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Johan Mortensen, bretskur konsul í Føroyum:

Veldugar tíðir hómast 
úti í havsbrúnni
Tað er nú meira um- 
ráðandi enn nakrantíð 
at klárleggja ein olju- 
politikk so vit fáa part 
av hesum ríkidømi 
beinanvegin. Vit hava 
ikki ráð at bíða

PÓL Á  KLETTI ______

Mikudagin 26. oktober 
koma tríggir stjórar frá BP 
til Føroya á vitjan. Teir 
skulu hitta oljufyrisitingina, 
landsstýrið og býráðið í 
Havn og annars kunna seg 
um føroysk viðurskifti. Teir 
fara úr Føroyum aftur hós- 
dagin 27. oktober. Við á 
ferðini verður Anthony 
Laiden frá bretsku sendi- 
stovuni í Keypmannahavn.

Frammanundan hava 
trinni stór oljufeløg sýnt 
okkara øki áhuga, Statoil í 
Noregi, Mobil Oil í USA og 
Enterprice í Bretlandi.

Bretski konsulin í Før- 
oyum, Johan Mortensen, 
fegnast um vitjanina, sum 
hann metir vera lið í tí støð- 
ugt vaksandi samstarvinum 
við Bretland -  ikki minst nú 
BP hevur funnið olju bara 
tríggjar fjórðingar frá før- 
oyska fiskimarkinum hevur 
tað týdning at fáa umboð 
frá hesi risaoljufyritøku á 
vitjan.

-  Talan er um eina 
stimbrandi finning so nær 
okkara egna marki. Og í 
hesum tíðum kennist hon 
eisini upplívgandi. Tað er 
eingin ivi um, at olja er før- 
oysku megin markið eisini. 
Og tað er nú meira umráð- 
andi enn nakrantíð at klár- 
leggja ein oljupolitikk so vit

Johan Mortensen: - Talan er um eina stimbrandi fínning so nær okkara egna marki. Og í 
hesum tíðum kennist hon eisini upplívgandi. Tað er eingin ivi um, at olja er føroysku 
megin markið eisini. Og tað er nú meira umráðandi enn nakrantíð at klárleggja ein 
o lju p o lit ik k  so vit fáa part av hesum ríkidømi beinanvegin. Vit hava ikki ráð at bíða

Bretland og Føroyar eru næstu grannar og tað eru veldugar tíðir, sum nú hómast úti í 
havsbrunni, og tær eru nú so nær, at borast kann á skák inn undir okkara egna mark

fáa part av hesum ríkidømi 
beinanvegin. Vit hava ikki 
ráð at bíða, sigur Johan 
Mortensen.

Hann sigur, at okkara 
ráðandi eiga at kanna á 
hvønn hátt vit kunnu koma 
upp í hesa vinnu. Tað, sum

vit longu nú eiga at gera, er 
at fyrireika eina supply- og 
helikoptarastøð í Føroyum 
so vit kunnu luttaka í roynd- 
arboringunum.

Bretski konsulin í Før- 
oyum fegnast um hesar 
seinastu finningamar so

nær okkara marki og at 
oljufeløgini sýna okkum 
áhuga og vónar at bretski 
ídnaðurin í ffamtíðini verð- 
ur hollur samstarvsfelagi 
hjá føroyska vinnulívinum.

-  Bretland og Føroyar eru 
næstu grannar og tað eru

veldugar tíðir, sum nú hóm- 
ast úti í havsbrúnni, og tær 
eru nú so nær, at borast 
kann á skák inn undir okk- 
ara egna mark Nú kann 
ikki bíðast longur, sigur Jo- 
han Mortensen.

Jógvan Vágsheyg, formaður í Føroya Arbeiðsgevarafelag:

Oljan er einasta alternativið

Jógvan Vágsheyg: -  Fyri ikki at endurtaka somu mistøkini sum í áttatiárunum, eiga 
politikarar at gera sær púra greitt, at skal talan vera um varandi arbeiðspláss, skal 
vinnan geva nakað av sær til íløguna. Síðan mugu fólkini í vinnuni fáa nakað burturúr. 
Og í triðja lagi má samfelagið fáa nakað burturúr. Higartil hevur snakkið verið tað 
øvugta, at vinnan fyrst má kasta nakað av sær til samfelagið og at fløgan í síðsta enda 
kanna fáa nakað um avlop er, sigur Jógvan Vágsheyg.

Men vit eiga at lata 
sporini ræða og vera 
varin at vit ikki gera 
somu mistøkini sum í 
áttatiárunum. Tað er so 
stutt síðan at føroying- 
ar við báðum beinum 
lupu í eitt svartkjafta- 
ævintýr uttan at vera 
tekniskt fyrireikaðir. 
Og tað miseydnaðist. 
Oljuvinnan kann fáa 
sama enda um vit ikki 
eru fyrireikað
PÓL Á  KLETTI

Jógvan Vágsheyg, formað- 
ur í Føroya Arbeiðsgevara- 
felag, er samdur við bretska 
konslinum í Føroyum, Jo- 
han Mortensen, um, at veld-

ugir møguleikar liggja úti 
undir havsbrúnni, nú olja er 
funnin so nær okkara egna 
marki.

-  Tá henda vinna veru-

liga fer í gongd, áliggur tað 
okkara politikarum, tá loyvi 
verða givin til boringar á 
føroyskum øki, at bera so í 
bandi, at føroyska vinnan f

mest møguligan mun slepp- 
ur upp í part. Hatta er ein- 
asta altemativið, sum nakað 
veruligt kundi spurst burt- 
urúr nú aðrir vinnumøgu- 
leikar tykjast trongjast.

Føroya Oljuídnaður 
skrásetir allar tær tænastur, 
vit kunnu veita. Og tað er 
umráðandi at kunna vinn- 
una um hesar tænastur, tf 
talan er um virksemi, sum 
kann kanaliserast út í so 
ómetaliga nógv lið í før- 
oyska samfelagum - ikki 
minst tað, sum hevur við 
skip - viðlfkahald og smíð - 
at gera.

- Men vit eiga at ansa 
okkum, at vit ikki gera 
somu mistøkini sum í áttati- 
árunum. Tað er so stutt síð- 
an at føroyingar við báðum 
beinum lupu út f eitt svart- 
kjaftaævintýr uttan at vera 
tekniskt fyrireikaðir. Og tað 
miseydnaðist. Oljuvinnan 
kann fáa sama enda um vit 
ikki eru fyrireikað, sigur 
Jógvan Vágsheyg.

Fyri ikki at endurtaka 
somu mistøkini sum f áttati- 
árunum, eiga politikarar at 
gera sær púra greitt, at skal 
talan vera um varandi ar- 
beiðspláss, skal vinnan geva 
nakað av sær til fløguna. 
Sfðan mugu fólkini í vinn- 
uni fáa nakað burturúr. Og f 
tríðja lagi má samfelagið 
fáa nakað burturúr.

- Higartil hevur snakkið 
veríð tað øvugta, at vinnan 
fyrst má kasta nakað av sær 
til samfelagið og at fløgan f 
sfðsta enda kanna fáa nak- 
að um avlop er, sigur Jógv- 
an Vágsheyg.

Tað er umráðandi at kunna vinnuna um tær tænastur vlt kunnu veita, tf talan er 
virksemi, sum kann kanaliserast út í so ómetaliga nógv lið í føroyska samfelagum


