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26.000 litrar av petroleum. 
Somuleiðis á Tvøroyri, í 
Vági, á Sandi, Oyri, Havn 
< eitt sindur støm enn hinir), 
Søldarfir6i. Klaksvík og í 
Fuglafirði So tað vóru 
hentir tangar, ið grivnir 
vórðu upp

So hvørt vegasamhandið 
varð útbygt - við tunnlum, 
vegum og hrúm - varð oljan 
flutt við bili frá goymsl- 
unum á størru plássunum til 
tey smærru plássini.

Men oljuhátinum Fsso 
Søldarfjørð var kortini hrúk 
fyri Esmar Fuglø varð onk- 
untíð spurdur, um Esso 
Søldarfjørð var neyðugur. 
og tá svaraði hann: -»Hann 
er lívæðnn hjá Esso í Før 
oyum.«

Sigldi 21 ár
E.sso Søldarfjørð var í sigl- 
ing fram til 1972, 21 ár. 
Hann var tá nógv slitin og 
eingin framleiddi longur, 
tann motorin, sum í honum 
var, so mangan var trupult 
og leingi at fáa eykalutir

Tosað varð tí um at byggja 
ein nýggjari og støm hát

- Mangar ymsar ætlanir 
vóru, hvussu hesin báturin 
skuldi verða bygdur; á borð- 
inum vóru mangar tekning- 
ar. men úrslitið varð so tann 
bátunn, sum enn siglir. 
»Esso Føroyar«. sum varð 
bygdur á Tórshavnar Skipa- 
smiðju og sjósettur í 1972. 
Og hann hevur roynst ógvu- 
liga væl. Er góður sjóbátur 
og er tann rætti at lcggja at á 
smáplássum við. har at- 
løguviðurskiftini annars 
ikki eru so góð. sigur Otto 
Petersen, skipari.

F̂ sso Eøroyar, sum altso 
nú eitur Stathav, hevur virk- 
að stak væl. Lítið og einki 
tíðarspill hevur verið vegna 
brek. Men sjálvandi skal 
skipið á sleipistøð eina viku 
um ánð, og tá verður siglt 
niðurfyri

Sigldar verða einar 
400-500 lastir um árið, og 
tá so mangir túrar verða 
glørdir. man veðrið ikki al- 
tíð hava verið so gott. Men 
tørvar einum plássi olju, 
verður farið avstað.

Vu hava onkuntíð havt

rætttliga nngar túrar við- 
hvørt, men hava verið 
noyddir at loysa frá landi, 
sjálvt uin onnur skip, sum 
sigla rutu. hava avlýst, sigur 
Otto Petersen og leggur 
aftrat, at eingi óráð kortini 
verða tikin, sum stríða imóti 
røttum. sømiligum sjó- 
mansskapi.

Skdlafjørðurin hin 
nátúrliga havnin
Tá ið Esso Søldarfjørð fór í 
sígling hevði Elsmar Fuglø 
annað at gera enn at vera 
skipan Hann var stjóri og 
skuldi reka søluarbeiði á 
landi. Tí tók Hans Poulsen, 
vanliga nevndur Hans í 
Kovanuni (hevði handil, ið 
æt Kovin), Tórshavn, rætti- 
liga skjótt við sum skipari, 
og førdi bátin fram til 1958, 
tá hann gavst og fór at 
handla. Eftir hann tók John 
Poulsen í Runavík við og í 
1960 gjørdist Otto Petersen 
úr Saltnesi skipari. Vóru 
langir og strævnir túrar, var 
Esmar onkuntíð við at 
hjálpa fyrstu árini.

Otto Petersen greiðir frá, 
at fyrsta árið hann var við 
Esso Søldarfjørð, gjørdu teir 
120 túrar. Og hesir túrar 
vóru øðrvísi tá; tá sigldi bát- 
urin við upp til trimum sløg- 
um av olju í senn, og 
goymslumar vóru nógv 
smærri, so skipið hevði 
mong pláss at fara til við 
hesi einu lastini. Men olju- 
sølan vant nógv uppá seg. í 
1963 varð neyðugt at seta 
ein mann aftrat, Jóhan Kass 
- vanliga nevndur Hanni í 
Kass - av Strondum, ið bæði 
kundi loysa Otto av sum 
skipari og Berint av sum 
motorpassari, tí hann var 
bæði. I 1965 varð ein mo- 
torpassari settur aftrat, 
Hans Karl Saltá úr Saltnesi.

Skálafjørðurin lá mitt í 
landmum og Havnin var tá 
ikki so góð hjá bátinum at 
vera. so hann hevði havn á 
Skálafjørðinum; og tá fólk 
haðani kom at manna hann 
og haraftrat størsta olju- 
goymslan, tann í Søldar 
firði, var har, so var hetta 
tann nátúrliga havnin hjá 
bátinum, sigur Esmar 
Fuglø.

Esmar h'uglø -

Esso Føroyar, hygdur á Tórshavnar Skipasmiðju í 1972.

T ann einasti í danska konga- 
ríkinuni. sum stovnaði olju- 
felag við bert einum eigara

Stovnaði í 1946 »Føroyska Oljusølu«y sum virkaði í trý ár. í
1949 varð hon selá Esso.
E.smar Fuglø var ikki 
okendur við oljuvinnuna ta 
hann tok við sum Esso- 
stjóri i 1949 Sum einasti 
einstaklingur i danska 
kongarikinum stovnaði 
hann sitt egna oljuielag. 

Føroy sk Oljusøla*. i 1946 
Henda søla virkaði í try 

ar Esmar var til sjós alla 
tiðina. so tað nógva arbeiðið 

om at hvila a Sigurdi Hcrg 
hamar. sum var bokhaldari 
og einsamallur atok sær alt 
s*»luarbeiði

Forovsk Oljustda* varð 
seld Ess.)  fyri 5 I 0 ( H K )  kr 
Hetta voru I09f tlein enn 
hon hevði staðið Esman í.

Meðan eg tørdi trolara 
krigsarini. sa eg avgjørt eina 
tramtið i at selja olju. tí tók 
eg avgerð um at stovna 
mina egnu oljusolu Hóast 
eg sigldi, s»> hevði eg ikki 
gtnla sjonatur. so eg hugsaði 
eitt sindur longur tram i tið- 
ina enn bara um lívið a sjo- 
num Serliga ta nyggj skip 
komu til landið. kendi eg 
tað sum eitt kall at ty Igja við 
menningini. sigur Esmar 

í Aberdeen hcvði Esmar 
Euglo hitt umboðsmann fyn 
■ Russian Oil Products* i 

London. eitt felag, sum seldi

F smar Y uglø sigldi øll 
kngsarini. Tað sar hcva tið- 
ina. hann sa tørvin a eini 
føroyskari oljusølu til trvs 
al fylgja við menningini. nu 
all fleiri skip hrendu olju.

russiska olju í Onglandi 
Samtalur við henda mann 
høvdu við sær. at Esmar 
fekk ahuga at royna seg við 
oljusølu I Foroyum og fór 
beinanvegin í holt við at 
byggja nakrar av tetmum 
tangunum. sum enn standa 
uppi

Føroysk Oljusøla flutti 
oljuna inn frá Russian Otl 
PriHlucts Og tangamar selti 
sama felag upp. sum gjordi 
tangamar til bretska her 
valdið í Føroyum Hetta var

eitt felag. sum Shell átti 
tlestu parlabrøvini í. Hesir 
iung.it vórðu settir upp í 
1946

Eftir kriggið vildi Esso 
hava ema broyting i Før- 
oyum. Eelagið hevði havt 
umboð í Føroyum. Valde- 
mar Lúl/en. Tórshavn. inen 
vildi nú hava eitt felag her. 
Um hetta mundið er tað, at 
Esmarer i Keypmannahavn 
í oljuonndum Og oljuum- 
bivðsmenninir har munnu 
hava tingið gott eyga á hon- 
um sum sølumanm, tí ikki 
langt eftir fær hann fjarrit á 
Suðurlandið. har hann fisk- 
aði, við boðum um at koma 
á fund við umboð fy ri Esso í 
Havn 2. mei 1949.

-  Tað lá ógvuliga væl 
fyn. tí hetta var tveir dagar 
áðrenn vit skuldu sigla heim 

við fullan last. Tveir 
stjorar frá Esso komu til 
Føroya at leita sær eftir cin- 
um manni at umlcggja sølu 
teirra her. Og Valdemar 
Lut/en. ið hevði venð um- 
bcKð teirra í Føroyum. vildi 
ikki góðtaka tær treytir. 
sum E ssíi setti, o g  sostatt 
varð eg biðin um at vera 
stjón. Men áðrenn fór eg at 
hitta Valdcmar Lút/en at

vissa meg um. at ongar mis- 
skiljingar skuldu vera okk- 
ara ntillum Men hann sigur 
»Atekur tú tær ikki hasa 
uppgávu.gera að n rtað « So 
tað var i bestu semju okkara 
millum. at eg gjordist Esso- 
stjóri t Føroyum, og hann 
handlaði við okkum alla 
tíðina. sigur Esmar.

l.juli 1949 skuldi Esmar 
taka við sum stjóri, og til 
tess at hann skuldi vera bet- 
ur skikkaður til hesa upp- 
gávu. varð hann sendur til 
Skagen at kunna seg um 
søluarbeiði o. tl . sum 
kravdist innan oljuvinnuna. 
Sigurd Berghamar, ið áður 
hevði starvast sum hók- 
halđan hjá Føroyskan 
Oljusølu. helt fram við 
somu uppgávum hjá Esso.

Stjóri hjá Esso í Føroy um 
var Esmar Fuglø til 1972. 
Eftir hann tók Jákup Kass 
av Strondum við sum stjóri, 
og var tað til 1980. tá hann 
gjørdist sóknarprestur á 
Nesi.

Stathav fekk navn effir norskum flóttafólkahati. ið kom higar undir krfgnum. Navnið ber væl sanian viA navni 
oljufelagsins, Staloil.

Stathav kallaður upp  
eftir flóttafólkabáti
Tá Slatoil yvirtók Esso. 
skifti ult bæði litir og navn - 
Esso til Statoil. Serliga 
mundi henda broyting 
kennast. tá tann so eyðkendi 
oljutangabáturin. Esso Før- 
oyar. skifti navn; hann. sum 
fólk vóru von at siggja fyri 
sund og nes. svartur. hvítur 
og gulur Mcn tá hann kom 
av slcipisløð seint á sumri 
1987 hcvði hann bæði skift 
navn og lit.

Skrokkunn var ikki long- 
ur svartur. nien dintmbláur. 
Skorsteinunn var ikki long- 
ur gulur. men bláur - við 
eyðkenm Statoils, oljudrop- 
anum á. ístaðin fyri gamla 
Esso-merkið. Men brúgvin 
og husið vóru framvegis 
hvít. Hetta var tað cinasta 
eftir av gamla skipinunt - 
og so sjálvandi manningin. 
hon var tann sama.

Ein hin størsta broytingin

»Viðanes« -  fyrsti olju- tangabátur í Føroyum
Hóust taó eru liðin 40 ár sídan Esso Søldarfjørð koni til Føroxa og 
sutn tannfxrsti oljutangabaturin vú) heimstaói í høroxuni fór unilir 
regluligan oljuflutning innanoxggja, so er hetta kortini ikki fxrsta 
far av stnutn slag i høroyutn. Lotigu í tríatiárunum var oljubátur í 
Føroyutn. sutn ió hvussu var ætlaóur til oljuflutning, um hann ikki 
júst kotna at flyta olju -  og hann var enntá bxgdur í  Føroyum.

mundi vera nýggja navnið. 
sum fólk helst ikki mundu 
fara at venja seg við beinan- 
vegin Um upprunan til 
navmð greiðir Otto Peter- 
scn. skipari. soleiðis frá;

Ja, hvat navn skuldi 
skipið hava. nú alt. ið bar á 
bra við Esso skuldi ruddast 
úl Nógv varð tosað aftur og 
tram um hetta; uppskot sum 
t. d. »Statoil Føroyar* (smb. 
Esso Føroyar) vóru frammi, 
men einki var serliga nøkl- 
andi; men so kom tað hug- 
skot; Til Føroya kom ein 
norskur bátur við flóttafólk-

um. sum nevndist »Stat- 
hav«. og hann varð settur í 
sigling millum oyggjamar. 
Hann sigldt ið hvussu er 
millum Havnina og Skála- 
fjørðin. Vit hildu »Stathav« 
vera eitt stutt og snøgt navn, 
sum kundi fella væl saman 
við navmnum. ið oljulelagið 
bar. sigur Otto Petersen.

Undir krígnum komu 
flein norskír batar higar. og 
vórðu teir brúktir at flyta 
bretskar hermenn oyggj- 
anna millum Umframt 
Stathav vóru slikir sum Ju- 
vel, Poppy og Silva.

Stathav/Esso Føroyar er 
72,44 føtur langur. 19,72 
breiður og 8,50 djúpur. er 
merktur 91,78 brutto tons 
og 35,25 netto tons. hevur 
ein 330 hk B&W Alpha 
motor Hann lastar 125 000 
litrar av olju.

Hesin batur var »Viðanes«, 
sum Christian Holm Jacob- 
sen i Havn la*l byggja i 
Klaksvik í 1934 Hann var 
49 lotur langur. 14.6 føtur 
breiður og 7,7 djúpur. var 
mcrktur 32.74 br. tons og 
19.75 netto tons Var bygd- 
ur sum kombineraður 
farma- og ferðafólkabátur 
Uil eim 30 terðandi), og so 
hevði hann oljutangar í 
botninum til oljuflutnmgs 

I fyrslani hevði Viðanes

ein 70 hk. Avansa motor, 
men tá Gunnar Holrn Ja- 
cobsen fór at handla við 
Vølund motorum. fekk 
Viðanes ein tilikan. 90 hk í 
1941 keyptu Højgaards- 
menn i Rituvi'k Viðanes;teir 
tóku motorin úr honum og 
settu hann i »W'illiam Mar- 
tin« Tann. sum staðið hevði 
í »William Martin«, ein 40 
hk Vølund. varð settur í 
Viðanes ístaðin. Viðanes 
varð bygdur uni at sigla til

Bretlands við ísfiski. Eftir 
kríggið varð V'iðanes seldur 
til Leirvíkar. har hann varð 
brúktur til útrivður

Chr Holm Jacobsen var 
ein av okkara fremstu 
vinnulívsmonnum Hann 
hevði oljusøluna hjá Shell, 
og til tess at slcppa frá 
nógva baksinum við 
tunnum. var ætlanin at 
brúka Viðanes at bunkra 
skipini við. Men henda 
ætlan kom ongantíð reiði-

V iAanes

liga í lag. bæði tí, at tangar- 
nir vóru ov smáir og at 
pumpurnar ikki virkaðu

nóg væl.
Tí varð Viðanes mest 

nýttur at loysa mjólkarbátin

»Trónd« og aðrar av, ta 
ólag var ella teir vóru á 
sleipistøð Stathav viA olju á Kirkju.


