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Vónbrotin landsverkfrøðingur:

Landsstýrið 
mótarbeiðir 
stovninum í 
oljumálinum
-  Vit eiga vcelútbúgvið fó lk  o g á  tekniska ø k in u m  eru vit 
kanska best fyri, tá tosað verður um  a t m entia  eina kom - 
andi o ljuvinnu. Men landsstýrið tykist ongan áhuga hava  
fyri a t nýta stovnin  í hesum  máli, teir helciur mótarbeiða  
okkutn , sigur H enning Jacobsen, landsverkfroðingur

sída 8-9

Sosialurin í løgtinginum

Logtingið 
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Lí indsvcrk f rod in^ur in  vonsvikin uv landsstýr i :

Eingin áhugi fyri 
at brúka stovnin 
í oljuvinnuni

-  Vit eiga hópin av vælútbúnum fólki og nettup á tekniska 
okinum eru vit kanska best fyri, tá tosað verður um at vera við 
til at menna eina komandi oljuvinnu. Kortini tykist eingin 
áhugi at vera hjá landsstýrinum at brúka eitt nú Landsverk- 
frøðingsstovnin í hesum so týdningarmikla arbeiði. Tvørtur- 
ímóti kann sigast, at myndugleikarnir beinleiðis mótarbeiða 
stovninum í júst hesum máli sigur ein bersøgin og ikki sørt 
vónsvikin Henning Jacobsen. landsverkfrøðingur f samrøðuni

Hennmg Jacttbsen M \ndugleikamtr hava betnlftdts mót 
arbeitt okkum ta talan hevur vertfl um at sleppa vtð 
arbetfc u<) etnt iirmandt aijuvtnnu

I j*) v*r tkki mjciari ut. cnn 
jt landNNtvnni hcM ■cinj^tu 
ánni. MíSam spurmngurtn 
um oljuMnnu tok scg upp 
ha\ a hara vcnt Landwerk 
fr^iSngvMtivninum hakii) 
Eingin ahugi hevur vcnA 
f>n at bruka hcnda vtovnin 
ella faa hann við i fvnreik 
ingamar av eini komanđi 
oljuv innu

Hctta Mgur vtjúnn á 
Landv v e rk t roði n gvstov n i - 
num. Hcnmng Jæohvcn vtð 
Tiðindahlai'it' Sovialm

Hann v ivir á. at landvvtyr 
ið vcit. at lað eigur i hvusvu 
vocr ein tckniskan stovn. n' 
hcvur við em storan part av 
tcknisku uthyggingim at 
gcra. sum landsstyriðhcvur 
staðið fyn

Tað átti at vagt ft >1 k unum i 
Tingancsi so mikið. at a 
hcsum stovninum cru fólk. 
sum kundu venð nýtt f 
samhandi við úthygging av 
eini komandi oljuv innu

R oyna a t  h a ld a  
o k k u m  vnkk
■Vil tai) siga, at etngtn 
hevur roynt at fáa Luruls 
verkfrøi)ings\tn\nin við i 
hesa fynreikm g og ut

hvggtng '
- Solciðis skal lað skiljasl 

Eg haldi cin kanska kann 
siga. at tað hcldur hevur 
vcrið hin vcgin at roynt 
hcvur vcrtð at halda okkum 
hurtur

Sten hevur tvkkara 
sttrvnur gjørt nógv nóg \art 
við møguletkarnar nt hava 
fyn  at vera við i  umrødda 
arbeiði?

-At byrja við, ja  Vn 
royndu at tylgja vn> og at 
viga landsstyrinum. at tað 
atti at havt tydning. at tað 
cru fólk í landinum sum 
vistu eitt smdur um tck- 
nikkin i hasi hransjuni 
Hcsum hava mvnduglcik 
armr to bcinkiðts motar- 
hcilt

Heiri lanđsstyn hava stt- 
i»>, su'ani spurningtirm um 
al kilacíurogtroytam øgu- 
lig rácvni i undtrgrundim 
kom frain Hcsa m 'inj hcv 
ur Landsvcrktrøðings- 
stovnurin onga áhendmg 
tmgii) um. ai nakað ynski 
sar um al hruka hann i 
tilrxtlakggingim av cim 
komandi oljuvmnu kggur 
Hcnning Jæohscn aftrat

Tað cr løgma<Vir. sum 
hcvur unisitið ou Iramvcitis

umsitur oljutnál i Iinga
ncsi

Vit spurdu Hcnnmg Ja- 
eohscn, hvørjar viðtncrk 
ingar hann hcvur til gongd- 
ina i oljum U: tum. har citt 
nu cm nyggjur almcnnur 
stovnur. oljufvrivatingin 
varð seii á stovn

Tað málið vil hann tkki 
gcra v iðmcrkingjr til. mcn 
hann hcldur. at landsins 
myndugkikar áttu i hvussu 
cr ai hrukt tað. sum longu 
sar i landmum. til cin hcvði 
úthy gt nakæ' annað

A ttu  «t vøriO vift 
frn  byrjan
Slrti hava tit gjørt nttkk 

tvn  at mmna lanJsstvnð a 
møguUikarriar \um hggja 
hjá emutn skrvni sum 
la n d v v e rkfrøðmg \sttrv n i 
num ’

Tti w nkd fvn Ihtpuv øg 
iKuU’f  \riru i fg m v u m  her 
fvn til U>ui \ið  førttvikl vumu  
h\ um m euuleikam ar a l veru 
viði arht iðinutn i Lfpra

iaruivverkfreðmgwU’tn u n n  
var við i IvM. ta bttruð vurð 
fvrstu fr r ð  i Lt*f*ru trg \jal\ 
anji \kuUi haim eiiini \enð  
tið nu heldur Hennme Ja- 
< absen

lan M iiller 
Kalinar Lindenskov

J \rr arhruUu u/’f’ tll UUfolk a 
hø\ uðuieiLiini hja Laruii 
terkfre’hnewltnrunum i 
Ha»n I liag e rm lr\ u m ln ð  4’ < 
\«  arbriði upfst \ egir ha\n ir 
itg lunlnar rr itm al verAa llð 
ugl hr.ði irrið raitihfa nati 
urttel al hrukt mttngu trkruk 
aramar a umiuruum i til 
rietlaieggmg u< emi kumaruii 
itt/uvmnu hetdur laruisterk 
trøðmgunn
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LandNverkfrøðingssi i\m- 
num uni Lopransprnjeklu''

-Mt'ii kattit em  so tkkt 
sigHJti hetta \unt naka<\ vit 
kunrtti la ra av til eaui a>)ru 
ferfl?

Lin lærir ikki nakai> 
Tvorturírnoti missir lú lær 
d >m atla lídina Tú kemur 
atturúi og meira alturút. Og 
taA verikir iættari h|ávv>rum 
al argunrentcra. at lú skal 
ikki \era við.

-Nú síftgja vit, Inussu ein 
stovnur sum aljufsnsu- 
in/firt i t rilur uthsgdur urn 
saniu tiii sum lit terfla 
skerdir meira ag meira. 
Undrartaðteg

í hcsi fasuni. har \ it ikki 
vita. um nokur oljuunna 
spyrst burtur úr. hevði tafl 
verið nokkso nátúrligt. at 
ein royndt at skava tað 
saman. sum longu var

Henmng Jacobsen sigur 
at enda. at tev á Lands- 
\erkfrøðmgssto\ninum 
hava so ongantið lingit' 
nakra aheitan frá ofjufyri- 
siting ella landsstyn um at 
vera vnS í nokrum Tai'' tvk 
ist logi.V tá cm ve it, at oil 
samtelog hava Ivndi til at 
lita hetri ratVmum frásínum 
egnu. enn um tað er onkur 
annar. ið kemur uttanrfrá og 
skal avstaðaftur. og sum tt 
ikki nv tisi ai hava st>mu for 
pliktilsi Ti átti tai' ikki at 
venð nakað óvanligt í ti 
eisrni at tikió forov skar tek- 
mkkarar við einsvæl t>g 
junstar og logtroðingar

Sjalvur tikið stig
Hóast Landsverkfrtvthngs- 
stovnurin ikki tykistat eiga 
nakran gtrðan hja føroysk- 
um mvndugleikum. tá 
hugsað verður um eina 
komandr oljuvmnu. so hev- 
ur stovnunn kt>mni tikið 
ávís stig sjálvur í sambandi 
við eina komandi olju- 
vinnu

Henmng Jacobsen. stjóri 
sigur. at teir hava roynt 
okkurt. uttan endiltga at 
leggja seg út í arbeiði hjá 
oljufyrisitingini.

-Vit hava roynt at gíra 
upp. hvat okkara beinleiðis 
skylda er. um nøkur olju- 
vinna spyrst burtur úr. og 
har hugsa vit í fvrstu atløgu 
um fluimngsv iðurskifti

í fjør setti stovnurin ar- 
beiði í gongd við at gera 
eina frágreiðing um útgerð- 
arhavmr til oljuvinnu. Fólk
f.á stovninum saman við 
íyruøkuni E.D Verkfrøði 
stóðu fyn hesum arbeiði

Nú er so enn eitt arbeiði 
umbiðið. og tað he\ ur sam 
band við tvrluflutnrng. í 
hesum arbeiði eru Lands- 
\erkfr«»ðingunn. Statens 
Luftfartsvæsen umframt 
pnvaar ráðgevarar

Vn eru v> sj«>nligir i ti 
teknisku verðini hjá lands 
styrinum at tað skuldi væl 
ikki vcnð ncyðugt at sagt 
icimum. ai vit eru til.

Hcnmng Jacohscn hcld- 
ur.at lað hc\<>i verið hcilt 
natturhgt. at Landsvcrk 
trvvðingsstovnurin var við f 
hvussucr i byrjamni

Vcrður ta<> s«< ul eitt stort 
ævrntýr. crikkiv ist. at u ð  
er rætt. mcn so kundi cin 
broytt taðtil ta tið Ncttup i 
hyrjanini er tað cin sann 
roynd. at hcr cru táar res 
sursir at taka av. og n haldi 
eg. at tað hcvði vcnð skila- 
gott hja landsstynnum at 
sav nað sarnan alt. sum crtil 
a tckmska okinum

Tu sigur ut hetta átti at 
i erui gjprt i hsrjamm  
Memar tu hi. at tað nu er o\ 
setnr hjá stavninum at fura 
upp iarbeiði iotjus inniitu 

Lg gm. at nógv er fanð 
forhí Tað cr ncvmligj ein 
spumingur um at koma við 
so tiðhgjsum  m oguhgtso- 
lciðisat vit hava nokurtolk. 
sum arberða við hcsum 
nyggja Tað cr tkki so á- 
hugavcrt i mim verð. umtað 
citur hcsin clla hasin stovn- 
urin Mcn tað. sum cr um- 
ruðandi. cr at fáa nokur 
tólk. sum hava lorlcikan. 
við so tiðhgj sum gjorligt 
Tcss longn tu kemur i attur- 
hond. tess hetur verða argu 
mentini hjá okkum føroy- 
ingum um. at vit duga og 
kunnu cinki og so skal :að 
blakast i hcndurnar a onkr 
um oðrum. meðan vit bara 
standa og hyggja al

Hennmg Jacobscn sigur. 
at hctta cr rkki nakað mys- 
nskt. sum vit her hava við at 
gcra Taðcr bara cin spurn- 
ingur at seta fólk at arbeiða 
við hcsum. Vit eiga hópin 
av vælulbunum folki ívs 
at tckmkky virtonng ul tey 
fólkini er ikki nakar kunst- 
ur 011 vita. hvussu cin gcr 
Anun scndir tú tcy út at ar 
heiða ella syrgir ein fyn. at 
tey cru við. um nakað ar- 
bciði er hjá okkum sjálv- 
um Blfva vit við al siga. at 
hctta er ov stórt og ov 
ógvusligt. at hctta kunnu 
vit ikki klára, ja so koma vit 
hcldur ongantið við

-Nú Landsverkfrpðings- 
stnvnunn er skerdur migs 
semastu ánm . hava tit tá 
orku td  at vera við íarheiði i 
samhandi við eina komandt 
oljusinnu?

-Eg kann bert siga. at 
orkan er scra nógv minkað 
Men sjálvandr kunnu vit 
vera við Tað er hara ein 
spurningur um. hvat okkara 
politisku my ndugleikj viljj 
og hvat tcir v ilja lcggja í ein 
slikan utvikling

Jardfrøðl • lagfraói 
og *o toknikkur
Vn spurdu Henning Jacob- 
scn um hann kann visa á 
nakjð ftøkiligt. har lolk Irá

IHfutsnutinmn heídur ul i 
ttamla b\ entnttinum hjá 
Umdshokasavnmum Lriikam 
a ulju/srisilmitmi. Marlm 
Hemesen heldur tað tera em 
pohttskun spurnmx i htpnn 
mun Lands\erk)radmxssto\n 
urm etgur al \en)a ttkin vi<) < 
lilrirllategxmg av kumandi 
uljuvmnu

stovnutum kundu venð við 
i jrhciðmuni jt  fyrircikj <>g 
mcnnj cma oljuvinnu?

Nu cru v it toroy ingar so 
smaii hvrjaðir við jarð- 
IrtOini C>g frá l'øroyskari 
siðu vcrður sjgi. al hoasl \  il 
cru scra vcikir. so vilja vit 
tcgnir hava alla fyrsta 
hondsviian Ta<> haldi eg cr 
siak skilagott T.ið eigur 
ikki al veraøðrvísi. Núhava 
vit so hcr i landinutn cini 2-3 
toik. sum hara arbeiða við 
hcsum

Tað sjnra gcr scg gald- 
jihJi innan logfrwbna Vn 
vita litið og cinki um olju 
)ura og har royna v it so at táa 
tcy trægastu vit ciga at ar 
heiðaviðhcsum saman við 
øðrum. solciðis al vii fáa 
cina føroyska oljuloggavu 
Aftur sták skilagott Tað 
eigur ikki ai vcrðaøðrvísi

Mcn lá tú so kcnmr til 
tckmkkin cr støðan hrádd- 
liga cin hcilt onnur <)g tað 
cr rættiliga løgið Tí i út- 
gangstøðinum attu v it hcr at 
vcnð nógv bctur fyn. enn tá 
vu tosa iarðlrø«’'i og jtira 
Vit etga - um cg so kann 
siga - ilciri hcndur fullar av 
tcknikkarum. sum rimuliga 
lætt høvdu kunnað sctt seg 
tnn i hasa verðina Og nú tá 
vit so spakuliga byrja i 
Lopra verður sagl. at hcr 
hav a vit etnki al gcra. og al 
hcita cr alt ov stórt tyri 
okkum Við hiðjj ti hcidur 
onkran annan gcra hctta 
arbciðið Tað haldi cg er 
púra burturv ið

Meinar tú tá. at ulju- 
fynsittng ella landsstsn 
attu at spurt seg fyri hjá 
tskkum. áflrenn ein gav 
einum donskum felag ar 
betfltfl'

Tað cr so sólarklárt
-Men hevfli Larulsverk- 

frpflmgsstovnunn venfl 
førur f s n  at gera eitt slikt 
projekt sum Dopas nú 
hevur tikifl sirrav og seinm 
Danop?

-Vn hava borað 2.2 kilo- 
rnetrar niður f Lopra (1981. 
Tá var so cinki Danop 
SiáJvandi skuldi ctn havt

-Sjálvandi áttu mynduglnkarmr at sett seg i samhand vifl irkkaru stovn. áflrennn avgjøn  
\arfl at lata eutum donskum felag nýggja LoprunsprojektiA. Vir kundu stafliflfsri ti men 
sjáhundt ftngifl hjálp frá  øflrunt á sanui hátt sum tafl verflur gjørt á øflrum økjuni her 
heima eitt nú mnan jarflfrøfli og oljujura sigur Henning Jacobsen

tingið hjálp á sama hátt sum 
gcologarnir og junslarnir 
fáa tað Men tað cr ein 
himmal víður niunur at siga. 
at vit hava bruk fyri hjálp. 
og so at siga. at vit als tkki 
skulu vcra vrð Hcr hugsi eg 
um føroyingar sum heild

- Vil tafl siga. at júst 
Lopransserkertlanin er 
dømi um. at vtt hava horifl 
okkum ske iv ta t?

-Eg haldt ein hevur 
"meldað hús forbt’' alt ov 
tiðliga og hevur sagt. at 
hetta duga vit ikki Hugsa

vrt upp á longri sikt og um 
pengar og hv øn av sínum. tá 
er tað júst teknikkinum. 
sum okkara samfelag kann 
fáa nakað hunur úr 

Henning Jacobsen sigur 
viðan. at tað hevur heldur 
ikki verið orð grett fyri


