kanningim siga. al olja
vcróur til i hascngum undir
hasaltinum. mcn hann kann
tó cinki siga um. at har cru
rcscrvoir eisini.
Norska fyritøkan cr so
mikið nøgd viA kanningarúrslitiA. at nógv orku
vcróur løgd i at marknaóarUwa kanningina Fyntøkan.
sum hcvur arbcitt nógva
statVu i hcinunum. cilt nú i
irlandi. Brctlandi. Vcsturafnka. Indoncsia og Viclnam umhugsar nú. um hon
skal
fara undir vióari
kanmngar á føroyskum øki
Hctta er so eisini upp til
oljufeløgini
M øg uliga fle lri
kanm ngar seinni

Annars sigur Gcir Hanscn.
at lcir i løtum umhugsa at
gcra liknandi kanningar í
Hvíta økinum millum Føroyar «>g Hctland. sum er altjóða sjógvur.

Y //Æ M .
Vti sigtya (P ilam ir) hvar
olja lekur upp úr undtrgrundim Onnur øki eru
eisini. men te\ vil norska
fvritøkan ikki upptýsa
rurrrt unt tev.

-Mcn taó cru oljufeløg.
sum halda. al slikar kanntngar kunnu ikki brúkast til
nakatV
-Taó er rxtt. men tað cru
eisim m*>ng oljufeløg. sum
halda. at hctta slagió av
kannmgum. kann vcra citt
scra gott ískoyti til a*Va vitan.
Geir Hanscn visir á. at tú
við hcsi kannmgmi kann fáa
lutvíst nógvar upplýsingar
fyn litlan pcnga
Hann hcldur annars. at øll
vcsturhclhngin (Atlantsmargincn) cr áhugavcrd.
Uppá fyrispum ing um
tcir hava gjørt kannmgar av
hcsum slag í økinum við
Rock All sigurGcir Hanscn.
at taA kann hann tianvcm
einki siga um
Sosidlunn skilir annars. at
taó cni gjørdar slikar kanningar viA R*vk All. og skulu
úrslitini av tcimum vera
cins positiv sum tcy vió Førovar.
Higartil hava umboA fyri
flcirt oljufcløg mctt, at
m øgulcikin fyri at finna
gass hcldur cnn *>lju er
siorur vió Føroyar. Hvat
vísir kanningin viA Geohoy?
Gass kcm ur upp við
oljuni. mcn ta ó c r torført at
skilja millum hval cr gass.

K anningam ar vórflu
gjørdar i au/iust ífjø r viA
norska skipinum Geohay .
Mynd Jan M úller

sum kcmur upp cinsamalt
og hvat kcmur saman viA
oljuni.
G eir Hanscn heldur. at
størsta foróingin fyri oljulcitingim vió Føroyar cru
tjúkku hasaltløgini TaA er
ringt at fáa góóar upplýsingar hagani Tíðin fcr st>
at vísa. hvussu hctta fcr at
cyndast Mcn higartil hava
so kanningamar hjá bxði tí
australska lclagnum og ti
norska staófcsl - váttað úrshtini hjá hvørjum ø*Vum
olja lekur upp úr undir
grundim Nú cr so cftir at
vita. um oljan liggur goymd
í goymslum i undirgrundini
og hvussu stórar hcsar
goymslurnar eru

Forsiðan á Sosialinum 3.
fehruar í fjør. sum mundi
fáa mangan fømyimg at
hvøkka vió. Nú verður
tann søgan *áttaó av enn
eini.

A u stralsku flo g k a n n in g a rn a r: <

Olja lekur úr *
undirgrundint

