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Sofus Poulsen, føroyskur umbodsmadur í Aberdeen:

-Vit mugu vera við
heilt frá byrjan
-Eg havi veríð við til allar oljumessur ogfiskimessur, sum hava verið her í AherJeen i
mong mong ár. Tað er tí sera hugaligt. nú oljuvinna hevur tikið seg upp vestan fyri
Hetland. at føroyingar luttaka á eini altjóða oljumes.su fyri fyrstu ferð
Hctta Mgur ukkara tnaiVir í
Aixrrdccn.tvs føroyski umbotVmatHirin. Sofus Poul
scn Hann nýtti herfyri h«tvi
tit at vitja oljumessuna í
Abcrdccn fyrt m a at hilta
tcir mongu loroyingarnar.
sum vóru við.
Sofus hcldur tad cr rxtt at
vcra við á eini slikari framsýning.
nú
oijuvinnan
nærkast í hvørjum. Tað cr
rx tt al visa. at vit cru til.
hvar vit cru og hvat vit
kunnu Hcr ikki minst hvat
er av ídnuði og txnastuvinnum i Ftvroyum. sum
kunnu bjtx>a scg fram til
cina komandi oljuvinnu
Sofus sigur. at hann er
vscl grciður yvir. at mong
hcima mcgu halda tað vcra
burturv ið hjá foroyingum at
faraviðáslfk am cssu .n ú vit
alscinki vita nakaðum olju.
■Hcr cri eg ósamdur. Eg
haldi vit skulu seta fingurin
í jorðina. og hctta cr so cin
máti Hyggja vit eftir Hctlandi. sum hcvur verið við í

ollum oljuúlvtklinginum i
Brctlandi scinastu 20 árini.
so ciga vit at gcra okkum
grcitt. at vit cru tvifalt so
mong sum Hctland
S k ip a s m íó ju r n a r

Sofus Poulscn hcldur eisini. at vit toroyingar. hóast

nog v restar i. cru førir fy ri at
vcita ymsa Ucnastur. sum
cilt nu hctlcndingar ikki cru
tað Hcr sipar hann m a til
okkara frálíku skipasmiðj
ur
Hann hcldur annars. at
M ennmgarstovan
hcvur
klárað uppgávu sina til eitt

ug
•Her cr alt vxl skipað og
lagt til rxttis. og at vit hava
valt nokur ungfólk til at
vcra á hásinum. haldi cg cr
frálikt Hctta gcvurtcim um
vitiandi cina positiva upplivmg Tcy kcnna scg vxl.
tá tey fara avstaðaftur. og

tað he vur so ómeial iga nóg v
at siga fvri framtiðar samsklftlð
Sofus Poulscn sigur. at
føroyingar hcilt víst longu
nú ciga at kunna scg alt tað
teir kunnu við. hvussu oljuvinnan v irkaraðrastaðm. og
hcr cr Aberdeen og Skotland og ovggjarnar har ein
góður moglciki
Læ ra av gra n n u n u m

-Vit ciga at hyggja at.
h vussu hesir grannar okkara
hav a borið scg at V iteigaat
Ixra av tcirra mistøkum og
tcirra royndum Takið bara
skipasmiðjumar Eru eingi
skipat byggja. soer at finna
aitrar útvegir. og her siggja
vit m.a , hvussu skipasmiðjumar eitt nú á Hehndunum hava lagt um til

Anna frá oljufy n u tm /fim
hevði úr at Rera M \n d
jan

at framlciða rør oa til
oljuvinnuna. nú cingi skip
eru at byggja
H ar m a v e ra o lja

Sofus Poulsen sigur seg
vera føddan optimist Hann
ivast ikki í. at olja er í føroysku undirgrundmi
-Tá bretar eru so cymir
um miðlinjuna. so má tað
vxlsaktans veratf. at okkurt
liggur og spøkir Bara tað
sannfønr mcg um. at vit
ciga at gera okkum tilrciðar
til etna oljuvinnu
jan

