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HESA vikuna verður skipað fyri tveimum kunnandi skeiðum á Hotel Føroyum og er evnið olja.
Tað eru Oljuráðleggingarnesmdin og Oljufyrisitingin. sum skipa fyri hesum t iltokum og er endamálið at kunna politikarar og embætisfólk og
harnæst almenningin um frágreiðingina hjá Oljuráðleggingamevndini.
HETTA mugu sigast at vera sera skilagóð tiltøk, tí
á henda hátt fáa bæði politikarar o§ fólk sum
heild neyvt innlit í tað stóra arbeiði, sum ein
bólkur av serfrøðingum hevur arbeitt við í fleiri
ár. Og tað merkir so vónandi, at orðaskiftið og
viðgeðin av frágreiðingini og einum komancn
lógaruppskoti verður uppbyggjandi og kvalifiserað.
FRÁGREIÐINGIN frá Oljuráðleggingarnevndini
er drúgv. Hon umrøður mest sum allar hugsandi
spurningar, ið hava tilknýti tii eina komandi føroyska oljuvinnu. í mongum førum verða settir
upp ymsir møguleikar
AV tí at tað er so stutt fráliðið. síðani frágreiðingin
varð logd fram fyri politikarar og almenningin er
tað sjálvandi ógv'uliga avmarkað, hvat er sagt um
umrøddu frágreiðing. Men tað verður so áhugavert at frætta. hvat tin^menn og landsstyTismenn
hava at siga eftir teir baðar dagarnar á skúlabonki.
lkki minni áhugavert verður at hoyTa, hvat fólk
annars fara at siga eftir almennu evnisdagarnar
hósdagin og fríggjadagin. Jú sanniliga eru hetta
skilagoð tiltøk undan einum aðalorðaskifti.
VIT hava tó longu nú fingið eitt boð uppá, hvat
frágreiðingin er verd. Og tað er frá einum framstandandi útlendskum oliumanni. í Sosialinum
í gjár og í útvarpinum úttalaði ein av oddamonnunum njá oliufelagnum Phillips Petroleum, Knud
Am seg um frágreiðingina. Hann vitjar í Føroyum
og var mánadagin gestafyrilesari á skeiðnum fyri
politikaramar. Niðurstøða hansara var greið: Talan er um eitt sera gott arbeiði Frágreioingin er
sera upplysandi og nevur eina góða javnvág, sum
hann málbar seg. Nevndin hevur roynt at seta
upp fleiri møguleikar á ymsum økjum.
NÚ vil onkur kanska siga, at tað er ikki nakað
gott skoðsmál at fáa, tá ein útlendskur oljustjóri
metir frágreiðíngina vera góða. Tað kunnu tað so
vera ymsar meiningar um, men tað er greitt, at
umframt at tryggja okkum, okkara umhvørvi og
okkara egnu áhugamálurn, so skal ein komandí
oljulóggava eisim vera so mikið ..avbalanserað",
at hon ger tað áhugavert - attraktivt - fyri oljufeløgini at gera íløgur her. Mest týðandi er tað tó,
at vit gera okkum greitt, hvat vit vilja, soleiðis at
oljufeløgini eisini vita, hvørjar umstøðurnar og
annars fortreytirnar eru fyri at arbeiða á føroyskum øki Og her eiga bæði forovski myndugleikar
og oljufeløgini at spæla við opnum kortum.
EFTIR okkara tykki hava føroyskir myndugleikar
sum heild borið seg skilagott at í sambandi við
oljuútviklingin, hóast okkurt kundi verið gjørt
øðrvísi. Vit eru nú við eitt týðandi vegamót. har
umfatandi lóggáva skal rudda slóð fyri einum
sunnum ogskilagóðum útviklingi. Løgmaðursigur. at einki skal skundast igjøgnum. og tað hevur
hann rætt í. Men kortini eigurneldur ikki at verða
drálað. Arbeiðast má væl og miðvíst. Tað átti at
borið til at hildið tíðarætlanina, sum sett er. soleiðis at oljulóggávan verður samtvkt í ár og soleiðis at fyrsta útbjóðingarumfarið kann verða
avgreitt sum ætlað í 98. Nú bíða vit so eftir teimum fyTstu viðmerkingunum frá føroyskari síðu
til oljufrágreiðingina og til at tingið skal fara undir
at viðgera hana. Síðani skulu treytir og reglur fyri
útbjóoíng gerast í øllum hesum eru kunning og
orðaskifti týðandi hornasteinar.
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Er tað ikki logið. at danski
uuanrikisráðharrin Niels
Helvcg Pelersen er í jólahýn. nú hendan kannmgin
viðvikjandi rikisfelagsskapinum hevur verið fyri. sum
vísir, at damr eru sera glaðir
fyn hendan løgna ríkisfelagsskapin ???
Eg haldi tað. at um so er
at Føroyar roknasi fyri at
vcra innanlyn danska markið, so skuldi danski innanrikisráðharrin dansað føroyskan dans og ikki uttanníusráðharrin.
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Hvør er so visur. al hann
skilur hetta???
H am xst er al spyrja. um
tað bert cru 953 danir eftir í
Danmark. og restin cru útlcndingar.
Fyri ca. 7 1/2 ári síðani
legði eg við Guds hjálp av
at drekka. roykja og mala i
dans sum ein ónytta v m .
og lá hleiv eg so sanniliga
eisini stemplaður sum citt.
sum var púra í ørviti
Men eftir nógvan sjálvrannsakan. so havi eg hoast
alt ongantíð verið so hurt-

urvið í ørviti. sum rikisfelagsskapshorgarayvirvøldirnar hava megnað at mala
runt fyri opnum skermi
Um Føroyar megna at
loysa frá dønum ein dag. so
e n cg sera spentur cftir at
vita, um danski innanrikis
ráðham n tá fer at býta um
pláss við danska uttanríkisráðharran og harvið fara
upp á gólv og dansa føroyskan dans
Bxði áðrenn og lika síðant Poul Nyrup Rasmussen
hevur lopið um borg við

donsku ministarunum. I v s.
rokcra hesar knorlamar runt
i nunistarasessunum. ja. so
hava hesir báðir áðurncvndu ríkisráðharrarnir
ongantið vitað, hvat hvør cr.
Av tí sama kann hcndan
gátan hcrast fram. Tann. ið
gitir hana. hann er klókur
Gátan Ijóðar soleiðis:
»Ert tú mnan. so en cg uttan
- men ert tú uttan. so cn cg
innan
H sussu rita vit báðir ’? ?
Sím un A. Klein

Ullintar hosurtil Tjernobyl-børn
Fyrst fari eg at takka tykkum øllum úr Føroyum. sum
sendu ullintar hosur úl Tjernohyl-hørmni, sum vóru í
summarfrí í Christianslyst í
Suðurslesvík At tey vóru
ógvuliga glað fyri hosurnar
er óneyðugt at siga. mcn
hvussu glað tey vóru. er tórført at greiða frá, tí lað
skuldi upplivast; tað at fáa
pakka frá fremmandum
fólkum úr Føroyum var so
stór gleði fyri tey, og hana
sást tú í tcirra strálandi eygum.

Nú um dagarnar frxtti eg
frá Otristianslyst. at hømini
vóru komin heimaftur til
Hv itarusslands i øllum gctðum. Heicke Pauk. sum skipar fyn ferðunum hjá børnunum i Suðurslcsvi'k. var
við i hussinum og fylgdi
teimum til Minsk í Hvita
russlandi
Enn b er til at senda hosur.

Heicke Pauk cr longu
hyrjað at skipa fyri. at nýtt
lið av hørnum kemur til
Christianslyst i Suðursles-

vik i juli narsta ár. og plagar
hon at fara til Hvitarusslands tvær fcrðir árliga.
miðskeiðis í oktobcr og
miðskeiðis i mars at leggja
fcrðma til rzttis saman við
Hvitarussiska leiðaranum.
Olgu Sawtschuk Um soer.
at onkur er hcr i Føroyum.
sum enn hcvur hug at scnda
børnunum ullint hosupør,
her til enn Hosumar skulu
sendast til Christiansly st og
tckur Heicke Pauk t.rr við.
tá hon fer ul Hvitarusslands
í oktoher Seinast eg frztti

úr Christianslyst. komu
brøv við hosum úr Føroy um
av og á og fara hcsi so við
til Hv ítarusslands í oktober
Adrcssan. har hosurnar
skulu sendast til. cr: Olga
Sawtschuk. c/o Christianslysl. Nottfeld. D 24392 Sú
derhrarup. Tyskland
Enn cinaferð. takk fyn øll
somul
k ris tia n n a Rein

Viðv.: Rætting tii brot um sigling
hjá Norrønu
___
í famu viku skrivaði Sosialurin tvser ferðir um siglingina hjá Norrønu - hósdag
og leygardag.
Blaðmaðurin. sum bað
um viðmerkingina. misskilti mcg tíverri Tískil vil
cg fegin hava eina netting i
blaðið.
Tað snýr seg um brotini.
har eg verði citcrað fyri at
siga, at Ferðaráðið eigur at
hugsa um ferðamøguleikarnar hjá føroy ingum út úr
landinum Hetta er ikki so.
Ferðaráðið hevur til upp-

gávu at fáa ferðafólk til
landi. ikki at arheiða við
ferðasamhand til føroyingar So lá cg fekk spurmngin.
um eg hclt. at Norrøna
skuldi sigla alt árið. var
svarið greitt nei Hctta ti eg
hugsaði um útlcndsku gestir
okkara Eg viðmerkti. at
føroyingar møguliga vildi
siglt við í vctrarhálvuni.
men legði afturat. at ferðasamband fyri føroyingar
ikki er mítt øki.
Orsøkm til. al tað kann
vera óheppið at marknað-

arføra vetrar -Føroyar er
eftir minum tykki. at ógvusliga vcðurlagið ger fólk
hangið Her hugsi cg cinamest um fcrðina til Føroya.
Men eisim um tcy tilhoð.
sum ferðavmnan bjóðar á
vetri. Sjálvsagt kanst tú gera
einstakar vetrarskráir. har tu
m.a eygleiðir ódnir - tað
kann vcra eitt fantastiskt
upplivilsi mcn harfrá og
til at marknaðarføra Føroy
ar á vetri. cr citt stórt lop
Min viðmerking til sigl
ingina hjá Norrønu snúði

seg sostatt um útlendingar
og um at vit áltu at kunna
longt sesongina við al lata
Nonønu stgla í mai og nakað av septemhcr aíturat Og
møguliga cisini i aprfl Tað
má sjálvsagt kannast. um
tað er marknaður fyri hesum.
Bliðar hcilsur
F erðaráð Føroya
Anmka Joensen.
stjóri

Lesarabrøv og liknandi tilfar ið verður sent okkum. skal hava avsendara.
t.v.s. navn, adressu og telefonnr. Blaðstjónn skal vita. hvør skrivað hevui eisini um
brøv ynskjast dulnevnd í bloðið
Vit kunnu annars ikki gcva tykkum. ið sknva. vissu fyn. at lesarahrøv viðmerkingar o I koma í blaðið
sama dag, sum tað er móttikið Tað veldst um tøka setiorku og pláss.
B laðstjórin
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PGS undir seismiskar kanningar:

Royna
at loysa
basaltknút
-Tað kann vera gott íkast til føroyska
samfelagið, um seismikkfeløgini arbeiða út frá føroyskari havn heldur
Ami Dam á Skipafelagnum. John
Whitcombe frá PGS særfegin, at
felagið brúkar føroyskar havnir
J an M i ller
Hóast oljufeløgim hava
gjøn fleiri framstig í royndunum at ..síggja niður
gjøgnum tjúkku hasaltflaimar á føroyskum øki, so
er ..basallknútunn" enn ikki
loystur til fulnar
Basalnð er framvegis ein
forðan fyn at kunna siggja.

av skipum tess á Havnina
ellir útgerð og fyn at skifta
manning.
John W hitcombe. sum
lekur sx r av at samskipa
arbeiðið umhorð og á landi
kom til Føroya í sambandi
við at bæði skipini vóru á
Havnini Somuleiðis var
Atle R yhn. sum er em av
oddamonnunum í fyri-

A m i D a m frá SkipafeUignum dámar verl, at útlendsku
setsmikkfeløgini brúka føroyskar havnir. Mynd jan
hvat goym ir seg í undirgrundint Fleiri av feløgunum royna tí at finna nýggjar
tekniskar ioysnir. sum gera.
at tey kunnu ..síggja". hvat
veruliga er undir basaltinum.
Vit hava m.a. hoyrt um
royndirnar hjá Amerada
Hess og Wcstem at brúka
serstakan
teknikk
við
tveimum skipum. O nnur
feløg royna so eisini aðrar
leiðir. Eitt av hesum feløgum er PGS, sum stendur
fyn stórum pam av tí
seismiska arbeiðinum. ið
gjørt er vestan fyri Hetland.
Nú er PGS so eisini
komið inn á føroyskl øki.
og í famu viku vóru tvey

tøkuni her John Whitcombe
sigur við Sosial in. at teir eru
í ferð við at gera nakrar
serstakar kanningar á einum
80 kilometra stórum øki
eina staðm knng Føroyar.
Hann vil ikki siga hvar og
hvat
hesar
kanningar
snúgva seg um. tí teir gera
arbeiði fyri nøkur oljufeløg.
Men teir eru so í ferð við at
royna ein heilt nýggjan
leknikk í sambandi við at
fáa upplýsingar um undirgrundina.
Endamálið er at finna ein
tekmkk. sum ger feløgini
betri før fyri at kunna síggja
niður gjøgnum basaltið.
Sum er forða

tjúkku basaltfláirnar seismikkfeløgunum at fáa optimalt burtur úr
PGS hevur leigað tvey
skip frá einum felag. sum
AP Møller eigur, til uppgávana. ið fer at taka nakrar
vikur.
John W hitcombe sigur
annars. at PGS longu hevur
gjørt 3D seismiskar kanningar á føroyskum øki. og
at felagið er rzttiliga bjart
skygt. tá tað ræður um
møguleikamar at fínna olju
her
-Vit vilja fegnir vera v ið í
arbeiðmum á føroyskum
øki og rokna við, at tað fara
at vera fleiri uppgávur í
framtíðini
Hann sigur eisini. at teir
vilja umhugsa at brúka
føroyskar havnir. ti tá teir
arbeiða á føroyskum øki
-Vit síggja tað sum ein
stóran fynmun fyri okkum
at arbeiða út frá Havnini
heldur enn frá eini havn á
bretskum øki. Tað er so

cisini ein partur arbeiðinum
í einum nýggjum øki. al tú
brúkar teir fasilitetir. sum
eru har.
S k ip s fe la g ið agøn tur

Tað cr Skipafelagið Føroy ar. sum er umboð fyn PGS
í Føroyum tvs. tekur sær av
skipunum og mannmginum
hjá felagnum, t i hesi eru í
føToyskan havn Ámi Dam
á Skipafelagnum sigur. at
tað er avgjørt ynskiligt. at
seismikkskip og onnur skip.
ið verða brúkt í oljuleiting
við Føroyar. arbeiða út frá
føroyskum havnum Hetta
gevur sjálvandi arbeiði til
føroymgar og leggja skipini
eisini nógv efur seg í aðrar
mátar Hann vísir i . at t i
lalan er um at skifta mannmgar. so merkir hetta eisini,
at flogfcløgim fáa meira at
gera. Samanumtikið kann
tað vera eitt gott íkast Ul føroyska samfelagið. um eitt
nú seismikkfeløgim arbeiða
út fri føroyskum havnum

heldur enn at brúka havmr í
Bretlandi
Taðcr so hcldur ikki annað enn rímuligt. at hcsi skip
arbeiða út frá føroyskari
havn. t i tey jú gera kann
ingar í føroyskum øki Tað
vil so eisini verða ein fynmunur fyri feløgini. tí
teinurin til næslu havn
oftam er stytn við al leggja
inn i Føroyum.

Johti Whilcombe frá
seismikkfetagnum PGS
umborfl á einum av
setsmikksktpunum, sum
var á Havnini herfyri.

Tvey seis mikkskip á
Havmni. Gott ikast til
samfebtgti). um
seismikkfeløgini arbeiða
út fr á føroyskari havn

