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Oyggja- 
leikirnir 
settir leyg- 
ardagin
Leygardagin verða 
teir áttandu oyggja- 
leikimir í røðini, 
síðani byrjað varð á 
Isle o f  Man í 1985, 
settir á svensku  
oynni Gotlandi. Vit 
hava í dag eina upp- 
takt til leikimar, har 
vit umrøða tær átta 
ítróttargreinamar

Sída 15-21

Breyðkass- 
in opin
Mánadagin lat nýtt 
bakarí upp í Suður- 
oynni. Tað er Hans 
O laf Johannesen, ið 
eigur nýggja bakarí- 
ið, ið kallast Breyð- 
kassin _Siða 3

Jan Evensen, The Faroese Partnership:

Fáið tilbúgving 
og trygdina 
uppá pláss
- Føroyingar em í eini rættiliga 
einastandandi støðu nú undan 
fyrstu útbjóðing. Arbeiðið hjá 
GEM hevur stóran týdning fyri 
eitt nú umhvørvið. Men eg 
haldi, at tað nú eigur at verða 
gjørt nakað miðvíst fyri at fáa 
eina tilbúgvingaskipan, soleiðis 
at vit eru fyrireikað, tá oljubor- 
ing byrjar um eini tvey ár

Jan Evnesen, sum samskipar forkanningar hjá The 
Faroes Partnership oljusamtakinum uttan fyri Miillers 

Pakkhús í samhandi við framsyningina hjá GEM

B u ngu t 
sandoyar- 
ferja á veg
Hóast Poul Mohr, nevndarformaður í skip- 
asmiðjuni á Skála, fegin vildi sleppa at 
gera alla sandoyarferjuna, vildi landsstýr- 
ismaðurin ikki lata hann fáa sáttmálan um 
skipsskrokkin... Sí5a 4

Stillads - Forskalling

UMBOfi HiA 
HONEBECKÍ 
DANMARK

Fæst tii keyps og til 
leigu. Á goymslu hava 
vit ymiska útgerð. 
t.d. forskallingsamboð, 
avstandsrør, konus, 
proppar o.a.

Knj Sndreosen Pf.
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P R E N T ?
... troyttur av 
tokutalu og 

tilboðum. ið ikki 
halda. spyr ...
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Jan Evensen, The Faroes Partnership:

- Fáið til- 
búgving og 
trygdina 
uppá pláss
-Foroxingar eru í  eini rættiliga eina- 
standandi støðu nú undan fyrstu út- 
bjóðing. Arbeiðið hjá GEM hevur 
stóran txdning fxri eitt nú umhvørvið. 
Men eg haldi, at tað nú eigur at 
verða gjort nakað miðvíst fxri at fáa  
eina tilbúgvingaskipan, soleiðis at ein 
er fxrireikaður, tá oljuboring bxrjar
um eini tvex ár

J an M l l l e r  
J e n s  K  V a n g

-Hoast ta neyvan verður 
horað á føroyska land- 
gnmninum fyrr enn um eini 
tvev ár. so er tað sera um- 
raðandt. at foroyskir mynd- 
ugleikar longu nú - eisini 
saman við oljufelogunum - 
royna at samskipa og fáa 
uppá pláss eina tilbúgving- 
ar- og trygđarskipan.

Hetta sigur Jan Evensen. 
sum stendur á ođđa fyri 
oljubólkinum „The Faroes 
Partnership" og sum í 
hesum døgum er í Føroyum 
í sambandi við. at GEM 
hevur opið hús í Múllers 
Pakkhúsi.

Jan Evensen heldur tað 
vera sera gott. at aibeiðið 
hjá GEM eisini er komið til 
at umfata nettup trygdar- 
spumingin. Men hann 
heldur tað hevur skund at 
fáa veruliga gongd á hetta 
málið.

-Tilbúgvingin og trygdin 
sum heild eru av alstórum 
tydningi fyri oljuídnaðin. 
Tað er tí rxttiliga umráð- 
andi. at stovnar i Foroyum 
saman við GEM fáa lagt 
v iðurskiftini til raettis so- 
leiðis. at nettup trygdin ikki 
verður eftirbátur. tá ein 
oljuleiting av álvara tekur 
seg upp

Jan Evensen ásannar. at 
longu nú er ymiskt komið 
uppá pláss, men tað ræður 
um. at fólkini á teimum 
ymsu stovnunum tosa sam- 
an og samskipa tilbúgving- 
ina. soleiðis at man hevur 
ema heilt greiða tilbúgving. 
tá fyrstu boringamar byrja.

Tað er m.a. heilt um- 
ráðandi at fáa svar uppá. 
hvar tilbúgvingin skal vera. 
hvør skal hava høvuðs- 
ábyrgdina av henm osfr.

Nu GE\1 hevur opið hús 
í Havn heldur Jan Evensen 
tað vera rætt ikki minst at 
taka júst tilbúgvingina og 
trygdina fram. Spumingar 
sum víðvíkja umhvørvi. 
hvdragrafi ol eru væl 
umroddirog viðgjørdir. Nú

gongd á tilbúgvingarspum- 
mgin. GEM og oljufeløgini 
em m.a. til fyn at fáa ein 
dialog t gongd um henda 
spumingin. men tá talan er 
um eina tilbúgvingarskipan 
(beredsskapsplanl so hvflir 
ábyrgdin á føroyskum 
stovnum.

-Skulu vit bora í ár 2001, 
so er tað avgjørt neyðugt at 
fáa hesi viðurskiftini uppá 
pláss sum skjótast og at tað 
verður arbeitt meira miðvíst 
við hesum komandi árið.

Sosialunn skilur, at hetta 
t stóran mun er ein 
spumingur, sum føroyskir 
myndugleikar eiga at taka 
upp. I hesum sambandi 
hevur tað t.d. verið knýtt 
rættiliga stór óvissa at 
spuminginum um eina 
trygđarmiðstøð.

Fø royingar betri 
fy rire ik að ir enn aðrir
Jan Evensen. sum hevur 
arbeitt hjá Amerada Hess í 
mong ár. og sum nú er settur 
til at standa á odda fyri 
kanningararbeiðinum und- 
an I. útbjóðing heldur ann- 
ars GEM vera eitt skilagott 
tiltak. Tað er tað fyrsta av 
sínum slag so langt áðrenn 
eina útbjóðing í heila tikið.

Sum norðmaður hevur 
Jan Evensen eisini fylgt 
gongdini i heimlandinum 
frá tí at fyrsta oljan varð 
funnin. Nú hann litir at eitt 
nú arbeiðinum hjá GEM 
viðgongur hann. at Føroyar 
sum samfelag eru nógv 
betri fyrireikað til eina olju- 
vinnu enn eitt nú Noreg var 
í sini tíð.

Hóast tað enn skulu ger- 
ast kanningar og savnast inn 
nyggj data. so heldur Jan
Evensen, at Føroyar eru væl 
fyri undan eini I. útbjóðing. 
tí feløgini hava gjørt eitt so 
grunđleggjandi forarbeiði. - 
Nettup orsakað av stóm 
dýpunum. tørforu streym- 
viðurskiftunum og stóra 
váganum havafelogini gjørt 
rættiliga stórar íløgur í 
forkannmgar til tess at 
tryggja sær. at tað ber til at 
t'ara undir víðari boring.

Feløgini í The l aroe.-.

Partnership. Amerada Hess. 
Norsk Hydro, Dong og 
Lasmo hava brúkt góðar 
100 mill. kr. til forkann- 
ingamar higartil. -Vit hava 
keypt mestsum alt seismiskt 
tilfar. sum hevur verið tøkt. 
og vit eru nú vit at leggja 
seinastu hond á teknisku 
evalueringina av okinum.

Enn hevur samtakið ikki 
tikið endaliga støðu til, um 
tað fer at bjóða, tí tað veldst 
eisini nógv um tær treytir, 
sum verða settar frá før- 
oyskari síðu.

Gerið e is in i e in a  
b a sisk an n in g  av  
sam fe lag n um
Vit spurdu Jan Evensen, 
sum kennir oljuvinnuna 
bæði í Noregi og í Bret- 
landi, um stórir vandar eru 
fyri, at hon kemur at hava 
óhepnar avleiðingar fyri 
lítla føroyska samfelagið!

-Tað er ein torførur

spumingur. Sjálvur haldi eg 
tað er sera umráðandi at fáa 
gjørt eina demografiska, 
mentanarliga og samfelags- 
liga basiskanning. áðrenn 
ein oljuvinna av álvara ger 
vart við seg.

Her veldst so aftur um, 
hvat føroyingar ætla og 
vilja. Ein kann velja at 
blanda føroyska samfelagið 
minst møguligt uppí ein 
útvikling og so heldur fáa 
kontantar pengar ístaðin. 
Tað hevur so eisini sína 
ávirkan. Ella ein velur, at 
allar vørur og tænastur 
skulu latast frá føroyskum 
fyritøkum. Ein kann so taka 
støðu til. um ein vil hava 
eina útgerðarhavn og sjálvir 
veita tænastur til allar 
borípallamar heldur enn at 
tað skal vera gjørt úr Aber- 
deen ella Stavanger. Ynskir 
ein at fáa fremmanda 
arbeiðsmegi til landið? osfr.

Alt hetta eru val føroy-

ingar skulu gera. Jan Even- 
sen heldur sjálvur, at tað ber 
til at hava ein oljuídnað 
gangandi langt til havs uttan 
at tað skal hava stórvegis 
negativar avleiðingar fyri 
samfelagið.

Hóast oljuvinnan eisini 
hevur havt negativar avleið- 
ingar fyri Noreg, so hevur 
hon tó samanumtikið havt 
ómetaligan stóran týdning. 
Og verður nógv olja funnin 
við Føroyar. so hava før- 
oyingar tann møguleikan at 
seta á stovn ein oljugrunn, 
sum forðar fyri. at nógvu 
oljupengamir skapa eina 
yvirupphiting í samfelagn- 
um.

Hvat viðvflcur umhvørv- 
inum so heldur Jan Even- 
sen, at oljufeløgini í dag 
handfara tað heilt øðrvísi og 
betri í đag enn fvri bert fimt- 
an áruin síðani. Tað heldur 
hann eisini fer at koma 
Føroyum til góðar.

Jan Evnesen, sum 
ssamskipa r forkunn mgar 

hjá The Faroes 
Partnership 

oljusamtakinum uttan fyri 
Miillers Pakkhús í 

sambandi við 
framsxninyina hjá GEM

Mullers Pakkhús er opið 
aftur fyri almenninginum í  

dag frá klokkan 9 til 12. 
Hovið er at fáa innlit í  

arbeiðið hjá GEM og eisii 
at seta umboðum fyri tey 

mongu oljufeløgunum 
spumingar.


