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-------------------------Høvdingar hittast í
Tinganesi, danski
stórreiAarin M ærsk McKinney Møller og Anfínn
Kallsberu. løgmaður

Myndin í neðra: Mærsk
Mc-Kinney Møller vitjar
umborA á NorAslýsinum

Løgmaður við Mærskreiðaran:
skráset bláu skipini í Føroyum
Ord og myndir:
Jan Mtiller

/

Herfyri vitjaAi 85 ára gamti
danski vinnub'vsmaðurin og
stónreiðarin Mærsk McKinney Møller í Føroyum.
Hetta var hansara fyrsta
vítjan her. Undir vitjanini.
sum var privat. nýtti hann
tó eisini høvi at hitta umboð
fyri føroyskt vinnulív. skúlar og landsins hægstu
leiðslu.
Mærsk Mc Kinney Møller var avgjørdur. tá vit bóðu
um eina samrøðu. Hann
gevur ikki interviews. Men
hvat fekk so Anfinn
Kallsberg. løgmaður. burtur
úr vitjan Mærsk í Tinganesi
- hvat tosaðu teir báðir um.
sum kundi havt almennan
áhuga!
Anfinn Kallsberg. sum
ikki hevur hitt danska stórreiðaran áður, heldur fyri.
at hetta var ein mikið áhugaverd løta. og var maðunn bæði vísur og frískur.
Hann vísti seg at vera sera
væl inni í øllum tingum. tað
var ótrúligt. sum tað svingaði skjótt leggur løgmaður
aftrat.
Vit tosaðu ikki um nakað
einvíst sum so. Hann spurdi
sera konkret. um teir vórðu
til fortreð í Føroyum Síðaní
spurdi hann. um tað var
nakað teir kundu gera í Føroyum. Har vísti eg á sum

einasta ítøkiliga mál, at vit
høvdu eina FAS-skipan, og
at vit høvdu einki ímóti, at
tey bláu skípini við teimum
hvítu stjómunum. um høvi
beyðst. kanska eisini leitaðu
sær undir hesa skipanina.
Eg sá, at hetta varð noterað.
Løgmaður sigur við Sosialin, at hetta er eitt
áhugavert mál. tí hyggja vit
eftir nógvum øðrum londum, so liva tey m.a. av altjóða
skipaferðslu og
bankavirksemi og vísir m.a.
til oynna Man. -Tað hevði
verið ein góð reklama fyri
eina skipan sum ta føroysku. um skip frá einum
so viðurkendum og stórum
reiðaríi kanska eisini vórðu
skrásett í hesi skipan.
Løgmaður nam sjálvur
við spumingin um oljuna.
Mærsk Kc-Kinney helt fyri,
at vit føroyingar skulu ikki
vænta okkum nakað serligt
av oljuni tey nógvu fyrstu
árini. og tók hann sum
dømi. at danska stjómin í
1982 tok nøkur av økjunum
frá AP Møller í Norðsjónum. Ikki fyrr enn í ár er
nakað komið aftur til statskassan frá teimum økjunum. Tvs. at tað gingu
meira enn 18 ár.
Løgmaður sigur, at
danski stórvinnulívsmaðurin var ógvuliga varin í
sambandi við oljuna. -Eg
vísti á, at hetta var eitt lítið

samfelag. og at bara tað at
leitivirksemi fór í gongd.
kundi fáa sjónliga ávirkan
á samfelagið.
Danski gesturin. sum
sjálvur eigur eitt stórt
oljufelag, ,,Mærsk Olie og
Gas“ helt fyri. at Føroyar
eiga ikki at leypa fram av í
hesum máli, men heldur

fara hóvliga fram. Hann helt
fyri, at varð ov nógv olja
funnin ov skjótt kundi hetta
geva Føroyum ov nógvan
vind í seglini. og hetta kundi
vera sera vandamikið. Tað
var betur at fara varliga
fram.
Ta stuttu løtu Mærsk McKinney Møller og Anfinn

Kallsberg vóm saman varð
eisini tosað um leyst og fast,
og nýtti løgmaður eisini frá
støðuni í føroyska samfelagnum í dag, og her serstaklig fískivinnuni.
Vit spurdu løgmann. um
hann hevur varhugan av, at
ein slíkur maður sum
Mærsk Mc-Kinney Møller

undir slíkari vitjan umhugsar møguleikan at gera
íløgur í Føroyum?
-Eg veit ikíd, hvussu man
skal siga tað. Hann hevur
so víst áhuga fyri Drelnesprojektinum. Hvussu verður
við tí og øðrum havi eg
ongan møguleika at svara
uppá.
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Føroyar sjónligari
- Fyri nógv donsk virkir hava Føroyar verið at samanborið
við Bomholm ella aðrar danskar oyggjar. Men tann framburður, ið er hendur her á landi, og viljin til sjálvbjargni,
hevur gjørt, at danskar fyritøkur em famar at hyggja at
Føroyum við øðmm eygum. Hetta við oljuni, at vit fingu
undirgmndina, og at markið við Stórabretland nú er greitt,
hevur gjørt, at Føroyar em blivnar sjónligari sigur Hjamar
Djurhuus, fyrrv. Shellstjóri, sum hitti danska stórvinnulívsmannin Mærsk Mc-Kinney Møller herfyri
Jan Miiller
Tá Mærsk Mc-Kinney Møller vitjaði í Føroyuin í famu
viku, vitjaði hann bæði í
Vágurn, í Havn og á Tvøroyri. í Havn var døgurði fyri
innbodnum á Hotel Hafnia.
Millum gestimar var fyrrverandi stjórin í Føroya
Shell, Hjamar Djurhuus.
Vit spurdu Hjamar Djurhuus, hvussu tað var at hitta
mætasta vinnulívsmann í
Danmark, ja, kanska í heiminum.
Hjamar sigur, at bæði
vitjanin og døgurðin hjá
Mærsk Mc-Kinney Møller
vóm privat, so tað er avmarkað, hvat hann hevur at
viðmerkja.
- Hetta er fyrstu ferð eg
havi hitt Mærsk Mc-Kinney
Møller, men sjálvandi hevur
tú gjørt tær eina mynd av
hesum đugnaliga manni,
partvís frá tí. tú hevur lisið
um hann, men eisini frá
kenningum, ið hava staðið
og standa honum nær. I
grundini passaði myndin.
Hann er ein stór persónligheit, ið er sera áhugaverdur
at skifta orð við.
Hjamar Djurhuus heldur
eisini, at Mærsk Mc-Kinney
Møller kendi seg væl her í
Føroyum.
- Ókkara nattúrligi máti
at vera yvirfyri tí fremmanda ger, at tann vitjandi
kennir seg væl. Hjamar
Djurhuus sigur, at Mærsk
Mc-Kinney Møller hevur

eitt ótrúliga gott minni, var
bæði vinsælur og skemtingarsamur at vera saman við.
Á samkomuni á Hotel Hafnia tosaði Mærsk Mc-Kinney Møller um tað samband, pápi hansara hevði
havt við Føroyar, hansara
fløgur í fiskiskip, sum ongantíð høvdu givið nakað
fíggjarligt avkast, og sum
uttan iva vóm gjørd meira
fyri at skapa arbeiði og arbeiðspláss enn fíggjarligan
vinning. Hann minti eisini
á tað samstarv. ið hevði verið ímillum Føroyar og fyritøkuna A. P. Møílerog allar
teir føroyingar. ið gjøgnum
ánni høvdu verið í vinnu hjá
fyritøkuni, og at man altíð
havði havt stórt álit á hesum
monnum. Eisini varð tosað
um sjómansskúlamar her í
Føroyum.
Mærsk Mc-Kinney Møller kærdi seg um, at henda
vitjan ikki var komin í lag
fyri nógvum ámm síðani.
Føroyar sjónligari
- Heldur tú, at Mærsk
Mc-Kinney Møller eftir
hesa vitjan fer at hugsa
um at gera fløgur í
Føroyum?
- Eg haldi, at fyri nógv
donsk virkir hava Føroyar
verið at samanborið við
Bomholm ella aðrar danskar oyggjar. Men tann framburður, ið er hendur her á
landi, og viljin til sjálvbjargni, hevur gjørt, at
danskar fyritøkur em famar

at hyggja at Føroyum við
øðmm eygum. Hetta við
oljuni, at vit fingu undirgmndina, og at markíð við
Stórabretland nú er greitt,
hevur gjørt. at Føroyar em
blivnar sjónligari.
Hjamar Djurhuus heldur
eisini, at tann útviklingur,
sum hevur verið seinastu
árini í samband við vónimar
um eina komandi oljuvinnu.
og at fleiri av heimsins
størstu oljufeløgum hava
sent síni fremstu fólk til
Føroyar, hevur verið við til
at skapa øðrvísi virðing fyri
hesum samfelagnum.
Hjamar Djurhuus leggur
í hesum viðfangi dent á tað
dygdararbeiði, okkara oljufyrisiting hevur gjørt.
Vit spurdu Hjamar Djurhuus, sum í dag umboíðar
bólkin, sum Shell og B P
em í á Føroyaøkinum. um
hann fegin sær eina fyritøku
sum A. P. Møller blíva
meira virkna í Føroyum.
Hann sigur. at tað heldur
hann vera í lagi, men leggur
afturat, sum hann tekur til,
at løgmaður plagar at siga í
samband við oljuvinnu. at
hetta sjálvandi skal vera á
jøvnum føti við onnur virki,
ið ætla at gera fløgur í Føroyum.
Drelnes
Vit spurdu eisini Hjamar
Djurhuus, hvussu tað bar til,
at eitt so stórt virki sum A.P.
Møller. og sum vanliga
hugsar um, hvat lønar seg.

velur Drelnes til útgerðarhavn heldur enn havnir í
miðstaðarøkinum.
sum
kanska máttu verið meira
lønandi.
Hjamar Djurhuus sigur. at
fólk frá dótturfelag hjá A.P.
Møller hava kannað umstøðumar og sær vitandi er
orsøkin til. at Drelnes bleiv
valt, at her er stórt og slætt
uppland. ið er eitt høvuðskrav til eina útgerðarhavn.
og at Drelnes liggur best
fyri i samband við eina

komandi oljuvinnu. Sjálvur
heldur hann. at tað hevur
tydning fyri okkara samfelag, at fíggjarligt virksemi er
so víða um sum møguligt.
og ein størri fløga t.d. í Suðuroy hevur ikki bert tydning
fyri oynna. men fyri alt tað
føroyska samfelagið.

Stórreiðarin Mærsk McKinney Møller umborð á
Norðlysinuni. tá farið
varð ein tú r út í fjørðin.

Mærsk Me-Kinney
saman við tveimum
manningini á
Norðlysinum. Birgir
Enni og Óla Noisøe

