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-Vit ótolnast at 
sleppa í gongd
-Vit skilja væl, at føroyingar standa fyri stórum avbjóð- 
ingum í  marknatrætuni, men vit ótolnast at sleppa í  
gongd sigur kanningarstjórin hjá Lasmo Michael Wel- 
land, sum var hjástæddur tá avtala varð gjørd millum At- 
lantic Petroleum og útlendskt oljusamtak.

Ja n  M uller

-Tað hevur stóran týdning 
fyri okkum. at eitt føroyskt 
felag er við í samtakinum, 
tí tað kemur við know how 
og vitan um Føroyar og 
skipaninar her sigur fyri- 
taksstjórin í danska felagn- 
um Dong, Holger Lavesen, 
sum var hjástæddur, tá av- 
talan millum Atlantic Pe- 
troleum og The Faroes 
Partnership varð undirskriv- 
að herfyri.

Hann er fegin um, at tað 
hevur eydnast júst teirrra 
bólki at fáa eina samstarvs- 
avtalu við føroyska felagið, 
tá hugsað verður um, 
hvussu nógv onnur oljufel- 
og eisini hava vnskt eitt slíkt 
samstarv. -Eg haldi. at Ame- 
rada Hess, sum operatørur í 
bólkinum hevur gjørt eitt 
gott arbeiði fyri at fáa hesa 
avtaluna í hús sigur Holger 
Lavesen, sum eisini heldur 
tað vera áhugavert at merkja 
sær. at tey fimm feløgini í 
samtakinum umboða fimm 
ymisk lond. At hava fingið 
sjálvt vertslandið við í sam- 
takið kann bara vera gott 
leggur hann aftrat.

Holger Lavesen undir- 
strikar, at teir við hesum 
samstarvi við eitt føroyskt 
felag ikki hava ætlað sær at 
fáa nakrar fyrimunir í eini 
útbjóðing. -Vit hava gjørt 
okkum greitt, at hetta má 
ikki skiljast sum ein roynd 
at fáa fyrimunir. Alt eigur 
at fara fram eftir bókini, 
eisini ein útbjóðing.

Ym sar sk ipan ir
Kamma Strand. leiðari av 
informatiónstænastuni hjá 
Norsk Hydro er eisini fegin 
um samstarvið og undir- 
strikar somuleiðis. at her er

talan um eina kommerci- 
ella avtalu.

Nú Noreg hevur nógvar 
royndir viðvíkjandi við 
almennum og hálvalmenn- 
um oljufeløgum spurdu vit 
Kamma Strand, um før- 
oyingar eisini áttu at havt 
eitt alment oljfelag, sum 
kundi tryggjað, at landið er 
við í øtlum lisensum og har- 
við fylgt tí norska modell- 
inum?

-Tað er ikki upp til okkum 
at siga, hvussu tit skulu gera 
hetta. Ymisk lond brúka 
ymsar skipanir fyri at fáa 
íut í oljuvinninginum eitt nú 
gjøgnum almenn oljufeløg, 
gjøgnum skatta- og av- 
gjaldsskipanir osfr. Skuldi 
The Faroes Partnership 
samtakið ikki funnið olju, 
so vilja Føroyar kortini fáa 
nakað burtur úr er olja í 
undirgrundini. Honvísirá, 
at norski staturin mátti 
brúka stórar upphæddir fyri 
at vera við í leitingini. Og 
tað gingu nógv ár. áðrenn 
hetta gav nakað úrslit. 
Spumingurin er so um tað 
er rætt í einum og øllum at 
samanbera norsk og føroysk 
viðurskifti. Tað kann vera 
gott at gera brúk av norsk- 
um royndum í einum føri, 
meðan tað í einum øðnim 
føri er betur at gera sínar 
egnu royndir og skipanir 
leggur hon aftrat.

Fø ro yskar vørur og 
tæ n astur
Michael Welland frá Lasmo 
krógvar heldur ikki. at før- 
oyska luttøkan í samtak- 
inum hevur stóran týdning. 
-Eg haldi vit við hesum stigi 
av røttum kunnu kalla 
okkum ..The Faroes Part- 
nership". Vit eru ikki ovur- 
siór oljufeløg men arbeiða

øll í altjóða oljuvinnuni og 
vit em fegin um, at vit hava 
fingið eitt føroyskt felag við 
í arbeiðið. Tað var soleiðis 
Lasmo byrjaði fyri 25 ámm 
síðani, og vónandi síggja vit 
eitt stórt og gott føroyskt 
oljufelag um ikki um 25 ár 
so væl fyrr.

Vit spurdu Michael Wel- 
land. um samtakið ikki er 
meira bundið til at brúka 
føroyska arbeiðsmegi og 
vømr, tá farið verður undir 
oljuboring, nú teir hava ein 
stóran part av føroyska 
vinnulívinum við í sam- 
takinum!

-Hetta er nakað vit leggja 
stóran dent á, men tað em 
onnur feløg. sum gera ar- 
beiðið fyri okkum. Vit fara 
tó at gera okkara ítarsta fyri. 
at borifeløgini og aðrar 
fyritøkur, sum verða við í 
arbeiðinum her, hyggja eft- 
ir. hvat føroyingar eru førir 
fyri at lata av bæði vørum 
og tænastum.

Hvat viðvíkur óttanum 
frá øðmm oljufeløgum. sum 
ikki hava føroysk oljufeløg 
sum samstarvspartnarar. 
fyri at The Faroes Partner- 
ship skal fáa framíhjárætt í 
eini útbjóðing sigur Mic- 
hael Welland frá Lasmo. at 
tað hevði komið sera óvart 
á The Faroes Partnership. 
um teir skuldu ftngið nakrar 
fyrimunir í eini útbjóðing av 
tí orsøk. -Hetta er avgjørt 
ikki nakað, sum vit rokna 
við. Hann heldur føroyska 
luttokan er av týdningi fyri 
at skilja føroyska vinnu- og 
handilslívið betur og liva 
upp til navnið á samtak- 
inum.

Hann vísir annars manna- 
gongdina á Falklandsoyggj- 
unum. har íbúgvararnir 
nettup settu pengar í privat

oljufelag, sum hevur verið 
við í leitingini. At arbeiða 
saman í bólkum á henda 
hátt er besti og bfligasti mát- 
in. Tú savnar kreftimar og 
vitanina og harvið eisini 
vágina á einum stað.

Michael Welland við- 
gongur annars, at teir em

við at gerast ótolnir. nú 
útbjóðingin dregur út. -Eg 
haldi tað er rætt at siga. at 
vit øli em ótolin. Vit hava 
gjørt eitt stórt arbeiði. sum 
vit vilja sleppa at halda fram 
við. Men vit ásanna og 
skiija. at her em avbjóð- 
ingar. sum føroyingar vilja

Tú avtalan vard 
undirskrivað íýamu viku. 

Mynd Jens K Vang

hava uppá pláss. soleiðis at 
ein útbjóðing verður gjørd 
út frá teimum bestu for- 
treytunum.

Johan Mortensen og Ben Araho. sum báðir arheida á skrivstovuni hjá The Faroes 
Partnership í  Havn. Mynd Jens K. Vang

Ein góð byrjan
-Sjálvur haldi eg, at bert eitt slíkt felag, sum hevur so 

stóran part av føroyska vinnulívinum við sær, hevur 
møguleika at sæta sær í  hesi krevjandi vinnu.

J an  M U ller

Hóast fyrsta útbjóðingin á 
føroyskum øki neyvan 
verður latin upp fyrr enn 
seint í hesum árinum og 
verulig boring ikki byrjar 
fyrr enn um 1-2 ár. so hava 
nokur útlendsk oljufeløg 
kortini mett. at tað er um- 
ráðandi a« hava skrivstovu 
í Føroyum. Fyrsta felagið at 
lata upp skrivstovu var Saga 
Petroleum. og síðani kom 
Amerada Hess. sum opera- 
tørur fyri The Faroes Part- 
nership samtakið.

Tá avtala varð tindirskriv- 
að millum hetta útlendska 
samtakið og føroy ska olju- 
felagið Atlants Kolvelni 
herfyri legði kanningar- 
stjórin í Amerada Hess, Ric- 
hard Hardniann dent á týdn- 
tngin, sum nettup skrivstova 
teirra í Havn hev ði havt fyri 
av taluna við føroyska olju- 
telagið.

í dag starvast trý fólk á 
skrivstovuni. Eitt teirra er 
Johan Mortensen. Líka síð- 
ani hann var við til at stovna 
Føroya Oljuídnað hevur 
hann lagt stóran dent á týdn- 
ingin at fáa føroyskt \ innu- 
lí\ við í eina komandi olju-

vinnu. Hann er sera fegin 
um. at Atlants Kolvetni nú 
av álvara hevur tikið stig til 
at verða partur av altjóða 
oljuvinnuni. -Sjálvur haldi 
eg, at bert eitt slíkt felag. 
sum hev ur so stóran part av 
føroyska vinnulívinum \ið 
sær. hevur møguleika at 
sæta sær í hesi krevjandi 
vinnu.

Hann sigur seg eisini 
verða sannførdan um. at At- 
lantic Petroleum sum tíðin 
líðir. fer at kunna arbeiða 
innan oljuvinnu aðrastaðni 
í heiminum. Norðmenn 
hava víst. at tað ber til. so 
hví skulu vit ikki eisini 
megna hetta spyr hann.

Johan Mortensen vónar 
at hava eitt stón tal av før- 
oyingum við. tá sett verður 
á at bora á landgrunninum. 
Nú er umráðandi. ai tíðar- 
ætlanin heldur og fyrsta út- 
bjóðingarumfar íkki verður 
meira seinkað.

Johan Mortensen, sum 
he\ ur arbeitt sum fiskasølu- 
maður alt sítt lív. men sum 
nú hevur valt oljubransjuna 
ístaðin. er eisini fegin um 
ta gongd, sum \ it eru \ itni 
til í foroyska samfelagiium 
í lotuni.

-Eingin ivi er í í mínum 
hugaheiini. at fiskivinnan er 
og verður okkara framtíðar 
hovuðsv inna. Tað er henni 
v it skula Ii\a av í øld eftir 
old. Men \ it hava torv á at 
hava onnur bein at standa á 
eisini. og her haldi eg. at 
m.a. oijuvianan kann \era 
eitt teirra.

Johan Mortensen vtsir 
annars til gongdina í No- 
regi. har nettup fiskivinna 
og olju\ inna ha\ a megnað 
at liva lið um lið. og har 
inntokurnar frá eitt nú 
oljuvinnuni hava verið \ið  
til at menna fiskivinnuna

Hann heldur tað vera 
rætt. at \  it fyrireika okkum 
sohvørt til hesa nýggju 
vinnu og heldur tað \era 
sera áhugavert at síggja , t 
teir fvrstu føroyingarmr 
ha\a tikið prógv sum b> 
arar t Foroyum.

Johan Mcwtensen \ ísii 
at tað erða hesir un . 
menninii og teirra liL. 
sum koma at mynd.i ' 
oysku oiiuvinnuna. -Hg . o 
persónl'ga sera fegin um. 
ungir menn \ísa hes;
\ innu ans og havaáræði 
at fara tii \erka.


