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Teir iríggir stigutkurnar og skrivann Ji han Mortensen Magm Arge. Alvt Nielsen og Valborg Joensen. Mynd 
kalmar

lohan Mortensen. stiíitakari til "Førova Oliuídnaður"

Valið stendur millum 
olju ella undirgang
-Fara vit ikki í gongd nú heinanvegin atfyrireika eina komandi 
oljuvinnu, so kann alt verða tað sania. Táfara vit at síggja 
eina avtofting sum ongantíð áður, har alt tað unga ættarliðið 
rínuir av landinum. Fiskivinnan klárar ikki atføða okkum øll, 
og tí mngu vit seta skjøtil á i oljuvinnuni sum skjótast. Ikki 
minst er tað sera umráðandi, at okkara politisku myndugleikar 
lata umheiniin vita, at vit ikki ætla at drála men at tað nú 
verður arheitt miðvíst við eini komandi oljuvinnu.

M.a. hetta sigur Johan Mortensen, ein av stigtakarunum 
til áhugafelagsskapin "Føroya Oljuídnaður".
Slón áhugin fyri eini kom 
anđi oljuvinnu hcr á lanđi 
hevur nú fingió nakrar 
føroyingar ai taka stig nl 
at stovna ein áhugafclags- 
skap. Hesin felagsskapur 
er longu farin til verka og 
er fyrsta uppgáva hansara 
at senda úl lil íelog, fyn- 
tokur og einstaklingar 
spumarbløð.

EndamáliO við hcsum er 
at skráseta vinnuvirki, 
tænastufyritokur ol , sum 
onkursvegna kunnu hava 
áhuga í oljuvinnu - ba*0i 
eini møugligari komandi 
foroyskari oljuvinnu men 
cisini oijuvinnu í oðrum 
londum.

Teir fýra stigtakararnir 
eru Johan Mortcnsen. 
stjóri Magni Arge, hand 
ilsmaður. Alvi Niclscn, 
grannskoðari og Pauli 
Einarson. maskinmcistari

Hesi fýra virka nú sum 
f y r i b i l s n e v n d  f 
fclagsskapinum "Føroya 
Oljuídnaður", sum vcrður 
formelt vcrður scttur á 
stovn seinrn.

Teir fýra hava fingið 
loyvi at brúka holi hjá 
Føroya Arbeiðsgevara 
umframt at læna skriv- 
stovufólk. Valbt^rg Joen- 
sen verður skrivari hjá 
ncvndini í Foroya Olju- 
ídnaði.

Vekja áhugan
Johan Mortcnscn sigur, at 
ætlanin við hesum felags- 
skapi cr at vekja áhugan 
millum føroyingar fyri 
oljuvinnum.

Sjálvur heldur hann, at 
støðan í Føroyum er so 
mikið álvarslig, at fáa vit 
ikki gongd á eina olju- 
vinnu sum skjótast, so

kann tað gerast okkara 
undirgangur

Hann dylur ikki fyri, at 
oljan er okkara einasti 
møguleiki fyri al venda 
gongdini í samfclagnum.

-Eg veit væl, at hon 
bjargar ongum hcr og nú, 
men vit mugu brúka alla 
okkara orku og tíð til at 
fyrireika okkum til hesa 
vinnu.

Johan Mortensen heldur 
tað er spcll, al tað ikki 
koma fleiri positiv signal 
úr Tinganesi til umhcimin, 
sum kunnu vísa oljuvinn- 
uni har, at vit førovíngar 
ikki ætla okkum at drála 
mcn tvørturímóli at fara 
undir eina oljuvinnu 
skjótast tilbcr.

Hann sigur, at lað helst 
er ov scint nú at fara unđir 
umfevnandi seismiskar 
kanningar í ár. mcn hcld-

ur, at vit ciga at geva loyvi 
til nakað av kanningum 
kortini.

-Tað hevði so víst um- 
heiminum, at vit mcina 
nakað við tað og at vit 
vcruliga cru sinnað til fáa 
samarbeiði í lag við stóru 
oljufeløgini um at fara 
undir víðari kanningar, 
bæði seismiskar og cisini 
veruliga bortng eftir olju.

Man gott fyridømi
Johan Mortensen heldur, 
al vit føroyingar eru alt ov 
trekir at fara undir nýggjar 
altcmaiivar vinnur. Hann 
vísir í hesum sambandi til 
oynna Man, har teir alla 
tíðina royna at finna 
nýggjar leiðir, sum geva 
arbciði og frcmmant 
gjaldoyra.

-Hví ikki broyta lógina 
soleiðis, at útlcndskar fyri-

tøkur kunnu koma Ul Før 
oya utlan at skula gjalda 
skatt í so og so mong ár 
Trcytin skuldi lá vcnð, al 
vit fingu arbciðspláss og 
økl virksemi afturfyri. Hví 
royna vit einki nýtt og hví 
gera vit ikki brúk av al 
tjóða scrlrøðingum eins 
og Man hevur gjørt tað 
spyr Johan Mortcnsen. 
sum vónar, at teir við 
ti l la k in u m  F ø roya 
Oljuídnaður kunnu økja 
umn áh ugan  fy ri 
oljuvinnuni og vcra við til 
at leggja lunnar undir eim 
vinnu, sum fer at geva 
mongum føroyingum  
arbeiði og sum fer at 
lcggja nógv ctlir seg í 
samfelagnum. Mcn hann 
hugsar tá eisini um at út- 
búgva føroyingar nl olju 
vinnu aðrastaðni.

Bløða Út
Etn annar av sligtakar 
unum er Magni Argc. 
Hann tekur undir við Joh- 
an Mortensen og hcldur 
fyri. at vit sum samfelag 
mugu til at finna uppá 
okkurt nýlt, tí annars 
bløða vit hcilt út.

-Sjálvandi skulu vit 
fyrireika okkum væl til 
cina oljuvinnu. men vit 
mugu ikki koma harul, at 
vit basra fara at dølla 
víðari. Vinnulívið hevur 
tað ikki gott. og tað hevur 
brúk fyri at fáa nýggjar 
avbjóðingar, og her haldi 
eg oljuvinnan er cin av 
tcimum størstu a\ bjóðing- 
unum.

Magni Arge vónar ikki, 
al vit koma í somu støðu 
sum Ncw Foundland. Har 
hava teir funnið olju og 
hava gjørt kanningar í 
skjólt 30 ár ultan at fara í 
gongd av álvara.

Hann hcldur, at vit 
kunnu fáa nógv nýggj 
arbeiðpláss verður íarið

miðvíst í gongd nú. Hcr er 
ma. talan um arbeiðspláss 
í sambandi við seismisku 
kanmngarnar. og tá tað 
verður byrjað at bora 
gevur tað uppaftur flein 
arbeiðspláss.

Magni Arge sigur víð- 
ari, at tað er scra um 
raðandi at geva lólki lívs- 
vónma aftur. nú alt sýnist 
at ganga tann skeiva 
vcgin.

Hann hcldur ikki vit 
skulu vera so bangin íyn 
at gera avtalur við aðrar 
Her ræður um at skrædd- 
araseyma avtalumar, so- 
lciðis at tær hóva til 
okkara viðurskifli og tørv

Politikararnir mugu 
visa stsrri áhuga
Magm Arge sóknast cisini 
eftir støm áhuga millum 
polinkamar fyn eini kom- 
andi oljuvinnu. Hann 
hcldur hcsin hava skyldu 
til at kunna scg við hctta 
málið, soleiðis at lctr hava 
eitt grundarlag at taka 
støðu út frá.

Nú verður so farið í 
gongd. Spumarbløð vcrða 
fyrsta dagin send úl til 
fyritøkur, fcløg og ein- 
staklingar Ynkja fcløg at 
vera við í tvørfakliga 
áhugaclagsskapinum 
skulu tcy gjalda 200 kr 
um árið, einsuiklingar 100 
kr.

Sum limur f hesum 
fc la g s s k a p i  v e rð a
fyritøkur og einstaklingar 
tá við í tí forum, har 
viðurskifti viðvíðkjandi 
o l ju v in n u n i  v e rð a
viðgjørd.

Tað ber eisini til nú 
bcmanvcgm at fáa meira 
at vita um felagsskapin og 
gerast limur við at ringja 
Ul 11864.

jan

M o ld
faest við at ringja 

Tlf. 16896 ella 84706

F ó lk  s ø k is t
Vit sokja eftir einum persóni, ið kann 
ganga til handa við ymiskum fyrifall- 
andi arbeiði í Deyvahúsinum »Effata«, 
t.d. taka ímóti telefonboðum, ferðafólk- 
um og geva morgunmat nakrar tímar 
um vikuna. Starvið verður sett frá 15. 
juni til 31. august 1993. Lø n eftir avtalu!

Skrivlig umsókn 
skal sendast til:

Postboks 2001 
165 Argir
innan 1. juni 1993

Dcyuofeiag
Poroyo


