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Martin Heinesen, leiðari á Jarðfrøðissavninum eftir Alaskavitjanina:

Fyrimunirnir 
nógv fleiri 
enn vansarnir
-  Tá ein scer hvussu p o s it iv t  u pprunafólkið  í  A laska  m etir  
oljuvinnuna, e iga  v it fø ro y in g a r  eisin i a t taka h etta  til eft- 
ir tek ta r

O rðog  m y n d ir :
Jan M i ller 
A nchorage. A laska

MiUum fwoyincamar. sum 
vitjac'u i Alaska nu um dag- 
araar. \ar eisini Martin 
Heinesen. leic'ari á Jarð- 
froðissavninum og fvrrv er- 
andi len'ari á Oljufyrtsit- 
ingim.

Nú talan var um ein am- 
erikanskan oljuhólk hunur- 
av. sum stód fyri feróini, 
heldur Martin Heinesen at 
tad var náttúrligt at velja eitt 
land. sum er Føroyum 
meinlikt. nevniltga Alaska

-  Hetta hevur verið ein 
sera áhugaverdur turur. og 
eg haidi eisini at vertimir

lítið samfelag. sum hcvur 
venð ógvuliga lítið ávirkað 
av samfelagsútviklinginum 
annars til tað hrádliga gerst 
nxsti granni hjá einum av 
heimsins storstu oljufeltum. 
nevniliga Prudhoe Bav.

Martm Hemesen vísir á. 
at Foroyar ikki sjálvandi 
tkki kunnu samanherast við 
slikt eskimoarasamfelag. 
sum hrádliga stendur andlit 
til andlits við nútímans 
tokm og hentleikar. men 
hann heldur kortini at her 
er nakað vit kunnu larra av

-  Vit sóðu og hoyrdu hesi 
upprunatólkini siga frá fvn- 
munum og vansum við øll- 
um tí nyggja og tað stóð 
púra greitt at fynmunimir

ikki lala okkum misbrúka 
av nøkmm.

- Men eg haldi at nettupp 
hetta. at hesi oljufeløgini 
Texaco, Arco, Conoco og 
Murphy Oil hava latið okk- 
um sleppa inn i stovuna hjá 
teimum innføddu í Alaska 
hevur givið okkum møgu- 
leika at síggja við egnum 
eygum hvat oljan hevur 
havt at siga uppá gott og ilt. 
Vit hava høvi at hoyra teirra 
versiónir av hesum og tað 
haldi eg er gott.

Martin Heinesen hcldur 
ikki at vit eiga at verða so 
varin og hangin, at vit seta 
fót fyri eini oljuvinnu longu 
áðrenn hon so frægt sum 
hevur fmgið fótin fyri seg.

Føm \ska ferðalagið saman við vertunum við byrjanina av Trans Alaskian Pipeline í 
Prudhoe Ha\

hava verið sera hepnir við 
valinum av fólki. sum hava 
verið við í ferðalagnum 
Hesin hólkur umboðar sera 
relevantar partar av sam- 
felagnum. Oftani er tað so. 
nú vit sum arbeiða í olju- 
vinnuni. fáa vitjan av fólki. 
sum eru jarðfrøðingar og 
líknandi. meðan tað her 
hevur venð talan um fólk 
umboðandi flein aðrar tættir 
í samfelagnum eisini.

Martin Heinesen heldur 
U', at tað hevur stóran týdn- 
ing at vit sleppa at síggja 
og tosað við fólk. sum verða 
ávtrka av oljuútviklingin- 
um. so ella so. Við hesum 
sipar hann til vitjanina i 
bygdini Barrow i norðasta 
partinum av Norðuramer- 
ika.

-  Hetta hevur verið eitt 
serligt uppiivilsi. Her er eitt

er nógv flein enn vansamir 
Martin Hemesen sigur, at 

tað er umráðandi at vit før- 
oyingar geva gætur teir 
vansar. sum eitt lítið sam- 
felag fær, tá ein oljuvinna 
tekur seg upp. Men sam- 
stundis kennir hann tað so. 
at tá eskimoarasamfelagið í 
Norðuralaska, umframt 
fólkið í Alaska sum heild, 
metir fynmumrnar av oljuni 
verða nógv størri enn vans- 
amar. so er hetta nakað. sum 
kann medvirka til at eismi 
tøroyingar fara at siggja 
eina oljuvinnu sum nakað 
positivt

Uppá fynspuming um tað 
ikki kann verða ein vandi 
at taka av innbjóðing frá 
ávisum oljufeløgum, sigur 
Martin Heinesen, at her 
mugu vit føroyingar brúka 
okkara sunna vit og skil og

Hann vísir á, at vit samtíðis. 
sum forkannmgar eru gjørd- 
ar, hava sett spumingar og 
hava roynt at svara teimum.

-  Nú fara vit so vónandi 
undir eina leiting, sum 
neyvan fer at hava øgiliga 
stóra ávirkan á samfelagið. 
Um somu tíð hava fólk so 
møguleikan at kunna seg 
við ymisk viðurskiftið og er 
henda Alaskaferðin nettupp 
eitt dømi um hetta.

Hann vísir á, at tað í dag 
eru nógv fleirt fólk, sum 
vita nógv um hesa vinnu. 
enn tað vóru fyri hert fýra 
árum síðani og áðrenn vit 
fara undir nakra fram- 
leiðslu. vera tað upp aftur 
fleiri fólk, sum fara at vita 
nakað um hetta. Tað vil 
siga, at her er talan um eina 
stigvísa prosess.

Jnhan McDonald, sum vegna Texavo-samtakið, smskipaði ferðina. her uttan fyri høvuðs- 
skrivstovubygningin hjá Arco t Anchorage

Røtt gongd h igartil
Hvat nevur so Teiðarin á 
Oljufyrisitingini, Herálvur 
Joensen, fingið burturúr 
ferðini til Alaska. Sosialurin 
setti honum spumingin áðr- 
enn hann fór heunaftur úr 
Anchorage.

-  Vit hava sæð hvussu 
væl upprunafólkið her hev- 
ur dugað at fingið burtur úr 
oljuni, sjálvt um teirra úl- 
gangsstøði var væl vánalig- 
an enn okkara, bæði tá talan 
er um útbúgving og rætt- 
índi, tí vit, hóast alt, hava 
ræði yvir okkara ráevnum.

Herálvur Joensen sigur 
seg annars hava fingið vátt- 
að, at mong viðurskiftið, 
sum vóru umrødd á fyri- 
lestrum og kjakið í Alaska 
er nakað, sum vit longu

hava tikið hædd fyri.
-  Tað haldi eg er minst 

líka týdningarmikið, sum at 
upplivað nakað nýtt, nevn- 
iliga at tú eisini fært staðfest 
at tað tú hevur gjørt er á 
einari leið. Alt í alt haldi eg 
tí vit hava fingið nógv burt- 
ur úr.

Herálvur Joensen vísir á, 
at Arco og Texaco samtakið 
sum heild, hava havt eina 
sera hepna hond við at velja 
út ein breiðan skara av før- 
oyingum, soleiðis at tað ikki 
bara eru fólk, sum arbciða 
við oljumálum í dag, sum 
eru við. mcn eisim fólk um- 
boðandi ymsar aðrar tættir 
í samfelagnum.

Herálvur Joensen leggur 
dent á, at vit ikki eiga at 
yvirmeta oljuútviklingin, tí

vit eru enn ikki farin inn í 
ein útvikling, sum líkist 
nøkrum av tí, sum føroying- 
ar sóðu í Alaska, nevniliga 
eitt av heimsins størstu felt- 
um í framleiðslu.

-  Vit fara inn í eina stig- 
vísa menning, har leitingin 
kemur fyrst og har tað 
verður ógvuliga avmarkað 
hvørji árin hon kcmur at 
hava á føroyska samfelagið.

Herálvur Joensen vísir at 
enda á, at ferðin til Alaska 
er ein sunnur partur av tí 
mcnning, sum stendur fyri 
framman Við hesum sipar 
hann eisini til tær vitjanir, 
sum eitt nú vinnunevndin 
hjá løgtinginum. løgmaður 
og oljumálaráðharrin hava 
gjørt í Noregi

Martin Heinesen, leiðari á Jarðfrøðissavninum her saman við Steve Daines frá  Conoco. 
Aftanfyri teir oljutunnumar í  Prudhoe Bay


