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OLJUFLUTNINGURINNANOYGGJA í 40 ÁR
Havt samrødur og lagt til rættis: Poul S. Nybo

Romandi hósdag, I. august, eru liðin 40 ár síðan fyrsta oljutanga- 
skipið kom i tann føroyska skipaílotan. Tað var tangabáturin »Esso 
Soldarfjørð«, sum 1. august 1951 á fyrsta sinni kom á Havnina. 
Handilspartafelagið ESSO læt hann byggja í Husum í Norðurtvsk- 
landi. Esmar Fuglø var ta stjóri í Esso, og sjálvur førdi hann Esso 
Søldarfjørð til Føroya. Tjúkt var í mjørka tá teir komu. Teir fíngu 
landkenning á Borðuni og settu so kós móti Havnini, men ólukkutíð 
-  skipið sigldi á land á Glyvursnesi; tað slapp tó av aftur sjálvt. Farið 
varð á Skála at bøta skaðan, sum stevnið hevði fíngið.

Esso Søldarfjørð varð settur i innanovggjasigling við olju. Navnið 
Esso Søldarfjørð fekk skipið eftir teirri oljugoymsluni, sum tá var
nogv tann størsta í Føroyum, og sum nógv tær størstu oljunøgdirnar 
vórðu fluttar frá -  nevniliga goymsluni í Søldarfírði. Hóast Tórs- 
havn á hekkuni var merkt sum heimstaður Esso Søldarfjarðar, so 
vóru havnarumstøðurnar í Havn so vánaligar tá, at Skálafjørðurin 
gjørdist tann veruligi heimstaðurin. Og har liggur tangabáturin 
(Nú »Stathav« hjá Statoil) tá hann ikki er í sigling. »Kvso SMldarfjt»rA« rovndartur 1951 undir týskum flaKgi.

Søren Christiansen, stjóri í Statoil:

Norðsjógvurin tøkar olju- 
keldur alla næstu øldina
Tci(\ sum longu er funnið og taðy sum vcentandi verðurfunn- 
u% er nóg mikið til norðurlond -  og heiltfitt verður til avlops at 
Jlyta út til onnur lond.
Tann l.juli 1986 keypti al- 
menna norska oljupartafel- 
agiA Statoil taA danvka Esso 
frá Exvon Corporatton í 
USA Árið fyn hovdu tetr 
keypt Esso í Svoríki

TaA kenda F.sso-merkið 
við sinum reyða og hláa liti 
varð skift um við tað nýggja 
dropamerkið hja Statoil 
allastaðm - á oijustøðum, á 
tangabilum. bygmngum 
o.s.fr.

Eismi oljutangabátunn 
»Esso Føroyar«, ið bygdur 
var a Tórshavnar Skipa- 
smiðju í 1972, skifti navn 
og lit Hann kom at eita 
»Stathav« og varð málaður 
við dimmbláa eyðkennisliti 
oljufelagsins.

Og Soren Chnstiansen 
£)ørdist stjóri hjá Pf. Statoil, 
Foroyar I sambandi við, at 
liðin eru 40 ár síðan fyrsti 
oljutangabatunn stevndi 
inn á Havmna - Esso Søld- 
arfjorð. ið Esso átti - hava 
vit skift orð við hann um 
ymsi viðurskifti innan olju- 
vinnuna.

Eftir at Irak fy n  skjótt 
einum úri sióun hersetti 
Kuwail og eftir at sameiruia 
hermegm við USA á odda 
leyp á Irak til tess at loysa 
Kuwait aftur, valdaói ikki 
sørt a\' ófru)i á otjumarknar) 
inum Í hvønn mun ávirkaóu 
hesi vu)urskifti føroyska 
oljusølu ?

Prísirmr vóru nakað 
høgir meðan sjálvt kríggið 
var. men beinan vegin 
kríggið var av, fullu teir 
rættiliga nógv og hava -ein- 
astu tríggjar mánaðirnar 
verið rættiliga støðugir; 
munandi lægri enn í t. d 
mars mánaði.

Soren Christiansen sigur. 
at hetta við hogum oljuprís- 
um, tá ófriður ella kríggj er í 
londum, har olja verður 
framleidd, mest er psyko- 
logi, tí oljugoymslurnar í 
Europa vóru á tremur

Og tá talað verður um 
psykologi, verður sam- 
stundis víst á vandan at vera 
í uppisetri við olju. Tí liggur 
í allan hóttan ein tilráðing

um at spara. skuldi oljan 
gmgtð undan

-  Men hinvegm eru tað 
teir. sum vilja gera sær dælt

ur stoðuni og ætla at vinna 
nogvan pening eftir stuttari 
tið. sigur Søren Christian- 
sen og vísir á eitt gott domi

um. hvussu litið fólk hugsa 
seg um í trongstøðu:

Tíðliga í summar var 
verkfall; fólk keyptu stórar
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nogdir av bensini í dunkar 
at hava at taka til.og úrslitið 
varð. at bensin var uppsell í 
flcirí dagar; hovdu fólk 
keypt bensin sum vanligt, 
hevði eingin verið í uppi- 
setri nteðan verkfall var Og 
enn i dag hava rnong tullar 
dunkar heima hjá sær, ið eru 
púra óneyðugir.

Mt-nninK
I mong ar hevði Esso havt 
ætlamr um at taka seg úr 
Danntark og Svøríki. Og 
hetta nterkti arbciðsháttin 
hjá feløgunum. Næstan 
ongai ílogur vórðu jyordar í 
Danmark og Svoriki sein- 
astu árini.

Heilt øðrvísi varð tá Stat- 
oil tók um endun Fyrstu 
árint eftir ikomu sína í 1972 
pumpaði Statoil næsta bara 
olju upp úr jørðini í dag er 
felagið við í ollunt olju- og 
gassidnaði - frá leitan. 
framleiðslu. Ilutningi til 
reinsiverk og detailsolu. 
Mesta solan er í Utnyrð- 
ingsevropa, nten eisini í 
Afrika. Landsynningsasia. 
Kina og Norðuranterika 
tekur felagið lut í leitan. 
framleiðslu og solu.

Statoil puntpar í dag 
einar 40 milliónir tons av 
ráolju upp úr Norðsjónum 
um árið av oljuleiðum sum 
Statfjord og Gullfaks. Men 
bara i ti norska partinum av 
Norðsjónum verður víst á 
olju og gass svarandi til 
einar 5 milliardir rúm- 
metrar av oljueindum.

Statoil er í dag ein hin 
storsti framleiðarin av rá- 
olju í Norðsjónunt. Megin- 
parturin av oljuni verður 
framvegis seldur altjóða 
keyparum við langtiðarsátt- 
rnalunt. Tað mesta verður 
selt i londunum í Útnyrð- 
ingsevropu, men tann stóri 
amcrikanski marknaðunn 
fær alsamt storri týdning.

Ein nýggjur ráoljutermi- 
nalur í Mongstad, haðan 
eisini Foroyar hava flngið 
oljuúrdráttir, veitir Statoil 
eina liðiligari skipan í um- 
setninginum av ráolju. í dag 
verður at kalla oll ráoljan 
hjá Statoil fermd beinleiðis í 
tangaskip frá lastaboyum 
úli á oljuleiðunum. Skipini 
sigla aftur og fram millum 
havmrnar í F.vropu og olju- 
pallarnar úti í Norðsjónum 
Og nú verður eisini meira 
selt á fremmandum markn- 
aðum, m. a. í USA av tí at 
reinsiverkið í Mongstad er 
víðkað.

Men Statoil var ikki bert 
hugað at vera ráoljulever- 
andorur - flnna olju og taka 
hana upp Tá felagið keypti 
Flsso í Danmark og Svoríki 
miðskeiðis áttatiárini, vaks 
marknaðarroktin á smá- 
solumarknaðinum - bensin.

diesel og brenniolja - sum 
Statoil frammanundan átti 
við olju- og bensinfelagnum 
Norol í Noregi. munandi

Kt-ldurnar nøkta tørv- 
in langt inn í næstu øld
Eitt nýtt felag er sum heild 
meira ágrýtið enn eitt eldri 
felag. Týðuligt var. at Esso 
vildi sleppa sær burtur sein- 
aslu árini áðrenn Statoil tók 
um endan.

Seinastu ánni hevði Esso 
ameríkanskar stjórar.
Ongar nýggjar ílogur vórðu 
gjordar Bert sparast. Og tað 
darvaði sølum. So komu

boðini í 1986 um, at Esso 
var selt og at Statoil hevði 
keypt. Og tá kom broyting í 
beinanveg. Tað vísti seg. at 
Statoil var virkið felag við 
miðvísum solupolitikki fyri 
eyga.

At kalla oll oljan, seld 
verður í Føroyum, kemur úr 
Norðsjónum - bæði tann 
Statoil flytur inn og tann, 
hini oljufelogini flyta inn. 
Og nóg mikið er av olju í 
Norðsjónum mong ár inn í 
21. old.

Soren Christiansen vísir 
á, at í 1980 varð sagt, við tí 
kunnleika, ein hevði um 
oljukeldumar í Norðsjónum 
tá, at nóg mikið var av olju 
20 ár fram í tíðina, men tá 
vit so koma til 1990, verður 
aftur sagt, at keldur eru, 
sum nokta torvin 20-25 ár 
fram í tíðina.

-  Tað verður leitað og 
funnið. Vit hava kanska olju 
30-40 ár aftrat úr teimum 
keldum, vit beint nú hava 
kunnlcika um, sigur hann.

Flutningurin
Fyrr vóru bert tvey oljufelog 
f Foroyum, Esso og Shell, 
suni seldu brenniolju. Seinni 
er Oljufelagið Foroyar 
komið aftrat.

Soren Christiansen sigur, 
at Statoil í 1990 hevði 
mestu søluna av bæði gass-

olju og bensini. Ein táttur, ið 
vigar rættiliga nógv, tá 
marknaðimir verða bt>mir 
saman. er tungoljan til SEV.

- Hvussu nøktu tit kurtda- 
tøn in  kring landu)?

-  Vit hava goymslur 
ymsastaðni knng landið. 
Stórar goymslur í Havn, 
Soldartirði og í Sorvági. I 
lotuni byggja vit stóra 
goymslu á Tvoroyri. sum 
verður liðug um ársskiftið.! 
Nólsoy. Vági. Vestmanna 
og í Fuglaflrði hava vit 
minni tangar. í Klaksvik og 
í Hvannasundi hava vit eis- 
ini havt tangar í Klaksvfk 
eru okkara niðurlagdir, tí
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har noktar Shell oljutorvin.
-  Aðrastaðni verður olja 

flutt við tangabilum. Bilfor- 
arar, sum sjálvir eiga bilar- 
nar, hava flutt oljuna fýri 
okkum. I Havn, Soldarfirði 
og Sorvági hevur Statoil 
sínar egnu bilar og bilforar- 
ar.

-  Og so hava vit olju- 
tangabátin »Stathav« í inn- 
anoyggjasigling. Ein hov- 
uðsuppgávan hjá bátinum 
er eisini at bunkra skip. 
Tørvurin at flyta olju til 
goymslumar minkar so 
hvort stóru goymslumar 
verða útbygdar og vega- 
samband kemur millum 
einstoku plássini.

- Men støðugt er neyðugt 
at flyta olju til útoyggjamar 
og á vitaplássini, sigur Sør- 
en Christiansen.

Dagliga
Oljuna fær Statoil til Foroya 
við stórum tangaskipum, á 
goymslurnar í Havn, Søld- 
arfirði og í Sorvági. Og um 
eitt ár kann goymslan á 
Tvøroyri eisini taka ímóti. 
Skipini sigla uml. 3. hvørja 
viku við 6000 tonsum av 
olju og bensini.

Tað kostar 260 $ tonsið 
at flyta oljuna inn. Uttan 
oljugjald kostar liturin kr. 
1,63, við oljugjaldi 2,25 kr 
Oljugjaldið er skiftandi.

Lagar seg eftir oljuprís- 
inum. Dýrari oljan er. lægn 
er oljugjaldið Aðrastaðni, 
eitt nú í Danmark. er olju- 
gjaldið fast.

28 tólk eru í føstum starvi 
hjá Statoil. Síðan eru 10 bil- 
forarar, 5-6, sum reinsa 
oljufýnngar og tætt tilknýti 
er at oljuservicestoðunum, 
men tað eru pnvatpersónar, 
sum reka tær. Statoil hevur 
sáttmála við hesar um at 
lala pumpur. skilti og ynisar 
vørur al selja

1 íðirnar merkjast
- Fólk hava i dag minni av

tøkurn peningi enn fyri trim - 
urn árum síóan. Hvussu 
gongst at gjalda otju og tcen- 
astu ?

-  Jú, vit mcrkja sanniliga, 
at tað stendur á hjá fólki at 
fáa endarnar at røkka. Tað 
er líkasum fólk flngu ein 
skelk í juli 1989 tá bundna 
tvungna uppspanngin varð 
sett í gildi. Eftir tað merktu 
vit týðuliga, at tað leið long 
tíð inntil tólk hovdu regu- 
lerað brúkið samsvarandi 
inntokunum, men í dag 
haldi eg. at fólk prioritera 
oðrvísi - tey seta neyðuga 
peningin av til olju, streym 
og telefon, so eg haldi ikki, 
at vit sum heild hava nógv 
størri trupulleikar at fáa 
pengar inn enn áður, sigur 
Søren Christiansen.

Gjalda fólk ikki. er lætt 
hjá TFL, SEV og oljufeløg- 
unum at skrúva fýri. Og 
hetta vilja tey flestu ikki, tí 
tey kunnu ikki vera telefon, 
streym og hita fyri uttan. So 
má ein ferð til Mallorca 
heldur bíða.

-  Annars ber til at gera 
gjaldsavtalur við okkum, 
um fólk hava trupult við at 
gjalda. Tað er altíð best fyri 
allar partar at tala um við- 
urskiftini heldur enn at 
senda áminningar og at lata 
eina inkassosak spyrjast 
burturúr, sigur Soren Chri- 
stiansen.
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