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-  Hví hava 
fiskavirki 
ikki egnan 
dagstovn
Karin Kjølobro ivast ikki í. 
at um t. d. fiskavirki fingu  
egnan đagstovn. so  høvdu  
tey havt støðuga arbeiðs- 
m egi. og hetta gerst neyð- 
ugt. nú krøvini harðna

Síða 5

Vilja hækka 
talið av út- 
lendskum 
leikarum
B68 hevur skotið upp fyri 
aðalfundin lijá FSF. at talið 
á útlendskum spælarum í 
fótbólti verður hækkað frá 
tveimum upp í fýra. Hetta 
fyri at tryggja bygdafeløg- 
ini, nú so nógvir spælarar 
leita til Havnar

krotturin 
sí6 a  16-17

Vágamenn:

Hava keypt ein 
tann størsta 
línubátin í Noreg
Báturin kemur um mánaðarskiftið februar/mars. Hann er 42 metrar. Skipari 
og yvirmenn verða norðmenn, men annars verður manningin føroysk

Føroyingar avtalu 
við fýra útlendsk 
oljufeløg
I gjár undirskrivaði føroyska oljufel- 
agið Atlantic Petroleum samstarvs- 
avtalu við »The Faroes Partnership«, 
sum fevnir um Amerađa Hess. DONG,
Norsk Hydro og LASMO. Við hesum 
stigi hevur føroyska felagið tryggjað 
sær møguleikan at vera við í fyrstu út- 
bjóðing

Síða 9

Richiird Hardmann. sjóri á Anierada Hess ou 
K jartan Hosdai. nevndarformaóur í Atlanlie 

Petroleum. ynskja hv«r wtrum jio<la e>dnu \ ió 
».'}íS.ja samstarvinum
M m u I: Jens krisliiin \an g
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Føroyskt o ljufelag  
avtalu við fýra  
útlendsk oljufeløg
-Fólk telja meira enn pengar, tá slík samvinna skal fáast í 
lag sigur Richard Hardmann, stjóri í  Amerada Hess, swn 
fegnast mn avtaluna hansara felag, Lasmo, Dong og 
Norsk Hydro hava gjørt við føroyska oljufelagið Atlantic 
Petroleum.

Jan M í ller

Dagurin í gjár var søguligur 
hyggja vit al eini komandi 
føroyskari oljuvinnu. Tá 
skrivaðu umboð fyri eitt 
føroyskt oljufelag undir 
eina samstarvsavtalu við 
fýra stór útlendsk oljufeløg.

Tað er Atlantie Petrole- 
um. sum umboðar ein stór- 
an part av føroyskum 
vinnulívi, ið nú er vorðið 
partur av oljusamtakinum 
..The Faroes Partnership". í 
hesum oljusamtaki eru fel- 
ogini Amerada Hess. Las- 
mo. Norsk Hydro og Dong. 
Við førovska felagnum eru 
nú tímm tjóðir umboðaðar 
í samtakinum.

A samkomu í holunum 
hjá ,.The Faroes Partner- 
ship" í Havn í gjár varð av- 
talan undirskrivað av um- 
boðum fyri Atlantie Petrol- 
eum við nevndarformann- 
inunt Kjartan Hoydal á 
odda og umboðum fyri The 
Faræs Partnership við leit- 
ingarstjóranum hjá Ame- 
rada Hess. Richard Hard- 
mann á ođda.

I tíðindaskrivi frá Atlantic 
Petroleum stendur m.a.. at 
við avtaluni hevur felagið 
trvggjað sær ntoguleikan 
fyri at vera v ið í fyrstu før- 
oysku útbjóðingini.

Føroyska oljufelagið hev- 
ur í eina tíð havt samroður 
við fleiri oljusamtøk og 
hevur nú tikið av tilboði frá 
hesum eina samtakinum. í 
hvussu stóran mun før- 
oyska felagið skal vera við 
í arbeiðinum fer stoða at 
verða tikin til seinni tvs. um 
ta tíðina. tá freistin fvri at 
vera við í fvrstu útbjóðing 
er úti. nióti endanum av 99. 
Fram til tá fer samtakið at 
læra upp starvsfólk hjá 
Atlantic Petroleum. soleiðis 
at hesi á jøvnum føti við 
hini feløgini og fult og heilt 
kunnu taka lut í virksem- 
inum hjá samtakinum.

Sum frálíðir fer tað eisini 
at verða greitt á hvørjum

serstøkum økjum føroyska 
oljufelagið kann hava ein 
meira virknan leiklut í 
næstu framtíð og harvið 
verða við til at geva sítt 
íkast til samstarvið í sam- 
takinum.

Kjartan Hoydal. nev ndar- 
formaður í Atlantic Petro- 
leum (Atlants Kolvetni) 
sigur. at teir eru sera væl 
nøgdir við at kunna undir- 
skriva avtalu v ið samtakið. 
Hann leggur dent á, at tað 
hevur havt stóran týđning 
fyri felagið at kunna gera 
eina kommerciella avtalu. 
sum Atlantic Petroleum 
kann geva eitt v eruligt íkast 
til. -Vit halda. at henda 
avtalan gongur hesum ynski 
á møti og samtíðis gevur 
felagnum tann fleksibilitet. 
sum er neyðugur hjá einum 
nýggjum luttakara í olju- og 
gusídnaðinum.

Hann sigur víðari, at ..The 
Faroes Partnership" hev ur 
bundið seg til hjálpa felag- 
num at fáa til vega vitan og 
royndir í oljuspurningum 
sum heild. -Vit kenna okk- 
um tryggar við. at henda 
avtalan fer at koma okkum 
til g(K>ar, tá komið verið til 
fyrstu útbjóðing. Uppá 
longri sikt fer tað eisini at 
gera okkum førar fyri at 
menna teir neyðugu tøkni- 
ligu førleikarnar. sunt aftur 
skulu tryggja okkunt at lut- 
taka í oljuvinnuni her heima 
eins og úti í heimi.

Richard Hardmann. stjóri 
í Amerada Hess sigur. at 
hini fýra feløgini í samtak- 
inurn eru fegin um at hava 
Atlantic Petroleum v ið um- 
borð. -Teirra vitan og 
royndir í føroyska sant- 
felagnum fer at vera við til 
at tryggja samtakinum eitt 
gott úrslit. Fyrimunirnir at 
kunna arbeiða tætt sarnan 
við føroyskum áhugamál- 
um hav a alu'ð verið í okkara 
huga og henda søguliga 
av tala fer av álvara at gera 
hugtakið ..The Faroes Part- 
nership" til veruleika. Vit

Umboð fyri The Faroes Partnership og Atlantic Petroleunt eftir at søguliga avtalan varð undirskrivað í gjár
Mynd: Jens krislan Vany

síggja fram til at arbeiða 
saman í fyrireikingunum til 
fyrstu útbjóðing. sum vit 
vóna verður veruleiki í hes- 
um árinum.

Ongar fyrim unir
A tíðindafundi í gjár segði 
Kjartan Hoydal. nevndar- 
formaður m.a.. at teir høvdu 
umhugsað møguleikarnar 
við samstarvi við fleiri 
oljufeløg og vóru komnir 
eftir. at hetta var tann besta 
avtalan. Hann legði dent á. 
at ætlanin hjá samtakinum 
er ikki at fáa fyrimunir í eini 
lisensrundu í og við at eitt 
føroyskt felag er við. -Her 
hava okkara inyndugleikar 
greiðar reglur og linjur. og 
vit hava ongan áhuga í. at 
onnur oljufeløg. sum eisini 
v ilja vera við í útbj(>ðingini. 
skulu kenna tað so. at sam- 
takið við tí føroyska olju-

Richard Hardmann. stjóri á Amerada Hess. og Kjartan Hoydal. nevndarj'ormaður í 
Atlantic Petroleum

Nivnd: Jens kristian Yang

felagnum skal hava nøkur 
privilegiur framum onnur.

Richard Hardmann frá 
Amerada Hess vísti eisini 
avgjørdur aftur. at teir hava 
gjørt avtalu við føroyska 
felagið fyri at fáa nakrar 
fyrimunir í eini útbjóðing. 
Hann legði dent á. at her var 
talan um eina reint hand- 
ilsliga avtalu. og at The Fa- 
roes Partnership fór at kapp- 
ast á jøvnum føti við onnur 
oljufeløg í eini útbjóðing.

Uppá fyrispurning hvat 
eitt í oljuhøpí fátækt før- 
oyskt oljufelag uttan roynd- 
ir og vitan kann tilføra 
einum slíkum oljusamtaki

segði Richard Hardmann. at 
pengar eru ikki alt. Hann 
helt fyri, at fólk eru eins 
týðandi ella hav a enn meira 
virði. tá hugsað verður um 
ein oljuútvikling í Føroyum.

Hann helt tað vera týdn- 
ingarnúkið fyri teir at hava 
fingið ein føroyskan sam- 
starv sfelaga. ikki minst hv at 
umhvørvinum. trygdini og 
heimaídanðinum annars 
viðvíkti.

í nevndini hjá Atlantic 
Petroleum eru fleiri fram- 
standani foroyskir vinnu- 
lívsmenn. teirra millum 
Poul Mohr og Mortan Jo- 
hannesen.

-Hetta er ein stór og 
týðandi lota fyri føroyska 
samfelagið sigur Poul 
Mohr, sum var ein av stig- 
lakarunum til fømyska 
oljufelagið.

Moftan Johannsen. reið- 
ari sigur. at føroyingar hava 
altíð verið fúsir til at seta 
pengar í nakað nýtt. Higartil 
hevur tað so mest verið 
innan tlskiv innuna og hann 
helt tað tí vera gott. at vit 
nú eisini v ilja royna nýggjar 
leiðir. Sjálvur helt hann 
hetta vera ein nýggjan 
moguleika. sum átti at verið 
royndur.

Keypt ein tann storsta línubátin í Noregi
Báturin er 42 metrar langur. Skipari og yvirmenn vera norðinenn, men annars verður manningin føroysk

Á ki B ertholdsen

Vágamenn hava nú keypt 
ein tann størsta línubátin í 
Noregi.

Talan er um línubátin 
..Frøyanes". sum nú útgerð- 
arfelagið „Ervik Havfisk" 
nú hevur selt til Føroyar.

Báturin skal leverast um 
mánaðarskiftið februar 
mars, skriva norsk bløð nú 
um dagamar.

Sostatt endar ein tann 
størsti línubáturin í Noregi 
á føroyskum hondum. 
skrivar norska blaðið.

Men báturin verður ikki

føroyskur, allur sum hann
er.
. Tí norska útgerðarfelagið 
skal framvegis eiga ein trið- 
ingí bátinum, og bæði skip- 
ari og y virmenn skulu fram- 
vegis verða norðmenn.

Men annars verður mann- 
ingin føroysk.

«Frøyanes» er 42 metrar 
langur og var eitt skiftið 
flaggskipið hjá norska fel- 
agnum.

Tá ið hann er komin undir 
føroyskt flagg skal hann eita 
..West Freezer".

Hann skal skrásetast í 
Vágum.

Eftir. hvat skilst eru tað 
TummasJacobá Løgmans- 
bø. og aðrir. sum hava keypt 
bátin.

«Frøyanes» er 10 ára 
gamal og varð upprunaliga 
bvgdur til eitt útgerðarfelag 
í Ný Fundlandi.

Norðmenn keyptu bátin í

1995 og hava síðani longt 
hann og gjørt ha.in meiri 
nútímans.

Vit fingu tíverri ikki fatur 
á Tummas Jacob á Løg- 
mansbø. áðrenn blaðið fór 
til prentingar í gjár.


