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Næmingar 
á seturskúla 
í Noregi
I sumband \ iO sumstarv - 

sum er millum vinar- 
bvirnar hjá Klaksvi'kini. 
vcntur m a. eisini skipað 
tyri seturskúla fyri skúl- 
ahørnunum Hnđamálict 
við hesum scturskúlum 
er at geva hi*rnunum 
hovi til hetrí at kunna 
seg um mentan i>g vnV 
urskifti hjá vinarbýum 
okkara. samstundis sum 
tey helst skuldt fingid 
vintr tyn lívið.

Skularnir i Klaksvík 
scnda hvort ar cin tlokk 
at luttaka í hcsum sam- 
starv i Vanliga cr taðein 
H tlokkur. ið ter av sta<> 
Skúlarnir á Ziskatrøð og 
við Osánna skiflast um 
at scnda cin flokk ann- 
aðhvi*rl ár í ár cr taðein 
tlokkur frá skúlanum 
við Osánna. ið fer til 
Noregs a seturskúla

Vinarhýirnir hjá 
Klaksvíkini eru Norr- 
koping t SvoriTvi. CXJen- 
sc og Grená í Danmark. 
Stsimiut i (irønlandi. 
Tammertors í Finnlandi.

Kopavogur í íslandt. 
Wick i Skotlandi og 
Trondheim í N’oregi 

Við tað at tað í ar cru 
1000 ár síðan Trónd- 
heim var grundlagur, er 
seturskúlin lagdur at 
vera har í septemher 
mánaði í ár 

Sum vera man 
stuðlar kommunan 
ferðíni va-l fíggjarliga. 
men næmíngarnir 
mugu sjálvir savna 
nakað av pcningi. I 
hesum samhandi fara 
tcy at hava ymisk tiltøk 
Fvrsta tiltakið verður 
lcygardagin I. februar 
Tá tara tcy at hava mat 
tomhola og liskidamm 
í høllini á 
Ósáskúlanum Tey 
vóna at nógv folk tara 
at støkka inn á gólvið 
og stuðia teimum Høv i 
verður cismi at keypa 
sær ein kaftimunn og 
okkurt afturvið.
Tiltakiðbyrjarkl. 10 og 
cndar um 2-tíðina

S k r á s e t in g  F o r o y a
nevur i dag skrasett niðanlyn 
standandi smapartafelag

Skrásetingar-nr.
Sp/f 2602
Navn:
Sp/f Ljómbúðin
Adressa
100 Tórshavn
Kom m una:
Tórshavnar Kommuna
Stovningardato:
23.12.1996
Viðtokudato:
23.12 1996
Kapitalur:
Kr 80  000 ,00
Inngjald ingarháttur:
Kr. 80 0 00 ,00  í oðrum  
virðum til kurs 100
Stovnarar:
Jón Othamar, 420 Hósvík 

S tjóm :
Jón Othamar, 420 Hósvík
Tekningarreglur:
Felagið verður teknað av  
emum stjóra
G rannskoðari:
Sp/f Hermund Jacobsen,
J. Paturssonargøta, 100  
Tórshavn
Roknskaparár:
01.01.-31 .12
Fyrsta roknskaparar:
23.12.1996-31 .12 .1997
Endam ál:
Endamál felagsins er at 
reka handil og annað  
starv í hesum sambandi

S kráseting  Foroya
tann 22. januar 1997
Kristin  Balle

TV IN G S ILS S Ø LA
Hosdagin

tann 20. februar 1997  
kl. 11.00

verður á dómaraskriv- 
stovuní C. Ployensgota 
1. 100 Tórshavn. hildin 
tvingsilssøla yvir matr. 
nr. 48 b, G arðsendi 5, 
700  K laksv ík  (A S  nr. 
222/96).

Ognm er emi sethús 89  
kvm í kjallara og emari j 
hædd og krúpílofti. Gjørd 
av timbri. takt við etermt j 
Kjallari 1 stórt rúm og 1 ! 
kamar. Ikki gongt millum 
kjallara og stovuhædd. 
Stovuhædd: gongd, baði- 
rúm. køkur, stova, hjúna- 
rúm og 2 smá kømur. 
Umboð fyri eigaran upp- 
lýsir. at vindeygu i stovu 
og norðureftir leka illa. 
Ongar hvitvørur eru í 
húsinum. Onkur veggur 
stendur hálvgjørdur, og 
annars eru húsini ikki í 
sertiga góðum standi, og 
einki er gjørt rundanum. 
Tey eru bygd í 1977. 
Stykkið er til støddar 546  
kvm

Tvmgsilssolan er um- , 
biðin av C hristian  And- 
reasen, advoka ti. Fr. 
Petersensgøtu 9. Tórs- 
havn, tlf. 11145 (j. nr. 
960038), sum kann geva 
nærri upplýsingar. ems j  
og avtala kann gerast við j 
um at síggja ognina.

Søluuppgerð kann um- 
biðjast frá nevnda advo- 
kati ella hyggjast ígjøgn- 
um á dómaraskrivstov- 
uni.

Føroya Fútaræ ttur,
tann 27  jan. 1997

Jcimes Efstathiou frá Norsk Hydro:

Bora seint í 99 - 
oljuframleiðsla 
í fyrsta lagi 2005
-Verða loyvi at bora eftir olju givin á heysti 1998, verða 
vit klárir at bora móti ársenda í  1999. Er tú heilt bjart- 
skygáur og vit finna olju longu í  ár 2000, so kann roknast 
við, at oljuframleiðsla kann byrja við Føroyar um ár 
2005 sigur James Efatatihiou, sum er projektleiðari hjá 
Norsk Hydro á Atlantsmótinum.
J an  M i l l e r

Jarncs Efstatihiou. sum 
stendur á odda fyri kann- 
ingunum hjá Norsk Hydro 
í føroyskum øki hcldur fyri, 
at (eir meta møgulcikarnar 
fyn at finna olju og gass við 
Føroyar at vera stórar.

Mcn nær hcldur hann. at 
verulig gongd kemur á 
leitmgina'

-Hava tit eina lisens- 
rundu í fyrsta ársfjóðnngi 
av 1998, og <oyvi verða 
givin í 3. ársfjórðingi hetla 
árið. so fer at ganga citt ár. 
til klárt verður at bora tvs. 
móti endanum á 1999

Um tað fer at ganga væl 
og ein cr so bjartskygdur 
sum til ber. so kann ein 
rokna við, at tað fara at 
ganga eini 4-5 ár. áðrenn 
framleiðsla fer í gongd.

Hetta merkir. at finnur tú 
longu olju f ár 2000, so 
verður talan um fyrstu fram- 
leiðsluna í umletð ár 2CJ05.

James Efstathiou sigur 
annars. at tað er rættiliga 
torført nú at siga nakað við 
vtssu. tí hetta hevur eisini 
nógv at gcra við møgulcik- 
an at fáa ein honpall, og ta 
er ikki minst avgerandi á 
hvørjum dýpi tú ætlar tær 
at hora. Um tú skal úl á 
djúpt vatn t.d. 600 melrar.

so krevst serstakur hori- 
pallur til ta uppgáv una, tí tá 
koma streymv iðurskiflmi 
meira inn í myndina. Eftir- 
spumingurin cr boripallum. 
sum kunnu bora á djupum 
valni. er cisini stórur So her 
skulu nógvir spurnmgar 
greiðast. áðrcnn cin kann 
gera av at leigaein horipall.

Vónar m arknaosem ja  
veróur loyst
Taðer eingin loyna. at olju- 
feløg sum Norsk Hydro 
fegtn síggja. at markna- 
trætan mtllum Føroyar og 
Brctland vcrður loyst skjót- 
ast gjørligt

-Eg fari sjálvandi ikki at 
leggja meg út í eilt slikt mál. 
tí taðcr ein sak millum Før- 
oyar og Bretland. men tá 
spurt verður um hetta. so 
kann cg hert siga. at tað 
hevði verið lættan og meira 
hugaligt at arheitt, um eingi 
umstridd økt vóru.

Hann vísir á, at teir í løt 
uni sjálvandi leggja seg cftir 
at kanna økini. sum vóru 
við í nominatiónini herfyn. 
men hendir tað. at ein semja 
fxst um markið. so kunnu 
teir sum oljufelag rættiliga 
skjótt gera tær neyðugu 
kannmgarnar í hesum økj- 
unum.

Jamcs Efstathiou dylur 
ikki fyrí. at hóast tað eru 
flciri áhugaverd økt í 
føroyskum umráði. soer tað 
helst so. at tey allarhestu og 
mest lovandi økini fmnast í 
tcimum umstriddu umráð- 
unum Ein orsøkin til hetta 
er so eisini tann sannroynd. 
al partur av umstríddu økj- 
unum cr ikki dekkaður við 
tjúkkum hasaltløgum. Eis- 
ini finnast nógvar og 
nágreiniligar seismiskar 
kannmgar frá tcimum um- 
striddu økjunum.

Landsstýrið hevur hoðið 
norska konganum á v itjan í 
ár Hcldur projekLstjónn hjá 
Norsk Hydro fyri Atlants 
mótið. at vit tá fara at síggja 
ein langan hala av norskum 
vinnulívsfólki, harimillum 
oljufólki. aftaná konganuin'

Tit skulu helst ikki vcra 
bilsin. um tkki framstand- 
andi vinnulivsfólk vera við, 
citt nú oddafólk hjá Norsk 
Hyrdo sigur Jarnes Ef- 
stathiou. sum tó leggur dent 
á, at hann veit einki mcira 
um hcsa vitjan cnn tað sum 
er komið fram alment

Spennandi
se ism ikkurs lit
Jamcs Efstathiou sigur, al 
tcir í løtuni eru víð at við-

h m m  mmboð hjá Norsk 
H utro uíru herfxri á jarfl- 
frø ihhxan  ráiistevnu i 
Havn. James Efstathiou 
var vii). Hann er í  m iilj- 
uni. i/ttust lil vinstru er 
fíjørn Lursen, ein av  
fremstu serfrøflinxunum  
hjá Norsk Hyrdo. tá talan 
er um Allantsmótifl. M \ná  
jan

gcra seimiska tilfarið í smá- 
lutum. og at leir cisini eru í 
ferð við at útvega sær enn 
meira lilfar, solciðis at tcir 
vcrða bclri førir Ivri at 
siggja undir hasaltið

Tcir hiða tn.a. í spenningi 
eftir endaligu úrslittnum av 
serstøku seismisku kann- 
ingunum við teimum báð- 
um skipunum i fjør summ- 
ar. Thetis og Wcstcm Cowc

Sosialurin skilur, at úrs- 
litið av hcsum kanningum 
er rættiliga cinastandandi 
Hcrfyri vórðu nøkur av 
úrslitinum Irá kanningini 
kunngjørd á cinum fundi 
hjá Amerada Hcss í Keyp- 
manhavn Tcy søgdu m.a. 
hvussu tjúkt hasallið cr og 
somuleiðis sedimentløgini 
undir hasaltinum.

Norsk Hydro cr partur av 
Amerada Hess holkinum. 
har hini feløgini eru 
Amerada Hcss. Dong og 
Lasmo

Fyritøkan sær stórar 
møgulctkar alla staðni á 
Atlantsmótinum Vit halda. 
at alt økið frá Barents 
havinum fyri Norðan og 
heilt suður til írlands vcrða 
cilt komandi oljuøki. og ti 
cru vit eisiri sinnaðir at gera 
iløgur her. og her eru 
Føroyar ein týðandi partur 
sigur James Efstathiou
Annars arheiðir Norsk 
Hydro kring alla verðina 
og er citt sokallað muti- 
nationalt felag. Fyrúøkan. 
sum er tann næstastørsta f 
Noregi. bcrt Statoil er 
størri. hcvur skrivstovur i 
80 londum og hevur um- 
leið 30.000 fólk í arheiðt 
Helvtin er í Noregi. Um- 
framt olju lekst fyritøkan 
við mangt annað so sum 
aling og foðurframleiðslu. 
Sum idnaðarfyritøka er 
Norsk Hydro størst í No- 
rcgi Norski staturin cigur 
5 1 ‘í  í fyritøkuni. meðan 
privatir partaeigarar ciga 
restina


