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V in n u lív á
b o ris k e ið i
/ gjár høvdu 40 limir í Føroya
Arbeiðsgevarafelag møguleikan at
kuntia seg til botns við alt, sum hevur
við eina oljuboriverkætlan at gera.
J an M uller
Tíðliga gjáramorgunin fóru
40 føroyingar, umboð fyri
feløg og vinnufyritøkur og
øll limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag, á citt heldur
óvanligt skeið á Hotel Føroyar. Talan er um boriskeið,
sum FAG skipar fyri saman
við fleiri útlcndskum oljuog borifeløgum.
Jan Mortensen, stjóri í
Føroya Arbeiðsgevarafelag,
sigur, at áhugin fyri at vera
við á skeiðnum hevur verið
sera stómr. Ætlanin var bert
at hava 30 luttakarar men
hevur tað eydnast at taka 40
við. Kortini eru tað fleiri.

sum pláss ikki var fyri.
Talan er um at lýsa eina
oljuboring við Føroyar.
Hvussu hon verður fyrireikað og fullførd og si'ðani
alt tað virksemi, sum er
kring cina slíka stóra og fyri
føroyingar heilt óvanliga
verkætlan.
-Vit Fingu hugskotið til
eitt slíkt skeið, tá vit vóru á
oljumcssuna í Aberdeen
herfyri. Tá vórðu vit kunnað
av umboðum fyri Amerada
Hess, hvussu cin boriverkætlan sær út. Vit hildu
tað vera áhugavert at gera
meira burtur úr og fáa fleiri

íFøroyum
sigur Jan Mortensen,
sum er fegin um, at tað
hevur eydnast at fáa samstarv við Amerada Hess,
Dong, Norsk Hydro og
Lasmo, sum nú hava sent
ikki færri enn 12 fólk til
Føroya at standa fyri

skeiðinum. Haraftrat er eitt
umboð fyri stóra boripallfclagið Transocean.
Jan Mortensen sigur, at
ein oljuboriverkætlan er so
mikið serstøka og so umfatandi, at tað rætt longu nú
at kunna føroyskar fyritøkum oo. um, hvat krevst
til eina slíka ætlan av bæði
vørum og tænastum.
Mett verður at tað kostar
ikki minnienn 150 mill kr
bara at gera eina boring við
Føroyar.
Vestan
fyri
Hetiand eru boraðír meira
enn 130 brunnar seinastu

Trý av teimum ikkifærri
enn 12 umboðunum fyri
oljufeløgini Amerada
Hess, Lasmo, Norsk
Hydro og Dong og borifelagið Transocean, sum
komu til Føroya í gjárfyri
at greiða frá eini oljuboriverkætlan og hvørji
krøv henda fer at seta til
føroyskt vinnulív í sambandi við at lata vørur og
tanastur til eina slíka
verkcetlan.

20-25 árini.
Oljusamtakið
Faroes
Fartnership, sum tey fýra
oljufeløgini eru við í, ætlar
sær av vera við í fyrstu
útbjóðingini viðFøroyarog
er hetta ein av orsøkunum
til, at samtakið leggur so
stóra orku í at kunna
føroyingar um oljuvinnuna.
Samtakið hevur føroyskan
umboðsmann. Tað er Johan
Mortensen.

Umleif) 40 limir í Førvya
Arbeiðsgevarafelag á
oljuboriskeiði á Hotel
Føroyum i gjár. Mynd
Jens K. Vang.
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Teir ætla at »rana«
0KKARA BANKA
Tá hugsað verður um, at
Fólkatlokkurin nú um dagamar av tingsins roðarapalli
fyri opnari mikrofon ætlar
at GEVA okkara banka
burtur fyri lítið og lætt lil
spckulantar, so er ovboðið
hjá okkum javnaðarfólki.
Tann meinigi borgarin,
sum í 92-93-94-95 selti sítt
álit á, at landsins ognir
vórðu umsitnar eflir tí meg
inrcglu, at sum mest skuldi
koma fólkinuni til góðar,

fara á valinum hcsaferð
helst (og tað vóni eg) at
geva Fólkaflokkinum ein
dyggan undir vangan.
Eg fari at seta spurningin: Hvat billa tittykkum inn,
at skalta og valla við landsins ognuni uppá handan
mátan? Halda tit vcruliga,
at tit, fólkatloksmenn, hava
rælt til at selja Føroya
Banka I YK1 EINKI, til ógagns fyri Føroya fóllc? Nei,
veljarin vil nakað annað.

Vit í Javnaðarflokkinum
vilja, at Føroya Banki verður landsins ogn eina tíð enn.
Lat okkum fáa avtalurnar
við I).mm.uk upp á pláss
fyrst, og síðan kunnu vit
síggja tíðina an. Hetta fyri
at vita, hvat aktiv Føroya
Banki í vcrulcikanum er fyri
hetta land. Um yvirskotspeningur kemur frá Føroya
Banka, so eru lað landsins
borgarar, sum skulu hava
ágoðan av hesum, og ikki
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hankan til gávus.
Verjið ognir tygara. vel
ein sterkan Javnaðarflokk.
Jógvan Mørkttrr.
valevni Javnaðarfloksins i Norðstrcy mi
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