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Oljusamtak innrás í høvuðsstaðnum:

V it vilja
samvinna
við tykkum
foroyingar

-

-Tað hevur alstjóran týdning, at vit
fyrireika okkum væl, og í hesum sambandi er tað sera umráðandi at samvinna við txkkum føroyingar sigur
Francis Gugen, stjóri í Amerada
Hess. ná oljusamtakið „ The Faroes
Partnership “ hevur latið skrivstovu
upp í Føroyum.
J an M l ller
Jens K . V anc

Fríggjađagm var samkoma
í nvggju holunum hjá oljusamtakmum „The Faroes
Partnership" í Hanusargøtu
2 í Havn. Tað eru oljufeløgini Amerada Hess. CK>ng.
Norsk Hydro og Lasmo. ið
sum tað fyrsta útlendska
oljusamtakið taka stig til at
faa egna skrivstovu í Føroyum
Tey fýra otjufeløgmi hava
leigað eini stór sethús, sum
eru vorðin innrættað til
skrivstovur. í fyrsta umfari
skulu trv fólk arbeiða hjá
samtakinum, leirra miilum
Ben Arabo og Johan Mortí sambandi við upplatingina av skrivstovuni varð
skipað fyn
samkomu
ac»n. Ti! stev\ir vóru
umb'
u h íÍx h S
ícløgini
fti førov skar m\ nđugleik>ar og
vinnulrv Eisim oljiiimálaráMuffriin. Eydun EIlaør var
hjástæđdur. tá høhni VÓfðti
tikin fnent í brúk.
Ein av ovastu stjó>runum
hjá Amerada Hess í Norðurvestureuropa, Francis Gugen. beyð vxlkomin. Hann
vísti á stóra týdmngin tað
0 v

á h

hev ur at vera á staðnum fyri
at kunna fyrireika seg best
tii eitt komandi útbjóðingaruinfar. Eisini helt hann
fyri. at tað hevur so ómetaliga stóran týdning. at tað
\ erður eitt tætt samstarv við
føroyingar.
-Vit trúgva ikki. at hettta
verður væieydnað uttan at
føroy ingar eisini fáa nakað
gott burtur úr. Vit eru hugaðir at byggja upp eitt samstarv - partnership - við føroyingar, sum skal rudda
slóð fyn einum sunnum og
gciðum útviklingi.
Francis Gugen sigur við
Sosiaiin. at tað er umráðandi at brúka ta neyðugu
tíðina tii tess at byggja upp
eitt slíkt samstarv -Um tað
so tekur nógv ár, so er hetta
rætti mátin at røkka einum
gcíðum úrsliti Vit hava
longu fingið eitt sera gott
samstarv viðteu tøroyingar.
sum longu arbeiða hjá okkum. her hugsi eg serstakliga
um Johan Mortensen og
Ben Araho umframt flciri
onnur.
Tað er nú flein ár siðani.
at Amerada Hess og hini
feløgmi í samtakinum av
áivara fóru undir at vísa føroyska landgrunnmum ans.
-Vit leggja stóran dent á

at fáa íbúgvaramar í landinum. har vit arbeiða, við í
arbeiðið, og í hesum sambandí hava vit eisini gjørt
rættiliga nógv burtur úr at
venja og skúla føroymgar
til hesa nýggju vinnu
Francts Gugen vónar, at
nýggja skrivstovan kann
gerast ein náttúrligur og livandi partur av tí føroyska
gerandisdegnum og samfelagslívinum sum hcild
-Vit síggja fegnir, at føroýingar fáa gott samband
við okkum og kunnu vera
við til at mynda tann útvikling, sum skal fara í
gongd. Hctta er ikkt nakað.
sum verður gjørt eftir einum
degi. Skulu vit byggja upp
eút álit og dugna hvør øðrum í tí felags søk. sum ein
oljuleiting er, so mugu vit
brúka bæði tíð og fólk til
hetta. Og nettup í hesum
viðfangi hevur ein góð og
rúmlig skrivstova nógv at
siga
-Mt'n cr tiu') ikki i so
túViga at lata cina skrivstovu upp, bccði áðrenn
eina lisensrundu og tírVcnn fyrstu horingina?
-Nei tað er tað ikki. Tað
tekur tíð at hyggja upp eitt
samarbeiði millum fólk.
Okkara máti er ikki at koma
til eitt nýtt land sum em

h já DONG i' e rna tið. A fta n fy n Jo h a n M ortenscn, umboðsnuiður hjá Amcruda Hcss

annar buldoosari og so bara
,,koyra ahead
Hetta er
nakað. sum skal gerast og
skipast í bestu semju millum fólkið á staðnum og so
útlendska oljuídnaðin.
Francis Gugen dylur tó
ikki yvir, at teir bíða spentir

eftir I. útbjóðing. Hann
vónar ikki. at úlbjóðingin
verður útskolin til inn f
næstu øld, men at hon

verður seint í ár ella fyrst í
99.
Richard Hardinann. stjóri
fyri kanningunum við Føroyar sigur, at teir eru rættiliga bjartskygmr. hvat føroyaøkinum viðvíkur. -Men
tað skal nógv arbeiði gerast

og tað eru nógvir spurningar, sum skulu loysast. Tað
standa nógvar torførar avbióðingar fyri framman.

Skál fyri eini samvinnu
millum oljufeløgini og
føroyska samfelagid segdi
Francis Gugen , stjóri í
Amerada Hess, tá nýggju
hølini hjá oljusamtakinum
. "The Faroes
Partnership" varð tikið í
brúk ífa m u viku.

Eyðun Elttør,
oljunuílaráðharri ynskti
Francis Gugen tillukku við
nýggju skrivstovuni.

Mcrkið og flaggið lijá oljusa.ntakinum vcrða vundin á stong í Hanusargøtu
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Richarđ Hardmann dylur
ikkj fyri, at sera lágu oljuprisimir gera ikki uppgávuna minni torføra. -The
margins are very small,
leggur hann aftrat og vísir
á, at oljufeløgini, sum hava
Krrað vestan fyri Hetland,
hava verið fyri fleiri afturstigum. Vit eru varisliga
bjartskygnir, og síggja nú
fram til, at markið verður
ásett millum Føroy-»r og
Hetland.
Francis Gugen vísir annars á, at tað er sera umráðandi, at útviklingurin er
í tráð við føroysku ynskini,
og ikki verður settur eftir.
hvat hóvar og hóskar oljufeløgunum best. -Men vit
hava so eisini ein tíðarkarm
av arbeiða út frá, og tí er
umráðandi, at vit fáa tann
føroyska og okkara egna
tíðarkarm at hóska saman.
Francis Gugen sigur, at
teir nú fylgja væl við boringunum vestan fyri Hetland og her serstakliga í tí
Hvíta økinum. -Er tað so,
at oljuprísurin ikki hækkar
aftur í bræði, og at tær boringar, sum eru vestan fyri
Hetland og nær markinum.
ikki geva nakað úrslit, so
kann vandi vera fyri, at
oljufeløg fara at kenna seg
noydd til at hyggja aðrar
vegir.
-Eg kann siga tað soleiðis: at skula bíða til inn í
næstu øld at fara undir leiting á føroyskum øki verður
møguliga ov seint fyri okkum. At fara undir eina útbjóðing í morgin ella so er
ov tíðliga fyri føroyingar.
So onkunstaðm harímillum
átti at verið rætta tíðin.
-Men er tað ikki óheppið
fyri føroyingar at skula
fara undir eina leiting júst
í eini tíð við sera lágum
oljuprísum?
-Tað mest týðandi fyri
føroy ingar er. at tit fáa vitan
um, antin nakað oljuríkidvimi er í undirgrundini ella
ikki. Tað hevði verið betur
fyri allar partar, uin prísirnir
vóru bctri, men tað eru teir
nú einaferð ikki, og tú mást
tí taka tað, sum tað er.
Richard Hardmann sigur
í hesum sambandi, at tað
hevur stóran týdning, at
oljufeløg kunnu leggja sína
orku saman í samtøkum
Tann đagin samtøkini ikki
halda saman longur, tá verð-
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Frá vinstru: Arvid
Halvorsen, stjóri í Norsk
Hydro, Hans J. Rasmusen,
stjóri í Dong, Richard
Hardmann, leitingarstjóri
i Amerada Hess og
Francis Gugen, stjóri hjá
Amerada Hess. Umhoð
fyri Lasmo var ikki við til
samkomuna. Lasmo hevði
annars stóra samkomu í
Listaskálanum herfyri.

ur áhugin fyri eini útbjóðing
at minka munandi.
N orsk H ydro e g n a
s krivs to v u einr.i

Ein av ovastu stjórunum í
DONG, Hans J. Rasmuscn
var eisini við til samkomuna. Hann sigur við Sosialin, at teir hava stórar vónir
t.l nýggju skrivstovuna.
Eisini letur hann sera væl
at teimum „trainess“, sum
teir hava tikið úr Føroyum.
-Tað er vón okkara, at vit
kunnu vera við til at útbúgva føroyingar til at vera
við í eini oljuvinnu. Tá vit
byrjaðu fyri 26 árum síðani,
stóðu eisini vit á berum og
høvdu fyri neyðini at fáa
kunnleika og lærdóm frá
øðrum. Vónandi kunnu tit
nú heysta fruktir av tí, sum
vit m.a. hava lært sigur
Dongstjórin.
Eisini nýggi stjórin fyri
Føroyaøkið hjá Norsk Hydro, Arvid Halvorsen var við
til samkomuna fríggjadagin Hann sigur við Sosialin.
at hctta er ein sera týðandi
løta fyri samtakið. Men
hann leggur dent á, at hóast
Amerada Hess er operatørur
í samtakinum í løtuni, so
ætlar Norsk Hydro sær
møguleika seinni, tá teir
vita, hvørjar teigar teir fáa
lutaðar í eini útbjóðing, at
lata upp sfna egnu skrivstovu í Føroyum.
-Vit hava gjørt ta avtalu í
samiakinum, at fáa vit lutaðar fleiri teigar í eini fyrstu
útbjóðing, so verður Norsk
Hydro eisini operaratørur.

Mortan Johannesen, reiðari og nevndarlimur i Atlantic Petroleum heilsar uppá Francis Gugen frá Amerada Hess.
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AtíanticÆrwáys
Longd fe rð a æ tla n t il S k o tla n d s
Vegna stóra undirtoku á Skotlandsrutuni í summar hevur Atíantic
Airways longt ferðaætlanina eftir 13. august, og verður flogið
soleiðis.
M ánadag:
Frá 17. augusttil 19. oktober. Aberdeen-Foroyar 16:30 -17:40
H ósdag:
Frá 20. augusttil 22. oktober. Foroyar-Aberdeen 17:30 -18:40

/ istarmaðurin Tróndur Patursson hevói prýtt veggirruir í stóru og snotuligu
skrivstovuhølunum hjá „The Faroes Parlnership Her sanuin viÁ Riehard Hardniann

Nærri upplýsingar fáast frá Atíantic Airways, tlf. 33 37 00.
og frá øllum ferðaskrivstovum kring landið.

