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Gongur sum smurt
Tá vit báðir Kalmar 
snaraðu inn á 
parkeringsøkið 
uttanfyri skúlaheimið 
við Marknagilsvegin, 
og bilurin hevði ringt 
við at halda sær á 
vegnum í hálkuni, 
kundi eg ikki lata 
vera at hugsa um 
tað oljuhála boripalls* 
dekkið. teir seks 
menninir, sum í dag 
skuldu fáa boriprógv. 
møguliga fóru at 
arbeiða á

L k if  L á a d a i . _____

“Heads down
Deksleiðarin skrálar seg 

hásan, fyri at eisini Trónd- 
ur Ravnsfjall skal hoyra 
ávaringina, tá ið stora 
otjupípan kemur sendandi 
í luflini umborð a Faroe I. 
bert fáar sentimetrar frá 
høvdunum á teimum tó!v 
monnunuin. sum hendan 
kalda vetrardag hava vakt 
umlxirð á fyrsta serfør- 
oyska oljuhoripnllinum. 
Árið er 2003, malið er 
enskt, tí tað eru ikki bert 
føroyingar, suin arbeiða 
umborð á føroyska olju- 
flagskipinum. Bert fvra ar 
eru liðin, síðani Trondur 
hin 13. januar, sum fyrsti 
førovingur, so errin tók 
imóti boriprovnum fra ta 
verandi landsstýrismanni i 
undirvísingarmálum. Sig- 
nari a Brúnni. Nógv er hent 
síðani ta, tí á boriskeiðnum 
høvdu teir fimm lauararnir 
ávarað teir tiggju na*m- 
ingamar: »Tað ganga nog\ 
ár. áðrenn tit sleppa at 
royna tykkum a einum før- 
oyskum oljupalli um tac) 
er tað, sum tit ætla at bru- 
ka hetta sjevvikurs skeiðið 
til ••

Hetta kundi verið støðan 
hja unga føruyinginum, 
Tróndi Ravnsfjall, um 
nøkur ar. í hvussu so er. 
segði hann ma*r eftir hand 
anina, at hann nú fór at 
leita sær eftir einum kjansi 
á onkrum utlendskum 
boripalli. ’ Helst í Norra, ti 
har em umstøðurnar ht'st, 
men eg havi ein dreym um 
at koma at arbeiða á einum 
føroyskum palli fyrr i'lla 
aeinni«.

K in  s ø g u lig u r  
d a g u r
Vit høvdu fíngið at vita, at 
kaffi og kransakøkur stóðu 
a borinuin. Klaus Reistrup, 
sum er leiðari a oijuút- 
búgvingarsamtakinum, 
segði mær tað i telefnnini 
mánadagin og legði la*ð- 
andi afturat:

•Vit niugu g«?ra okkurt 
fyri at lokka tykkum 

I,okkingin riggaði, tí 
klokkan halvgum ellivu 
vóm eini 40 folk samlað i 
kantinuni i skulaheim-in

Tróndur Ravnsfjall var fyrsti furoyingur, sum fekk 
oljuhoriprogv i Føroyum. llann og fímm aórir fingu 
i gjar handað progvið, ið gevur teimum loyvi at 
arbeiða umhorð á norskuin horipallum, sum hava 
tey hurðastu krov innan vinnuna m »«<i iCtimar

um. Harvóru sjalvaiuh teir 
seks næmingarnir ella tað 
hildu vit. Tað visti sc*g. at 
teir vóm liert fvra. ti tv»*ir 
teirra, Kenneth og Ken 
neth, vóru famir til skips 
Hesir fýra ungu menninir 
stoðu mitt i ollum rokan- 
um, og eyguni u tcámum 
leitaðu runt í kmtinuni 
Har stendur Kyðim. lands- 
stýrismaður i oljumálum 
har er Signar, hatta er 
hann fra sjonvurpinum. 
hon kemur frá útvarp-in-

Kin vantaði tci. Maðurin, 
sum hevur fíngurin á puls- 
inurn, ta tað snýr seg um 
otøuvinnu ella mangul 
uppá sania i Køroyum: Jan 
Mfttler

Meðan myndamaðurin 
og teir fyra boriføroy 
ingamir stridduøt við at 
faa myndina i kassan, 
stóðu vit trv sum hendan 
d.agin umboðaðu Ijorðu 
statsmagtina, og prátaðu 
um ley.-t og fast.

Hesin dagur stendur 
c*itt sinclur i skugganum a 
tiltakinum hja Th** Faroes
Pártnerhip i gjár«

•Ja, man tað verða lie
vist, at Føn >ya Kolvetni tok
upp samstarvjust i gjar .

Eingin jvarar, ti nu
heudir okkuit Leiðarin a
Tekniska :skúla i Havn
tekur orðið. Hann ei glaður

og stoltur og gevur Klaus 
orðið. Klaus c*r eisini glaður 
og stoltur og gevur siðani 
Signari orðið.

Signar er eisini glaður og 
stoltur. men eitt ,-indur 
varin.

• Hetta er ein søguligur 
dagur kanska ikki ein av 
teimum stóru, men ein av 
teimum, sum flytir mørk', 
sigur hann, andar djupt, 
hyggur upp a teir fýra 
boraramar og helduc fram: 
■ Kftir ollum at døma fer 
oljan at \'erða ein frani- 
tiðarviiuia í Foroyum -.

Dagurin var søguhgur 
tað eru allir, men tað ser- 
merkta við hesum tiltak 
inum var, at hetta er fýrstu 
ferð, at forovingar hava tik- 
ið oljuboriskeið í Føroyum.

Nokur konufolk
Fyra prog\- og fýra hond- 
trýst fra landsstyris-mann- 
iinnn seinni verður lioðið til 
borðs. Kaffiog. ,ja tit vita. 
Køkurnar smakkaðu væl 
øg c*itt havi eg la*rt, siðani 
tað fáll mær i lut at skula 
skriva eitt sindur um olju. 
Tu fa*rt altið okkurt við 
ta*r. ta ið nakað er á vasi. 
Nokur sieppa til Alaska, 
men minni kan eisini gera 
tað. Ein penn, ein leikubil 
ella ein stóran butf á 
onkrari goðari matstovu.

Tað var Signar á Brunni, sum handaði foroyskt/norsku boriprogvini i 
kantinuni á Skúlaheiniinum við Marknagilsvegin M.vmi Kalmar

Olj u utbúgvi ngarsamtak ið 
roynir eisini at spæla víð 
Kransakøkur og kaffi 
ukkurát passahgt

Nú hava tit hitt Trónda 
Ravnfjall, Kenncáh og Ken 
neth, men har vóru eisini 
aðnr hendan dagin i jan- 
uar. Hinir tríggir Mami S. 
Dam, Vagn Jacobsen og 
Kyðbjøm Thomsen fingu 
eisini prógv handað. men 
Tróndur var altso tann 
fyrsti, sjálvt um tað ikki 
beinleiðis hevur nakað at 
siga, sigi eg, sum bert 
minnist tann eina mannin, 
sum hevur verið a inan- 
anum, Armstrong.

Ta ið tað er evdnast mær 
at hála Trónda til viks eftir 
handanina, tykist tað, sum 
at hann slappar meira av. 
Nu er tað ringasta av. 
Skeiðið er liðugt, prog\ ið er 
i hondini.

Mc*ðan vit sessast, letur 
hann brævbjálvan upp 
Hvggur eflir próvdømmg- 
ini og smílist varisliga.
Hetta prog\' skal føra meg 

viða •. tvkist tað hann hugs 
ar.

Nei, konufulk kundu 
eisini tikið hetta skeiðið-, 
sigur hann, eftir at eg havi 
spurt hann, um hetta slag 
av arlæiðið bert er fyri 
mannfólk.

-Fyrr voru tað bert stórir 
sterkir menn, sum ar- 
beiddu umborð á boripall 
um, men nu er útgerðin 
somikið framkomin. at tað 
atti at latið seg gjørt hjá 
konufolki at arbeitt har . 
leggur hann afturat.

A llir ætla vídari
Tróndur og hinir mggju, 
sum byrjaclu á boriskeið- 
inum fvn sjey vikum síð- 
ani, voru tó allir av sama 
kvni, nu*n tá ið teir voru 
eina lítla viku í Stavanger, 
sum liður i skeiðnum, sou 
teir konufolk, sum ar- 
lieidđu innan oljuvmnuna 
ikki beinleiðis á ti h.tla 
dekkinum umbord, men i 
kanningarbolkum og 
tflíkum.

■Vit a*tla allir at royna at 
sleppa at arbeiða innan 
oljuvinnun , sigur Tróndur, 
og grc'iðir frá, at manna- 
gongdin er tann, at nu hava 
teir loyvi at søkja arln*iði 
umborð á norskum olju- 
pallum. Eitt litið trygdar- 
skeið afturat, so kann 
farast unihorð. Tad verður 
mynstrað umborð á van- 
ligan hatt, tað vil siga, at 
teir verða settir sum aspi 
rantar, ikki suui lærlingar. 
Hetta hevur vicS sær, at teir 
faa eina hampuliga lon 
beinanvegin. Tá ið teir so 
hava verið igjøgnum aspi- 
rant-skeiðið, er neyðugt at 
fara aftur a skulabonk, um 
teir vilja koma »víðari •

Trondur og hinir hava 
goldið 10.000 krónur fyri 
skeiðið Teir royndu at 
søkja um stuðul til hesa 
utreiðslu, men teir fíngu 
einki játtandi svar. Hetta 
Ijóðar eitt suulur løgið i 
mínum ovrum. Hvi kunnu 
oljufeløgim íkki gjaltla fyri, 
at lørovingar royna at 
fyrireika seg til oljuvinnu? 
Hvat c*ru tev bangin fyri ’ 
Te\ kundi gott spytt tær 
seks ferðir 10.000 krcinur- 
nar i hetta tiltak, ella 
tiggju ferðir hesa upp- 
hædd, um tað var neyðugt. 
Heldur tað, enn at stuðla 
hesum ella hasum itróttar- 
elln mentunartiltakinum. 
Helst ba*ði, ella øll trý, men 
tað er ein onnur søga.

Mc*n oljufeløgini fáa ein 
kjans aflurat, tí um stutta 
tíð samlar Klaus Reistrup 
aftur tropparnar og herjar 
á við enn einum skeiði av 
hesum slag.

• Helst ha*ði í Klaksvík og 
Havn<*

So var liðugt. Vit herja 
avstað aftur við høvdinum, 
hlokkinum og myndatólin- 
um fullum. Hetta var ikki 
so galið, hugsi eg, tí her var 
nakað í oljuvinnuni, sum tú 
skilir. Ikki storar tekniskar 
frágreiðingar um seismisk- 
ar kanningar ella frálan- 
davinnu, sum antin kann 
verða tc*ngd at catering ella 
supply. Nei her er tulan um 
eitt skeið, sum tekur sjey 
vikur, og gevur ta*r loyvi at 
samla rørleidningar á 
dekkinum umlxirð á einum 
horpulli - stutt og greitt!
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