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Eftir »Offshore Europe '91«-rádstevnuna í Aherdeen: 
s

Utlendingar hug at 
snodda hendavegin

Oljun er atgongwnerki inn í  framtíðina. Men tað veldst utn før- 
oyingar sjálvar -  vilja vit e/la ikki. sigurJóhan Mortensen, konsul

Stivliga 60 løroytngar. um 
boðandi landsstyrtð, kom- 
munur. tclog og stovnar. 
voru i tarnu viku a altji>6a 
jiass- og oljuraiVtevnum 
■Ottshorc huropc ldd |.. i 

Aberdcen
Johan Mortcnscn. hrcl- 

skur. konsul i horoyum. var 
ein av stigtakarunum til lor- 
oysku luttokuna Hann sig- 
ur. at hctta v ar ein stak hug- 
vckjandi terð og at avisur 
ahugi er mtllum utlcndingar 
fvri tí sum cr. ella sum kann 
hugsast at vera. i toroysku 
undii grundim

Mcn fyrst av ollum 
vcrður neyðugt við scis- 
miskurn kanmngum og 
royndarboringum og síðan 
at taa greiti tey logfroðiligu 
viðurskiftim við damr um 
ognarrxttin til undirgrund 
og havhotn Tað er har tað 
lcikar a i Uvtum Og al- 
menna stoðan tykist vcra. at 
c in k i skal gerast tyrr enn 
hetta cr greitl Men tað 
rxður um at hcra skjótt at ti 
eltir arslok Idd2 vcrður tað 
ikki Christiansborg. men 
Bruxelles sum við mnara- 
marknaðinum tær allan av- 
gerðarrætt Tað hvílir ti cin 
ó m e t a I i g a stór ahy rgd a 
herðum foroysku scndi- 
nevndarinnar, henni. sum 
tingast við damr um rættm 
til undirgrund og havhotn. 
sigur Jóhan Mortensen

Annars sigur hann. at 
raðstevnan i Aberdeen gav 
til kennar so ómctaliga 
nógvar moguleikar hja for- 
oyingum at gcra scg gald- 
andi innan oljuvinnuna Kitt 
nú her lil at skula foroyingar 
sum navigatorar. maskin- 
meistarar. gcologar gco- 
fysikarar o. s. fr„ o. s. fr 

-  Kg haldi. at toroyska 
umhoðsstovan i Aberdccn 
átti at vcrið munandi ut- 
hygd við tlciri folkum So- 
fus Poulsen, umboðsmaður. 
er einsamallur um uppg-

.lohan Mortt-nsi*ii

vurnar. og tað cr avmarkað. 
hvat ein maður cinsamallur 
maktar. sigur Johan Mor- 
tcnsen.

Hann sigur, at fólk innan 
oljuvinnuna logdu storan 
dcnt a storri samhand loft- 
vcgis millum Koroyar og 
Aherdeen; cisim um Keyp- 
mannahavn. har cinki sam- 
hand cr. Hctta hcvði kanska 
verið cin gtu>ur mogulciki 
hja Atlanlic Airvvays at 
giort scg galdandi Sum cr 
feralt samhand um Amstcr- 
dam clla l.tindon. og tað 
tckur cin hcilan dag at 
koma til Aberdeen Or Kor- 
oyum cru 50 min. at tlúgva

Kin fekk cisini fatan av. 
at foroyingar cru stak væl 
lyddir millum fólkið í Ahcr- 
dccn og at tey tí mcira cnn 
lcgin vilja hava samhand 
v ið okkum

Mcn vit kunnu ikki tosa 
sertosl so lcingi viðurskilt- 
ini við Danmark um rættin 
lil undirgrund og havhotn 
ikki eru grcidd Ahugi er at 
snodda hcnda vegin. Tað 
vcldst um okkum foroying- 
ar. um vit vilja gcva okkum 
i holt við oljuvinnuna ella 
ikki Vit mugu sjálvir gcra 
utlcndingum tað altraktivt 
at lcita higar við tcirra eks- 
pcrtisu. sigur Jóhan Mor- 
tcnscn

Johan Mortcnsen sigur. at 
a raðstcvnuni varð frcgnast 
cftir hiirinemi i Lonra. sum 
fór fram fyrst í áttatiár- 
unum.

Bviraðir vóru 2.3 km mð- 
ur íjorðina. og moguleiki cr 
at leiga citt horitorn úr 
Skotlandi fyri 2(1 mió. kr at 
bora 6 km níður i tlairnar til 
tcss at fáa gjoilari v itan um

raevni
Ahugi er fyri ckspan- 

sjon og vit fáa alla neytSuga 
hjalp úr Brctlandi at byggja 
upp loroyskan oljuidnað. 
sigur Johan Mortcnsen. 
konsul

Hallarklettur er leigaður 
til oljuvmnuna. og fyrstu 
toroysku kavararnir cru ut- 
humr i Brctlandi til at ar- 
hciða innan oljuvinnuna 
Og á einuni av teinium 
storstu supply-batunum hjá 
Mærsk cr skopunmgur 
skipari Vit eru longu s«i 
smatt farin at húgva okkum 

Abcrdcen er citt blóm- 
andi samfelag í dag Vit^,óu 
eingi óheppin hjáárin av 
olju og oljuvirksemi. Oljan 
cr atgongumerki inn í fram 
tíðina, sigur Jóhau Mortctt 
sen. pn

Tutnmas Araho , landsstýrisrnaður:

Eitt veldugt arbeiðspláss
-  Men taó rceður um at hera seg rcvtt at. Annars kollrennir oljuvinnan okkutn.

Saman við Svend Aagc Kl- 
lefsen landsstyrismanni við 
orkumálum umboðaði
Tummas Arabo landsstyris- 
maður við ídnaði. handli og

menning landsstyrið á al 
tjóða ráðstcvnuni í Aber- 
deen

V'it hava hitl Tummas 
Arabo og frcgnast, hvat

hann sum landssty rismaðu 
fckk burturúr fcrðini í Ab- 
erdccn:

Kin gjordist kanska ikki 
so ógvuliga nógv klókari.

mcn cin fckk ávíst innlit í 
hasa vinnuna úr ymsum 
sjónarhornum. Við úr Kor- 
oyum vóru teknikarar og 
umboð fyri I.andsskúlafyri- 
sitingina, sum lingu ncyð- 
ugt innlit frá einum útbúgv- 
ingarligum sjónarhorni. Vit. 
suin umboðaðu landsstýrið, 
royndu at lcggja okkum eft- 
ir at koma í samband við 
lelog og almennar myndug- 
leikar á ymsum stoði til tess 
at fáa oljuvinnuna lýsta so 
væl sunt gjorligt. sigur hann.

Kyrst av ollum royndu 
landsstýrismcnninir at fáa 
kunnleika um. hvor áhugi er 
at koma higar Teir hittu 
amerikanskt oljufelag, sum 
arbeiðir við oljuvinnu á út- 
jaðaraokjum. Men vegna 
tess at tær logfrøðiligu sam- 
ráðingarnar um foroysku 
undirgrundina ikki eru 
greiddar, bar ikki til at 
binda seg til nakað sum 
helst Teir hittu eisini um- 
boð fyri onnur felog, m. a 
eitt franskt felag, ið var 
áhugað at koma higar, um

I

N eyðugt við fyrireiking
Bæði við útbúgvingum og upplæring innan oljuvinnuna. -  l  mráð- 
andi er, at føroyinj*ar sjálvir fáa hesa útbúgving

Jóhanna Hanscn var við a 
altjóða oljuraðstcvnuni 
»Oflshorc-Kuropc ld*Jl«' i 
Ahcrdccn lyrt Maskin- 
mcisiarafelagið

Hon sigur frá. al helta var 
cm ógvuliga spcnnandi og 
lærurík ráðstcvna. sum hon 
fekk ógvuliga nogv burtur- 
úr at vcra við i.

Hon kann ikki siga. hvat 
lað i scinasta cnda lcr at 
fora til. mcn tað var ahuga- 
vcrt.og tcy tlngu sambond. 
sum kunnu byggiast víðari 
á

Fjolbroytt skra
A cim risastórari framsýn- 
ing var nógv at siggja í sam- 
handi við oljuv innuna 

Fyrilestrar vórðu eisini 
hildnir. mcn kanska hovdu

olja fanst. Shell og BP (Brit- 
ish Petroleum) vóru ikki 
áhugað. Tummas sigur. at 
cin fckk varhuga av, at hcsi 
fclog mest vóru sinnað at 
virka við meira tryggum 
ætlanum. Men greitt er. at 
føroyingar cru vælkomnir 
at bjóða tænastur. eru teir 
kappingarforir

Og tey meira almennu 
umboðini fyri bretsku 
stjórnina hava eyguni opin 
við tí. sum hendir vcstan fyri 
Hetland og i tcitnum okjum, 
hartrygg politisk viðurskifti 
eru - og tað verða Foroyar 
mettar at vera. meðan onn- 
urøki sum Sovjet, Irak.Suð- 
urafrika o. s. fr. ikki vera 
tað.

- Talan cr um eina stóra 
vinnu. Spurningurin cr. hvat 
vit makta. Vit vita. at olja er 
hinu megin markið sunnan 
fyri og eyslan fyri okkum. 
Duga vit ikki at bera okkum 
at, kollrennur hcnda vinna 
okkum, gcrst hon veruleiki. 
Mcn vit fingu so evnið betri 
lýst so ein hevur ávíst stoði 
at viðgera tað á í framtíðini, 
sigur Tummas Arabo.

Talan er um eitt veldugt 
arbeiðspláss, mcn Tummas 
væntar ikki, at nokur veru- 
lig oljuvinna spyrst fyri 
okkara viðkomandi hcsu 
mcgin aldaskiltið, tí ncfgvir 
spurningar eru at loysa og 
fáa greiði á fyrst.

Mcn ógvuliga gott 
hevði tað verið, fingu vit 
nokur arbeiðspláss í vinnuni 
og harvið vunnan pening, 
sigurTummas Arabo. pn

hcsir ikki so slóran ahuga 
fvri toroymgarnar

Moguleiki var al siggja. 
hvar boripallar vcrða g|ørd- 
ir. og tiltar til oljuvmnuna í 
hcila likið vcrður gjort - 
Kisini var moglciki at 
slcppa ul a cin horupall

Vitjað varð a hjargmgar- 
stoðum. skipasmiðjum 
o.s.fr. og tað var serliga hesi 
stoðini. ið vorðu vitjað. sum 
voru ahugavcrd

I thuj>>inj> «»g 
upplaTÍng i Skotlandi
Johanna sigur. at hon fckk 
nógv hurturúr ráðstevnuni, 
og cftir hvat hon hevur 
hoyrt. siga tlciri onnur tað 
sama

Tu vart vú) sum urnbot) 
fyri m askm meista rafelayió. 
hvattn áhuga hevur masktn- 
meistarafeiagió fyri olju- 
vinnuni?

Teir cru sjálvandi áhug- 
aðir í at vita. um tað verður 
cin framtíð í hcsi vinnuni. - 
Tí tað cru maskinfólk, sum 
koma til at arbeiða innan 
fyri nógv oki í hcsi vinnuni, 
um hon kemur hendavegin.

Jóhunna Hansen

Teir kunnu fáa útbúgving 
og lærast upp í Skotlandi.

Kisini skal sigast, at nú cr 
nakað av arbciðsloysið 
millum foroyskar niaskin- 
mcistarar.

Um oljuvinnan verðurein 
moguleiki í framtíðini í Kor- 
oyum bcr einki til at siga 
nakað um enn - Ráðini t 
Skotlandi til foroyingar 
vóru at vera varðin, seta seg 
væl inn í tingini, og soleiðis 
vera til reiðar. ta ið tað verð-

ur verðuleiki, um tað vcrður 
veruleiki.

Køroyinj>ar utbunvast
Oljuvinna er bæði i Hct- 
landi og Orknoyggjum. og 
tí kunnu vit læra av tcimum. 
og i ollurn forum sleppa 
undan at gera skeiveikar 
nmaftur. sum teir hava 
gjort

Sum sagt. um oljuvinnan 
verður verulciki. cr cin ann- 
ar spurningur. - mcn tað cr 
ov seint at byrja. tá ið hon cr 
koniin higar.

Kisini er tað avgerandi, at 
tað cru okkara cgnu fólk, 
sum vcrða úthúgvin til hesa 
vinnuna.

Ber ta<) til hjá føroymgum , 
sutn hava fingit) uthuyvmy 
innan oljuvinnuna at fáa  ar- 
Ix’iói t.d. í Skotlandi?

Teir kunnu fáa útbúgving 
har, og moguliga eisini ar- 
beiði. - Tað ber ikki til al 
fara beinleiðis inn at ar- 
beiða í hesi vinnuni.

Tað, sum Maksinmeist- 
arafelagið nú fer at gcra. cr 
at útbyggja víðari tey sam- 
bondini, teir hcvur fingið á 
ráðstevnum.
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ROYN HUGFLOGIÐ!
Hvat er hetta?


