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Grimdar-
regn
Tað regnaði líka 
nógv fríggjanáttina, 
sum tað vanliga ger 
ein mánað. Hetta 
førdi til skaðar á hús 
og vegir í Havn

Síða 13
BT-LYFTIVOGNAR
eru á goymslu
Føroya mest seldi lyfti- 
vognur vegna góðsku 

Um neyðugt. 
hava vit ALTÍÐl 
eykalutir 
á goymslu!

K«j Sndrensen Pf.
Tlf. 31 56 00

Lovsong- 
ur til 
komandi 
Ijósið
Sunnudagin skrivaðu 
Sunnleif Rasmussen 
og Urd Johannesen 
undir sáttmála um 
nýggjársoverturu 
Jørgen Frantzi Jac- 
obsen til heiðurs

Síða 20-21

Føroysku hjúnini, Erna og Njál 
Djurhuus, fingu í gjár norska heið- 
ursløn á 200.000 krónur. Talan er 
um viðurkenning fyri stóra arbeiðið 
teirra millum tey, sum búgva á gøt- 
uni og ikki klára seg í samfelag- 
num

H júnini Njál og E rna  D jurhuus e r vídagitin í N'or- 
eg fyri te irra  h já lpararbeið i í norska høvuðsstað- Síða 3 num . Sosialurin var á staðnum , tá Kaci Kullman

Five handaði teim um  »Scheiblers hedersprisen«

Erna og Njál stóra
heiðursløn

Fyrstu før- 
oysku olju- 
økini
Avgerð er tikin, hvørji føroysk oljuøki skulu bjóð- 
ast út. Útlendsk oljufeløg eru væl nøgd við úrval- 
ið av teigum Síða 4

Heilsøla av Turrum Fiski
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Foinaven

Kortini vísa økini, sum landsstýrið fer at bjóða út til oljufeløgini

til oljuleiting

Schiehallion

Landgrunnur boðin út
J an M uller

Sosialurín kann i dag sum 
tyrsti fjolmiðil nakrastaðni 
almannakunngera. hvørjir 
partar av føroyska land- 
grunmnum oljumyndug- 
leikar okkara skjóta upp 
verða bodnir út til oljuleit- 
ing fyrst i komandi ári. í 
gjár fingu allir nngmenn til- 
farið tii 1. útbjóðingina. og 
manadagtn klokkan 13.30 
verður kunnandi fundur á 
Hotel Hafnia t'yn tingmonn- 
um. har alt tilfanð verður 
gjøgnumgingtð. Lógarupf)- 
skøtið er farið til logtings- 
skrivstovuna og verður helst 
lagt fyn tingið ty sdagin ella 
mikudaginøg verður I. við- 
gerð helst íkki fyrr enn 1 
aðru viku aftur tvs. umleið 
6. ella 7. desember.

Kortini. sum eru í blað- 
num í dag. vísa, at føroy- 
ingar ætla at bjóða út um-

leið 70 teigar. Hesir liggja 
allir sav naðir í einum av- 
markaðum øki, ið serstak- 
liga liggur rundan um ver- 
andt oljufelt a bretskum øki. 
nakað inn á landgrunntn og 
so eitt sindur norður eftir.

Økið. sum ætlandi verður 
boðið út, er uppá 14.000 
ferkilometrar. Sosialurin 
skilur. at útlendsk oljufeløg 
eru væl nogd við úrvalið av 
teigum. Tey fingu eina hóm- 
ing av hesum teigunum á 
oljuráðstevnuni í Aberdeen 
í vikuni Nlett verður, at øll 
tey bestu og mest áhuga- 
verdu økini eru við í útbjóð- 
mgini.

Føroyskir oljumyndug- 
leikar leggja stóran dent á. 
at so nógv felog sum tilber 
vera við í 1. útbjóðing. Tf 
hevur tað eisini verið lagdur 
dent á at fáa tey mest áhug- 
averdu økini við í útbjóð- 
ingina.

6 1 0 66107

Góð marknaðarføring av Føroyum
Eftir øllum at døma kunnu Føroyar gerast eitt sera áhugavert og attraktivt leitingarøki í  næstu øld, hóast stórar av- 
bjóðingar liggja í  stóru havdýpunum millum Føroyar og Hetland. Hetta er niðurstøðan eftir stóru ráðstevnuna, sum 
verið hevur í  Aberdeen um Føroyar sum komandi olju- og gassleitingarøki
J an M uller

Tað sær ikki so galið út fyri 
eini komandi oljuleiting við 
Føroyar. Hetta gjørdist ikki 
minst greitt á stóru ráð- 
stevnuni. sum varð hildin f 
Aberdeen í vikuni við lut- 
tøku av umleið 150 umboð- 
um. Politiskt eru Føroyar 
eitt øki við lítlum vága, hvat 
viðvíkur karmunum og 
trevtunum fyri luttøku í 1. 
útbjóðing. so er økið eisini 
áhugavert. og haraftrat peik- 
ar jarðfroðin tann rætta 
vegin.

Slíkar niðurstoður á ráð- 
stevnuni í Aberdeen um 
Føroyar sum framtíðar leit- 
ingarøki hjá stóru olju- 
feløgunum fløva hjá teim- 
um. sum nú f fleiri ár hava 
brúkt nógva tíð og orku til 
at gera neyðugu fyrireik- 
ingamar til eina komandi 
føroyska oljuvinnu.

Eitt teirra er Herálvur 
Joensen. stjóri í Oljumála- 
stýrinum. Hann helt sjálvur 
fyrilestur á ráðstevnuni og 
er sum heild nøgdur við 
tiltakið, ið má metast at vera 
eitt slag av upplýsingar-

herferð og marknaðarføring 
fvri Føroyaøkið.

Herálvur Joensen er 
nøgdur við uppmotingina 
og heldur eisini. at út- 
lendsku umboðini tóku væl 
ímóti tí, sum kom fram, 
hóast hetta bert var ein 
partur av innihaldinum í 1. 
útbjóðing. Hann leggur tó 
dent á, at í sfðsta enda er 
tað løgtingíð, sum ger av, 
hvussu endaligu treytimar 
skulu síggja út. Enn er bert 
talan um uppskot. Tað skal 
eisini viðmerkjast, at skatta- 
parturin enn ikki er heilt 
klárur

P ro fe s s io n e lt
Sosialurin tosaði eisini við 
fleiri av føroysku luttakar- 
unum á ráðstevnuni. tá hon 
endaði hósdagin. Pauli Ein- 
arsson frá Saga Petroleum 
heldur ráðstevnuna vera 
eina góða byijan til I. út- 
bjóðing. Hann metir ikki, at 
treytimar fyri luttøku í 1. 
útbjóðing hava minkað 
stórvegis um áhugan fyri 
Føroyaøkinum.

Niels Sørensen, stjóri í 
Føroya Kolvetni, er eisini

væl nøgdur við ráðstevn- 
una. -Tað var sera hugaligt 
at sita millum oll hesi 
mongu útlendsku oljufólk- 
ini og hoyra, hvussu væl 
okkara egnu fólk frá olju- 
myndugleikum til vinnulív, 
dugdu at leggja sítt fram. Eg 
kendi meg væl hesar dag- 
amar og ásannaði. at vit før- 
oyingar á ongan hátt smæð- 
ast buitur millum út lendsku 
fakfólkini.

Føroya Kolvetni var eitt 
av teimum feløgunum, sum 
fekk høvi til at leggja fram 
metingar og sjónarmið. 
Sosialurin skilur, at henda 
framløgan var sera pro- 
fessionell og upplýsandi.

Sama jarðfroði
Ein av høvuðsrøðarum á 
ráðstevnuni var Donal 
O Driscoll frá Texaco. 
Hann var rættiliga bjart- 
skygdur og vísti á, at síðani 
Føroyar og Bretland hava 
fingið markið uppá pláss, so 
kann við vissu sigast, at 
jarðfrøðin á føroyskum øki 
er meinlík henni bretsku 
megin markið.

-Betri seismisk data og

størri jarðfrøðiligt innlit, 
sum er fingið til vega frá 
royndum í Noregi og Bret- 
land, fara vissuliga at økja 
um møguleikan at finna olju 
og gass við Føroyar segði 
hann.

Hóast 3 kilometra tjúkka 
basaltið enn skapar trupul- 
leikar fyri at kunna siga 
nakað um undirgrundina í 
einum stómm parti av Før- 
oyaøkinum, so vísa økini 
nær markið seg at goyma 
tjúkk sedimentløg við 
„good reservoir potential" 
tvs. við góðum goymslu- 
møguleikum. Umstøðumar 
tykjast eisini hava verið til 
steðar til, at týðandi nøgdir 
av bæði gassi og olju em 
gjørd her.

Donal O'Driscoll metti 
møguleikamar nógv størri 
fyri at finna olju og gass í 
føroyaska/bretska partinuin 
av Atlantsmótinum enn tí 
írska. tó nakað minni enn í 
Norðsjónum.

Hann metti tað als ikki 
óhugsandi, at tað verða 
funnin felt á stødd við 
Foinaven og Schiehallion 
hinumegin markið. Eisini

nevndi hann møguleikar 
fyri at finna gass.

Gary Howorth frá stóm 
ráðgevarafyritøkuni „Art- 
hur Andersen Petroleum 
Services Group" var upp- 
aftur meira bjartskygdur 
enn Texacostjórin. -Um tú 
kanst finna felt, sum rúma 
200 mill. tunnur við Føroy- 
ar, byijar tað vemliga at 
gerast áhugavert ... og eitt 
felt uppá 500 mill. tunnur 
fyri 15 dollarar fyri tunnuna 
sær ómetaliga áhugavert út. 
Hann legði aftrat, at „ana- 
lysis suggests the Faroes 
look pretty damned good", 
at analysur vilja vera við, at 
Føroyaøkið sær sera á- 
hugavert út.

Eisini Alex Kemp, pro- 
fessari við lærda háskúlan í 
Aberdeen hevði orðið á 
ráðtevnuni. Hann vísti til 
Judd-bassengið, sum tað 
mest áhugaverda. Hetta 
liggur miðskeiðis millum 
londini, har verandi oljufelt 
em. Honum dámdi eisini 
væl treytimar fyri 1. út- 
bjóðing og helt, at tær fóm 
at skunda undir útvildingin.

Skotska blaðið Press &

Joumal skrivar fríggjadag- 
in, at stóm multinationalu 
oljufeløgini fingu greitt at 
vita, at tey fáa ikki loyvi til 
at avgera eitt og alt. Hóast 
tað í løtuni ikki em ætlanir 
um nakað alment føroyskt 
oljufelag, so hevur føroyska 
stjómin longu ávarað teir 
multinationalu, at teir 
kunnu ikki smildra ella 
kúga (squash) tey bæði 
smáu føroysku oljufeløgini, 
Atlantic Petroleum og Før- 
oya Kolvetni.

Blaðið upplýsir, at meðan 
Atlantic Petroleum hevur 
funnið sær partnarar í The 
Faroes Partnership bólkin- 
um, so arbeiðir Føroya Kol- 
vetni saman við tí bretska 
felagnum Dana, at finna sær 
pláss í onkmm bólki. Sam- 
ráðingar hava veríð við 
fleiri feløg eitt nú BP 
Amoco.


