Elsa Funding, fyrsti kvinnuligi prestur í Føroyum:

Rek-Tór
I vikuskiftinum luttóku føroyskar fyritøkur á sølustevnu í
Reykjavfk s j ð a g . 9

- Stúri ikki fyri at
fara til verka aftur
Bæði sum kvinna og sum prestur, kennir Elsa
Funding seg illa viðfama av rákinum. ið fer
fram innan kirkju okkara í dag. Hon heldur,
at hetta ógvusliga høgravenda rákið er komið
til Føroya við teimum ungu prestunum. ið
hava verið knýttir at Dansk Bibel Institut. Og
hon undrast eisini stórliga yvir, at tað skal
bera til hjá fólkum, ið umboða hesa fundamentalistisku bíbliuppfatan at standa teologiskt embaøtisprógv við iærda háskúlan.
Sída 7

Nú koma
sterku
menninir

Elsa Fundin}> s tú rir ikki fvri at fa ra u n d ir a ftu r prestastarv. hóast
hon e r k v innuligur p re stu r og stó ru p a rtu r av strídnum innan
k irk ju n a sn ý r seg um kvinnuligar p re star

Lønarhækkan
uppá 11 prosent

Regin Vágadal var
sera heppin í lutakastinum til Atlantic Giant
kappingina, sum skal
verða komandi vikuskiftið s j ð a 2 2 - 2 4

Føroya Arbeiðarafelag og Havnar Arbeiðskvinnufelag skrivaðu í
gjáramorgunin undir nýggjan tvey ára sáttmála við Føroya Arbeiðsgevarafelag, sum eftir teirra útrokningum í alt gevur teimum
umleið 11 prosent meira í lønarposan
Síða 3

Nyrup fagnar avtalu

Flogbóltsvitjan úr
Danmark

Danski forsætisráðharrin, Poul Nyrup Rasmussen, er sera væl
nøgdur við, at tað eydnaðist at fáa eina avtalu við bretar í
marknastríðnum

Um vikuskiftið fær
manslandsliðið í flogbólti vitjan av đanska
flogbóltsliðnum Skt.
Jørgens, sum m.a.
Klæmint Isaksen hevur
leikt við

Danski forsætisráðharrin sigur í brævi til Anfínn Kallsberg, iøgmann, seg vera sera
væl nøgdan við úrslitið av
marknatrætuni.
- Det glæder mig overordentlig meget, at det ved
fælles indsats gennem for-

Síða 22-24

handlinger, er lykkedes at ná
et resultat. vi kan være
tiifredse med. Og jeg ved. at
landsstyrets og ikke mindst
din indsast har bidraget til. at
der nu er fundet en løsning.
Forsætisráðharrin sigur. at
Fólkatingið fer at góðkenna

avtaluna við bretar áðrenn
tingið fer í summarfrí
Forsætisráðharrin er fegin
um, at tað eydnaðist at fúa
avtaluna við bretar uppá
pláss við samráðingum

Ábyrgdarblaðstjóri:
Jan Múller
Blaðstjóri:
Eirikur Lindenskov
In tern et: w w w .so s ia lu rin .fo

Einar ríkari Føroyar
Oddagrein
I dag umroður Føroya Løgting eitt stórt og týdningarmikið mal, nevniliga eina avtalu millum Foroyar og Bretland um landgrunnsmark og fiskimark millum londini bæði. Hetta er eitt mál, sum
hevur staðið óloyst í meira enn 20 ár. Loksins
tykist vera komið á mál. Við samráðingum millum partarnar hevur tað nu eydnast at rokka eini
semju. sum báðir partar kunnu liva nú. Nú er so
bert eftir at fáa avtaluna samtykta í logtinginum,
danska fólkatinginum og tí bretska parlamenti*
num.
NU vilja samraðingar millum tvey lond um so
alvarsligt og stórt mál sum ásetan av einum
framtíðar marki altíð vera truplar - ein spurningur
um rætt, um taktikk. um dugnaskap. um vitan.
um diplomati osfr. Tað er ein spurnmgur um at
mýkja eina stoðu. ein spurningur um at krevja
og geva. Tað er greitt. at í slíkari stoðu vil
mangan standa í botni. Tá er tað aftur upp til
leiðararnar i slíkum samráðingum at brúka sítt
sunna vit og skil. Og at hava eitt gott politiskt
bakland.
TAÐ er greitt. at vit eru teir minni mentu í hesum
leiki. h Bretland telist millum heimsveldini. Tað
skuldi givið onkrum ta fatan. at so mátti tað jú
enda við, at vit gjordust taparar. Men so nýtist
ikki at vera í slíkum samraðingum. Tí tað er ikki
stoddin, sum telur men dugnasemi og tey røttu
argumentim. Og eftir ollum at døma - vónandi
eru vit ikki ov naivir her, tað vil bara tiðin vísa so hava vit átt umrøddu eginleikar. Hyggja vit
eftir útgangsstoðinum, har bretar kravdu stóran
part av foroyska landgrunninum, meðan vit vildu
hava eina miðlinjuloysn, so má sigast. at úrslitið
kom at vera í tráð við okkara útspæl. At vit so
hava fingið minni burtur úr í tí stóru grásonuni
fyri sunnan er tað kompromi, sum vit hava verið
noydd at gera fyri at fáa bretar at taka undir við
miðlinjuprinsippinum - eitt prinsipp, sum í tí
sambandi eisini má síggjast í Ijósinum av teirra
egnu útlegging av miðlinjuni.
VIT kunnu bert siga, at Foroyar við hesi avtaluni
eru vornar nógv nógv ríkari. Bert fá ár eftir, at vit
í samráðingum við danir fingu rættin til undirgrundina, fáa vit nú eisini rættin til eina undirgrund. sum gongur langt út um føroyska landgrunnin. Hesi bæði - yvirtokan av ráevnunum
og nú eitt miðlinjumark við Bretand, har nærum
helvtin av Hvítu sonuni fellur í okkara lut, hava
gjørt Foroyar ríkari. ja kanska nógv ríkari, enn
vit í dag duga at ímynda okkum. Nú skal ein
sjálvandi vera vann við at gera ríkidomi upp
bara i pengum og virðum. Tí ríkidomi er so nógv
annað eisim. Men nú tosað verður um at kunna
fjøltátta okkara vinnulív og harvið fáa eitt lívsgrundarlag, sum stendurá fleiri beinum enn bert
fiskivinnum. er fyrst undirgrundaravtalan við
danir og nu marknaavtalan við bretar. tveir týóandi lunnar undir framtíðar føroyska samfelagnum nú farið verður inn í eina nýggja øld. Latið
okkum siggja hetta positivt og latið okkum brúka
hetta positivt, men í tí liggur eisini, at vit alla
tíóina eiga at vera vitandi um teir vandar, sum
kunnu fylgja hesum utviklingi. Einki er bara svart
ella hvítt. Tí mugu vit hava eyguni opin og síggja
allar nyansurnar Men Føroyar eru vornar ríkari
- tað kemst ikki uttan um. Spurningurin er at
duga at umsita og brúka hetta ríkidømi, hesar
nýggju møguleikar rætt. Ein kann siga, at rætt
varð sett út í kortið av táverandi løgmanni Atla
Dam á sinni, nevniliga fyrst at fáa undirgrundina
uppá pláss. síðani markið og eftir tað gera
avtalur við altjóða oljufeløg um leiting eftir olju.
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Sambandsflokkurin vil endurskoða viðurskiftini millum Føroyar og Danmark
- Okkara flokkur arbeiðir nú m iðvíst við einum nýskipanaruppskotið. Endam álið er at leggja støði undir eina nýggja skipan í Ríkisfelagsskapinum, sigur
Edmund Joensen, form aður Sambandsfloksins, í eini viðmerking eftir a t Sambandsflokkurin hevur havt landsfund og landsnevndarfund
Fleiri hava spurt. hvorjar
ætlanir vit í Sambandsflokkinum hava fyri Rfkisfelagsskapin. og tað er væl
skiljandi. at hesi fólk standa
spyrjanđi. nú samgongan
hevur lagt upp til. at Føroy
ar skulu taka seg úr hesum
felagsskapi os í staðin taka
fullveldi.
Stutta svarið t'rá okkum
er. at Sambandsflokkurin
fer ikki at finna seg i. at
sterkar kreftir í dag vilja
forkoma teimum fyrimun
unum. vit t dag hava í Rikisfelagsskapinum.
Vit
standa saman og gera vart
við okkara sjónarmið. Vit
skylda øllum borgarum í
okkara landi at seta sunnu
og itokiligu sambandssjónarmiðini upp ímóti romantisku dreymunum um loysing og fullveldi.
1 sambandsfiokkinum
leggja vit stóran álvara í
spumingin um viðurskiftini
í ríkinum. og eftir at Sambandsflokkurin hev ur hildið
lanđsfund og landsnevndarfund ber til at svara fólki
meira nágreiniliga
N ysk ip an av
við u rsk iftu n u m

Greitt er. at Sambandsflokkurin fer ikki at gykla
føroyskum veljarum nakað
sum helst í føgrum vendingum og forkromaðum
fullveldisætlanum
ella
sjálvstyrislógum.

Tað liggur ikki til okkara
í Sambandsflokkinum at
fara upp at garta. tá trupulleikar stinga seg upp. Nei.
vit vilja heldur kanna.
hvørjir trupulleikar eru i
viðurskiftunum millum Føroyar og Danmark. Tá tað er
gjørt. skjóta vit upp. hvussu
teir kunnu loysast.
Ein arbeiðsbólkur hjá
Sambandsfiokkinum hevur
arbeitt við spurninginum
um viðurskiftini við Danmark. og hann er komin við
uppskoti lil nýskipan av
viðurskiftunum.
I nkisfeiagsskapinum undfr donsku grundlogím

Okkara uppskot til nýskipan
av viðurskiftunum millum
Føroyar og Danmark fer at
leggja upp til broytingar.
Men okkara fyrsta treyt
er, at ríkisfelagsskapurin
verður varðv eittur. Foroyar
skulu eisini framvegis hava
felags grundlóg og kongshús við Danmark. Og okkara mál skal framvegis vera,
at Føroyar gerast sjálv bjargnar.
Vit eiga at staðfesta, at
Føroyar eru ein sjálvstýrandi tjóð í danska ríkinum
og ikisi bara eitt sjálvstýrandi fólkasamfelag. sum tað
í dag eitur í Heimastýrislógini.
A verju- og uttanríkispolitiska økinum eiga vit at fáa
í lag eina greiða skipan

millum Føroyar og Danmark. Danskir myndugleikar skulu framvegis formliga
umsita hesi málini. men í
Føroyum eiga vit at tryggja
okkum. at ríkisstjórnin í
Keypmannahav n onga avgerð tekur í málum. sum
viðvíkja okkum. uttan at a\ gerðin frammanundan er
góðkend í Føroyum.
Ein meginregla má vera.
at øll mál - uttan verju- og
uttanríkismál og rættarskipan - kunnu yv irtakast sambært avtalaðum treytum.
Yvirtøkur kunnu fara fram.
tá løgtingiðella fólkatingið
vilja tað.
Rættarskipanin skal i
hovuðsheitum varðveitast
óbroytt.
Tá tað snýr seg um føroysk fíggjarviðurskifti og
bankaskipanina,
eigur
landsstýrið at fáa sama innlit, sum danska stjómin fær
frá fíggjareftirlitið og tjóðbanka.
I gjaldoyraviðurskiftum
eiga vit at fylgja dønum. og
vit skulu taka evruna sum
gjaldoyra, um Danmark ger
tað.
N y s k ip a n a ru p p sk o t
e r á v e g is

Viðurskiftini. ið eru nevnd
her, eru partur av nýskipanaruppskotinum hjá Sambandsfiokkinu.
S a m g o n g u flo k k a rn ir
koma ætlandi við fráboðaðu

hvítbtíkini í summar. Sambandsflokkurin fer ikki at
sita hendur í favn. meðan
hinir borðreiða við høgtflúgvandi hugsanum og
romantiskum dreymum um
fullveldi.
Flokkurin arbeiðir við
einum nýskipanaruppskoti.
og fer seinni at koma við
einum tilmæli um, hvussu
hetta skal fremjast í verki
Akkurát hvussu nýggja
skipanin milluni Føroyarog
Danmark løgfrøðiliga skal
skrúvast saman, hevur
minni týdning í løtuni. Vit
eiga ikki at heingja okkum
í. hvussu bamið skal eita.
í staðin skulu vit halda
fast um. hvørjar broytingar
og betranir vit vilja hava.
og síðani fremja tær.
E dm und Joensen
form aður
Sambandsfioksins

Rennibreytin
Sum vambasíður vestmenningur verið tað langt frá
mær at gera meg klókan um
ítrótt; inen hinvegin er tað
ein sonn froi at síggja,
hvussu væl mong ung eru
fyri av teirri ítrótt, tey taka
lut í.
Fyri at koma til Gundađals. so havi eg ikki skil á.
um rennibreyt eigur at vera
ella ikki: men eg var sum
fakmaður biðin um at meta
um útgrevstur, spreinging
o.a.
Fyrst av øllum kann eg
siga. at eg ney van havið sæð
skjótari atburð. ið má vera
ein sonn frøi fyri arbeiðsgevaran. og skal eingin
rennibreyt gerast. er hein
framferðarháttur genialur at
kalla; men er tað rætt. sum
sigst. at býráðið nú játtar
milliónaupphæddir til at
taka hetta fyrsta burturaftur
fyri. við komandi rennibreyt

í huga, ja - so seta vit
lættliga met molbúgvanna.
Hetta tykist mær ikki sørt
orkvmlandi. tí mangt kann
ein siga um Pól Michelsen
og Jógvan Páll Lassen
báðar. men býttir eru teir
ikki. so eg bert ótta fyri. at
forherðingurin er komin
upp í teimum. og at teir væl
vita. at eftír hetta sanna
bragd teirra. sum tók øll á
bóli. kemur eingin rennibreyt í hesum túsundáratalinum og neyvan heldur í
næsta - í hvussu er ikki í
Gundadali.
Sum fakmaður er tó
skylda mín at leggja aftrat.
at tað væl ber til seinni at
taka alt burtur aftur og tá
psreingja liðugt fyri gongubreyt, hetta væl at merkja,
um sektin liggur á. hvat tað
kostar.
Men skal sum frægast fáast burtur úr tí lítla, sum í

Skal rennibreyt vera kring Tórsvøll, ella skal eingin. Fólk
eru ójøvn á máli...
Føroyum er til taks. er
henda mannagongd hin
skeivasta. ið hugsast kann.
tí tað eg á staðnum dugi at
meta um. kundi kanska ein
triðingur verið tikin burtur
uttan spreinging og hóast
tað mesta av grótinum er
sera vánaligt, kann alt við
skila planlegging nýtast til

ymiska ífyllu.
Tað, sum nú verður gjørt,
er at líkna við nýggj hús.
sum beint eftir við almennari peningajáttan verða tikin
niður aftur fyri at spreingja
út kjallaran.
H eini O lsen
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Herálvur Joensen, leiðari á Oljumáladeildini:

Avtalan leggur lunnar
undir fyrstu útbjóðing
Við hesi avtaluni kunnuvit nií av álvarafara undir at fyrireika úthjóðing avføroyskum
oki til oljuleiting. Leiðarin av Oljumáladeildini erfegin uni úrslitið av samráðingunum

H: ráí ur lot m t n ht r á tøindafundinum i Tinganesi mánadagin saman við Martin Hein: u7i. leidara a\ Jarflfrøðissavninum. Teir hádir hava rerii) millum undangongumenninir tir iati Forovum eina góða nuirknaavtalu og ein skrpaáan ún ikling á oljuøkinum
J an M h

ler

- Egi eri væl nogdur \ ii>tað
markið \it hava fingið. Tað
er baeði eiil gott úrslit í sær
sjálv um og kanska serliga
sæv> í tí Ijósi. hvussu torforar
hesar samrádingar hav a verið sigur leiðarin av Oljumáladeildim. Herálvur Joensen. sum eisini hev ur verið við í samráðingunum.
Hann vónar. at málið fer
at fáa eina sakliga og seriosa
viðgerð. men dylur heldur
ikki fvri. at tað er ikki so
lætt at viðgera málið. nú ein
sv> stórur partur av samráðingunum og innihaldinum í
málinum hevur verið í trúnaði
- Nú vóni eg. at fólk m.a.
út frá leimum kortum. sum
verða almannakunngjord og
út frá politisku undirtokuni
annars. fara at innsíggja. at
her er talan um eina góða
avtalu.
Leiðarin av Oljumáladeildini er lættur um hjartað. nú tað loksins sær út til,
at ein loysn er í Ijósmála.
Hann sigur. at tey fólkini.
sum arbeiða viðoljumálum.
hava við spenningi híðað
eftir. at nakað skuldi henda
í hesum máli Tað hevur
avgjort ikki verið gott fyri
umsitmgina. at málið hev ur
drigið so nógv út. NaggatiSdnin hev ur gjort. at starv sfólkini á Oljumáladeildini
eru ikki sloppin til at gera
alt tað. sum tey annars
vórðu sett til.
Herálvur Joensen viðgongur. at siðani seinasta
stóra frágreiðingin fráOljuráðlegggingamevndini varð
liðug í 1997 hava teir í
ávísan mun ligið og andøvt.
so tað er ein stórur lætti. nú
ein avtala er í eygsjón.
Eisini sæð í oljuhopi er
hann sera væl nøgdur við
úrslitið. - Okkara jarðfrøð-

ingar siga. at tað av gjort eru
stórar leiðir á okkara oki.
sum kunnu vera áhugaverdar at leita á. So nú er tað
upp til okkara at taka tey
næstu stigini.
Avtalan ger. at fortreytirnar fyri at fara undir
leiting nú eru til steðar. Nú
skal útbjóðingarumfarið í
gongd. og har er tíðarætlanin. at vit skulu bjóða út í
heyst ella tíðliga komandi
vetur. Og so má leitingin og
serstakliga boring avgera.
um vit einaferð gerast ein
oljutjóð leggur hann aftrat.
Fæ rri boringar til

Vit spurdu leiðaran av Oljumáladeildini. hvussu tað ber
til. at oljufelog í đag tosa
um at kunna raka við olju á
Atlantsmótinum við tveimum ella trimum boringum.
tá tað vanliga verður sagt.
at man rakar við olju eina
ferð út av 10 boringum.’
- Tað sær út sum um at
man við nútímans tokni og
serstakliga 3D seismikki er
forur fyri at avmarka vágan.
áðrenn tú fer undir boringina. soleiðis at tað er meira
sannlíkt. at tú rakar við. tá
tú fer í gongd Og tað eru
einstøk felog. sum nevna.
at tey vilja eitt lutfall. sum
er eitt til tvey. Tað er tað
tey miðja móti.
Merkir ta<) ikki, at krøvini vit kunnu seta oljufeløgunum kunnu vera so mikifl
størri?
- Tað er nakað um tað,
men hinvegin er tað eisini
so, at vágin hjá feløgunum
eitt nú í økjum. har basalttláimar em tjúkkar, er størri.
tí tað er tortørt at siga nakað
við vissu. Haraftrat kemur
tað. at oljuvinnan neyvan er
komin seg heilt eftir stóra
prísfallið. Eisini er okkara
oki avbjóðandi við djúpum
vatni, streymi og hvørt av

sinuni. so vit skulu eisini
framhaldandi skilja oljufeløgini uppá teirra egnu premissur. Men sjálv andi skulu
vit eisini seta krøv.
Men hvussu kenst tað ná
at sita og kunna bjóða stór
og spennandi øki át. ja eina
hálva Hvítsonu. medan vit
fyri bert stuttari tíð síðani
sótu vit einum umstriddum
øki. sum als ikki kundi bjóðast út?
- Tað er eingin ivi um, at
í einum útbjóðingarumfari
em tað nú øki, ið fyrr hava
hoyrt til ta Hvítu sonuna. og
sum er júst tað. ið skal vekja
áhugan hjá oljuídnaðinum.
Tað er soleiðis sum fleiri av
oljufeløgunum hava sagt. at
er Hvíta økið ikki við í eini
útbjóðing, so skulu tey gera
eilt rættiliga fitt lop frá
teimum leiðum tey kenna
vestan fyri Hetland og inn
á føroyskt øki. og harvið
bleiv vágin størri og hugurin hjá teimum til at binda
seg til eina alt ov krevjandi
arbeiðsskrá helst eisini avmarkaður. Hinvegin høvdu
vit altíð roknað við. at vit
fóm at fáa ein stóran part
av tí Hvíta økinum, og tað
hava vit nú eisini fingið.
Htegri prísir. meira framkomin løknifrøði. markið
komið uppá pláss - skuldi
verið ein riettiHga góð støða
hjá rykkum á Oljumáladeildini nú at farið aftur til
arbeiðis ?
- Tað er ein heilt onnur
støðu enn kanska at skula
gjørt seg til at skula stinga í
sekkin. meðan marknamálið fór til Haag í fimm ár.
Hóast marknamálið nú
tykist at verða loyst, so vil
Herálvur Joensen fegin
undirstrika. at hóast tey
hava ynskt at sleppa í gongd
við útbjóðing ol„ so hevur
tað alla tíðina verið marknamáli sum er komið í

fremstu røð. - Vit hav a ongantíð trvst á hvorki løgmann. ultanríkisráðið ella
onnur fyri at skunda undir
marknamálið við atliti til
oljuleitingar. Vit hava altíð
verið greið vvir. at markið
gekk framum oljuleiting.
Uppá fyrispuming um
brúk verður fyri meiri fólki
til at fyrireika útbjóðingina
sigur Herálvur. at talan
verður ikki um nógv fólk.
fyrr enn vit síggja. hvat
keniur burtur úr útbjiiðingini. td. hvussu nógvar umsóknir koma. hvussu nógv
loy vi verða givin og hvussu
stórt lal av boringum vit
kunnu vænta á foroyskum
oki komandi árini. So ætlanir eru ikki um at uppbyggja nakra stóra bur«»kratiska umsiting. men
heldur hav a eina av markaða
og vælkvalifiseraða umsiting. sum er før fyri at identifisera tær avbjóðingar.
sum vit koma at mota. Men
tað er heldur ikki neyðturviliga soleiðis. at vit sjálvi
altíð skulu sita inni við førleikanum fyri at loysa tær
avbjóðingarnar. Tað kann
gott vera. at vit í onkrum
føri mugu heldur fara og
læna okkum tann førleika,
tá vit hava brúk fyri honum.
Um so er at bretar fegnir
vilja hjálpa okkum við
teirra vitan og royndum á
oljuøkinum. sum bretski uttanríkisráðharrin
eisini
nevndi í brcevi til løgmann
herfyri. hevði tað so ikki
verið ynskiligt atfingið eina
hjálpandi hond til ta fyrstu
átbjóðingina á føroskum
øki ?
- Hetta má vera ein pol
itiskur spumingur um, hvat
samstarv við ynskja. men
ein av boðskapununi hjá
landsstý rismanninum í oljumálum. tá hann motti sínum
bretska mótparti í tjør. var.
at Føroyar vóru áhugaðar í
at hava samstarv við Bretland. men marknaósemjan
lá sum ein forðing. So nú
tann forðingin er rudddað
av vegnum kann eg ímynđa
mær. at man vil síggja positivt uppá tað.
Nú bretar eftir øllum at
døma hava givið seg so
nógv í mun til upprunaliga
krav ið spurdu vit Herálv Joensen. um man tá kann tosa
um vinnarar og taparar í
hesi sak - kann man t.d.
siga, at bretar eru taparar í
hesum máli?
- Eg haldi tað er skeiv t at
seta málið upp soleiðis. at
annaðhvørt hava teir tapt
ella vit. Báðir partar hava
vunnið nakað og fyri oljuleiting á Atlantsmótinum
var hetta tað besta, sum
kundi henda.

Orknoyggja
Vit siggja strikuna fyri norðan visa, hvar Mobil borar stsutt frá markinum í lotuni. Hetta er á ultradjápum vatni og heUt langt vekk frá kendu oljuleiðunum

Mobil borar
við m arkið
J an M úller
Stóra oljufelagið Mobil
Oil fór fyri fáum vikum
síðani undir eina sera
spennandi og áhugaverda
boring á djúpum vatni á
Atlantsmótinum - ella
rættari í teiginum 214,
sum liggur heilt har norðuri og heilt tætt upp at tí
miðlinjumarki. sum nú er
partur av avtaluni millum
Føroyar og Bretland.
Ongantíð áður hevur
verið borað á so djúpum
vatni, 1586 metrar. í hesum økinum ella nærhendis. Sosialurin fær upplýst,
at ætlanin er at halda fram
við hesi boring í einar
tríggjar mánaðir, men at
talan er um eitt »tight
hole« tvs. at eingir upplýsingar verða latnir út til
almenningin um úrslitið
av boringini.
Borað verður við pallinum Jack Bates, sum er
kendur um okkara leiðir.
Hetta er ein av teimum
fáu boripallunum í heiminum í dag. sum er førur
fyri at bora á so djúpum
vatni. Stórur eftirspumingur er tí eisini eftir júst
hesum pallinum og verður hann at síggja á leiðunum millum Føroyar og
Bretland í mong mong ár.

nú markið kemur endaliga uppá pláss. Umframt
henda pallin eru kanska
bara einir 3-4 aðrir pallar
í heiminum, sum eru førir
fyri at arbeiða á hesum
leiðum.
Dan Hayes, joumalistur á oljublaðnum Euroil
sigur við Sosialin, at stórur áhugi er millum oljufólk fyri júst boringini hjá
Mobil. tí hon er í einum
nýggjum øki og á sera
djúpum vatni.
Hann sigur annars. at
støðan í altjóða oljuvinnuni er heilt vend til fyrimun fyri eitt øki sum tað
føroyska. Eftir at oljuprísimir eru hækkaðir munandi og eftir at tað tykist
greitt, at markið millum
Føroyar og Bretland kemur uppá pláss, vilja oljufeløgini nú í stóran mun
venda sær móti øllum
hesum økinum og harvið
eisini Føroyaleiðunum.
- Eg haldi. at tykkara
landgrunnur við hesum
útviklingi er vorðin upp
aftur meira kappingarførur við onnur øki í heiminum, og hetta skuldi verið
eitt gott tekin fyri eina
tjóð, sum fegin ynskir at
gerast ein av komandi oljutjóðunum í heiminum
sigur Dan Hayes.

Jack Bates. sum nú borar á 1580 metra dýpi beint við
føroyska markið

