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Nógvir føroyingar ætla sær til HM
Fótbóltur: Fyrrapartin í gjár hevði FSF
fingið ikki færri enn 267 bíleggingar
úr Føroyum um atgongumerki til HMendaspælið í Fraklandi í summar
E mil L. J acobsen

Um eitt hál vt ár byrjar HMeadaspxlið í fótbólti. sum
verður í Fraklandi. Føroyingar kunnu bileggja atgongumerki til HM-dystirnar gjognum FSF, og áhugin tykist vera rættiliga stór-

Nógvir føroyingar ætla
sær til Fraklands í
summar fyri at hyggja
eftir monnum sum Brian
I.audrup
Mynd: Jens Kr. \ang

Johan Mortensen, umboflsmadurfyri útlendsk oljufeløg:

Haldið tíðarætlan
fyri útbjóðing
J an M uller

-Vit mugu ikki víkja frá
koynætlanmi fyri oljuleiting við Føroyar men halda
okkum til ta tíðarætlan. sum
er stungin út. Hetta sigur
umboðsmað>jrin hjá stóra
oljufelagnum
Amerada
Hess í Føroyum. Johan
Mortensen. nú tað frættist.
at oljupristmir eru á veg
niður eftir og tað um somu
tíð er biligan og lættar at
koma framai oljuríkidøminum í Ruslandi og øðrum
londum har nærhendis
Johan Mortensen vísir á,
at oljuprísunn er fallin nógv
seinastu dagamar og liggur
nú á umleið 15.50 dollar.
Orsokin til hetta er m.a :
í desember 97 hækkaði
OPEC framleiðslukvotuna

pr dag. Fíggjartrupulleikamir i fjarcyslri gera, at
minni verður keypt har av
olju. I vikuni gav ST Irak
loyvi at byrja at úttJyta olju
fyri matvorukeyp Veturin í
Europa og USA er sera
lýggjur og ger tað. at oljunvtslan ikki veksur sum
vant er hesa tíðina.
Johan Mortensen sigur. at
vanliga rokna oljufeløg við,
at søluprísunn ikki skal fara
undir 16 USD fyri tunnuna
fyri at dekka útreiðslur og
hava vanligan vinning.
Um ein tekur økið vestan
fyri Hetland og setir tað upp
imóti lækkandi oljuprísinum. so ger t.d. ein prísur
upp á 14 USD, at áhugin
fyn at arheiða í hesum økinum við teimum sera stóru
útvinningsútreiðslunum

verður at minka og er sera
ivasamur.
Menn vænta, at prísurin
fer upp aftur og verður tosað um ein meðalprís upp á
17 USD fyri 98.
Hvat gassmarknaðinum
viðvíkur so er hann bctri og
meira stabilur og verður
ikki handlaður dag fyr dag
men byggir meira á eftirspuming og útboð.
Roknað verður við, at
oljunýtslan verður at toppa
um ár 2012 og verður avloyst av altemativum orkukeldum og gassi. Gass verður framtíðar brennievnið
Marknaðurin í Europa fer
at vaksa við 705F næstu ármi.
Av tí at nógv protein em
í olju verður eisini mett, at
olja fer at verða nýtt sum

Venjarar
15.00 Smápiltar, 8 io a r
16.00 Piltar, 10-12 ar
17.00 Pinkulingar. vngri enn 6 ar
17 45 Pinkulingar, 6-7 ar
18.30 Smádreingir, 12 14 ar
19.30 Dreingir, 14-16 ar
Pinkur, 8-ioar
Smágentur, 12 i4ar
C entur i 2 i4ar

O ttast gongdini

gávan verður samtykt í januar, soleiðis at tað kann farast undir eina lisensrundu
stutt cftir.
Johan Mortensen vísir
eisini á, at vónimar lil at
Hnna gass við Føroyar eru
stórar og heldur hann. at tað
hevði vcrið ótrúliga gott,
um vit funnu nógv gass.
sum helst ferat gerast framtíðar brennievnið.
-Finna vit gass á føroyskum øki, so merkir tað helst,
at her verður gjørdur ein
gassterminalur. ið fer at
skapa nógv arbeiði og inntøkur til samfelagið.
Johan Mortensen heldur
annars, at vit føroyingar
mugu til at hugsa meira
globalt ikki minst tá talan
er um olju. Vit mugu til at
fylgja við, hvat hendir á
hesum øki aðrastaðni í verðini og spyrja hvørja ávirkan
gongdin har hevur á okkum
sum ein komandi oljuframleiðandi tjóð - hóast vit enn
ikki hava funnið nakra olju.
Men vit mugu til at hugsa
sum ein oljuframleiðandi
tjóð uppá longri sikt.

Hann vísir m a. á. at russar
hava liberaliserað oljumarknaðin sera nógv, solciðis at útlendsk fcløg nú
kunnu eiga feløg í Ruslandi
100%. Nógv olja er til í
Ruslandi og hon er bilig at
fáa upp. Alt hetta kann vera
ein ..hóttan" móti útviklinginum í Føroyum. har tað
ræður um at koma í gongd
við oljuleiting.
Umboðsmaðunn hjá Amerada Hess heldur tað hevur
alstóran týdning. at vit føroyingar halda okkum til tíðarætlanina fyri eini útbjóðingarundu. sum skal vera til
várs og soleiðis at oljufel
øgini sleppa veruliga til arbeiðis longu í 99. Hesin
koyríplanur er skilagóður
og góðtikin av oljuverðini.
-Vónandi verður ikki víkt
alt ov nógv frá hesum. Tað
skal ikki nógv til, at áhugin
fer onkra aðrastaðni. So eg Goóar vónir um
seti vónina til. at oljulóg- fiskvinnu

Mánadag

Atvur Oanietsei stetngrim Funding Høgni Carlsen, Bjarni samuelsen
Leivur Rederikse. Bárður Antrioniussen. Magnus Norðberg, Hans Pauli Hentze
Sjúrður NorðbUð, Rogvi Tborsteinsson , T. e Hansen/Agnar Joensen Bogi øster
sjUrður NorðbUð, Tummas E. Hansen/Agnar joensen Bogi øster
Cunnleif Danielsen, Andreas vatnbamar jakup a Borg
jonn Kiem

Venjarar
15.00
15.00
15.45

føðievni í framtíðim.
011 henda gongdin kann
eisini fáa stóra ávirkan á.
hvussu verður við eini
framtíðar føroyskari oljuvinnu sigur Johan Mortensen.

ur. Fyrrapartin í gjár hevði
FSF fingið ikki iærri enn
267 bileggingar frá foroyingum, sum vilja slcppa til
HM-dystimar.
Tað eru serliga dystimir
hjá Danmark og seinastu
avgcrandi dvstimir. sum
fólk vilja slgppa at síggja
Summi hava sligið seg saman og bílagt 30 atgongumerki til onkran dyst.
Tey, sum ælla sær at fáa
atgongumerki
gjøgnum
Fótbóltssambandið. mugu
nú bera skjótt at. tí tey skulu
bileggjast áðrenn leygardagin tí morgin). Mánadagin verða bíleggingamar so

Mikudag

Maria vang Laila Engnamar Rose Maria Haratdsen, Beinta Joensen
Mana vang Laila Engnamar Rose Maria Haraldsen Beinta Joensen
Anja Rein

Sum vanligt spæla børn og foreldur á niðara vølli í Cundadali sunnumorgun kl. 9-10

£

scndar víðari, og so gongur
ivaleyst eitt sindur av tíð,
áðrcnn nakað frættist aftur.
FIFA vil tkki senda atgongumcrkini út til keyparamar ov skjótt. tí vandi
cr fyri, at kcyparin sclir tey
víðari. Vandin í hcsum cr
millum annað. at áskoðarar
hjá báðum liðum koma at
sita saman. og av trygdarávum royna fyrircikaramir
at sleppa undan hesum
HM byrjar 10. juni við
dystinum millum Brasilia
og Skotland, og fyrsti dyslur hjá Danmark vcrður 12.
juni í Lcns móti Saudi Arabia HM endar við finaluni
12. juli.

Johan Mortensen leggur
aftrat, at tað sum kann stabiliscracin føroyskan búskap
er ein oljuvinna og einki
annað.
-Vit hoyra politikarar og
aðrar siga, hvussu svikaligt
tað er við fiskivinnuni og
eftir 23 ár í fiskivinnum
kann cg bara taka undir við'
tí.
Johan Mortensen heldur
tó, at vit fara at hava hækkandi fiskaprísir og er tí ikki
samdir við tcimutn. sum
halda. at fiskaprísimir verða
nógv ávirkaðir av støðuni í
fjareysturi. Gjaldoyra er
eisini við okkum. tí pundið
er høgt í løtuni og tað ger,
at vit fáa meira fyri okkara
fisk. Eisini dollarin er høgur, so hetta kompenserar
nakað fyri hækkandi oljuprísin.
Sum fyrrverandi fiskasølumaður so heldur Johan
Mortensen tað var skilagóð
avgerð at tálma útflutningin
av feskum fiski av landinum. Tann skipanm tykist
longu at virka væl. Tað hevur so eisini við sær hækkandi prísir í Bretlandi.
-Tvørturímóti rokni eg
við, at hvat viðvíkur søluni
av fiski verður 98 eitt gott
ár. Mcn eg taki undir við
teimum, sum halda, at rentan fer at hækka.
Johan Monensen undrast
annars yvir, at vit í Føroyum
hoyra so lítið til búskaparligu kreppúna í fjareystri,
sum er sera álvarslig. Hon
kann fáa avkiðingar fyri
búskaparligu gongdina í
Europa cisini.
Hann heldur annars, at
sum hcild sær tað rættiliga
áhugavert út fyri Føroyar í
framtíðini. -Vit mugu so
vóna, at danir nteina tað teir
siga. at teir vilja hjálpa okk
um at fáa betri atgongd til
ES. Ein bøtt avtala við ES
hevði komið ótrúliga væl
við hjá Føroyum. Men lat
meg endurtaka - tað, sum
hevur alstóran týdning í
løtum. er at vit fara undir
eina fyrstu útbjóðing í ár
sum ætlað

