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Gunnvør Balle. verluetlan
arstjóri Jyri offshore virk semifl hjá Tórshavnar
Skipasmidju saman við
Poul Mohr, stjóra og Allan
Jones og Sean Hylan frá

P lá ss fyri tveimum
olj u útgerdar havnu m
Hvør sigur, at tað ikki kunnu vera tvær oljuútgerðarhavnir í Føroyum, ein í Suðuroynni, sum hevur ávísar uppgávur at røkja, og ein onnur í miðsteðarøkinum, ið hevur uppaftur aðrar uppgávur
sigur Allan Jonesfrá Texaco, sum júst hevur vitjað kring landið fyri at hyggja eftir umstøðunum
J an M lller
J ens K V ang

Tað at bretar og føroyingar

hava gjørt semju um markið
miLlum londini skuldi fáa
nógv størri ávirkan enn
kanska mong høvdu ímynd-

að sær. Við markinum
kenna oljufeløgini seg nú
meira trygg við, at okkurt
fer at henda her, og í hesum

sambandi royna tey eisini
at kunna seg við øll hugsandi viðurskifti eitt nú umstøðumar til oljuútgerðar-

havn.
Herfyri vitjaðu tvey umboð frá Texaco í Aberdeen
í Føroyum fyri at kunna seg.
- Vit komu til Føroyar
fyri at hyggja eftir einum
oljubasa og at vita, hvør
infrastrukturur fmst í landinum, nú tá ein tænastuídnaður skal fara í gongd. Vit
hava havt eygu við heilsølum, skipasmeklarum osfr.
Alt tað, sum brúk er fyri í
eini tænastuvinnu hjá oljuvinnuni. Og her hava vit
ikki minst hugt eftir støðuni
við brennievni og vatni og
eitt stað. har tað er djúpt
vatn og har tú trygt kanst
ankra. Rætt og slætt hava
vit hugt eftir eftir eini

Vitjafl varð eisini á
Sandvíkarhjalla, har
risastóra høllin hjá
Skipasmiójuni stendur tóm
og hióar eftir
frálandavinnuni.

tryggari havn til stóru
supplyskipini sigur Allan
Jones, sum ikki er ein og
hvør í bransjuni. Hann hev
ur stóran part av lívi sínum
arbeitt við júst hesum
spumingum í skotsku olju
vinnuni.
Uppá fyrispuming um tað
er tíð til at kanna hetta sigur
Allan Jones, at teir sum felag hava brúk fyri at hava
innlit í hesi viðurskifti
longu nú.
Hann roknar tó ikki við.
at eitt felag sum Texaco fer
at arbeiða út frá Føroyum
fyrr enn í ár 2001. Hann
vísir eisini á. at tað er ikki
lætt at fáa boripallar til djúpt
vatn sum við Føroyar. Tað
em sera fáir av slíkum slag.
Teir tríggjar dagamar teir
vóm í Føroyum vitjaðu teir
Tórshavnar havn, havnina á
Sundi og síðani á tveimum
plássum í Suðuroynni.
Teir høvdu ikki stundir at
vitja í Runavík, sum eisini
bjóðar seg fram sum oljuútgerðarhavn. Men hann ætlar
at vitja har, tá hann kemur
aftur til Føroyar seinni í ár.
1 sambandi við vitjaninar
í teimum ymsu havnunum
vildu fólkini fráTexaco eisini síggja, hvussu umstøðumar em bæði á flogvøllinum í Vágum og á tyrlupallunum kring landið. Teir
hittu m.a. Magna Arge,
stjóra á Atlantic Airways
men ikki flogvallarovastan.
Tað verður næstu ferð.
Umframt at hyggja eftir
sjálvandi havnini á Sundi
vareisini høvi atstøkkainn
á gólvið í stóm høllini hjá
Tórshavnar Skipasmiðju
uppi á Sandvíkahjalla. Tað
em nøkur ár síðani, at Poul
Mohr keypti hesa eftir føroyskum viðurskiftum risastóm høllina m.a. við eini
komandi oljuvinnu fyri eygað.
Allan Jones sigur, at húsið er sera væl egnað til at
hýsa oljuútgerð av yms-um
slag. At bygningurin liggur
nakað frá sjónum heldur
Allan Jones ikki nýtist at
vera nakar tmpulleiki.
I hesum sambandi ger
hann vart við, at teir em
komnir til Føroyar - ikki
fyri at velja út eitt ávíst pláss
sum teirra oljuútgerðarhavn
- men fyri at síggja øll hóskandi pláss í landinum og út
frá tí teir stggja at gera sínar
egnu metingar.
P lá s s fy ri tv e im u m
o lju b a su m

Allan Jones sigur seg hava
skilt av vitjan síni, at føroyingar longu nú ganga út
frá. at tað verður bert ein
basi í Føroyum.
- Eg vil heldur skjóta

NR. 135 - 20. JULI 1999
upp, at tit skulu hava tvær
oijuútgerðarhavnir. Møguliga eina í miðstaðarøkinum
og møguliga ein í Suðuroynni. Tað kann vera, at
onkur ikki fer at dáma hetta,
men tú kanst so hava part
av arbeiðinum í Suðuroynni, har skipini kunnu
fara eftir olju, vatni. borimóru ol. Tað er stytsta leiðin
til leitiøkini. Tú kanst so
veita restina av tænastunum
frá antin Sundi ella Skálafjørðinum.
Hetta er niín persónliga
nieting, og nýtist ikki at
hava nakað við stiK>una hjá
Texaco at gera.
Allan Jones sigur. at støðan í Føroyum líkist nógv
henni í Skotlanđi á sinni. Tá
oljuvinnan byrjaði har
vórðu latnar upp tlciri oljuúgerðarhavnir, og eftir
mong ár er tað ein sannroynd, at Aberdeen og Peterhead framvegis eru
kappingarførir mótvegis
hvørjari aðrari. - Eg haldi
tað er sera gott at hava nakað av kapping á hesunt økinum eisini. heldur enn at
hava eina monopolstøðu við
bert eini oljuútgerðarhavn.
Allan Jones er ikki ein og
hvør í oljubransjuni. Hann
hevur drúgvar royndir frá
vinnuni í Aberdeen og nú
hann hevur vitjað í Føroyum fyri fyrstu ferð heldur
hann, at føroyingar mugu
gera sær greitt, at man má
duga at ganga, áðrenn man
fer at renna.
- Eg skilji, at tað er ikki
so nógv av framleiðlsuvinnu í Føroyum. Til tað er
at siga, at nógv av U' vit
skulu brúka eru rør og rættiliga tøkniliga avanserað útgerð, sum má koma antin
úr Bretlandi ella onkrum av
Norðurlondunum. Ein møguleiki er at henda útgerðin
kann verða flutt til føroyska
havn og so umskipað til
boripallamar. Men tað verður sera torført at innflyta
hesa specialiseraðu útgerðina, um ikki oljufeløgini
gera tað sjálvi.
- Vit taka alla útgerðina
til eina av basunum. Higani
verður hon so flutt umborð

á pallamar, tá brúk er fyri
henni.
D r e ln e s k a n n b rú k a s t

Hvat viðvíkur Drelnesi, so
heldur hann, at plássið kann
brúkast, men vísir á tmpulleikan við ferjuni. Hon má
flytast ella arbeiða saman
við oljuvinnuni. -Eg síggi
tó onga orsøk til, hví ikki
oljaídnaðurin kann virka og
arbeiða saman við tí infrastmkturi, sum longu er á
staðnum. Tað fer at taka
nakað av tíð og samráðingum til at semjast um at býta
facilitetimar. Hin møguleikin er sjálvandi at flyta feijuna til annað pláss.
Við vaksandi virksemi í
økinum kann tað væl vera,
at tørvur verður á at hava
feijuna siglandi oftari.
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Allan Jones sigur seg
annars vera sera væl móttiknan á Tvøroyri.
Samanumtikið
heldur
hann, at føroyingar kunnu
velja at tackla hesa støðuna
á ein slíkan hátt, at tað vera
tvær oljuútgerðarhavnir, ein
í Suðuroy og ein í miðstaðarøkinum. Hesar kunnu tá
komplimentera hvøija aðra.
Tað átti so eisini at borið
til hjá oljufeløgunum at
brúkt báðar oljuútgerðarhavnimar.
A v le ið in g a r

Hvøijar metingar hevur
hann annars um Føroyar
sum ein oljutjóð! - Eg eri
ómetaliga fegin um at kunnað hava upplivað Føroyar í
so góðum veðri, nú hetta er
mín fyrsta vitjan. Hann
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hóttir tí við at taka sflatráðuna við næstu ferð hann
kemur til Føroya.
Hann hevur arbeitt hjá
Texaco í 26 ár og var tann
fyrsti hjá fyritøkuni í Aberdeen í heila tikið.
So hann
hevur bakgmndina at úttala seg um
eina komandi føroyska oljuvinnu, og hvussu hon kann
samanberast við Aberdeen
fyri næmm 30 ámm síðani.
- Eg haldi har em góð og
ring ting. Og minnist til, tú
kanst ikki hava tað góða,
um tú ikki eisini hevur eitt
sindur av tí ringa. Ut frá
royndum mi'num í Aberdeen kann eg bert siga, at
tit fara at síggja, at fólk fara
at rýma frá øðmm vinnum,
antin tað so er innan skipasmíð, elarbeiði osfr. og til

oljuíndaðin. Orsøkin er
tann, at har kanst tú fáa
hægri løn. Tað kann tí hava
eina negativa ávirkan á lokala búskapin, men lað gevur so eisini tí unga fólkinum
ein møguleika at velja nakað annað t.d. jarðfrøði geofysikk osfr. Tú fer eisini at
síggja, at tú bráddliga ikki
er so bundin til bara eitt
ávíst pláss. Ein oljuvinna
kann tí økja um møguleikamar hjá føroyingum sum
heild.
Hann heldur t.d. ikki, at
Tórshavn er ført fyri at taka
ímóti tí stóra og øgiliga
tungídnaðurin. sum kann
koma í kjalarvørrinum á
eini oljuvinnu. Av øðrum
kann so nevnast, at vinnan
setir stór krøv til gisting.
Hann heldur tað er umráðandi at fáa eina javnvág
í tingini.
- Spumingurin er, hvat
ein vil. Vilja føroyingar t.d.
hava petro-kemiskan ídnað
í oyggjunum ella vilja tit
kanska heldur hava pengarnar fyri oljuna, sum so
verður flutt til Bretlands um
rør og við skipum? Vilja tit
byggja tykkara egnu Sullom
Væ oljuhavn, og kann tað
so vera ein vandi fyri fiskivinnuna og hvussu við fiskaalingini spyr hann og vísir
á, at tú kanst ongantíð
tryggja teg 100% .
Allan Jones dugir eisini
at síggja tað skilagóða í. at
ein komandi føroysk oljuvinna kann vera ein góður
møguleiki at fáa lív í aftur
tey útjaðarapláss, sum em í

Umhoóini hjá Texaco her
úti á bryggjukantinum á
Sundi.

Risastóra høllin hjá Poul
Mohr & Co., sum hióar
eftir oljuvinnuni

minking.
- Verður nógv olja funnín, so haldi eg eisini, at
henda vinnan kann vera við
til at stimbra og menna aðra
vinnu so sum ferðamannavinnuna. Økt sjóvegis og
loftvegis samband millum
Føroyar og Bretland kann
t.d. fáa stóran týdning ikki
bara fyri ferðamannavinnuna men eisini fyri útflutningin av føroyskum vømm
til Bretlands.
S p e n tu r um g o ng din a

Allan Jones sigur seg vera
sera spentan at síggja oljuvinnuna at útvikla seg víðari
frá bretskum øki til føroyskan sjógv og hann heldur
hetta vera ein sera stóran
møguleika fyri fólkið í Føroyum.
Uppá fyrispuming um
bretsk oljuskip fara at brúka
føroyskar oljuútgerð-arhavnir sigur Allan Jones, at
hetta neyvan er hugsanđi.
Tey fara at brúka verandi
havnir í Skotlandi
Undir vújanim í Føroyum. sum bert vardi í tríggjar
dagar. varð høvi at hitta umboð fyri 17 stovnar. virki og
feløg. Umframt Allan Jones. sum i dag slendur á odda
fyri øllum flutningssirkseminum hjá Texaco i Aberdeen. vareisini Sean Hylan við í Foroyum

