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Afsluttende noter til fremsendt rapport:
-

» E t I n d læ g i d e b a t t e n o m
F æ røernes u n d ergru n d «

de eventuelt kan blive
krævet ændret. t eks at
E F . eller i forbindelse
med anerkendelse af
ændrede »undergrundsgrænser«

C: Grænse-fastkeg geLsen 's alt
afgørende betydning
I mm olie rapport, bl a i at
snit 35 understregcr jeg pá
det kraftigste den alt afg o
rende betydning et positivt
udfald af grænsestriden
med Fngland er
Yderligere understreges
grænse-fasllæggelsens betydmng af
I Ovenstáende punkt B og
2: »Grænse-kortet« bilag
2
Som en tjernt boende
•halv-fænng«, der fortrinsvis bliver oríenteret om udviklingen pá Færoernc gennem »tilfældige« pressemeddelelser. (Dimmalættmg nr 44 20 april 1993),
virker dct som om visse fær
inger i »sporgsmálet om undergrunds-grænsc-stndighederne« har til hensigt pá
Færoerncs vegne, at begá
•økonomisk selvmord*
1 Idet de totalt undervurderer situationens alvor,
og
2: Ikke forstár hvor »svagt
Færoeme stár« (i.h. til
min opfattelse).
Om denne pástand er
korrekt eller forkert. har ikke sá stor en personlig be
tydmng for mig; mcn een
nng er sikkert: »Eirrøeme
har ikke rád td at løbe nogen
som helst chance«

H( rmedfremsenderjeg nogle »Afsluttende bemterkninger til den tidligerefremsendte rapport:
Et indlægi
debatenomFterøernes undergrund« iform af: A: Brev fra Westem Geophysical
(Bilag nr.I.). B: Kort
over grtenserforFterøemes/Englands undergrund (Bilag 2)
\ Brevfra •• Westeni
Cn’ttphysit al« vedr.:
■Sjh ‘kulativ Surv ey«

Je£ vedlæggcr cn kopi af
brev fra Wcstcrn Geophysical. i hv ilkel dc bekræfter, at
lirmael er villig til i forbindelse med olieudforskningen rundt Hæroerne. at udlore et »Speculativt seisntisk-survey.. lor »hele det
læroske omrade-. uden at
I æroerne hehover at betale
noget
kontant-belob.
Tværtimod evt. forhandlineer vedrorende de prakti
^ke. legale, tidsmæssige og
okonomiske
betingelscr
mellem det seismiske firma
og det færoske landsstyre.
vil sandsynligvis munde ud
i. at Færoerne lobende vil
modtage en procentvis del
af salgsprovenuet afde indsamlede seismiske málinger.
Firmaet foretager seisnn
ske undersogelser i hvert af
de
»fremtidige koncessions-omráder*. i det omfang de finder det nødvendigt, for at »vække« olieftrmaernes interesse til at
kobe de indsamlcde seismiske resultater, for yderligere
vurdering af chancerne for
at tlnde olie.
Disse indlcdcndc seisrm
ske undersogelser foretages
for det seismiskc firmas
egen regning og risiko.
Betalingen for dette arbejde financieres af det seismiske firnta gennem dette
firmas salg af seismiske in
forntationer til de torskelli
ge olie-firmaer
Det seisntiske firma bæ
rer den fulde okonomiske
risiko for. at de ved de forskellige olie-firmaer kan
skabc tilstrækkelig interesse for kob af firmaets »ind
ledende seismiske ntále resultater... sá firmaets udgifter i torbindelse med de indledende seismiske málinger
kan blive dækket
At det seismiske tirma
virkelig lober en vtkononnsk risiko ved at tilbyde et
• spekulativt survey« fremgar af bilag 4. der er en avisomtale at Fnglands nelop
atsluttede >
■I4ende udbudsrunde a f olie udforskningskontrakter<>. Meraf fremgár
del. at kun 12X u f de uilt 4S4
blokke ble\ afsut i denne omgang. For Færoernes vedkommende ville det have
resulteret i. at det seismiske
firma nu skulle udfore
•■yderligere seismiske undersogelser«, sá de kan dokumentere yderligere mulighcder for olie-fund. sá en
dcl af de resterende blokke
kan blive solgt ved de folgende udbudsrunder
Derfor
kaldes
donne
fremgangsmáde et »•Speku
lalivt survey * elleren ■Nim
ko -forbundet undersøgelse •
Brevcts tndhold er efter
aflale med mig udformet i
»meget vage« (upræcise)
vcndinger
Dette skyldes dels:
I: Konkurrcneemæssige
ársager. Dels
2: At firmaet allerede er i
»forbindelse med de
færoske myndigheder«.
og derfor ikke pá nuværende tidspunkt onsker
at »offentliggore« detailler vedrorende indholdet af cventuelle
fremtidige
detail-forhandlinger.
Ordlyden af brevet er for
mig tilstrækkelig til at be
nytte brevet som en skriftlig
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B: Kort over de omstridte grcenser-linjer
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man er interesseret i at »udbyde i licitation«, men dette
kan kun lade sig gore i den
del, der ikke er bestridt af
Fngland.
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bekræltelse positiv afklaring af folgende punkter
rejst i min tidligere frem
sendte rapport:
»Ft indlæg i debatten om
Færoernes
undergrund.
Marts 1993«
Undcr
nedenstáende
»Punkt A« er anfort en kort
oversigt over brevets relationer til rapportens indhold
i al almindelighed. Bilag nr
3 er derimod en systematisk
gcnnemgang at de enkelte
rapport-punKters relation til
indholdet af brevet

A: Seismiske
undersøgelser
(S.U .)
Brevet fra »Westem Geophysical- bekræfter. al seis
miske undersogelser i det
»uomstridte færoske under
grunds-omráde*. kan udfores, hvis omrádet inddeles i
»olie udforsknings parceller«. der forsoges afsat individuelt, efterhánden som
»Westerns« seismiske undersogelser viser tilstrækkelig mange positive tegn
pá tilstedeværelse af olie.
Herved fár Færoerne mu
lighed for de mest fordelag
tige
betalings-betingelser
for olie-udforsknings-tilladelserne.
Samtidig forpligter »Western« sigjuridisk til inden
for en i forvejen aftalt tids
ramme
at udfore seismiske undersøgelser i hele det
fcrrøske sø-omráde.
Ovenstáende opstan af
seismiskc undersogelser i
»kontinental-sokkel onirádet« bevirkcr at
»Start her og nu folkene*
delvis tilfredsstilles, sá
»Grænsc-komití-folkene« kan fá den tilstrækkelige tid til at forberede
sig til de meget alvorlige
»grænse-forhandlinger«.
Men stadig bor der ikke
foregá eller gives tilladel
se til
seismiske undersogelser i det omstridtc omráde, medmindre Færoerne
tvinges til det af den »lnternationale Domstol« eller
lignendc.

-J
I denne forbindelse er
»tomme trusler fra England« ikke cn »kvalificeret
startgrund..
Start af »S.U.« i »den
færoske
kontinental-sokkel« af »Western« eller an
dre »100% seismiske firmaer« bevirker, at man ikke pá dette meget tidlige
tidspunkt gár i direkte samarbejde med et bestemt
»olie-firma«. inden allejuriske detailler er aftalt
Yderligere bor eventuelle
aftaler »over grænserne« (i
de omstridte omráder) aftales direkte med Fngland, og
ikke med et olie-firma.
Denne metode bevirker
Ogsá en mere kontrolleret,
gradvis opstart af »oliesektoren«, hvor de forskellige beslutnings-tagere fár
lcjlighed til - trin efter tnn at se konsekvenseme af de
res
enkeltbeslutninger,
uden pá forhánd at have fra
skrevet sig deres »(med)
bestemmclscsret«
Beslut
ningstagerne fár herved og
sá lejlighed til at tilgcxlese
onsker fra »en positiv færosk lobby«.
Fn »total-aftale« med et
velrenommeret
seismískfirma bevirker ogsá, at Færoerne pá deres síde fár den
mest »up-to date seismiske
fortolknings-ekspertise*
inclusive de nyeste »tre- dimensionalc reservour- engineenng modeller«.
Santtidig fár Færoerne
gratis ansat et meget aktivt
»salgs-team«. idet det setsmiske firma kun fár deres
udgifter dækket. nár de kan
fá olie-tirmaer sá interesscret i de forskellige »blokke«, at de er villige til at kobe de seismiske mále-resultater.
Ved at akceptere et sádant tilbud fra en af branchens top-firmacr, udelukker man »olie-cowboys« og
mindre fordelagtige aftaler
baseret pá »taknemme!igheds-gæld« (se rapportens
afsmt 22.C).
Aftalen er baseret pá, at
Færoeme opdeler undergrundsomrádet í nøje definerede »parceller«, som

»1 min rapport fastslár jeg,
at det er en absolut betingelse for en professionel stillingtagen til »udnyttelsen af
Færoernes undergrund«, at
beslutningstageme har et
»op-dateret kort«, der viser
de geografiske, geologiske,
topografiske og olie-onenterede informationer «
Da der tilsy neladende ikke findes et officielt tilgængeligt kort, der samtidig viser »de engelske og de færøske grænsekrav« i forbindelse med udnyttelsen af
undergrunden«, har jeg selv
forsogt at fremstille et kort,
baseret pá de officielt tilgængelige
informationer,
som vist pá bilag 2.
Kortet viser linierne for
henholdsvis
A: de dansk/færoske grænsekrav og
B: de britiske grænsekrav
Afstanden mellem
to
vandrette linier pá kortet er
ca. I I I km Afstanden mel-

»57
graders nordlig
bredde (ca ). der páklages af sável England
som Danmark/Færoerne (Omrádet er mærket
med báde »A« & »B« )
Dette er det sákaldte »Rock
All-krav- fra 1989, der er
sá alt afgørende for hele
problematikken om Færoernes undergrund.
Dette
»fælies-omráde«
afskærer yderligere det af
Danmark/Færoerne
pákrævcde omráde (A ), syd
for dette omráde
Dette vil sandsynligvis
bevirke, at Færoeme ikke
kan kræve dette omráde
(A), hvis Fngland fár tilkendt »fælles-omrádet« (A
& B), idet det sydlige omráde (A) totalt afskæres fra
Færoerne. af denne engelske »komdor«
Dette officielt fremsatte
britiske krav vil ca »halveredet færoske »hojhedsomráde«.«

Fngland Rør yderlígere krav pá m ere af
Fæ røernes
undergrund
I henhold til blandt andet en
artikel i »Dimmalætting«
har Fngland pá et senere
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afgo relscn a f g rirn sr-stH den med F n g lan d h a r for
ch an ce rn e fo r en *olie-lnd u stri pá F æ r*e rn e .«

Flvis grænse-stnden tabes, er der næsten kun omrádet pá den nord-vestlige
side af den færoske hojderyg tilbage
Denne
tilbageblivende
del má vist være det, man i
olie-verdenen
kalder et
•margwal-omráde*, d.v.s. et
omráde, hvor chanceme for
at finde olie er stærkt begrænsede, og hvis der endelig findes olie, er der en meget stor sandsynlighed for,
at den vil være meget dyr at
udvinde.
Fnglands olie-industn er
stærkt đalende
Derfor har England som
nation stor brug for udviklingen af nye store oliefelter, som fundet sydvest for
Shetlandsoerne
Sádanne
nye oliefelter retfærdiggor
(nodvendiggor) nye kæmpeinvesteringer, som kan
afhjælpe noget af den store
arbejdsloshed inden for den
engelske industn.
Dette fremgár ogsá tydeligt af referaterne fra dcn
færoske delegations besog
pá Shetlandsoerne. hvor
man spændt venter pá, at
Færærne
»ojeblikkelig«
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lem to lodrette linier er pá
kortet vist som 111 km
Men afstanden er pá grund
af Jordens krumning mindre
Kontureme af landomráderne er kun angivet skematisk og meget groft.
Hvis man indtegner de
grænser. som blev
A: Offentliggjort i Statsti
dende d J 0 apnl 19X5
som »dansk (nu færosk)
hojhcdsret over kontinentalsoklen*..
fremkommer der tre omráder. der er mærket med
»A« Disse er beliggende i den øverste venstre
halvdel af kortet
Indtegner man de grænsekoordinater, som England
har opgivet i:
B: »Statutory
Instrument
1998 N 0.2398«, 19
december 1989
C : Og tilføjer man de
»skonnede« koordinater fra kortet. der er vist i
ovenstáende
publikation, fremkommer omráderne, der er mærket
med »B«
Det ses tydeligt, af bilag 2,
at der er et meget stort omráde
I : vest for Skotland og
2: syd for breddegraden
»59 grader 50 minutter
nord« og nord for limen

tidspunkt krævet grænselinien flyttet fra »no man’s
Water-omráde« yderligere
ca. 100 kilometer mod
nord-vest
til en position
ca 30 kilometer fra Sudero
Den sidste grænse-flytning omfatter nojagtig den
del, der ligger i et »forhenværende sedimentsbassin«
Og derfor cr det netop i dette omráde. man har storste
chance for at finde olie
Hvis englændemes sidste
krav bliver •accepteret* er
det færoske »højhedsomráde« indskrænket til næsten
kun at omhandle »den vul
kanske del« af kontinentalsoklen. eller et omráde. der
I: i henhold til Stefan
Hultberg s udtalelser til
»Sosialunn« er en geologisk forekomst, som
eksperter pá nuværende
tidspunkt
overhovedet
tkke har nogen kendskab
tii om den kan mdeholde
olie og eUergas forekom ster Og om hvilke
2: erfame
olieudforsknmgs-folk har udtalt til
mig, at de overhovedet
ikke ville spilde deres
tid og penge pá en olieudforsknmg i et omráde,
der er af vulkansk opríndelse.
Dette understreger igen
D en

enocm e

betydning

gár i gang med olieudvindingen. fordi de allerede er
parate til »ojeblikkelig at
udnytte den forbedrede arbejds situation«.
medens
fænngeme ved en »hurtig
start« slet ikke er forberedt.
idet de forst skal »omstruktureres*. hvilket ikke kan
gores fra dag til dag

\d erlig ere
oplysninger om
gnenselinierne er
meget nødvendig
Uden at have den nojagtige
placeríng af den krævede
engclske grænselime, - sásel de i 1974 og 1982 offenthggjorte. som den senere krævede »hemmelige
grænsefiytning«.
har
landsstyret ikke et »beslutmngsgrundlag«. der er tilstrækkeligt besknvende til,
at de kan træffe bestemmclse om »udnyttelsen af Færoemes undergrund*
Yderligere bor der ogsá
være helt klare angivelser af
• fiskengrænseme*.
samt
deres relation til »undergrunds-grænserneYderligere bor det oplyses om disse fisken-grænser
er
- /00% fastlagte og anerkendte, eller

H vorfor jcR m ener
Fæ røerne stár svagt i
»grænsestriden«
I:

Uden at kende baggrun
den for, at Danmarks
ambassadør i London
trak sig tilbage som forhandlingsleder - vil det
sandsynligvis være formálstjenligt, at en færing er »in-charge« af
•grænse-forhandlingsudvalget«
2 Ám i Olafsson fra udcn
rigsministeriet er med
hans store erfanng inden for udenngspolitik i
almindelighed og med
hensyn til Færoeme og
»grænse-stnden« i sær
deleshed. en velkvalificeret og første klasses
person til at lede »græn
se-delegationen«
3: Men ansvarlige politikere - og her nævner jeg
ikkc navne, da jeg er
tekmker og intet har
med færosk politik at
gore - burde vide, »at
een enkelt svale gor ingen sommerOpgaven for Færoemcs
top politikere burde derimod være, at fá samlet
det bedste hold, sá det til
alles
forundring
(beundnng) - vinder
den afgorende match.
som det skete i fodbold
for nogle ár tilbage
Men en sádan »sejr«
kommer ikke af sig selv
Den bor forberedes og
planlægges i alle detailler
4 Hvor dygtig en delegation Færøeme end stiller
pá benene, má man hele
tiden tænke pá. at modstanderen er et 100%
professwnelt team fra det
engelske udenrigsmintstrnum energimimstenum.
Disse institutioner har
flere hundrede árs erfanng i at:
A: fortolke,
mis-fortolke
og udnytte smuthuller i
nationale og intemationale love, forordmnger.
kotumerog »praksis« til
B: retmæssigt, uretmæssigt
ved hjælp af »verbal«,
sknftlig, med militær eller okonomisk magt og
taktisk snilde, at
C : overtale, presse eller
tvinge mindre nationer
eller kolomer til at
D: anerkende -Fnglands
synspunkter-, hvor forkerte de end mátte være
Jeg behover ikke at nævne
eksempler pá denne meget
grove pástand. - da vi vist
alle hver for sig har et klart

eksempcl liggende t vores
bevidsthed.
men hvis dcr
alligevel skulle være en en
kelt.der ikke selv kunne hu
ske et cksempel. kan jeg
blot nævne -landct Palæsti
na«, som Fngland bádc gav
til »arabeme« og -joder
ne«
5 Teknisk har embeds
mændcne i dissc ministener en enorm kend
skab til de relevante
•lovregler«. mcn endnu
• mere
foruroligendc«
cr det, at de har hge sá
meget erfaring og kend
skab til alle dc »undta
gelser fra reglerne«, der
er blcvct akccpterct
rundt om i verden, og
dermed har skabt en
slags »præcedens« for
tilsvarende undtagelser i
fremtiden
6 Grænse-stndigheder pá
grund af olie-forekomster er ikke »undtagelsen«, men derímod mere »sædvanen« Alene i
»Stor Mellemosten«.
(dvs. Mellemosten plus
de sydrussiske olie-lan
de) ftndes der mere erul
170 uafklarede gnense
smdtgheder pá grund af
forekomst af olie
Stnđen mellem Kuwait
og Irak cr kun en enkelt af
disse »olie-stndighcder«
A: Fngland og engelske
olie-selskaber har været
og er stadig involveret i
en masse af disse stndigheder
Derfor har
englænderne en enorm
»in-house« ekspertice
Dc færoske topforhandleres engelske contra
partner er næsten fuld
tids-beskæftiget
med
sádanne
»grænse sa
ger«
B: Danmarks ekspertise i
olie-stndigheder er der
imod meget begrænset
og indskrænker sig i alt
væsentligt til Per Hirkkerups •godviUige afstáelse* a f nogle a f
Nordsøens
oUe ngeste
omráder til Norge
C: For Færoerne er striden
med Fngland den forste
olie-konfiikt landet er
involveret i.
7: Grænse-stndigheder
om olie er dertor et
enormt stort og »kompliceret speciale«. hvor
kun de dygtigste og
mest erfarne har er
chance for at vinde
Da den bntisk færoske
grænsestrid nemt kan
komme til at dreje sig
om 50 milliarder kroner. sá det er ikke alene
et sporgsmál om at *ha
ve ret« men det er hge sá
meget et spørgsmál om
•at fá ret*
8 Hvis englænderne fár
medhold i alle deres
grænsckrav, er chancen
for at Færoerne i.h. til
min personlige mening
- nogensinde vil kunne
afbetale deres statsgæld
»nasten lig nuL«
Danmarks
forbedrede
betalings balance falder
meget typisk sammen
med den lobende udnyttelse af deres Nordso
olie

Uden hjæ lp a f »internationale top eksperter vinder
englænderne
Som anfort ovenfor vil det
i.h. til min opfattelse
pá
grund af
1: Bntemes overlegne »erfanngs-baggrund«
og
pá grund af
2: Grænse-sporgsmálets
mange forskellige. vidt
gáende og integrerede
aspekter. være nodvendigt at fænngeme - inden de sætter sig til forhandlingsbordet tgen
indhenter »en second
opuuon« fra en specuiUst
i •oUe-gramsestndighe
der- og •kontmentalsokkel spørgsmáU vedrørende den sandsynUge
• vaUditet• a f de enkelte
fcerøske krav, der indgár i
grtrnsesmden med EngUind (Jævnfor min olierapport, afsnil X X X V ,
især side 26 overst).
En sádan »second opi0 ion« skulle bestá i at denne

koster dem
Dcrim«*d har jcg genncm
avisomtale láet indtiykkct
at, .it vissc t.croske politikc
re tkke flnder nuffen ifrund ul
al <>fre mere pd uup n end Je
iønrunifer man hetaler td al
./. n-dt iirttfjtte t 'nhedsrmmtl
fh is ifette er korrekt rná
- J e t n e n tjle orn en -meytl
Ifrtiv

p rn p o rtinn s-fo rvru J-

nmn-.
Nlcd benvisnmg nl «>ven
stáendecr tuit s[>sMgsmál
l indei der inden t«>r dcn
mi».Cicqdi- -tæroskc dcle
gation- cn pCrson. det siu
cestuld kan pátage sig den
«>vent«ir heskrevne taktiske
og -«>vcrheviscnde interna
Honalc ordtorcr n>lk*- ' *
H v is svarct cr ttwcndc cl
l«.*r et -n c j-. tx>r pladscn fy Idcs'
(irxn sc vporgvmálct cr
nemlig -ikke cn proveh.il
l«>n- men mere et sp»»rgs
mál oin ei t«>lks ovtrlevclse
som en selvstændig nalion
•
S ^ r r i ' I>i»(i JiM-nvt-n
•
ekspcrt 'ekspert tcam 1 ud
arhejder en rapport
1 Hvor hele det hntisk
txroske j;ra-nscsfH»rj>s
mál ccnncmeas i sin
hclhcd
2 Hsor de enkelte invol
verede
dcl sporfismal
j:ennemi:ás m.h.t hvad
kravet hestár al oj: hvor
ledes kravct lorholder
sig nl
A almindelig lov praksis.
H tidligere
lovmarssige
undtagelsestilfarldc.
C chancerne for at Fa-r
svemc kan lá medhold »
deres krav
I> cr det páj:;eldcndc krav
af en sádan karakter at
kravet
1 hor fastholdes IOOS
2 hor modificeres
3: hor langsomt opgtves
under de viderc torhandlingcr. i del tilfarlde
en fastholdelse kan skadh f im v r n n 'opumatf
ndhxtW a f uniteh’ruruls
'n itruJenDenne ekspert-vurdering cr
sá utrohg vigtig. idet ct til
svarende
prohlcm kom
ples- aldrig tidligcrc har
va-ret -fors%»gt afgjort Dcrtor er en fo r herøem e
■kreauv prtihlemløsntru; s.i
utrolig vigtig. og det kan
kun ladc sig gore. hvis man
har et -alt omfattendc ovcrhlik over olie-grirnsestridv
jungelcn". og dctte kra-vcr
virkclig at man cr 1 0 0 'í
ekspcrt og fuldtids hcsk.it
tiget netop indcn for dcttc
omrádc
hkspcrten skal ogsa assi
stere h.erocme i udarhejdelsen afen -struteyxsk planUr^nmfi a f hrrøem es /<>rhamlltnes strateyi-.
dvs
hvilke emner delcgationen
skal sogc at koncentrere
diskussionen om
ellcr tá
den drejet hcn imod hvil
ke emner. faeringerne skal
soge at fá diskussionen drcjet hort fra. fordi dc kan re
sultere i uhcldigc nnKÍargumenterm h t meget kontroversielle og svage punkter

U form elle »ukontrt»llerede« meningsud vckslin ycr e r furli^e
Isarr menings-udvekslinger
1 en -atslappct forhandlings atmosfa-rc- kan va-rc
meget farlige. hvis der ikkc i
forvejen er fastlagt en -for
handlmgs stratcgiDettc skvldcs. at de engelske forhandlings-specialister cfter en sádan ufor
mel memngs-udvekslmg
kan sortere færingemes ar
gumenter. sá de vtrategisk
hedst passer ind i engl.cn
dernes cgcn argumentation
Det er meget farligt at
tro. at englxndeme -ved
hvggesnak • fnvilligt vil gi
ve afkald pá omrádcr. der
mcget nemt kan reprscsen
tere olic-indt.cgter pá t'ver
50 milliarder kroncr
Jcg huskcr stadig hvorle
des englscnderne tilbagehetalte deres kngsgxld til
Fxrocrne ved hjxlp at for
.cldedc trawlere. der i 1951
lá ved hver txrosk hvgd.
fordi de ikke kunnc sejle
mere
l>et er supcr-opnmistisk
al tro. at dcn sammc engcl
ske nation har skiftcl sindc
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I J’' >ai ou» siillur vakur
suniuimoigun
D>lla
""*Mklll llgglil v.. tjiikkur
yvu \ aim.ikel.lueiAi ivis
it dlan jv.llin vv.i ., | .,„na
og I nViniiuniia
Im .viks
ijall stmgur vcg s«»erri.> upp
ui lokum sun, n k ui s*-g
veigliga uppettu eg Mand.
suiiiiiiarlaiid
ta«> s.« i ui
suni .cllar lad at tak., ,.»k
sum i.n' ih Í' hevur gioii si.N
Merkn' havi eg vundu' a
elsiu tiijskimiioiniuin hevur
Ijgt lilm j i skutluna og vil
laa ikk. in cr.i at vila fra
Solus hja I iggrasi • (>,ogv
aia hesa teu'

K v fn tu fl » I iiiu*-( hartt*r« af iiilcrn ation .il
ru tin crft o rd stvrer

lag ogerhlevet -lilantro
pcr- i lohct at dc mellemlig
gendc 45 ár

Jcg havde lejlighed til at l.c
se en artikel i -Dim mal.ci
tmg». der diskuterede cn
evi ansxnclse af tidligere
udenngsminister l'ffe h.llc
At fastholde m odernes
mann Jensen s«>m -«>rdvly
»stratef>iske forløh- er
rer- f«>r -grxnse komntis
utrolÍK vifjtij*
si«>nen"
Dcrtor hor dcr vxre en i dc
Min torste reaktion pá
legationcn, dcr har til ho
drttc forslag. var at bclragtc
vcdlormál, hl a genncm si
forslaget som en -hchagelig
nc erfanngcr i intcrnationaspoglc taktiskc torhandlmger og
Men ved nærmere eftet
-ovcrlegenhed- i forhandtanke virkede tanken nun
linger pá engelsk. -at holdc dre absurd. idct l tte h.lle
den takiiskc linic- og pá sá mann-Jensen i hvert lilfæl
tidligt et tidspunkt som mu- de er -en internatu>nalt velligt fornemme. og advarc kendt. og respekteret per
imod
hvis engl.endernc s«>nlighe«l<. der villc lede
forsogcr ct -uanmcldt tak
-forhandlingemc pá et me
tisk angrcb- eller skittcr gct h«>)t professmnelt «>g in
taktik
lernationalt niveauh ngl.endcrnc har yderliHvis hngland lorsogtv
gcre en mcgct sfor fordcl i. n*>gen s«>m helst f«>nn t«>r
at deres modersinál er en
-dirty trick' . ville han
gclsk, og at dct cr lykkcdcs straks foranledige at det
hngland at íá helc verdcn til kom ud i hele verdensprcs
at akceptere engclsk som sen. «>g derved fá en -«>pi
•verdens-sproget-. sálcdcv nion stotte- . der v illc presse
at otlc arrdrc spho* vr an- F.ngláhd i retrring at -lair
dcnklas>e«*. cMt'r •• frcno pfaymed -sprogHan ville v.ere den pcr
Isier den engelske dele
tekte til pá et meget ndligt
gations naturlige omgang lidspunkl ai sj>«>re elhvert
med jundisk engelsk-, er engelsk t«>rsog pá -taktiske
en fordel. dcr er vanskelig at hagh«>lds angreh- Han har
•konkurrere med tor andre tr«>ds alt «>verlevet mere cnd
nationaliteter-. medmmdrc
10 ár pá den internationalc
vedkommende er spcuali
p«>litiskefi>rhandlingssce
scret i -inicrnational lov - ne
praksisKontrakt ans.cttelsi
at
Der kan ligge en skjult en torhandlings taklikcr
farc i at cn eventuel indrom
s«>m fek s l ’ffe hllemann
melse i f«*rhirvdclsc med Jensen
eller en anden m
• undergrunds-grxnsernetcrnational rutincret lor
ogsá kan henyttes til at tor
handlertil át stotte det
sogc pá ogsá at tá tískeri- tær«»ske h%>jt kvaliticerede
gr.vnscn tlyttet
(ekmske team
vil fra et
almindeligt -torhandlings
laktisk synspunkt" v.cre en
»()vt*rbi‘vist*ndt* forhetydelig styrkelsc at chan
handlt*r-f>pt**' t*r t*n
cernc for det maksimalc po
Ixtvd flÍK fak tor ft»r
sitive udtald al grænsc tor
succes
handlmgerne
Fxrocrnes konsultcring
Den tidligerc amcnkanskc
præsident. George Bush. af en -international specia
i
grænse konflikt
tahtc ikkc til Bill ( ’linton. list
fordi han var dárligcre rent sporgsmál- er fra mit syns
I modsat
politisk. men han tahtc fordi punkt et -musthan ikkc
i modsætnmg til fald afsiger Fxroernc i h t
Bill Clinton ikkehavdeen til mm opfattelse sin egen
klar strategi. taktik. og tordi dodsdom <eller afskriver
den sidste chance f«>r at
han ikkc kunnc fremfore si
gcnvtndc sin -selv bcsteni
ne argumenter pá en over
melse- >
bcvisende mádc
Dcnm ixi er ansxttelscn
Dct samme skullc nvHlig
hlivc nlt.fldet i forhindelse af en -íntenulionalt aner
forhandlmgs takti
mcd -dcn cngelsk tæroske kendt
kcr- mcrc en -tanke- og ct
gracnscstridyderst diskutahelt emne
Pcrsoner kan teknisk. ad
Men cen ting er sikkert.
mimstrativt og erfarmgsmxssigt v.cre de abs«>lut det høt i hvcrl tiltalde ikkc
forsteklaíscs. men hvis de varre for -at spare penge
tkkc er den -fodte ovcrhc- at f .cr«K*rnc afholdcr »ig tra
viscnde forhandler typc-. at hcnytfc sig af sáiian ttud
-top-spccialist
vil det vxrc vanskcligt for lerltdig
dem at tage succescn hjem. hjxlp -. da sádanne udgitter
i langt dc flcslc tilt.clde
Kravet til ordforeren i en
torhandlings situation gár vil «>ptimerc udfaldel af
merc i retmng af cn -mcdic- k«mfliktcn. >>g dcrved man
trold- end i retmngen af cn gedoble udgittcrnc
højtkvalificeret. solid og
trovxrdig cmhcdsmand’
K fsu n u *
Hvis -forhandlings sty
rercn- eventuelt allcredc Min pcrsonlige ovcrhcviv
fra andrc funktioner cr mng er. at Færocrnev chan
kcndt og rcspcktcrct af ccr for at vtndc grænscstn
m«*dstandeme. vil dct na- den er ydcrst mimrnale. hvis
lurligvis ydcrligcrc vxrc cn fxringeme sxtter sig til for
handlingshordct uden at ha
fordcl

I K t fo rk frtc stcd at
spare
Da diskussioncn kunncdre
jc sig «>m ct hcloh i storrcl
sesordcnen 50 milliardcr
kroncr. vil Fngland natur
ligviv stillc «>p mcd deres
hedste hoLl. uanscl hvad dct

1: Ft

-sknfthgt kompcn
dic matcnale. udarhci
det af dc mcst ancr
kcndtc
intcmationale
ckspertcr indcn for olie
grscnsc stndighcdcr- og
-kontincntalsokkcl
prohlcmatikken*»g
uđcn

Holkiirin Niwton fra vinstru: lorftur Mikkelsen. Marit Mordal. Birgil Krm m *l. Siiid.d Kasniuss* n. Ilans Isrrsrn . I Isa
Susanna Dalsgaard. f rnst Dalsgard. Solrun Paturssoii, Kuni Brattaln-rg. Danjal Pauli llaraldsrn. H rri h vsturlih. h lspa
Olsrnog Joanna .lohansrn
* ..........
I a>' er langl miilluin at h«>v 1
hv.'si at hoyra t«>nleik a ti
sUh' h', sum Hilliar*! menn
inir tramtsMa \ skranni i
kvoid. eru sonevndu rtia

drigalar tra rcnaissance
ln'ini Hetta ei styttri kor
vctk oíta kxrleikssangit
sum cisini Uuovsk k.<i hav.,
suttgiA naka.' av

I’hc Hilltard I nsemble ei
ein eingilskur uiansvok.il
holkui. ii' v.,i slovna.'ui ,
1974 vi«\ n lyn eyg.i al
IramUHj vokalan k.unar
Uinlcik
Holkunn vei.'m
mettur sum cm av Iic iiih iih
hcsiu vokalbolkum

Noaton hitar up|)
Konseitm ei i Ivenm
N.,.,|o„ HVggl ll'lov sk I kol

Innspa-lt .30 pliitur
hond

Bolkurin er protessionellur
og hevur loo konscrtir ai
liga um allan hcimiri llie
Hilliard
h nscmble
tn.va
innspælt uml
3(1 platur
Bolkurm hevur spceialoei
ai' seg i rcnaissaiuc og hai
. ikUMtlciki og ai trarnUM.i
scrk. n\ ver.'a skro ..' hem
len'is til holkin av milivaiidi
tonaskøldum

gekk ham

a s[>e

Almennur fyrilestur
um laksaframleióslu

K.niihsdali

<>g innan

lyn

Rolf hjigt’lwn frá UvnUi huskútanum i Hvhjvn
hvliiur fxrlestur i kvoUi utn laksafrumlviáslu
f ynlesturin. u' her heitn'.
a hiskirannvknarsiosuni
Johannrs Kah* ur (Knahruek, lysklandi. stjornar koitKoll I ngelsen fei serlig
srrtini i morgin
w
Kut*» /,o..,
I i mun til alingina i Norra

I df«>rdriiigen Ira < h.le ver.'ur
i No.iium . kv*»M ki 2 <• •m•
, .,1 leggta denl a aln gma i l hilc
H jnn ger e.na gransk mgaiupp

gavu lyn iioiska g ian sk m e.o r.H 'i.' N I M ...... .
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h n international top
torhandlcr
Ovcnstácndc
-rcsumtfmá endelig ikkc opfattes
som en kritik al «Jcn t.cr*>ske
gr#rnse koinntissi«*ns rtted
lemmer. men udelukkendc
helragtcs som en gencrcl
vurdermg at situalioncn i
forholdtil teoretisk top for
hanJJirhf\ tekruk
hller tor
at hruge en meget
plat
sammenligmng -•
Sjvorts
rcportcrcns
íorhándshe
Jonuneisc at de to f«>dh«>ld
holds indhyrdes vmder
ehanccr dagcn f«>r dcn altal
gørcndc landskamp

A fslutniiiK
Mcd osc nstácndc kommcn
tarer. har jeg ikke flere hc
marrkningcr til dcn trcm
sendtc rap|>ort «>m udnyttel
sen at h.cr»»erncs undcr
grund
Jcg háber det tæroskc
landsstyrc má havc visdom
**g frcmsyn til at vælgc -dcn
optmi.de losrting- pá det
mcget vigtige. alt atgoren
dc. og mcgct sv.crc pr<>
hlcm kornplcks
Jjoniftuls
phinitryninnrri af uJrnttel
sen af hrrøernrs unJer
ffrunJKcn ting er imidlcrtid hclt
sikkcrt i dcnnc forhindclsc
Mcd
•kulhrintc udval
gets rapp«>rt- i hándcn. har

(•... h.u i.

kannar hvussu laksaframlen'sljn ell.i laksaalu . .. • iilluri.
de cnkcltc medlemmcr at heiminum logliga ler tram clt.r avisum rcglum
I*
dct t.cr%»ske landssiv re al \
dng haft et •■mcrc alsidigt
hesluiningsmjlcrulctor I
deres
stillingtagcn til |
s(H*rgsmálct.
\ted vcnlig hilsen i
Nserrc Dan Jucnsen
Manjm.i. dcn If> h l ‘»w 1
N O I \-B F N h

f n r r ta K e t d

i I ilfajclsc

II 6 -1 9 9 » j f

Norðurlendsk
summarlega
Varó sctt i Havn i xjár

Sinmshati cr limur i N..|t'
N.D.J.,
I or al undgá lcjl tortolk t urlendska felagssk .,pinum
mnger - al mdholdet al dcn , Nf SMIf sumi er Noidisk
torcning for sosial
og
nc
kommentar . vil jeg
gernc undcrstrcgc. at oscn | mental hjlsa
Hv%»rt ar skipar hesin fel
stáendc kommenlarcr om
agsskapur fyrt summ.tr
nodvendighcdcn at -toplcgum i ymsu Non'anhmd
speualivter
og -laklisk
unum
forhandlings lekniker
I ar cr lcgan . h%Moyum a
-foríattct- dcn 8-6-1993.
Skulahcimtnum
v u'
medcns korrcklur rettclscr
Marknagilwcgir i H.ivi
ne al nxrvxrendc m>tat al
d%>gununt Ira ' 0 juni til
lidsmarssrgc gruniie torst cr
juli. og cru luitak.irar ur
lorciagct Jen I I 13 jum
hinlandi S%%snk. Norcg.
I)v S
synspunktcrne
Danmark. Island. <>g ur t %>r
trcmfort ovcntor rcpræsen
oy um
tcrcr min opnndcligc pcr
l ’mlcii' 90 luttakarar eru
sonligc rncning. «>g har intct
i ta!i irokn.n' hjalpartolk
at g»»rc mcd -inspirati«>n fra
Hctta cr kxtkom n' h%»v,
tankcr frcmtort i m tcrvic* i
hja luttakarunum at vcra
-Sosialurin- dcn 12 6 |99»
sjm an. Ixra hvønn annan at
mcd Arnt Olalsson, cn arti
kcnna *>g Ixra onmir I. rul >i
kcl som jcgcndnu ik k ci I 3
kcnna
hi har scl. mcn hvis cksi
hjølhr«>ytt skra er fyn
slcns jcg cr blcvct tnformc
d%>gunum Fllam n cr at t.ir .,
rct *»m nct«>p nu dcn 12 6
flskitur vu' -Johannu
úf
1993

fcr«' iM Klakw ikar. har tain'
vcr.'ur i kirk.ii sunmidagin
( íonguiur i.l Kirkjuh%>.,r
rundlei.' . Havrnni og i%s
k v%>ldn' ver'ur tjrn' i N..|A
urlandahusn' t.l mentunar
k %%>ldn' har
( )nnur I.IN h' til luttakar
arnar eru rit'ing, tckning
maling. timlcikur <*g sv.mj
ing
I asi ., skránni er fl,»g
holtskapping fmillum )<>nd
im I l)ør sunnu f«H<>>mgar.
«»g tingu fcn'astcy p hen«Ia
vcgin. s«> s|*ennand. vert'ur
hv%>r ter at vinna i ar
1 gjar kl I 7 IK, var.' lcgan
seit vn' Kristmnn.i Rc.n
v ar.thv rj.'storin.inni
i
Havn. og var<' hx.'i kor
sangur v ( )lav i t**k ladal <>g
(»HM v„' .1 vct. i dam .í . VI.'
Smnish.m hc wur. t
handi vk ' helta tillak. vent
s.rr til st«>vnar. fyntøkur og

hliascn
eg var i sim.'ju
l.uu i Ml K V i I uglafii-'i.
hvai S.<ln • og nogv ir ...'m

pass.njr h%»vdu e,il her.'j
klapr uppd'. •! n' og komn

o k kum

lu iiihiii Sotuvi .,
inorgm gangantli hcnii a
Bug
hyggjandi m.'ur i
haiahvlin »>g sn'.ui cin tur
r i n.,f>1,1 v.lh cig hia N ik las,
al Ir.ftta lli'indi
hj.'am
nor.'ur attur a Kirkmrygg
hm vanliga. dagliga gongd
in cr kom m jt cnda hja Sofusi N1j.'u r kemur i mans
s ij.'
Solus cigur sini. surn
cru fiW tyri at loyva av
I akk fyn tu'ina vitn ytj
ra.'ini tu gjv okkum
og
I ra >>g trn'ur vh' iiunn
um um S«>tus hliasen.
h uglat,%>r.'ur
\lhert.

hjridlar um slu.'ul. og hcvur
undirt*»kjn >fnð serj g«x'.
og vu u k k j mtnliga **llum.
sum hava stu.'la.'.og harvn'
gj%Ht ta«' Ixttari at orka eitt
s«> stort Itllak sum hetta er
Sekrei jnatu '
fyri
Nf SMH er i l%*tum i Noregi.
og er Mi*»rn Hxhrc fortna*'
forshavn 29 juni 1993
M arjun Smith,
torma.'ur i Sinnishatj

