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Bo Wildfang, stjóri í  Mcersk Olie og Gas:

-Vit fylgja neyvt 
gongdini í Føroyum
-Vit hava onttan áhugafvri at vera við t Lopransbtmnfiini, og vit fáa hehiur ongar 
upplxsingarfrá Marsk Contractorsfrá hesi horing. Taá eru vatntøtt skott rtiillum tey 
ymsufeløgini i AP Møller konsemini stgur stjórin / Mtrrsk Olie og Gas viA Sosialin.

Jan M uller

Systurfclagid hjá Mxrsk 
Concrmrtors - Mxrsk Olie 
og Gas hcvur ongar ztlanir 
enn um at fara upp í leit- 
mginacfuroljuoggasM  við 
Føroyar

Hctta sigur stjónn í 
M xrsk Olic og Gas. Bo 
Wildfang. vid Smialin

Hann vil vid hesum visa 
aftui øllumgitingumum.ai 
Mxrsk Ohe og Gas he>ur 
áhuga fvn Lopransprojcki 
inum, vjalvi um teir ikki eru 
sinnaÁir ai vera við ul at 
ti'ggja tart

Tvørturímóti hevur fe- 
lagió gjørt vart við. ai tað 
ongan áhuga hcvur tyn at 
vera v iðí Lopranvhoringini 
vívirhanna I in maóur Ira 
Mxrsk Olie og Gas var f 
Føroyum. ta oljufynsit- 
ingin skipaðr fyri kunnandi 
fundi um projcktió fyn 
mcira enn 25 oljufcløgum 

Men hvat vett tú u> um 
he$a uppgávittia. fum r\it- 
urfrluv rvkkara Shrr\lt 
Contracton he\urfingu)' 

-TaAernastaeg veii cr laA 
eg havi livió á Intemeiinum 
i morgun. har Reuter sigur 
frá Lopransprojeknnum og

al Mxrsk Co— CtQfl vkal 
hora

Vil vpurdu Bo Wildfang 
um taó ikki er eiit sindur 
løgið. ai Mxrsk Conlractnrs 
sxr siórar møguleikar i før- 
oysku undirgrundini. meA- 
an vyturfelagió Mxrsk Olie 
ug Gas ongan áhuga hcvur'

i hevum samhandi vívir 
hann lil uttalilsi. sum hann 
áfar hevur giviA Sosial 
inum Taðv ar solj4s>andiíi

"A P Mv'ller tølgcr 
gennem Mxrsk Olieog Gas 
AS med i dcn udv ikling. dcr 
for tiden l'-regár p l og 
omknng Fxrøeme med

henvyn til efterforskmng 
efter olie og gav Vi har 
imidlemd ingen aktuellc 
plancr ««m al engagere os 
n en ' iCitat úr Sosialinum 
frá scpi 1993 )

ídag. háJvtuiójaar vcinm 
hcvur sami Bo Wildfang 
heva viAmerking

Mxrsk Olic og Gas 
følger vtadig den uviklmg 
mcgct nøje

Hann v ivir annarv á. ai laó 
at Mxrsk ContraUors nu
vkai hora hevur sum so 
etnki vió Mxrsk Olic og 
Gav at gcra I a«' er ikki iai>
vama sum. at hetta felagió

\hrrsk hevur hert horað á 
landi uttan f%n Europa 
Lopranshonngm verður n 
tartn fsrsta i Europahjá 
\hrrsk

H\at vi l tad stga. at 
"føfge udvtkiingen meget 
nøje Hvussu nógv leggja 
ntfvsiskt i ta ð ’

At vii i dag xila ikki at 
vcra við í L»>praN»nngini 
Men harv iðer ikki útilokað. 
al vii seinni fara at en 
gagere ov i aktivitcteme 
deroppe

Eorsidan á eini brosjuru. 
sum Shrrsk Contruitors 
hevði við u iAjufrum■ 
wningtm i Aherdeen ifjør 
Sum vir stggja er fetagu) 
partur av AP Stølltt 
konsemim

eisini cr við Hctta eru tvey 
ymisk feløg

Men eru ikki htrði hrsi 
teløgim partur a% eim 
konsem samtaki <>g 
hvussu kann tað vera. at 
meðan eitt a» feløgunum 
ngur at tað hevur Uoran 
áhugu f \ n  tøro\ika øki 
num og heldur at her er 
oija og gas. so sigur tað 
telagið i um nettupfirst við 
at Inta efttr olju og gassi 
nógvauaðmiverðim attað 
hevur tkkt áhttgu f i n  før 
ovska økinum'

Vil viga at v it fylgjj 
uiviklinginum vcraney vt

Attit ikki \ iljaiera viðttl 
at gjalda gildið i  Lopra 
kann lað \ era ti. at ttt ha\ a 
eitt svsturfelag \um borar 
og \um harsit) Itrtt kann 
lata tskkum allar upp- 
Isstngar Tit eru ju i sama 
húsi og purtur a\ somu 
konsrm’

Nei. tað lctur seg ikki 
gera Har em fullkomiliga 
sainivMi ski«ti MxrvkCon- 
uactor er ein uenastu- 
fyntøka. «>g henni kunnu v it 
■kki taa upplysingar frá 

Sjálvt iliki um herðt 
feløgmt hosra ttl somu 
konsem'

-Tað cr rxii
Men h\at nu um stjomm  

i konsemtm vrukir hetta og 
gevur hoð um at lakia 
vkottmi mður

Tað fara cingir upp 
lyvingar tra Mxrsk Con- 
iractor lil Mxrsk Olic og 
Gas

Mer. ertað soleiðiv. atttt 
eru hedt fremmandir fvri 
hvørjumøðrum '

Eingir upplysingar um 
tað sum Mxrsk Contractor 
fyrilckur sxr við honupp-

!;ávum tara víðan til oiju 
elagið Mxrsk Olie og («as 

Mrn lað undrar mong. 
at Marsk Contrattvrs 
hava u> stóran áhuga fyn  
Førovum, meðtm ttl tmgar 
letlamr hava'

-Vit fylgja gongdmi 
neyvt og tað fara vit halda 
Iram við

Men tá nu tvkkara svst 
urfelag vil i leppa at bora 
og eiuni vtl sleppa ut \era
við i viðan gongdmi i Før 
ovum. hevði tað so ikki
rium venð natúrhgt at ttt
vóru vtð td  al figgja
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Røðan, ið ein fiskifrøðingur gloymdi at halda
Kjrru rLskimrnn »((oli tit. 
W starvast i vinnuni'

Sum tykkum t»llum kunn- 
ugt hava vit nskifrøAingar

tullkomiliga »dummað 
okkum út« fyrí opnum

Lestrarvegleiðing í mars
Hins og undanfann ár skipar 
MFS fyn lc.strarvegleiAing 
f mars mánart í tífarskeið-
num frá 1 til 8 mars tara 
tvey umhoð fyn MFS runt 
á mii>námsskúlamar at tosa 
viV> mcmingarnar um virtur- 
skifti. sum er knýtt at tí at 
fara undir eina útbúgving á 
Fróðskaparsctnnum clla á 
einum laerustovm uttan- 
lands

Skúlamir hava allir lestr- 
arvegleiðarar. sum hjálpa 
næmingunum at velja unn  
rartta lestunn. so hetta er 
ikki uppgávan hjá MFS 
Lestrarleiðbcinaramir hjá 
MFS fara istaðin at greiða 
næmingunum tra. hvat tað 
vil siga at fara undir hacgri 
lestur. serliga f Danmark. 
men eisini aðrastaðm í 
heiminum

Størsti dentunn verður 
lagdur á u ð  praktiska uttan 
um sjálvan lesturin. so sum 
skattaviðurskifti. studn- 
ingsmøguleikar. ibúðar- 
spumingin. bamaansing. 
herskyldu osfr Tað verður 
eismi greitt nakað frá. 
hvussu m ilxran er skipað á 
teimum ymsu Iterustovn- 
unum. prdvtøkumøguleik- 
um og krøvum. teimutn so- 
nevndu stopprøvunum. og 
sosialum viðurskittum eitt 
nú i tøroyingafcløgum og 
ftróttarfeløgum Stutt sagt 
fara t.rr at greiða teimum 
komandi lesandi trá. hvussu 
ein eigur ella kann lcggja 
s* r la fyrstu tfðina til rxtt- 
is.

Vit vita. at tart er sera in- 
ráðandi at fáa skipað sser 
skatta . studnings- og íhú<V

arviðurskifti. samstundis 
sum ein søkir inn á ein 
lcrustovn Tað er ov seint 
at hyrja at hugsa um at finna 
s*r hústað, tá ein er sloppin 
inn á tann ynskta læru- 
stovnin. tf kollcgiukømur 
mugu søkjast longu f apríl- 
mai Tað er ein sannroynd. 
at betn unistøður fólk hava 
tað fyrsta ánð av lesnaðin- 
um. størri er møguleikm 
fyn at koma fgjøgnum 
fyrsta árið til ásetta tíð 
fhúðartrupulleikar. vant- 
andi útbúgvingarstuðul og 
olag á skattaviðurskiftunum 
kunnu ganga so nógv út yvir 
lcsnaðin teir fyrstu mánað- 
imar. at trupult verður at 
standa uer fyrstu próvtøk- 
umar

Av egnum royndum vita 
vit. at øll tey praktisku ting 
ini taka nógva tíð, so jú fyrr 
tey cru konun f rxtt lag. jú 
skjótan verður tað møgu 
ligt at savna seg um sjálvan 
lesnaðin Vit meta sjálv, at 
limimir í MFS eru tey ið 
best eru før fyrí at geva 
narmingunum hcsa upplýs- 
ing. tf vit hava oll sjálv 
nýliga roynt okkum í frum- 
skógini við almennum 
skn vstovum og pappfrum at 
útfylla

Av tf at nógv kunnu søkja 
gjøgnum kvotu 2 (freistin 
er 15.3 ). har dentur verður 
lagdur a onnur viðurskifti 
enn miðaltal frá eini mið- 
námsútbúgving. fara vit 
eisini at halda tveir almcnn- 
ar fundir Tey. ið ikki lesa á 
einum miðnámsskúla. fáa 
møguleikar fyn at hoyra um

tey ymsu viðurskiftini í 
Nóatúni mánakvøldið 4 
marskl 19.00. ella áTekn 
iska Skúla f Klaksvfk hós- 
kvøldið 7 mars kl 19 00

Skráin fy r i lestrarleið- 
beiningina er hendan:

K riggjadagin 1. m ars
Studentaskulm og HF 
skeiðið a Kamhsdali 
Handilsskúlin á Kamhsdali

M anadagin 4. m ars
Fiskivtnnuskúlin í Vest- 
manna
Tekniski Skúli i Tórshavn 
Almennur fundur í Nóatúni. 
Tórshavn

T vsdagin 5. m ars
Studentaskúlin í Hoydøl- 
um

M ikudagin 6. m ars
Miðnámsskúlin f Suðuroy. 
Vági

Hósdagin 7. m ars
Handilsskúlin fTórshavn 
Almennur fundur á Tekn- 
iska Skúla. Klaksvfk

Y riggjadagin 8. m ars
Klaksvfkar HF-Skeið 
Tekniski Skúli f Klaksvfk

Um tit hava nakrar spum- 
ingar f samhandi v ið lcsirar- 
leiðbeiningina clla við ar- 
beiði hjá MFS annars. eru 
tit vxlkomin at venda (ykk 
um til skrívstovuna f Key p 
mannahavn mikudag og 
fríggjadag kl 16-18. ella í 
Árhus mikudag kl 16-18

Lntpransbonngina, li so 
var konsemm veruliga við
9

-M xrsk C oø tradon  hev - 
ur sftt forrartmngsøki og vtt 
okkara.

Mrn er tað SO, at Mcersk 
Contractnrs og Marrsk Olie 
og Gas als ikki tosa saman 
um framtíAar strategiir i 
Dunmark og útlandtnum '

-Vit arbciða við ymiskum 
uppgávum

Men hesar smisku upp 
gávumar verða tó umsitnar 
mnan somu konsem, og 
merkir tað so ikki. at tað 
eina felagið á sín hátt 
'varetager áhugamálim 
hfá hinum '

-Vit eru hæði innan somu 
konsem. Taðer raett

Men hevur høvuðs- 
leiðslan i konsemmt AP 
Møller ikkt eina felags 
strategi. sum so aftur øll 
feløgini i  samtaktnum skulu 
fvlgja og kann tað vera so. 
at tað er ein partur av hesi 
strategi. at meðan M irrsk 
Ohe og Gas stendur á 
uðuhnjunt ng umskifttng- 
arhonktnum og fylgir uð.

so er Ma rsk Contructor nu 
fartð inn á vøllm ai luttaka t 
spirlinum ?

-Hg haldi iklu. ai eg havi 
nakað atlcggja aftrat tí. sum 
cg longu hav i sagt 

Bo Wildfang sigur. at tá 
og um M xrsk Olie og Gas 
fer at vfsa áhuga fvn før 
oyskaøkinum. so verðurtað 
ein spumingur um at vcra 
við í eini komandt liscns- 
rundu

-Vit spurdu at enda Bo 
Wildfang. um Mærsk Olie 
og Gas er farin f nakran 
samst’rvsbólk saman við 
øðrum oljufeløgum við tí 
fyn eygað at vera við f 
menningini av oljukeld- 
unum á Atltansmótinum' 

-Tað er ikki aktueli al 
svara upp á nú 

Sosialunn hevur annars 
frxtl. at arbcitl verður við at 
gera eit! samtak millum M 
.ersk Olic og Gas. Tesaeo. 
Saga og Amoco Hetta hava 
vit tó ikki fingið vátlað

/  ehsum bvgntngimnum á 
Esplanaden halda atey 
vmsu Mirrskfeløgmi til

tjaldi. ikki bert við okkara 
forsøgnum -  okkara MI.V- 
tøl hava jú sum tit víta mest 
sum sveiggjað øvugt við 
vcruhga lilteinginum. men 
enn meira hava vit »<Jumm- 
að okkum út« við okkara 
fáfongd og býtta stoltleika. 
ið hevur forðað okkum f at 
lurta eftir tykkum. ið liva 
og virka f vinnuni Ty kkara 
hollu vitan grundað á lívs- 
langar rovndir hava vit 
kveistrað til vilts við tí úr- 
sliti. at vit í dag eiga eitt 
stón hav við ørgry nm av 
ftski og skeljafiski. mcn 
sum eingin rxttiliga lorir 
ella fær loy vi at seta skjøt- 
ul á.

Vit biðja tykkum so eyð- 
mýkt um fyngeving.

Vii hava cina dnígva út- 
búgving -  eina holla teoret- 
iska vitan Henda vitan hev- 
ur givið okkum makt og 
fram m iihjárxttindi. Við 
makt fylgir ábytgd. men tá 
rættindini verða nýtt til eis- 
ini at krevja at »hava rætt- 
á økjum har aðnr - t.d. vit 
-  vita hetur. so er talan um 
ábyrgdarloysi

Okkara stoltleiki og sjálv- 
søkni hevur kostað landin- 
um dýrt -  nógvar hundrað 
milliónir. ja . helst milliard- 
ir, tá saman um kemuc 
Ringt er at meta um tapið 
fyn land og fóik. tí tað snýr 
seg jú ikki ben um pengar 
Vit hava sáað dapurskygm. 
misálit og tvfdrátt. har vit 
áttu at havt eggjað til áræði. 
samanhald og hjartskygm 
Vit hava vent deyva oyrað 
til tykkara hugsjónir um 
nýggjar framtaksleiðir Tit 
bønaðu og N mVj okkum um 
at koma við tykkum á fiski- 
leið, so vit við okkara cgnu 
eygum kundu siggja. at tit 
høvdu grein í tykkara máli. 
men vit øntu tykkum ikki 
svar Okkara stoltleiki for- 
hjóðaði tf.

Hoast tit inniliga ávaraðu 
okkum um fylgjumar, 
kroystu vit eina kvotuskip- 
an mður yvir tykkum. ið 
nærum gav vinnuni mønu- 
stingin Enn eru tað tíverri 
áframt tiskitrisðingar. ið 
ikki megna at fáa tamarhald 
á sín stoltleika Teir vilja tí 
hvørki viðganga dárskapin 
við kvotuskipanini, og cnn 
minni hóvar teimurn tykk- 
ara einmælta uppskot um

dagatalsskipanina -  helst tí 
teir sjálvir ikki komu við 
hugsjónini. Fyrigev teim- 
um

Rættasi hevði óivað verið 
at vit tóku avleiðingamar av 
okkara dáragerðum og 
søgdu okkum ur okkara 
størvum. men nú vinnan øll 
dregur eina línu. ber kortim 
ikki longur til hjá okkum at 
stýra og ráða. sum vit 
gjørdu aður. tá tykkara inn- 
anhýsis klandur viljalamdi 
tykkum.Tí má vegunn íram 
nú vera. at vit fiskifrøðing- 
ar læra okkum at samstarva 
við tykkum. og at ásanna. 
at »teoriir« uttan royndir 
ikki byggja nakað land upp

f gjár máttu tit flyta av 
landinum fyn at vinna (il 
lívsins uppihald. í  dag er ta 
meira upp til tykkum. 
hvussu nógvir av okkum. íð 
framhaldandi skulu tyngja 
fíggjarlógina Møguliga eru 
vit longu ov nógvir, u hvat 
viðvíkur forsøgnunum, so 
kann hetta arbeiðið óivað 
gerast bæði betrí og ódýran 
av pønunum í felag. 
»Roknikynstunn« sum so er 
hcr sera einfaJdur -  verrí er 
at meta um hvussu eftirfar- 
andi tey veiðutøl v.m. vit fáa 
frá vinnuni eru. og um t.d. 
royndanirslittni hjá Magn- 
us Heinasyni veruliga eni 
so umboðandi. \um roknað 
verður við. Júst á hesum alt 
avgerandi økium høvdu

hollu rovndimar hjá tykk- 
um komið til sín rætt. og 
best av øllum: tá ið partar- 
nir í neyvum samstarvi er 
kommr ásamt um. hvussu 
fiskastovam ir skulu 
røkjast. ja. so nýtist ongum 
loneur at brúka tíð nenoar 
og orku tyn at sannføra 
politikarar um. hvør rætta 
letðin er.

í dag standa ut sterkir. 
ja. nógv sterkarí enn tit 
helst sjálvir eru greiðir 
yvir. tí tit standa saman. 
Okkara støða er hin vegin 
\ iknað niður í lítið og læu. 
og fáur virðir longur 
okkara forsøgnir Tað er 
spell, at so skuldi verða, 
men hetta hava vit okkum 
sjálvum fyri at takka Vit 
áttu fyri langari tíð síðani 
havt asannað. at tað tkkt 
er VárharTa. ið hev-ur 
uppfunnið tær »teonir« vit 
grunda okkara vitan og 
forsøgnir á. og at hollu 
royndir tykkara eru týdn- 
ingarmesta tilfeingi. vit 
eiga -  bæði tá tað snýr seg 
um at veiða fiskin og at 
varðveita fiskastovnamar 
móti niðurfisking

Hnn einaferð: Fyrigevið 
okkum okkara tápuliga 
stoltleika. Standið fram- 
haldandi saman og leggið 
í vaðið’ Tá verður aftur 
vón fyn framman

K vasir

B i n d i n g
I Norðurlandahúsinum

Føroya Handarbeiðislærarafelag skip- 
ar fyri stuttum skeiði við práti um bind- 
ing, leygardagin 9. mars kl. 10.00 í 
Klingruni.

Dentur verður lagdur á vanligu troyggj- 
una. Hvussu varð hon bundin og til- 
gjord Hvussu kunnu vit gera nýggjar 
troyggjur

Øll áhugað eru vælkomin. Kostnaður 
5 0 ,-kr

Tilmelding skjótast gjørligt hjá:

S igrun , « 5 5 1 3 7
Jórun, « 1 4 3 7 7
S o fíu , « 4 3 1 6 4

F o ro y al i H a n d a rb e ið is -
w læ ra ra fe la g


