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Droymdi um uttanríkisráðið 
og bleiv føroyskur oljustjóri

L ítid  og nnki e r hent á nfjuøkinum seinasta árid, og ná hevði verid gott, um horá fákta komu a horiiid. Finst otjun, e llu  finst hnn ikki. Tad er spurn 
ingurin , sum H erálvur Joensen v il havu svar uppa. Kanska fser hann svar skjntt, ti nú røkist fýri sen\ju í m arknatra tun i vid B retland

Hann er uppvaksin á Skála, 
rnen var staddur í USA, tá 
iranar í 1979 hersettu 
amerikonsku sendistovuna í 
Teheran. Hoydalar var eitt spæl 
fyri hann, men tá hann fór at 
lesa løgfrøði í Keypmannahavn, 
fann hann útav, at universitetið 
var truplari at syfia. Hann 
ætlaði sær í uttanríkisráðið, 
men fekk starv hjá Statens 
Luftfartsvæsen, áðrenn hann 
kom heim at fyrireika føroyska 
oljuævintýrið. Nú er hann ótolin 
og vónar, at boramir sum 
skjótast verða rendir niður í 
basaltið. Vit fara aftur um 
Herálv Joensen, stjóra á 
Oljumáladeildini

U ni A rge_______________________________

T i tjøldrini komu til Føroya á 
grækarismessu í 1962, varð 

tjóðfijglurin heiðraður sum vant. og 
føroyingur frøddust um, at tað aftur 
var farið at vára.

Tann lítli drongurin, sum hendan 
dagin varð føddur í Kevpmannahavn, 
fekk ikki nógv við av hatiðardáminum. 
Men í dag er hann væl og virðiliga 
komin til mans og fyrireikar vinnuna, 
sum kanska fer at geva tjóðini eitt 
búskaparligt vár í næstu øld.

Hann hovur verið við, síðan førov- 
ingar í 1994 fóru at leggja oljuævintýr- 
ið til rættis. Fyrst sum vanligur løg- 
frøðingur. men tá stjóraskifti skuldi 
vera á Oljufyrisitingini í 1997, bóðu 
ba?ói fráfarandi stjórin og starvsfolkini 
hann søkja. Hann takkaði fvri álitið, 
søkti og fekk starvið.

í dag er hann ótolin. Ikki ti hann av 
lyndi er ein ótolin maður. Hann gevur 
sær góðar stundir, tá hann tosar um 
vinnuna, sum kann fáa milliardimar 
at floyma inn i landið, og hann veipar 
ikki við ørmunum, tá hann greiðir frá 
um boringar, spruttandi oljukeldur og 
knortlutar basaltfláir í ein landsynning 
úr Munkinum.

Men hann er farin at ótolnast, tí nu 
hevði verið gott at fingið hørð fakta á 
borðið.

- Marknatrætan við bretar hevur 
seinkað útviklinginum. Lítið og onki er 
hent tað seinasta árið, ti trætan er ikki 
loyst Skulu vit koma víðari, mugu 
borarnir setast i, tí tað er einasti mátin 
at fáa vissu fyri, um olja er í undir- 
grundini, sigur hann.

Hvussu leingi hann og allir føroy- 
ingar skulu biða eflir avgerandi 
svarinum, er enn ogreitt. Men nógv 
røkist i løtuni fyri eini semju við bretar. 
Og tá markið er avgreitt, verða 
áhugaverdastu økini við Føroyar boðin 
út til oljufeløgini at bora á. So kann 
vera, at spra-nurin stendur upp í 
himmalrúmið.

Av Skála til USA
Heralvur Joensen var ikki leingi í 
danska høvuðsstaðnum fyrst í seksti- 
arunum. Hann var bara tríggjar 
mánaðir gamal, tá hann flutti heim at 
búgva. A Skála vaks hann upp og tok 
bamaskulan, áðrenn hann fór út a 
Strendur at ganga í realskúla.

Við longsta fjørðin í Føroyum, sum í 
dag bjóðar seg fram sum oljuhavn, 
dvaldi hann ikki leingi, eftir at hann 
hevði fingið realprógv. Hann fekk hug 
at fara ut t verðina, og møguleikin 
beyðst, Ui hann sum seytjan ára gamal 
bleiv skiflisnæmingur í Wisconsin í 
USA.

Rótfestan sum føroying hevði hann 
altið kent seg, so hann gjørdist ikki 
óstvriliga ímiKineraður av Guds egna 
larnli. Men tað var spennandi at ganga 
á high school haryviri, og tá hann var 
har, hendi mangt og hvat, sum ávirkaði 
allan heimin.

Ikki minst høvdu amerikanarar ilt 
av gislatøkuni í Teheran. Og verri bleiv, 
ta Jinimy Carter á rættiliga klossutan 
hátt royndi at fha innistongdu 
amerikanararnar. Hemaðartyr 1 umar 
viltust í oyðimørkini, og ikki ein einasti 
gísli slapp heim.

- Amerikanska fólkið kendi seg 
eyðmykt, ta alt miseydnaðist. ísraels- 
menn høvdu fríað gíslar í Uganda, og 
týskarar høvdu gjørt tað sama í 
Somalia, men stórveldið USA kláraði 
tað ikki. Tað var ein beiskur biti hjá 
teimum at svølgja.

Um somu tíð løgdu russaramir á 
Afganistan og skaptu sær sítt egna 
Vietnam, og nú vandin fyri rættiligum 
kríggi bara øktist, fór tann ungi 
føroyingurin heimaflur. Ikki av krígs- 
ótta beinleiðis, men tí Hoydalar kallaði.

Strævid universitot
í Hoydølum fekk hann fyrimun av 
longu at hava gingið á einum slag av 
studentaskúla. Tað fall bara heilt Iiett 
at fáa goðar karakterer, tí vitanin var 
breið, og ahuganum fyri samfelags-

malum og ultjóða viðurskiftum bilti 
onki.

- Eg kundi fyri tann skuld farið á 
matematisku deild, men eg endaði á 
málsligu samfelagsligu deild, og tað 
var heilt stuttligt. Eitt, sum var týðiligt 
at merkja, var, at tað vinstravenda
i ákið hevði hug at linka. Tað var ikki, 
sum tað hevði verið i sjeytiárunum, og 
eitt skifli haldi eg, at Fólkaflokkurin 
hevði størst undirtøku millum 
næmingarnar.

Sjálvur helt hann seg onkustaðni á 
miðjuni, Ui ideologisk orðaskiftí vóru, 
og tað mundu fleiri næmingar gera, ti 
teir høvdu mangan til fragd at flenna 
at lærarum, sum opinlýst sympatiser- 
aðu við Eysturtýsklandi. Ggiliga 
frelstir 68’arar vórðu ikki tiknir í so 
stórum alvara, sum hann sigur.

Hevði studentaskúlin verið eitt spæl 
at koma ígjøgnum, so fekk hann annað 
at síggja, ta hann fór at lesa víðari. 
Hann hugsaði um at fara at lesa søgu 
ella stjómmálafrøði, men at enda valdi 
hann løgfrøði. I Keypmannahavn fann 
hann utav, at ein hampulig mongd av 
almennari vitan var ikki nóg mikið, um 
hann skuldi basa universitetinum.

- Tú mást hava ein breiðan aflurpart 
fyri at lesa løgfrøði. Nógv er at lesa, og

tú skalt tíma tað. Men ert tu 
nøkulunda skilagoður, fatar tú tað 
mesta.

Fleiri førovingar vóru á universi- 
tetinum og lósu løgfrøði. Annfinn V. 
Hansen var ein. Janus Petersen var ein 
annar. Og Jógvan Ellefsen og Niels 
Winther Poulsen vóru eismi har. 
Herálvur sjálvur fekk próg\' í 1991, 
eftir at hann hevði verið burtur fra 
lestrinum eina tíð sum læraravikarur t 
Føroyum.

Havra»ttur og flogferðsla
Tá prógvið var fingið í hús, fór hann 
heim at arbeiða a advokatskrivstovuni 
hjá Halgiri Winther Poulsen. Ikki ti 
hann hevði so øgiligan hug til at virka 
sum vanligur advokatur. Tað hevði 
hann avgjøit frammanundan, at hann 
ikki skuidi, ti hann ætlaði sær at lesa 
víðari.

Eitt ár var hann á advokatskriv- 
stovuni og tjenti sær nakrar krónur. so 
gekk leiðin til Onglands, har hann fór 
at lesa altjóða rætt, ES-rætt, altjóða 
havrætt og altjóða mannarætt indi 
Kósin var sett, og hann vónaði at 
sleppa í danska uttanríkisráðið at 
arbeiða.

I Onglandi kom hann í samband við

eina rugvu av spennandi folki. Hann 
lærdi saman við fólki ur Gambia. 
Grikkalandi, Iran, Malaysia og Singa- 
pore, og filosofisku orðaskiftini um 
løgfrøðilig viðurskifti av øllum handa 
slag voru spennandi. Munandi meira 
spennandi enn í Keypmannahavn, har 
tey mest la*rdu seg logir uttanat og 
ikki so nógv meir.

Tá lesturin í Onglandi var fingin frá 
hondini í 1993, gekk leiðin aftur til 
Danmarkar, har konan var farin at 
lesa til lækna. Men i bløðunum søkti 
uttanríkisráðið ikki eflir nýggjum fólki, 
so tað gekk onki við tí. Hjálpin kom frá 
Statens Luftfartsvæsen, sum skuldi 
hava fólk a sina løgfrøðideild. Har fekk 
hann starv, og honum darndi væl.

Tað var áhugavert at síggja, hvussu 
væl stovnurin virkaði. Allar manna- 
gongdir lógu fastar, og sum fulltrúi 
fekk eg gjøtt mítt arbeiði til lýtar. Tá tu 
arbeiðir við sakum har, fært tú tíð til at 
vera nærlagdur. og tað kemst av, at teir 
seta stóra a*ru í at vera korrektir.

Eitt, sum hann arlieiddi nógv við hjá 
Statens Luflfartsvæsen, var 
persónsmál. Stovnurin heilsukannar 
starvsfólk hjá ílogfeløgunum, tí eflir- 
litið í vinnuni er strangt, og bilar 
teimum okkurt, kunnu flogfeløgini

uppsiga tey. Men tev fara sjáldan við 
góðum. Tey kæra avgerðimar, og ta 
kærurnar koma, skaí Statens 
Luflfartsvæsen hava eina goða 
gmndgeving f\Ti at hava ft*lt dóm.

- Vit sknvaðu grundgevingar til 
Ferðslumálaráðið i slíkum málum. og 
deildarleiðarin hja okkum gjørdi greitt, 
at hann vildi ikki hava tær aftur i 
høvdið. Tað haldi eg heldur ikki, at teir 
nakrantið hava fingið

Upp í oljudansiu
Var undirgruiulin ikki > virtikm og 
oljan ikki farin at spøk,ja, so hevði hann 
kanska framvegis verið í staná hjá 
Statens Luftfartsva*sen Men i sumri i 
1994, tá Oljufyrisitingm just \ ar 
komin, bleiv bruk fvri einum 
løgfrøðingi har.

Formaðurin í OljuraiMeggmgar- 
nevndini og stjórin á Oljufyrisitingini 
vendu sær til førovska juristin hjá 
Statens Luftfartsva*sen og søgdu, at 
ein maður, sum hevði lisið havrætt 
kundi brúkast í samráðingunum við 
bretar um markið, og so skuldi ein 
oljulóg eisini gerast fyri Føroyar.

Soleiðis koni hann a Oljufyri- 
sitingina, og tá Halgir \\ inther Poulsen 
í 1994 tók seg úr nevndim. sum

samráðist um markið. fekk hann eisim 
sess har. Síðan hevur Herálvur verið 
innarliga i øllum, sum hevur rørt seg a 
oljuøkmuin i Føroyum. Ollum fra 
seismiskum kanningarloyvum til 
royndarboring i Lopra, men kanska 
aliarmest i fyrireikandi loggávuarbeiði

Saman við sakkøna Jørgen Nørgaard 
ur danska orkustynnum skrtvaði hann 
stóran part av kolvetnislogini, sum við 
vmsum broytingum varð samtykt i 
løgtinginum. etlir at < iljuraðleggmgar- 
nevndin hevði latið hana ur hondum.

Karmamir uin eina fønivska olju- 
vinnu eru sostatt mestsum í lagi. 
Skattalogin og lógín um havumihvørvi 
liggja i Unginum. og tað næsta veniur 
at gera log um utbjoðingina av økjum 
at liora á. Tann login kemur. ta markið 
er fingið upp i plass. Allarhelst verður 
hon klár i hevst. ti tað hevur landsstyr- 
ismaðurin við oljumálum sett sn*r fyn.

Tann ston spurningurin er so. 
hvussu verður við markinum. Sum 
altið er tað trupult at faa greitt svar fra 
teimum, sum sita við samraðingar 
borðið, ti malió er evmt, og aimenn 
utalilsi skuldu treyðugt orogvað sani- 
raðingamar. Men so mikið sigur stjonn 
a ( lljumáladeildini, at løtan er nær.

I m ikki so langa tið fæst væntandi 
endi a trætum, og tað røkist fyn eini 
semju, sum baðir partar kunnu liva 
við. Fømyingiu* hava staðið fast upp a 
sitt, og tað hevur givið urslit, sigur

Sami ahutfi
AJt liendir sostatt a, at teigamir tætt 
við keldumar Foinaven og Schihallion. 
har oljan longu rennur í stnðum 
streymum, verða verandi førovskir.
< iljufeløgini hava p«*ikað a hesar teigar 
sum teir áhugaverdaatu a føroyska 
landgmnninum, og ta utbjoðingarum- 
farið verður. fara tev uttan iva at liggja 
framvið har. Eisini hoast oljupnsimir i 
lotuni eru lagir

Stjorin a < Mjumaladeildini heldur tað 
nevniliga ikki vera nakran storan 
tmpulleika, at pnsirmr leingi hava 
verið lækkandi.

- Gmndleggjandi er ahugin hja 
oljufeløgunum fýri føroyska økinum 
tann sami. Men fríður hevur verið í 
eina tið. ti marknatrætan íkki er lovst. 
og ti tey feløg. sum hava ahuga her, øll 
hava gjørt vart við seg aJment. Tev 
koma ikki kropp a kroppi longur og 
presentera seg. Nu bióa tey eftir einum 
føroyskum utspæli.

Flein gmndir em til, at oljufeløgim 
ikki uttan viðari sleppa føroyska 
økinum. Ein er, at tað liggur tætt upp 
at økjum. har stórar keldur em fúnnar. 
Ein onnur er, at økið er politiskt 
stabilt. Ein triðja er, at oljufeløg altió 
leita eftir nyggjum økjuni at utvinna 
olju á. Og ein fjorða grundin er. at tað 
gerst alsamt bíligari at bora a djúpum 
vatni.

Hetta varein tmpulleiki, ta føroy- 
mgar í fyrstani fom at tosa um olju- 
utvinning, men siðan hava feløgim 
fingið sær utgerð til vega, sum kann 
klara hart basalt a djupum vatni fýrt 
ein lutfalsliga biligan penga

Ár 2005
Hóast w ir 20 oljufeløg framvegis liggja 
framvið. so verður tað kortini íkki 
fvrsta dagin, at føroyingar verða 
oljusjeikar Heldur ikki um markið 
vordur fingið upp á pláss heilt skjott.

- Tað næsta. sum hendir, ta ut- 
bjoðingartreytimar em settar. er. at 
oljufeløgini fara at bjoða upp a økir, og 
nogv fara helst at bjoða upp á tey 
somu. Tað skuldi so givið goðar møgu- 
leikar fýri. at borað verður a teimum 
økjunum. Men komandi sumrini fara 
vit at uppliva, at tey bora týri at leita, 
og vemliga oljuframleiðslu kunnu vit 
ikki vænta okkum fýrr enn í 2005 ella

Hvussu tað so fer at ávirka tað 
føroyska samfelagið. at leitað verður, 
kann ongin siga heilt greitt, men 
stjorin á Oljumáladeildini væntar ikki 
stórar brovtingar

- Føroyar verða avgjørt tær somu, 
eftir at fvrstu loyvini em givin til at 
Ixira. Eisini eftir at olja er funnin. Velja 
vit at framleiða oljuna umborð á 
skipum uti á feltunum, sum teir gera 
vestan fvri Hetland, merkja vit lítið og 
onki til oljuvinnuna. Men taka vit htuia 
upp á land og framleiða hana hjá 
okkum sjálvum, merkja vit meira til 
hennara.

Hvat førovingar velja at gera, er ein 
politiskur spumingur, men Heralvur 
Joensen orðar seg soleiðis:

Nógv em bangin fyri, at storir 
terminalar verða sum greflig sar í ti 
føroyska landslagnum Men vit eiga 
ikki uttan víðari at avskriva 
møguleikan at framleiða olju a landi. 
Eitt land skal vera ógvuliga ríkt f\n at 
kunna lowa sær tað.


