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Bókudeild F øm ya  Lirrarafelags hevur givið út

Ali Baba og teir 
fjøruti ránsmenninir

Peter Maltha hevur end- 
ursaet og teknai' hokina. 
og Ola Jakup Ntclascn 
tvdi.ii úrdonskum

Ævintyrini úr heims- 
gitna søgusavmnum 
»Túsunđ og einar nátt« 
eru tiltikin og mangan 
endursøgd

Søgurnar um Sinbad 
sjófaran. Aladdin og Ali 
Baha eru givnar út í 6- 
tcljandi útgávum. og nú 
hevur so danin Peter 
Maltha á skemtiltgan 
hátl teknad og cndursagt 
xvintýnð um hin futa. 
xrliga hrennthøggaran 
Ali Baha. sum av tilvild 
uppdagar loyndarmálió 
hjá tcimum Ijøruti. rxðu- 
ligu ránsmonnunum. Og 
takka veríð kloku konu 
hansara. Morgianu. end-

ar alt vxl hjá tcimum 
há(\im. meóan kradduti 
og tvøri bo*\ir hansara. 
Kassim. fxr uppihoma 
rcvsing Hilt rxttuligt 
xvintýr. sum hcvur hug 
liktó folk í meira enn 
fýra hundraó ár.

Peter Maltha var í 
Mic'eystri og kunnaót 
seg um byggisid og um- 
hvørvi. áðrenn hann fór 
undir bokina. sum hcvur 
fingið sera góða undir- 
tøku í hinum Norður- 
londunum

»Ali Baba og leir 
fjøruti ránsmcnninir* er 
stor myndabók. 28 sí(\ir 
í litum og kostar 75 kr í 
hókhandlunum Pf 
Gramar hevur staðið fyri 
prentgerðini.
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20-30 oljufeløg við í  stórari umhvørx isverktetlan á føroyskum øki:

Oljufeløg og føroyskir 
stovnar saman um 
stóra verkætlan
Ein a v  teim um  størstu  einstøðu  umhvørvisverkxetlanum nakrantíð í  søguni 
verðu r nú veru leiki á  fø royska  landgrunninum. Tað sn ýr seg  um a t skrásetu  
um hvørvi, verðu r og u pplýsingar ífø ro ysk a  sjóøkinum, áðrenn landgrunnurin  
verðu r b o ð ið  út til o ljuboring. Talan er  um eitt samstarx' millum millum 20  og  
3 0  olju feløg  og fø ro ysk a r  stovn ar og myndugleikar. Verktetlanin kann kom a at 
kosta  e in ar 5 0  mill. kr. og  f e r  sum so  a t geva  nógv a rbe ið i til fø ro ysk a r  
gran skarar og fakfó lk  annars.

J a n  M l l l e r

Sum ein liður í fynreiking 
unum til citt lcitingarskeið 
á føroyskum oki. hcvur cilt 
tal av oljufeløgum (umlcið 
22 felog i núvcrandi lotu) 
byrjað eitt samslarv við ti 
endamáli al skráseta um 
hvørvi. veður og upplýsing- 
ar (datai i foroyska sjóøk 
inum.

Samstarviðcr citt samtak 
við hcitinum »Faroes Geo- 
tcchnical. Environmental 
and Metocean Network (G. 
E.M i Setningurin hjá sam- 
takinum er at skráscta og út 
vcga landafrøðtligar/jarð- 
tokmligar. hav lívfnvðiligar 
og veðurfrøðiligar/hav- 
trvvJihgar upplýsingar i for- 
oyskum sjoøki. sum kann 
verða hoðið úl lil leitingar- 
boringar cftir olju og gassi

Innsavnaðu upplýsingar 
nir vcrða partur í tcimum 
greinmgum av trygd og um 
hvørvi. sum oljufclogim 
fara at bruka fyri at visa á. 
at leirra vcrkxtlanir fara at 
verða framdar á ein full 
góðan hátt trygd og um- 
hvørvi viðvikjandi.

Nevndu oljufcløg fara at 
samstarva við foroysku vís- 
indastovnarnar og almennu 
stovnamar um ncvndu upp- 
gávuna. og samslarvið er 
formaliscrað. at háðir partar 
eru umboðaðir í cinari fe- 
lags stýrincv nd fyri G.E.M

Einstøku lakbólkarmreru 
samansettir av umboðum 
fyrí oljufeløgini og før- 
oysku stovnamar Partverk 
xtlanir. sum cru liður í upp- 
gávunum við at útvega og 
skráscta upplýsingar. vcrða 
samskipaðar og stýrdar fra 
Tórshavn gjognum ema 
verkxtlanarsamskipan. .

50 m ill. kr.
Verkxtlanm cr mett at kosta 
ikki minni enn hálvt 
hundrað millióntr krónur og 
fcr at vara i nøkur ar

Tað er greitt. at slík xtlan 
fer at gcva tí føroyska 
granskingarumhvørv inum 
nóvar nýggjar og spcnnandi 
avbjóðtngar. tí kannmgin 
røkkur og fevnir so víða

Tað hevur ikki eydnast 
okkum at fáa nøvnim á teim 
um feløgum. sum fyribils
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hava jattað at vcra við í 
xtlanmi. mcn cltir tcimum 
upplýsmgum vit hava 
kunnað útvcgað okkum er 
talan um tev somu feiøgim. 
sum hava víst ahuga fyri 
føroyska økinum fugartil 
18 av teimum voru við til 
at figgja Lopransbonngina. 
23 vóru við í 
rov n d a rn o m in a tió n in i  
herfyri.og núcrusofyribils 
22 við í umhvørvisxtíamni. 
men blaðið skilur. at eisini 
lleiri onnur íeløg eru hugað 
fyn at verða við.

Ecløgini. sum cru við f 
xtlamm eru (okkara mct- 
ing) I vrst teir lyr.i bolk 
arnir. sum hava skipað seg:

BP og Shell, Amerada 
Hess. Dong, Lasmo og 
Norsk Hydro, Statoil. Mobtl 
og Enterprisc. Texaco. 
Conoco <*g Murphey Oil. 
Fina. Deminex og M xrsk 
Olie og Gas og síðam ein- 
støk feløg. sum cnn ikki 
hava skipað seg í bólk: 
Esso. Saga. Arco. Amoco. 
British Gas. Phíllips og 
BHP

Síðani skilst, at eisini

Agtp og Maralhon vísa til- 
takinum ans Onnur fcløg. 
sum annars hava visl før- 
oyaøkinum nakaðav áhuga 
men sum hclst enn ikki hava 
avgjørt. um tey skulu vcra 
við í lyrsia útbjoðingar- 
urntarinum. eru: Total. Elf. 
Anadarco og Dana.

Tvey oljulcløg. sum hava 
verið áhugað í føroyska 
økinum. hava av eini clla 
aðrari orsøk tikið scg aftur 
Hesi eru Chevron og Union 
Teaas

Eg ynski at gerast lim u r i
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