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Síór bretsk oliuvitian:

Lærið av
okkara
royndum
-Vit hava meira enn 25 ára royndir í 
oljuvinnu og eg ivist ikki í, atføroyingar 
kunnu læra nógv av okkara royndum, 
ikki minst av okkara misttøkum. Enda- 
málió vió hesi vitjanin er at knýta fleiri 
hond millum londini si^ur ein av luttak- 
arunum i hretsku sendinevndini. ið kom 
til Føroya í xjar, Andrew Mumfordfrá
o s o .

S tó ri b re tsk i h e lik o p ta r in  e r jú s l le n d u r á Boðanesi v ifl b re tsku  sendm evnd im  U e r hed sa r h re tsk i konsu lm  í  
F ø royum . Johan  M ortensen upp á  John  d  'A ncona uppu ovasta o lju s t jó ra n  i  f íre tla n d i A fta n  fy r t  te tr  b re isk t

í gjár kom oin slór brcLsk 
scndinevnd til Føroya vift 
lcigaóari tyrlu. I scndi- 
ncvndini cru umlciA 20 
lólk. sum arbciAa mnan 
oljuidnaAin. Tcirra millum 
er cisini ein av ovastu 
monnunum í brctskari 
oljuvinnu. John d'Ancona. 
aAalstjóri í OSO. sum 
stcndur fy ri Oííshore  
Supply Office og cr tann 
almcnm stovnurin. suin 
stýnr allari oljuvinnuni í 
Brcllandi.

í scnđincvndini eru so 
nóg fakfólk. sum arbctóa í 
oljuvinnuni barði í Bret- 
landi og í Skollandi mcn 
scrstakliga eru fólk úr 
Hcliandi við. Hcsi ynskja 
at grciða frá, hvussu tey

arbeiða og hvussu lcy 
kundu hugsaó sar at ting- 
ió ciu samarbciði í lag við 
føroyingar. nú so nógv 
vcrður tosað um oljuvinnu 
t føroyskum øki cisini. 
Somulciðis vilja tcy cisini 
lcgin hoyra, hvat før- 
oyingar sjálvir halda um 
eitt møguligt komandi 
samarbciði við Breilund 

Eismi brctski scndi- 
harmn í Danmark. Hugh 
Arbuthnott cr við á 
fcrðim. so cin skilur, at 
brctar lcggja stóran dent á 
tað nógv tosið um cina 
komandi føroyska olju- 
vinnu. Vitjantn cr bcrt fáar 
dagar cftir. at ein stór 
oljuráðstcvna varð skipað 
í Havn.

kíinsu ltn  íD a n n u trk . U u yh

Við scndincvndini cr 
cisini Andrcw Mumford, 
sum starvast hjá OSO. 
Hann sigur við Tíðinda- 
blaðið Sosialin. al breiar 
hava drúgvar royndir í 
oljuvinnuni og vilja tcir 
scra fegmr geva føroy- 
ingum giíð ráð lað verið 
scg landsstý rinum, ídnað- 
inum og annars lcimum, 
sum hava okkurt lilknýti 
ul umrøddu mál.

Hann sigur. at serstak- 
liga í e in i byrjani 
kanningarumfari cr tað 
ahugavert fyn føroyingar 
al vita. hvussu nógv 
arbciði hctta kann geva av

A rb u lh n o tt M y n d k a lm a r

sa r í Føroyum
-Tað eru 25 ár síðani, 

al vit settu skjøtil á 
oljuvinnu í Brctlandi og 
all hendi scra sera skjólt, 
møgulig ov skjiSll Mcn vil 
høvdu lítið at velja í tá, tí 
vit høvdu brúk fyri olju og 
gassi sjálvtr Hetta er tað 
tú mást liva við. tá tú 
hevur so nógv brúk fyri 
hcsum ráevnum, og lá vil 
tað so vera, at tú fær ikki 
umhugsað all líka vxl.

Mínkíð um negativu 
árinini
Andrew Mumford sigur, 
at júst tí at Brctlandi hevur

vcrið gjøgnum allan henda 
útvíklingin, so ber til at 
grciða føroyingum frá, 
hvørji mistøk vóru gjørd 
og hurvið kunna hjálpa 
føroyingum, soleiðis at 
ein komandi oljuvinna  
hevur sum nunst negalivt 
árin á citt so lítið  og 
viðbrekið samfclag sum 
lað føroyska.

-Eg haldi lit skulu gera 
tykkara cgnu lógir á hcs- 
um øki, sum hóska til 
lykkara egna umhvørvi og 
samfelag. Og her halđi cg, 
at tit kunnu fáa nógv burt- 
ur úr við at tosa við  
grannar ty kk a ra  í 
Hctlandi. sum jú hava 
verið gjøgnum allan  
oljuútviklingin og heilt 
givið hava mong góð ráð 
at geva.

V il spurdu Andrcw  
Mumford, um tað cr rætt 
av føroyingum at fara 
undir seismiskar kanning- 
ar sum skjótast. -Tað haldi 
eg av&jørt. Tá fáa tit í 
hvussu er al vita, hvat 
møguliga er í undirgrund- 
mi Tað er betri at vera í 
eini støðu, har tú veit. hvat 
tú hevur enn at skula taka 
avgerðir út frá manglandi 
vitan.

Hann vónar, at henda 
vitjanm bcrt cr byrjanin til 
citl víðkað samarbeiði 
m illum  føroyingar og 
brctar. -V it hava bert tikið 
fólk við, sum arbciða við 
ráðgeving og arbciði við 
oljuvinnu á cinum byrjun- 
arsitiði, solciðis sum Før- 
ovar eru tað í dag. Hann 
sigur, at brctar í dag fram- 
leiða og selja nógv útgerð 
til onnur lonđ. sum cru 
farin undir oljuvinnu  
Breuir vilja u hcldur enn

útgcrð til føroyingar, tá 
komið er longur áveges.

Andrew Mumford sig 
ur, at brctar brúka nógv 
olju og roknar hann við, at 
vcrandi keldur røkka inn í 
næstu øld. Men hann við- 
gongur. at økið millum  
Hetland og Føroyar kann 
fáa stóran týdning fyra 
Brctland í næstu øld og 
hctta er so eisini orsøkin 
til, at so stórur áhugi er 
fyri fundunum vestan fyn 
Hetland.

Hvat heldur Andrew  
Mumford um trætuna um 
ntarkið?

-Halta havi eg einki við 
at gcra. MfU arbciði snýr 
scg um møguleikarnar, 
sum liggja í cinum ídnaði 
á økinum.

-Hvat væntar tú tær av 
vitjanini í Føroyum?

-At vit knýta sambond 
millum bæði londini.

jan

NINTENDO
(uttanspcl)

8 9 5 ,-
P Ø R O Y A  T E L D U B U C
Dr. Jakobsensgota 16 

’v  Tlf. 16010 j


