
Texaco vil eisini vera við
Oljufeløgini nærkast 
Føroyum alt m eir og 
meir. Nú hava fýra 
feløg aftrat tikið seg 
saman um nýtt 
oljufelags-samstarv 

B eate  L. Sa m u e ls e n

Oljufelagið Texaco, sum 
hevur samstarvsfelagar 
sum (>>noco Ltd., Murphy 
Faroes Oil Group og Texaco 
Britain Ldt., hevur gjørt 
.samstarvssáttmála við AR- 
CO Faroes Limited.
Felagið vil við hesum vera

við í einum samarbeiði í 
føroyskum sjógvi í kapp- 
inini um útbjóðingina av 
føroyskari oljuvinnu.

Partamir í nýggja sam- 
starvsfelagnum, hava lutað 
partapeningin upp í fýra, 
har ARCO hevur 25 pst.,

Texaco, 30 pst, Conoco 25 
pst. og Murphy 20 pst. 

Úbjóðingartilfarið 
skjótt klárt
Nýggi samstarvsfelags- 
skapurin fer bjóða uppá 
luttøku í øllum oljuleiting-

um sum verða í føroyskum 
sjógvi í framtíðini umframt 
í gráu sonuni, tá trætan 
einaferð millum Bretland 
og Føroyar er loyst.

- Vit eru sera takksamir 
at hava fingið samstarv við 
ARCO í lag. Eitt samstarv 
sum hetta millum íýra 
áhugað oljufeløg fer at 
styrkja gmndarlagið undir 
framtíðar kanningunum og

framleiðlsu innan oljuøkið. 
Vit bíða í spenningi eflir 
boðum frá føroyskum myn- 
dugleikum, har høvi verður 
hjá okkum at vera millum 
teir, ið sleppa at leita eftir 
olju, tá loyvini til hetta 
verða givin seinni í ár ella 
tíðliga í 1999, upplýsir 
varaforsetin og kanningar- 
ovastin hjá Texaco, Bill 
Maloney.

Albogin fór illa
Randi Jacobsen________

Um sjey tíðina leygarmorg- 
unin, fór ein bilur við fimm 
ungfólkum gjøgnum Iiergholið 
til Sumbiar.

Tá tey vóru komin einar 
1800 metrar inn í bergholið, 
misti bilførarin tamarhaldið á 
bilinum, sum rendi inn ( 
vinstru síðu og slongist síðan

yvir í hin veggin.
Póltiið heldur ikki, at bil- 

urin hevur koyrt skjotari enn 
80 km/t, men illgruni er um, at 
bilførarin var ávirkaður.

Bilførarin sjálvur breyt vin- 
stra alboga, og hann breyt 
hann illa.

Hini i bilinum gramdu seg 
um pínu, men eingin teirra 
fekk nakran snudd av týdn- 
ingi, sigur politiið.

Oljuskrivstova komin 
fyri at vera
Tveir av stjórunum 
í Amerada Hess, 
Richard Hardmann 
og Francis Gugen, 
vóru hjástaddir, tá 
flaggið hjá The 
Faroese Partnership 
varð vundið á stong 
uttanfyri skriv- 
stovubygning 
felagins í Havn

Beate L. Samuelsen

í famu viku flutti oljusam- 
takið The Faroese Partner- 
ship inn í húsini Hanusar- 
gøtu 2 í Havn 

The Faroese Partnership 
er felag, ið er sett saman av 
teimum fýra oljufeløgun-

um Amerada Hess, Dong, 
Lasmo og Norsk Hydro.

Fyri betur at kunna 
fýlgja við í tí, sum fer fram 
inn oljuvinnuna, sum kann 
koma at taka seg upp í Før- 
oyum, hevur The Faræse 
Partnerehip gjørt av at seta 
á stovn egnu skrivstovu 
her. Hetta verður gjørt í 
sambandi við tað virksemi, 
ið hevur við eina komandi 
ffálandavinnu um okkara 
leiðir at gera og serlioga við 
atliti til oljuleitingarvirk- 
semi.

Gosvatn sprænir 
innandura
Millum teirra, sum komnir 
vóru hendavegin í sam- 
bandi við upplatingina av 
hølunum, vóru stjóramir í 
Amerada Hess, Francis

Gugen og Richard Hard- 
mann.

Undir eini móttøku í 
hølunum, ið eru sera stási- 
lig, tá tað snýr seg um eina 
oljufýritøku, m.a. við lítlum 
innandura gosvatni, sum 
onkur helt fýri, eina fer í 
tíini fór at spræna olju í 
staðin fýri kommunuvatn, 
greiddi Francis Gugen, 
stjóri, ffá orsøkini til, at 
The Faroese Partnership 
hevði fingið sær fast støði í 
Havn.

Fylgir væl við
Fyritøkan hevði sett sær 
fýri, umframt at veita út- 
gerð og tilfar til starvsfólk 
síni, at gera tað, hon var 
ment, at fylgja væl við tí, 
sum fór ffam innan olju- 
leitingarvirksemi undir

Føroyum og harvið fór hon 
at taka lut í teimum olju- 
kanningum, ið komu at 
gera seg galdundi.

Hann vnskti samstundis 
The Faroese Partnership, 
sum hann sjálvur var part- 
ur av, alt gott í ffamtíðini.

Fyri at staðfesta, at The 
Faroese Partnership er 
komið fýri at vera í Før- 
oyum, var flaggið hjá olju- 
samtakinum vundið á 
stong uttanfyri húsini hjá 
felagnum fríggjadagin 
seinnapartin.

Fyrstu tíðina koma trý 
fólk at starvast fast hjá The 
Faroese Partnership í Før- 
oyum. Um um alt gongur, 
sum tað skal, kemur 
starvsfólkatalið so við og 
við at økjast til eini 10 í 
ffamtíðini.
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Tummas Arge (1942-1978). Har hann steig, steig hann tryggur, og sporini fara at standa ókámað Fólk í haganum nevnist hesin málningurin hjá Tommy (1977). Tað føroyska ‘lendið’ -  tann villa grýtuta 
vondin, vovin av homrum, gjáum, giljum og urdum -  gjørdist við Tommy myndevni á ein nýggjan hátt. 
Hann vísti á, at enn eru mangir óroyndir møguleikar í stórhæru náttúru okkara

»Vakna røddir
Thomas Arge, Tommy 
nevndur, telist millum 
fremstu myndlistafólk 
okkara. Hann vaks 
upp saman við nýggju 
myndlistini, ið tók seg 
fram í Føroyum eftir 
kríggið, men gekk 
sínar egnu leiðir og 
skapti sín egna 
sermerkta stíl. 
Listasavn Føroya 
gevur nú út bók 
um hann 
PÓL A K le t t i

Tað eru Bárður Jákupsson, 
Amanel Norðov og J. P. 
Gregoriussen. suni hava 
lagt bókina til rættis, sum 
snøgt sagt eitur Thomas 
Arge«. Og bokartittulin er 
skrivaður við egna signa- 
turi listarmansins á permu 
og tittulblaði.

Tummas Arge vegaði 
gøtur og uml>oðaði eitt nýtt 
listarligt dirvi -  hann fór 
longri niðan í fjøllini, upp á 
tindamar, niður í skorar- 
nar og inn í bjørgini og 
lundalondini. Tað føroyska 
‘lendið’ -  tann villa grýtuta 
vondin, vovin av homrum. 
gjáum, giljum og urðum -  
gjørdist við honum mynd- 
evni á ein nýggjan hátt. 
Hann vísti á, at enn eru 
mangir óroyndir møguleik- 
ar í stórbæru náttúru okk- 
ara.

Listarmannaeygað -  sa- 
ma, hvat amboð listarmaó- 
urin nýtir: pensil. penn ella 
myndatól -  er altíð ført fýri 
at lokka út úr motivunum 
ta poetisku sál, sum býr ( 
teimum, mana fram tað 
dulda. ið undir býr -  gand- 
in! um vit vilja nevna tað 
so. Somu eygu hevur 
bamaeygað. Fyri okkum, 
sum eru vaksin upp í Før- 
oyum, stendur oyggjaheim-

urin í minni okkara Ivsandi 
av gandakendum skald- 
skapi. Og í myndunum hjá 
Tommy Arge finnur tú 
hann sum fáa aðra staðni í 
føroyskari myndlist.

-Til tín doyggjandi dag 
vilt tú minnast himmalin, 
tú sást sum bam. Ský- 
dráttin á frostbláa himmal- 
inum yvir yvir blánandi 
kavalandsløgum, mstreyð- 
an heystarhimmal yvir 
bardum sævarkletti, har 
brimið glettir í tonn. Ella 
ælingshimmalin, sum tíð- 
liga í vinsamum vári fer í 
øði við sínum kveistmm 
yvir oydnar fjallavíddir, 
sum hann leggur eftir sær 
gullreinur og glitrandi av 
vætu undir teirri fram- 
tokandi sól. —

Ella kanska tað mest 
ógloymandi av øllum: tá ið 
heimurin aftan á nívandi 
mjørka í líðilanga tíð 
knappliga kemur til sjónd- 
ar aflur, nýggjur sum á

í steini...
skapanar fýrsta morgni! -  

Henda gleðiliga tilgongd 
fer ofta líðandi fram, eins 
og stórar symfonideildir. 
Fyrst kemur eitt umskifti í 
luftini, tann køvandi tokan 
broytist í lyndi, verður blíð 
og fyrijáttandi; bláur sum- 
marhimmal glottir f f  am, og 
teir fyrstu fjallatindar daga 
tignarliga uppundan. Líð- 
andi smoyggja teir sini 
sóldruknu klæðir niður um 
seg, og nú kemur eisini 
havið til sjóndar; vltt og 
veldugt strekkir tað seg 
fýri eyganum og letur sín 
alduherskara lofta sólskin- 
inum í milliónatals glaðum 
og snarljósum. Og brátt 
stendur allur okkara góði 
oyggjaheimur avdúkaður 
við sínum kendu andlits- 
greinum, síni blómandi 
mørk og sínum hastandi 
áarløkum, dansandi mýg- 
gjabitum og findarglaðum 
fúglaláti og fagnarrópi frá 
spælandi bømum, sum

heilsa tí uppafturrisna 
heimi í veitslubuna av Ijósi 
og skugga ..•

Hesa poetisku mynd 
gevur William Heinesen í 
útlendskari myndabók um 
Føroyar. Og tað eru so- 
vorðnar mjmdir, Tommy 
Arge hevur loftað á ferðum 
sínum út í víddimar. Sum 
inngangsorð hava teir, ið 
útgávuna hava lagt til 
rættis, valt hetta ørindi úr 
yrking eftir Karsten Hoy- 
dal:
Komin er stundin,
gróttogn stokkur,
vakna røddir í steini,
løg, sum í loyndum
leingi dvaldust,
reisast sum veður og sjógvur.

Og væl lýsa tey ta listar- 
ligu stevnu, ið málarin 
setti.

Tummas Arge livdi ffá 
1942 til 1978. 11. februar í 
ár vóru liðin 20 ár síðan 
hann andaðist, og var hetta

høvið hildið vera hóskandi 
til hesa bókaútgávu. Tíð- 
liga á vári 1994 varð farið 
undir at fyrireika bókina.

Tommy hevði útbúgving 
ffá Kunstakademiets Ma- 
lerskole og var liðugur
1969. Eftir lokna lista- 
mannaútbúgving kom 
hann heimaftur á klett- 
amar, og búði flestu árini 
uppi í Hoyvík. Fyrsta sjálv- 
støðuga ffamsýningin var í
1970, og var hetta fýrsta 
einstaklingsffamsýning f 
nýggja Listaskálanum 
Men longu 8 ár seinni doyði 
Tommy, ikki fýltur 36 ár.

»Tað, hann náddi í hesum 
stutta æviskeiði sínum, er 
okkum stórfingin gáva, ið 
ríkar sinnið og kveikir nýtt 
lív.« sigur J. P. Gre- 
goriussen, sum hevur 
skrivað eftirmæli.

í nýggju bókini sæst 
skilliga, hvussu stórt og 
dygdargott avrikið hjá 
Tommy í roynd var. »Har 
Tommy steig, steig hann 
tryggur, og sporini fara at 
standa ókámað,« sigur 
Palli Gregoriussen.

í nýútkomnu bókini »Thomas Arge« sæst skilliga, 
hvussu stórt og dygdargott avrikid hjá Tommy í 
roynd var

Ben Arabo, stjóri, teir háóir stjórarnir í Amerada Iless, Richard Hardmann og Francis Gugen, ið er
amerikumaður, og Johan Mortensen, stjóri og enskur konsul. Mynd: Finnur JusUnussen
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