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O liuserfrø iU n í’u r ávarar fo roy in i’ar:

Varið tykkum 
fyri bretum
Bera føroyingiir seg tkki nrtt al int lcggju alla hugsanJi orku í 
at vinna nuirknastríðið við hretar kann hctta koma at kosta ti 
føroyska samfelagnuni nógv. Og tá hrctska-føroyska markn- 
aðstríðið lættliga kann koniu at snúgva sei; um upphaddir 
svarandi til 50 milliardir kr. er tað ikki hert ein spurningur 
uni at "hava rictt men lika so nógv cin spunungur um at /*;</ 
rætt" skrivar Svcrrc Dan Jocnsen, oljuserfrøðingur í grcinini 

Hann ávarar føroxingar móti at gloypa ølluni. sutn 
hrctar siga og hiðjur føroxingar vara scg móti brctum, sum 
duga sera væl at snugva sær jiíst í spurningum uni marknað- 
stríð.

A: Brevfra » Westem 
Gei>phxsical« vedr.: 
*Speki:lativ Sur\ e\ «
ic£ sedlxgger en kopi af 
hre% Ira Wesiern Geophysi- 
cal.i hvilket de hekræfter, at 
timiaet er 'illig til i forbin 
Jel\e med oheudforskntn 
gen runđt Farrsteme, at ud- 
iore et »Speculativt seis- 
tnisk surve>- for -hele dct 
færoske omrádc-. uden at 
Færoerne hehover at hetale 
noget kontant-belob
Tvjcrtimod evt forhandlin- 
ger vedrorende đc prakti 
ske. legale. tidsmzssigc og 
ekonomiske betmgelscr 
mellem dct seismiskc tirma 
og det facreske landsstyre. 
vil sandsynligvis munde ud 
i. at Facreeme lebende vii 
moutage en procentvis del 
af salgsprovenuet af de ind 
samlede seismiske málin- 
ger

Firmaet foretager seismi- 
ske undersegelser i hvert af 
de -fremtidige konces- 
sions omráder- i dct om-

fang de finder dct nedven 
digt, for at -vxkkc- olie 
fírmaemcs interesse til at 
kebe de indsamlede seismi 
ske resultater. for vderligere 
vurdenng af chancemc for 
at finde oiie

Disse indledende seismi 
ske undersegelser foretages 
for det setsmiske firmas 
egen regning og risiko

Betalingen for dette ar 
hejde financieresaf det scis 
miske firma gennem dette 
firmas salg af seismiske m 
formationer til de forskelli 
ge olie-firmaer

Det seismiske firma har 
rcr den fulde økonomiske 
nsiko for. at de ved de for 
skellige olie-firmaer kan 
skabe tilstrxkkelig interes- 
se for køb af firmaets »ind- 
ledende seismiske mále re- 
sultater-. sá firmaets udgif- 
ter i forbindelse med de ind- 
leđendc setsmiske málinger 
kan blive dxkket

At det seismiske tirma 
virkelig lober en okono- 
misk risiko ved at tilbyde et 
-spekulativt survey- frem-

gár at hilag 4 đcr er en avis 
omtale at I nglands netop 
atsluliedc I - trn d f u d h u d \  
ru m it a f  o h t  udtor\km nt> \ 
ko n tra k tc r -  Herat tremgár 
det at ku n  12H a f  d t  u iit 4 S 4  
hiok ke  h te \ a f i a t  i d e n n e  o m  
eanc For Fxroemes ved 
kommende villc det havc 
rcsulteret i, at dct seismiske 
tirma nu skulle udløre 

vderligcre scismiske un 
dersøgelse «, sá dc kan do 
kumentcre yderhgere mu- 
hgheder for olie-fund. sá en 
del al de restcrendc hlokke 
kan hlivc solgt ved de tol 
gende udhudsrunder

Dertor kaldes denne 
tremgangsmáde et - Speku 
latn t \une\- eller en -Rtsi ■ 
ko jorhuruiet undersp^eÍM• 

Brevets indhold er eftcr 
aftale mcd nug udformet i 
• meget vage- (upraecisci 
vendinger

Dettc skyldes dels 
l: Konkunencemxssige 

ársager Dcls
2 At firmaet allerede er i 

-torbindelse med de 
fxrøske mvndigheder-.

Bretski samráOingarleiflarin viflgekk fyri Sostalinum táfundur var í ttavn setnast. 
at nýggju marknaflkrpv breta hava samhand vifl. at olja er funmn rurr vifl 
miAhnjuna

svrrrr llan JiH-nsrn

og dertor ikke pá nuvx 
rende tidspunkt onsker 
at -ottenihggore- dc- 
tailler vcdrørcndc ind 
hiildet af evcntuelle 
tremtidige đctail tor- 
handlinger

Ordlyden af brcvet cr for 
mig tilstrxkkelig til at bc 
nytte brcvet som en sknftlig 
hckrxftelse positiv afkla 
ring af tølgende punkter 
rejst i nnn tidligere frfm 
sendte rappon

-F t mdlxg i dehattcn om 
Fxrøernes undcrgrund 
Marts IV/3-

l'nder nedenstáendc
-Punkt A- er antørt cn kort 
oversigt oser brevets rela 
tioner til rapportens indhold 
i al almindelighed Bilag nr 
3 er dcnmoden systematisk 
gennemgang at de enkelte 
rapport punaters rclation Ul 
indholdet af brevet

ne- kan tá dcn tilstrxk 
kelige nd til at torhercde 
sig nl de meget alsoríige 
-grxnse toríianđlm
ger-

Men stadig hør dcr ikke 
foregá cllcr givea nlladel 
se nl seismiskc undersø 
gelser i det omstndtc omrá 
de. medmindrc Fxrøeme 
tvmges til det at den -Inter 
nationale Domstol- cllcr 
ligncndc

I denne forhindclse er 
-tomme trusler fra Fng 
land- ikke en -kvalificerct 
startgrund-

Start af «S L' • i -den 
txrøske kontinemal-sok 
kel- at - Wcslem- eller an 
dre -1004* seismiske fir-

S v erre Dan Joensen
f aa hretar viflhaU i

k rpvum  m o iveg i 'C’

aflmrnnda statwkuiain.i 
rurrum eingtn

marr- hcsirket at man ik 
ke pá dette megrt tidligc 
tidspunkt gár i Jirekte sao
arhejdc med el hevterni 
-oíie tirma-, inden allc iu 
nske detailler er aftalt 
Sderligerc h»« eventuclie 
attalcr ->>ver grxnseme- 
Je >>m\tndtc omrádcr afta 
lev direkte rned Fngland v*g 
ikfcc med ct >>he firma

Dcnnc mei.-Jc hevirser 
>>gsá er rncrc kuMroiterct. 
gradsts opstart at -oue 
s c k to r c n - .  h s o r  J e  to rs a e  
hgc hcslutmngs tagcrc tár 
lcjlrghedtil tnncitcrtru  
at sc kortsekvensernc at ,n 
rrv enkeltheslutninger 
uden pá toríiánd at havr tra 
vkrevct stg dercv - n ed 
hev.emmelsesret- Bcviur 
ningstagernc tár tscrved og 
vá lejltghed til at nlgodese 
ønsker tra -en positiv t n  
øsk lohby-

Kn -lotal aflalc- med et 
velrenommeret seismisk 
tirrna hesirker ogsá. at Farr 
øeme pá derev side tár den 
mest -up-to date seismiske 
tortolknings ekspertise- 
melusise de nyeste -tre di 
mcnsionale resersour en 
gmeenng modeller-

Samtidig tár Fxrøeme 
gratis ansat et mcget aktivt 
-salgs leam -. idet det scis-

W4 B Í D P m VSICAL

A: Seismiske 
undersøgelser
(S.U.)

Brevet tra -Westem Geo- 
physical- bekrxttcr. at seis 
miske undersøgelser i dct 
-uomstndte txioskc undcr 
grundv-oniráde- kan udtø 
res. hvis omrádet mđdeles 1 
-olie-udforsknings parccl- 
ler-. der forsøgev atvat indi 
viduelt. efterhánden som 
•■Westems- seismiskc ur. 
dersøgelser viser tilstrxK 
kelig mange positise tegn 
pá tilstedesxrelse af oltc 

Herved tár Fxrøcrne mu 
lighed for de mest fordelag 
tige betalings-hetingelscr 
tor olie-udforskmngs-tilla 
đelseme

Samtiđig forpligter -We 
stcm- sig jundisk tii mden 
for cn i íorsejen attalt tidv 
ramme at udtøre seisnu- 
skc undersøgclscr i heíe det 
ftrrøske iø omráde

Ovenstáenđe opstart af 
seismiskc undcrsøgelser i 
-kontinental sokkel omrá- 
det- bcvirker at

-Sian her og nu folkrne• 
delvis tilfredsstiíles. sá 
-Grxnse - komite - folke -
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I

r i  2*i!2S

:; ‘smrnrsø* á’CJ|rJ
» c k i *lv’trøiTa *ía .í IaFa j

**tí .<*&**&,

’d ’ um b« •? *-r£Mr W/f immak



Siða 20 Nr 1 2 3 -2  JULl :393

miske lirmd kun f l r  Jeres 
uđgifter drrkkei. nir de kan 
iá olie-firmjier si mieresse 
ret i de forskellige »blok- 
ke«, *t de er villige til at kø- 
be de seismiske mále-resul- 
tater

Ved at akccptere et sá- 
dant tilbud fra en af bran- 
chens top-firmaer. udeluk- 
ker man »olie-cowboys« og 
mindrc fordelagtige -ftaler 
baseret pá .taknemmelig- 
heds g*ld« (se rapportens 
afsnit 22.C).

Aftalen er baseret pi. at 
F<er*eme opdeler under- 
grundsomridet i nøje defi- 
nerede »parccller«. som 
man er interesserct i at »ud 
byde i licitation., men dette 
kan kun lade sig gøre i den 
dcl. der ikke er bestndt af 
England

T-ð indab lað ið

FÆRBEIRNES UNDERGRUM2 ikke forstir hvor -svagt 
færøeme stir« (i.h til 
min opfattelse)

Om denne pistand er 
konekt cller forkert. har ik- 
ke si stor en personlig be- 
tydmng for mig. men een 
ting er sikkert: •htrrprme 
har tkkt rád til at løbe nogen 
som helst chancf

B: Kort over de om- 
stridte gnenser-lirijer
•i min rapport fastslár jeg. 
at Jet er en absolut betmgei- 
se for en professionel stU- 
lú gtagcn til »udn>ttelsen af 
F røemes undcrgrund«. at 
b< dutningstageme har et 
-< p-dateret kort* dcr viser d« geografiske. geoiogtske. 
toixtgrafiske og olie-onen- 
terede informationer «

Da der tilsyneladende ik 
kr findes et officielt tilgzn- 
gcitgt kon. der samtidig vi- 
ser »de engelske og de fsr 
øskc grcnsekrav* i forbin- 
dclse mcd udnyttelscn af 
undergrunden«. har jeg selv 
forsøgt at fremstille et kon. 
baseret pi de officielt til- 
gængelige informationer, 
som vist pi bilag 2

Kortet viser liniemc for 
henholdsvis
A de dansk fxrøske grarn 

sekrav og
B de bntiske grcnsekrav 

Afltaadea melletn to 
vandrmt hHrer pi kortet er 
ca. 111 km Afstanden mel
lem to lodrette linier er pi 
kortet vist som 111 km 
Men afstanden er pi grund 
at Jordens kmmning min- 
dre.

Konturemc af landomrá- 
deme er kun angivet ske- 
matisk og meget groft.

Hvis man indtegner de 
grcnser. som blev 
A Offentkggjort i Statsn 

dentie d 30. aprd 1985 
som »dansk (nu fcrøsk) 
højhedsret over konti- 
nentalsoklen«. frem- 
kommer der tre omri- 
der, der er mcrket med 
»A« Disse er beliggen- 
dc i den øverste vcnstre 
halvdel af konet 

Indtegner man de grcnse- 
koordinater. som England 
har opgivet»:
B: .Statutory lnstrumcnt 

1998 NO.2398., 19. 
december 1989 

C: Og tUføjer man dc 
»skønnede« koordina- 
ter fra kortet. der er vist i 
ovenstiende publika- 
tion. fremkommer om- 
riderae. der er mcrket 
med »B«

Det ses tydeligt. af bUag 2. 
at der er et mcget stort om- 
ride

I vest for Skotland og 
2: syd for breddegraden 

»59 grader 50 minutter 
nord« og nord for linien: 
»57 graders nordlig 
bredde <ca.), der pikla- 
ges af sivel Engiand 
som Danmark/Fcrøer 
ne (Omridet er mcrket 
med biđe »A« <& »B«). 

Dette er det sikaldte »Rock 
All-krav- fra 1989. der er 
si alt afgørcndc for hele 
problcmatikken om Fcr 
øernes undergrund

Dette »fclles-omridc« 
afskcrer yderligere det af 
Danmark Fcrøeme pi- 
krcvede omride (A), syd 
for dette omride

Dette vil sandsynligvis 
bevirke, at Fcrøeme ikke 
kan krcve dette omride 
(A), hvis England flr ul- 
kendt »fdles-omridet« (A 
& B). idet det sydlige omri- 
de (A) totalt afskcre* fra 
Fcrøerae. af denne engel- 
ske »komdor«

Dette officielt fremsatte 
bntiske krav vil ca »halve- 
re dct fcrøske »højhedsom- 
ride««

F.ngland gør yder- 
ligere krav pá tnere af 
Færøemes 
undergrund
I hcnbold til blandt andet en 
aftikd t »Dimmalctting« - 
har England pi et senerc 
tidspunkt - krcvet grcnse- 
linien flyttet fra »no man's 
Water-omride« yderligere 
- ca. 100 kilometer mod 
nord-vest - til en position 
ca. 30 kilometer fra Suderø 

Den sidste grcnse-flyt- 
mng omfatter nøjagtig den 
del, der ligger i et »forhen- 
vcrende scdimentsbassin« 
Og derfor er det netop i det- 
te omrádc. man har største 
chance for at finde olic 

Hvis englcndemes sidste 
krav bliver »accepteret« er 
det fcrøske »højhedsomri- 
de« indskrcnket til ncsten 
kun at omhandle »den vul- 
kanske del« af kontinental- 
soklen. eller et omride. der
1: i hcnhold til Stefan 

Hultbcrg s udtalelser til 
»Sosialunn« er en geo- 
logisk forekomst, som 
eksperter pi nuvcrende

BUAG 2

udspunkt overhoveđet 
ikke har ntfgen kentiskab 
nl om den kan iruiehoUie 
obe ogielLer gas forekom 
ster Og om hvilke 

!: erfarae olieudforsk- 
nings-tolk har udtalt til 
mtg, at de overhoveđet 
ikke viile spilde deres 
tid og pcnge pi en olie- 
udforskning i et omráde. 
der er at' vulkansk op- 
nndelsc

Dette understreger igen 
Den eøorme betydning 

afgørelsen af grcnae-stri- 
den med Kngtand har for 
chancvrne for en »olie-in- 
dustn pi Fcrøerne «

Hvis grcnse-stnden ta- 
bes. er der ncsten kun om- 
ridet pi den nord-vestligc 
side af den fcrøske højde 
ry g tilbage

Denne tilbageblivende 
del mi vist vcre det. man t 
olie-verdenen kalder et 
•margtnai-omróde«. d.v.s. et 
omridc. hvor chanceme for 
at finde olie er suerkt be- 
grcnsede, og hvis der ende- 
lig fmdes olie, er der en me- 
gct stor sandsynlighed for. 
at den vil vcre meget dyr at 
udvtnde.

Englands ohe-industn er 
stcrkt dalende

Derfor har England som 
nation stor brug for udvik- 
lingen af nye store oliefel- 
ter, som fundet sydvest for 
Shetlandseerae. Sidanne 
nye ohefelter retfcrdiggør 
< nødvendiggør) nye kcm- 
peinvesterínger, som kan 
afhjclpe noget af den store 
arbejdsløshed mden for den 
engelske mdustn

Dette frcmgir ogsi tyde- 
ligt af referaternc fra den 
fcrøske deiegauons besøg 
pi Sheilandsøerac. hvor 
man spcndt venter pi. at 
Fcrøerae »øjebtikkelig« 
gir i gang med olicudvin- 
dingen. fordi de allerede er 
paraie til »øjeblikkehg at 
udnytte den forbedredc ar- 
bejds-situaiion*. medens 
fcnngeme ved en »humg 
stan« slet ikke er forberedt. 
idet de først skal *omsmik- 
tureres«, hvilket ikke kan 
gøres fra dag til dag.

Yderligere 
oplvsninger om 
grænselinierne er 
tneget nødvendig
Uden at have den nøjagtige 
piacenng af den krcvede 
engelske grcnsclinie, si- 
vel de i 1974 og 1982 of- 
fentliggjorte, som den sene- 
re krcvede »hemmeiige 
grcnseflytning«, - har 
landsstyret ikke et »beslut- 
ningsgrundlag«. der er tU- 
strckkehgt besknvende til. 
at de kan trcffe bestemmel- 
se om »udnyttelsen af Fcr- 
øeraes undergrund*

Yderligere bør der ogsi 
vcre helt klare angivelser af 
»fiskengrcnserae«, samt 
deres relation til »under- 
grunds-grcnserae*

Yderligere bør det oply- 
ses om disse fisken-grcnser 
er
- 100% fastlagte og aner- 

kendte eller
- de evcntuelt kan blive 

krcvet cndret. f.eks. af 
EF, eUer i forbindelse 
med anerkendelse af 
cndrcde »undergninds- 
grcnser«

C: Grænse-fastlæg- 
gelsen ’s alt 
afgørende betydnmg
1 min olie-rapport. bl.a i af- 
snit 35 understreger jeg pi 
det kraftigste den alt-afg ø 
rendc betydning et positivt 
udfakd af grcnscstnden 
med England er.

Yderiigere understreges 
grcnsc-fastlcggelscns be- 
tydning af.
1: Ovenstiende punkt B og 
2: »Grcnse-kortet« bilag

2.
Som en fjemt boende 

»halv-fcnng«. der fortrins- 
vis bliver oríenteret om ud- 
vtklingen pi Fcrøeme gen- 
nem »tilfddige« presse- 
meddelelser, (Dimmalct 
ttng nr 44: 20. apnl 1993), 
vuiter det som om vissc fcr- 
inger i »spørgsmilet om un- 
dcrgrunds - grcn se - stndig - 
hederne* har til hensigt pi 
Fcrøeraes vegne. at begi 
»ekonomisk selvmord«.
1: Idet dc totalt undervur- 

derer situationens alvor.

Hvorfor jeg mener
Færøeme stár svøgt i
»grænsestriden«
l Uden at kende baggrun 

den for. at Danmarks 
ambassadør i London 
trak sig tilbage som for- 
naođlingsleder - vil dei 
sandaynligvis vcre for- 
:nils(jenligt. at en fcr- 
mg er »in-charge« af 
•grcnse-forhandhngs- 
udvalget«

2: Ami Olafsson fra uden 
ngsministenet er med 
hans store erfanng in- 
den for udenngspolitik ■ 
aimindelighed og med 
hensyn tii Fcrøeme og 
»grcnse-stnoen« i scr 
deleshed. en velkvalifi 
ceret og første klasses 
person ul at lede »grcn 
>e-delcgaiionen«

3: Men ansvarlige politi- 
kere - og her ncvner jeg 
ikke navne, da jeg er 
tekniker og inlet har 
med fcrøsk politik at 
gøre - burde vide. »at 
een enkelt svale gør in- 
gen sommer*
Opgaven for Fcrøemes 
top politikere burde der 
imod vcre, at fi samlet 
det bedste hold. si det 
til allcs forundnng 
(beundnng) - vinder 
den afgørende match, 
som det skete i fodbold 
for nogle ir  nlbage.
Men en sidan »sejr« 
kommer tkke af sig selv 
Den bør forbcredes og 
planlcgges i allc detail- 
ler

4: Hvor dygtig en driega- 
tion Fcrøerae end stiller 
pi bcnene, mi man hele 
tiden tcnke pi, at mod- 
standeren er et I00°k 
prvfesstonell team fra det 
engelske udenngsnunt- 
stenum/energtmmiste- 
num.
Dissc mstitutioner har 
flere hundrede irs erfa- 
ríng i a t

A: fortolke. mis-fortolke 
og udnytte smuthuller i 
nationale og interaatio- 
nale love, forordninger, 
kotumer og »praksis« til 

B: retmcssigt. uretmcssigt 
ved hjclp af »verbal«, 
skríftlig, med miiiuer el- 
ler økonomisk magt og 
taktisk snildc, at 

C: overtale. pressc eller 
tvinge mindre nationer 
eller koionier tii at 

D: anerkende »Englands- 
synspunkter* hvor for- 
kene de ena mitte vcre. 

Jeg behøver ikke at ncvne 
ekseropler pi wenne meget 
grove pistand. da vt vist 
alle hver for sig har et klart 
ekseropel liggende i vores 
bcvidsthed, - men hvis der 
alligevel skulk vcre en en- 
kelt, der ikke selv kunne hu-

ske et eksempel. kan jeg 
blot ncvne »iandet Falcstt 
na«. som Erygland bidc gav 
ul »arabernc« og »jøder- 
ne«
5: Teknisk har embeđs 

mcndene i disse mini- 
stener en enorm kend- 
skab ttl de relevante 
»lovregler«. men endnu 
•mere toruroligende* 
er det. at de har lige si 
meget ertanng og kend- 
skab til allc de »undta 
gelser fra reglerae*. der 
er blevet akcepteret 
rundt om i verden. og 
dermed har skabt en 
slags »prccedcns« for 
tUsvarende undtagelser i 
fremtidcn

6: Grcnse - stndigheder pá 
grund af olie-forekom 
ster er ikke »undtagel 
sen«. men denmod me- 
re »scdvanen« Alene i 
»Stor-Mellem®sten«
(dvs Mellemøsten plus 
de sydrussiske olie-lan 
de ) findes der mere end 
170 mfkiarede grcense 
smdtgneder pd grurui af 
forekomst a f olte 

Stnden mellem Kuwait 
og Irak er kun en enkelt at 
đisse »oiie-stndigheaer«
A Engiand og cngclske 

olie-selskaber har vcret 
og er sudig involveret i 
en masse at disse stri 
digheárr Derfor har 
englcndeme en enorm 
•in-house- ekspertice 
De fctøske topforhand 
leres cngelske contra- 
panne» cr ncsten fuld- 
tids-beskcftiget med 
sádannt »grcnse sa 
ger«

B: Danmarks ekspertise i 
olie-strvdigheder er der- 
imod iteget begrcnset 
og mdáircnker stg t alt 
vcsentlgt til: Per Hcek 
kerups *godviUige a f 
stdelse« a f nogie af 
Nordsøeps oUertgeste 
omrúdet td Norge

C: For Fctøeme er stnden 
med Eniland den første 
ohe-konDikt landet er 
involvertt i.

7 Grcnse-*tndigheder 
om oiið er derfor et 
enormt Mort og *kom- 
pliceret speciale«. hvor 
kun de đygtigste og 
mest etfame har en 
chance f«r at vinde.
Da den hrítisk fxrøske 
grcnsestnd nemt kan 
komme ttl at dreje sig 
om 50 n|illtarder kro- 
ner, sá det er ikke alene 
et spørgsmál om at *ha- 
ve ret« met det er Uge sd 
meget et spørgsmdl om 
»at fá  ret«

8: Hvis englcndeme fár 
medhold i alle deres 
grxnsekrav, er chancen 
for at Fxrøerae -  i.h. til 
min personlge mening 
- nogensinde vil kunne 
afbetale der«s statsgxld 
»ncesten lig ntd* 
Danmarks forbedrede 
betalings-balancc falder 
meget typisk sammen 
med den løbcnde udnyt- 
telse af deres Nordsø 
olie.
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L'den h jæ lp  a f  • in te r 
nationaU  top  eksper- 
te r  v in d er 
en^ læ nderin -
Som anteri ovenfor v»l det 
i.h nl min opfatnlse pá 
grund af
I Britemes «>verlegn< »er 

fanngs-baggrunJ og 
pá grund af

2: Grzn&e-spergvmáiets 
mange forskellige sult 
gáende og integrerede 
aspekter. være nodven 
digt at tacnngeme m 
den de vartter sig til for 
handlmgsbordet igen 
indhcnter »en setond 
opuuon• fra en speciahst 
i *obeiirtmsesrruli#he 
der• og »konimental 
sokkel spørysmál- vedrø 
reruie den saruiss nUee 
»valtduet* a f de enkeile 
fcerøske krav. der indgdr i 
grænsesmden med Lng 
land (Jævnfør min olie- 
rappon. afsnit XXXV. 
især side 26 øverst)

En sidan »second opi 
Qion* skulle besti i at denne 
ckspen (ekspcrt-teami ud 
irbejder en rapport
1 Hvor hele det bniisk 

tærwske grænsesporgs 
mál gennemgás i sin 
helhed

2 Hvor de enkelte invol 
verede del sporgsmál 
gennemgás m h t hvad 
kravet bestár at og hvor 
ledes kmvei forholder 
sig lil:

A almindellg lov praksis.
H tidligere lovmæssigc 

undtagelscstilfældc.
C: chancerne for at hær 

oeme kan fá medhold i 
deres krav

I) ci det págældende krav 
af en sádan karakter at 
kravci

1 bor tasiholdes KKI',
2 bor moditicercs
3: bor larfgsomt opgives 

under de videre for 
handlinger. i det tilfælde 
en fastholdeise kan ska 
de hrrøernes opitmale 
udhute at undergrunds- 

" stnden-1
Denne ekspert vurdering er 
sá utrolig vigtig. idet et til 
svarende -problem-kom- 
plex- aldrig tidligere har 
været -torsogt afgjon- 

Dertor er en for ha røeme 
-kreatn prohlemløsning- sá 
utrolig vigtig. og det kan 
kun lade sig gore hsis man 
haret »alt omfattende over 
blik over olie grænsestnds 
jungelen-. og dette kræser 
virkelig at man er IIKl'f 
ekspert og fuldtids beskæi 
tiget netop inden for dette 
omráde

Eksperten skal ogsá assi 
stere Færoeme i udarbej 
dclsen af en -strutegisk plan 
lægning a f hrrøemes for- 
handlmgsstralegi* dvs 
hvilke emner delegationen 
skal søgc at koncentrere 
diskussionen om cllcr fá 
den drejet hen imod hvil 
ke emner. færingerne skal 
søge at fá diskussionen dre- 
jet bort fra. fordi de kan re 
sultere i uheldige modargu- 
menterm h t meget kontro- 
versiellc og svage punkter

l fornu'IU- »ukon- 
trollerede- menin|>s- 
udvekslmtjer rr farliue
lv.tr mcmngv udvcisiinget 
i cn -atstappet lorhand 
lingv almovtære- kan væic 
meget larlige bsivder ikkc . 
torvejcn er lavtUgt en »for 
handlmgv vtrategi

Dette vkvldev, at de en 
gclvke torhandlingv vjv* ta 
hvter cfter en vádan uíor 
mel memngv-udvekvlmg 
kan wirtcre fænngernes ar 
gumcntcr vá de vtrategivk 
hedvt passer tnd i englæn 
demes cgcn argumcntalion

Det er meget larligt at 
Iro. al cnglændeme -ved 
hyggevnak . trivilligt vil gi 
vc atkald p.i omrádcr dcr 
inegct nemt kan rcpræven 
tere olie indtægtcr pá over 
50 milliarder kroner

Jcg huvker vtuđig hvorle 
dev englænderne lilhagebe 
talle dercv kngsgæld ul 
Færoeme ved hjælp at for 
ældede trawlcre. dcr i 1951 
lá ved hser tærøsk bvgđ. 
fordi de ikke kunnc vejlc 
merc

Det er supcr-itptimistisk 
at tm. at den vammc engel 
ske nation har skiftct sinđe 
lag - og er blevet -filantro 
per« i lobct at dc mellemlig 
gende 45 ár

At fastholdc mttdernes 
»strategiske forltth- er 
utrolitt vigtig
Dcrtor hor der v ærc en i dc 
legationen. der har Itl ho- 
vedformál. bl a gennem si- 
ne ertaringer i intemationa- 
le taktiske lorhandlmger og 
-ovcrlegenhed* i forhand 
linger pá engelsk. »at holde 
den taktiske lime* og pá sá 
lidligl et tuispunkt som mu 
ligt tornemme. og advare 
imod hvis englænderne 
torsoger et -uanmeldl tak- 
tisk angreb* d le r skifter 
lakuk

Fnglænderne har yderli- 
gere en meget stor fordel i. 
at deres modersmál er en 
gelsk. og ai dei er lykkedes 
Fngland at lá hele verden til 
at akccplerc engelvk vom 
-verdens vproget*. sálcdes 
ar altc andro spcog er »an* 
denkfitvsus- d le r  -Irenl- 
med-spmg-

Især den engelske dele 
gations naturhge onigang 
med -juridisk engelsk-. er 
en torđcl.der er sanskelig at 
-konkurrere med for andre 
nationahteter-. medmmđre 
vedkommende er spcciali 
scrci i -iniernalional lov- 
praksis-

Der kan ligge en skjull 
fare i at en eventuel indrom 
melse i torhindclse med 
•undergrundsgrænserne- 

Ogsá kan henyttes nl at tor- 
vogc pá ogsá at fá lisken- 
grænsen flyttet

»()>erbe\isende for- 
handler-type« er en 
hetvdelig faktor for
succes
Den tidligere amcrikanske 
præsident. George Bush. 
lahte ikke til Bill Clinton, 
fordi han var dárhgere rent 
politisk. men han tabte fordi

Hest b v rh t hava sera sera abvrgđ uv urslmnum  uv komandt samraAint;um vtA 
hretar um rruirkih Martia Petersen løitmuAur og vtA maisøkinum uruitrgrund her 
\aman vtfl Arna Olafson 'ormaAur i nevndtnt sum skal sam rftlj>: vth hretar t 
oklober MsnJ/an

han ikkc i modvæining til 
HillChnton ikkchavdccn 
klar vtratcgi. tak tik . og tordi 
han ikkc kunne IrcmUuc si- 
ne argumentcr pá en ovcr 
hevisende máde

Det vamme vkulle n%vhg 
hlive tilfaldet i forbmdelvc 
med -den engelvk lærovke 
grænsestrid-

Pervmer kan teknisk. ađ 
minislrativt og crtarings 
mæsvigt sære de abvilut 
torstcklasses. men hv iv de 
tkke er den -lodtc ovcrbe 
visende forhandler-type-. 
vil det værc vanskchgt for 
dcm al tage succesen hjcm 

k raset til ordUvrcren i en 
torhandlmgv vituation gár 
mere i relning af en -međie 
trold- end i retmngen af en 
hojtkvahficeret. vohd og 
troværdig emhcdsmand' 

Hvis -forhandhngv sty 
rcren* eventuelt allerede 
fra andre funktioner er 
kendt og respekteret af 
modstandcrne. vil del na 
turligvis yderligere være en 
fordel

Del forkerte sted at 
spare
Da divkuwionen kunnc dre- 
je  sig om et bclob i vtorrel 
vevorđenen 50 niilharđer 
kroner. vil Kngland natur 
ligvis stille op mcd deres 
hedste hoUL uanset hvad Jet 
kosler dem

Denmod har jeg gennem 
avisomtale fáet mdtrykkei 
af. at visse fxrøskc pohuke 
rc tkke finder nogen grund td 
at ofre mere pú sagen end de 

. lønntnger man betaler nl al 
lerade dnyitte emtmdsrmend 

nvts dette er korrekt. md 
det va rt tale om en »megel 
grov proporttons-forvrtd - 
ntng-

Medrbenvisning til oven 
stáendc er mit spørgsmál.

Fmdcs der inden tor đen 
nuvær^nde »fæy«ske dclc- 
gatioive.cn pervon. der suc 
cesfuld kan pátage vig den 
ovenfor heskrcvnc taktiskc 
og -overbevisende-interna 
iionale ordlorer rolle- '

Hvis svaret er tøvende el 
ler et -n e j-. hor pladven ty I
dev'

Grænve vporgvmálet ci 
nemlig -ikke en provebal 
lon- men merc ei vpørgv 
mál om et tolks ovtrfevelve 
v>m en velvvtæodig nation -

Kirnlud » I ime-( har- 
ler* af international 
rufinerel ordstvrer
Jeg havde lejlighed til at l.r 
ve cn artikel i -Dimmalæt 
ting-. der divkuteređc en 
evt ansættelse af tidhgerc 
udenrigsminister l'ffe Flle 
mann-Jensen som -ordsty 
rer* for -grætise kommiv 
vionen-

Min forste reaktion pá 
dette torslag. var at betragte 
forslaget som cn -behagehg 
vpeig-

Mcn ved nærmerc etter 
tanke virkedc tanken min 
dre absurd. idet l ffe Flle 
mann Jcnven i hvert tiltæl 
de er »en mtemationalt vel 
kendt, og respektcret per 
sonlighed-. der villc lcdc 
• forhandhngernc pá et me 
gct bojt professionelt og in 
ternationalt mveau-

Hvis Fngland fors*vgic 
nogen som helst form tor 
-dirty trick-. ville han 
slraks foranledige. at det 
kom ud i hele verdensprev 
sen. og derved tá en -opi 
nion stotle-.đcr villcprcsve 
F.ngland i retning af f.dr 
pfav *

ftan v'ille værc den per 
fekte til pá et meget uđhgt 
tidvpunkt at spore ethvert 
engelvk forvog pá -taktivke 
bagholdv-angreb- Han har 
trods alt overlevet mere end 
10 ár pá den internationale 
pohtiske forhandlings<H.c 
ne

Kontrakt ansættelse at 
en -forhandhngs taknker- 
v»>m lekv Uffe F.llcmann 
Jensen eller en andcn in 
ternational rutmerel for- 
handier- nl at vtotte đet 
tæroske hojt kvalifKerede 
-tekniske leam-. vil tra ct 
almindeligt -fortiandlings

t.iktisk vvnspunkt- >ære ,-i 
hetvdelig vtyrkelve at wha; 
ceme lor dct makvimale (»> 
srtive udfakl at grænsc for 
handhngerne

Færoerncv konvullertng 
at en -inlcrnational vpc.u 
livt i grænvc kontlikt 
vjKHgvmál- er fra mit wnv 
punkt et -muvi- I modvai 
tald atviger Færøcrnc ih t  
til min optattelse vin cgen 
dttdvdom cller atvkmcr 
den vidvtc chanvc for at 
genvindc sin -vclv bcvtcm 
mclvc- i

Denmod er anvættelvcn 
at en -intcrnationah aner 
kcndt tortianđlingv takti 
ker- merc en -tanke- og et 
ydcrst đivkutahelt crnne 

Men cen ting er sikkcrt. 
det h*w i hvert tilfælde ikkc 
være foc -at sparc pcngc 
at Fætvtcrnc afholđer srg fra 
at benytte sig at vádan mid 
lcrlidig -top- spcv. lalivl
hjælp-.da vádannc udgitlcr 

t langt de flcvte tilfælde 
vil optimere udtalđet at 
kontlikten. og đcrvcđ man 
gedobie udgitterne

Kæsume
Min persor.ligc ovcrbeviv 
ning er. at Færøcrnev vhan 
cer for at vmde grænvevtri 
den er yderst nunimale. hv iv 
tænngeme sætter sig tii tor 
handhngsbordet udcn at ha 
ve:
1 Ft -sknftligt kompen 

die matenalc. udarhej 
det af de mest aner 
kendte mtemationale 
ekspcner inđcn for oiie- 
grænsc stndighcđer- og 
-kontinentalsokkel 
problematikken- og 
uden

2 F.n -iniernalional lop 
lorhandler-

Ovenstáenđe -rcsutne- 
má endchg ikke opfattes 
vom en kritik at den tærovke 
grænve komnnvsitinv med 
lciumcr men udelukkende 
betragtev vom cn genercl 
surdermg af situationen i 
torhold til -teoretLsk tap-for- 
handlintts rekmk- Fllcr tor

Sp»*rtv

V fs lu ln u ig
Mc.i ow-i viácndc iom m cn
’.aiCI tia: , i ikV . ' '
mærkrur.crr tn Jrn frcn.

vcn al f ætuctncv under 
grund

Jcj: tiáN-t Jet tæievkt 
laitdwlyre má have vivdom 
»>g fremvyn nl at væige -dcn 
uptmtaic iovning- pá đci 
mcgcl > igtigc alt atgiMcn 
dc «>g mcgct w ære pr<> 
hlcm ► ■ • plekv langtvds 
1‘Sanlavnintfm a ' m tnuiri 
wn af / atøerrws un.lt’ 
V’und-

Fcn nng ci im idlcm J hcli 
vikkert i denoc lorbindel- 

Med -kulhnnte udva 
gctv  lapport- i hánden hai 
đe cnkeltc medlem rnn at 
dct lærovkc landvvtyu al 
đrtg hatt el -merc alvidigt 
heslutmngvntaiertalc tor 
dcrc ' vtillmgtagcn til 
vporgvtnálct

Mcd vcnltg hilvcn 
Svrrre Ihm  Jornvcn

Manama dcn lo  r> I9 9 t

N O | \ - B F N f  I ilfnjHv* 
f o r r la g c t  d. I I  6  l<KM mf 
S . I K J . I
For at undgá -tcjl t.>rt«>lk 
nmger- at mdhoidct at dcr. 
nc -komm cntar. . il jeg 
geme un«Jerstregc at oven 
vtáendc kom m cnlarrr om 
n»vl>cndighedcn at ■ top 
vpecialister. og -taktisk 
torhandlmgv tekm k- cr 
-tortatiet- dcn H f> 199 V 
me«Jenv k«>aektur rettclver 
nc at nærsærcnde notat at 
tidsmæwige grunde tøtst er 
toreiagct dcn II  I * jum 

D v s  synspunklcrnc 
tremfikrt «>vcntor repræven 
terer min opnndcligc per 
vonligc mening. «>g har mtet 
al gørc mcd -invpiration tra 
lankcr treml*»rt i inicrvie* i 
-Sostalurin- «Jen 12 f> 1 9 9  f 
med Arm Otatvson. en arti 
kel vom jcg endnu i kkc  I '  
f>. har set. men hviv ckvi 
vtenv jcg er hlcvet nfenw  
ret om netop nu «Jcn 12 6 
I99 f
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Gevið bornunum 

HJALM!

Born doga ikki so 
1 væl a t taka

hendurnar fyn seg , i 
de tta  tey á sukiu

VERJIO HOVDIÐ!


