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Marita Petersen, tinglimur:

-  Nú er tíð
at gevast
Marita Petersen hevur umhugsað sína stóðu í hálvt ár. -  Eg haldi at 10 ár 
er stórur partur av lívinum. Tað hevur verið harðlig og strævin tíð, men tað 
hevur eisini verið eitt privilegium at hugsa og arbeiða fyri tev, sum høvdu 
brúk fyri mcer, sigur Marita Petersen
D agny  J oen sen

Tað var væntandi at Marita 
Petersen ildu fór at stilla 
upp aftur til løgtingsvalið 
kotnandi.

Hetta segði hon sínum 
valtelag í november mán- 
aða í fjør. og tað hevur ver- 
ið floksleiðslum í Javnaðar- 
flokkinum greitt seinastu 
triggjar mánaðamar.

c,oKkunn vonaði at 
nonbroytti > t*ð u
Kortini hevur flokkurin 
havt eina vón um. at Mar- 
ita Petersen. sum d Fólka- 
tingvalinum fekk 1003 at- 
kvøður. fór at umhugsa 
støðuna enn einaferð. men 
soleiðis varð ikki.

Spurd um hon vegna sítt 
nvggja starv sum stjóri á 
Sernamsdeplinum. hevur 
avgjørt at taka seg aftur í 
politikki. sigur Manta Pet-

ersen, at hetta starvið als 
ikki varð upp á tal. tá hon 
tók sína avgerð.

-  Eg haldi at 10 ár er stór- 
ur partur í lívinum.Tað lv-v- 
ur venð harðligt og stræv- 
ið. men eisini eitt prívileg- 
ium at hava møguleikan at 
gera okkurt gagnligt fvri 
tey. sum hava havt hník fyri 
mær. sigur Marita Peterseh.

Tað hava eisini verið van- 
sar í politiska v irkseminum. 
Eitt nú at ein politikari ong- 
antíð ræður yvir sinari tíð. 
eins og tað er strævið altíð 
at vera fokus. heldur Marita 
Petersen.

-  Stundir eru heldur íkki 
til at mennast i slarvinum. 
eitt nú til at lesa fakligt og 
samfelagsligt tilfar. sum gcr 
teg enn betur føran fyri at 
røkja starvið.

-  Hinvegin eri eg takk- 
som fyri, at eg fekk møgu- 
leika at fáa innlit i hvussu

samfelagið er skipað. Tað 
gevur tær grundarlag at 
mennast. og kann kanska 
vera við til at gera teg dug- 
naligari í arheiðinum og í 
samfelagnum, sigur Marita 
Petersen.

Søgulig hending
Hon sknvaði søgu 17 jan- 
uar 1993, tá hon tók við sum 
fyrsti kvinnuligur løgmaður 
í Føroyum.

Hennara løgmanstíð varð 
mest strævna tíðarskcið f 
nýggjari føroyskari søgu. 
Tað eydnaðist kortini Mar- 
itu Petersen at stýra uttan 
um tey mest vandamiklu 
skerini. og hon var m.a. við 
til at varðveita sosíalu 
skipamrnar, sum hon.tá 
harðast leikaði á. helt vera 
av størsta týdningifyri før- 
oyska samfelagið.

Bert fáar dagar eftir at 
hon var tilnevnd løgmaður.

var Marita Petersen á nátt- 
artið var hoðsend at koma 
til Keypmannahavnar at 
tosa við donsku stjómir.a.

Seinni komu samráðingar 
og avtalurnar millum 
Landsstýrið og stjómina um 
uttanlandsskuldina og at 
enda partabrævaumbýtið, ið 
Marita Petersen sum løg- 
maður avgreiddi, út frá síni 
hestu meting um, hvat var 
gagnligt fyri Føroyar, men 
sum seinni gjørdist ein 
gøla. Danir søgdu ikki Mar- 
itu Petersen sannleikan um 
støðuna í bankanum. hóast 
spumingamir. sum føroyska 
sendinevndin setti í Keyp- 
mannahavn, vóru rættir.

Hóast Manta gevst í poli- 
tikki, so fer hon frameftir 
at arheiða fyri Javnaðar- 
flokkin. tí sum hon tekur til: 
Tá ein fyrst hevur verið í 
polilikki, er ógvuliga torført 
at skúgva tað heilt til viks.

Marita Petersen hevur ajøn av at taka seg úr førovskum 
pdvlitikki. Honheldur at 10 ár er stórur parturav lívinum, 
og at hon nú fer at halga scer stavið sum stjóri á Semáms- 
deplinum

Atlantic Petroleum setir álitið á føroyingar:

Setið pengar 
í komandi 
oljuvinnuna
Jan Múller

Nú um dagamar fór nýggja 
føroyska oljufelagið ..At- 
lantic Petroleum" undir at 
tekna partapenmg Felagið 
setir álit sítt á. at so nógvir 
íøroyingar sum gjørligt vísa 
hesum nýggja tiftakinum 
ans. Storur dentur verður 
nettup lagdur á. at her cr 
talan um eitt felag við før- 
oyskum kapitali og áhuga- 
máium

Kjartan Hoydal. ncvndar- 
formaður sigur. at nú er 
hetta so nytt og tí hava tólk 
helst ikki havt stundir at 
geva sær fzr um. hvat hetta 
nýggja felagið ber við sær 
í vikuni høvdu umleið 50 
fólk teknar partabrøv. men 
talan er mest um smæm 
upphæddir

-Ynski okkara er  M ih m »v

fólk eru við í felagnum. so 
tað kann vera eitt breitt og 
stórt felag. Ein bóklingurer 
fann í hvørt hús. sum greið- 
ir frá felagnum. Men tað 
kann vera, at framferðar- 
háttunn við at lekna parta- 
pcmng tykist mongum í so 
fremmandur Tí fara .it í 
næstum at hava eina lýs- 
ingakampanju í fjølmiðl- 
unum. har tað verður greitt 
nærrí og betn frá, hvat At- 
lanttc Pctroleum stendur 
fyri og hvørjar møguleikar 
tað hevur at bjóða føroy- 
ingum. tá gongd kemur á 
ema føroyska oljuvinnu sig- 
ur Kjartan Hoydal.

Ætlanin er at tekna 10 
mill kr í partapcningi. Hig- 
artil hava virki og einstak- 
lingar tekna 25 mill. í parta-

Nevndin í M antic Petroleum, fremst fv. Mortan Johannessen. Óli Hummer, Petur Even Djurhuus, stjóri, ogaftastfv  
Poui Mohr og Kjartan Hoydal. formaður Mynd Jens K. Vang

peningi og cr sclmngurin at 
røkka leimum hálvthundrað 
milliónunum.

Endmálið við P/f Atlants 
Kolvetni", sum er føroyska

heitið, er at vera við í eini 
komandi føroyskari olju- 
vinnu. Talan cr um at vera 
við heilt frá byrjan og 
byggja upp vitan og royndir.

Felagið fer at royna at fáa 
samstarv við útlcndsk olju- 
leløg og samtøk, sum vilja 
vera við í eini útbjóðing við 
Føroyar.

Tað ber til al tekna parta- 
pening í fclagnum á eitt nú 
peningaslovnunum og 
tryggingarfcløgum kring 
landið.


