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Nógv vinnulívsfólk var komú) saman at hoyra donsku oljumenninar og donsku býráðspolitikarum yreida frá oljuvinnuni

reiðar a Drelnesi. tá id 
Landsstýríd letur startskotið 
til leitingarumfaríð av.sigur 
Páll Vang.

D re ln e s  b e st egnað
Hetta sama flngu umboðini 
fyri Suðuroyar Oljuvinnu- 
ráð at vita frá donsku Dun- 
bor-monnunum.

-Ikki tí. vit vistu tað 
frammaundan. men vit 
vildu fegnir hoyra tað frá 
teimum sjálvum. sigur 
Tummas Thomsen, ið er 
skrivari í Suðuroyar olju- 
vinnuráði. sum eisini hevur 
fingið navnið Suðuroyar Oil 
Cunsult. SOC.

Á ferðini áTvøroyri end- 
urtóku umboðini fyri Dan- 
bor. at teir halđa. at Drelnes 
er best egnaða plássið í Før- 
oyum til at gera eina olju- 
havn á.

- í  Oljuvinnuni gongur 
klokkan skjótt. Og skal 
oljuhavnin verða onku- 
staðni norðanfyri kostartað 
einar 5-6 tímar í eyka sigl- 
ingstíð. Og tað hevur stóran 
týdning fyrí oljuvinnuna. 
søgdu útlendsku oljumenn- 
inir fyri tvørafólki.

-  Nettupp tað. at Esbjerg 
lá næst oljuleiðunum gjørdi. 
var teirra sterkasta kort í 
kappingini um at gerast 
donsk oljuhavn framum 
Hanstholm og aðrar býir.

-  Av tí sama er Suður- 
oyggin eitt náttúrligt val hjá 
teimum. sigur Páll Vang.

Á kunningarfundinum 
við vinnulívsfólk í Suðuroy 
segði borgarstjórin í Esb- 
jerg. at oljuvinnan hevði 
havt ómetaligan týdning 
fyri menningina av Esbjerg 
býi.

-  Tað búgva eini 85.000 
fólk í Esbjerg og har eru 
46.000 arbeiðspláss. Av

teimum koyra 8.000 fólk til 
Esbjerg úr aðrastaðni frá.

Av teimum vóru 25.000 
arbeiðspláss beinleiðis og 
óbeinleiðis knýtt at olju- 
vinnuni.

-  Hetta svarar til. at tað 
vórueini 3.0(X) arbeiðspláss 
í Suðuroynni.

So tað er greitt, at olju- 
vinnan hevur ómataligan 
týdning.

-Yvirhøvur hevur olju- 
vinnan lyft Esbjerg upp á 
eitt heilt annað støðið. enn 
býurin var á áðrenn.

-  M.a. hava skiftandi bý- 
ráð altíð lagt stóran dent á 
at dáa útbúgvingar til Es- 
bjerg og nú er danski olju- 
høv uðsstaðurin eisini ein av

størstu skúlabýunum í Dan- 
mark. m.a. vareisini lærdur 
háskúli í Esbjerg og har 
høvdu teir nú fingið lands- 
ins fyrsta professara í olju- 
vinnu.

Hvussu nógv oljuvinnan 
fer at merkja fyri Suður- 
oynna er vónleyst at siga.

Men vanliga metingin er. 
at støðan her verður tan 
sama. sum hon hevur verið 
aðrastaðni.

Og tað er. at t fyrstuni 
v erða tað mest útlendsk ar- 
beiðspláss, men so hvørt. 
sum vinnan á staðnum 
mennist. fækka útlcnding- 
arnar.

í Esbjerg uddi við útlend- 
ingum t fyrstuni. men teir

eru at kalla allir burtur nú.
Páll Vang sigur, at hann 

er fullgreiðir yvir, at olju- 
vinnan kann fáa óhepnar 
avleiðingar fyri føroyska 
mentan.

-Men suðuroyingar hava 
tvinnar kostir í at velja n . 
Antin at bløða út spakiliga, 
ella at fáa eitt bein afturat 
at standa á, sigur býráðs- 
formaðurin á Tvøroyri.

Fingu nógv a t  v ita
Tummas Tnomsen sigur. at 
eisini fyri oljuvinnuráðnum 
váttaðu umboðini fyri Dan- 
bor Serviee. at tað er eingin 
ivi um. at teirra oljuhavn 
verður í Drelnesi.

—Teir løgdu dent á, at teir

Borf’arstjórin í Esbjerg. Johnny Søtrup. fortelur vinnulívsfólkið í  Suóuroy, hvussu ó- 
metaligan týdning. oljuvinnan hevur havt fyri Eshjerg.

Á 0-punktinum
Formaðurin í oljuvinnuráð- 
num, Viberg Sørensen, sum 
ikki var heima, tá ið kunn- 
ingarfundurin var, sigur. at 
næsta stigið hjá SOC verð- 
ur. at kom á tal við politik- 
aramar at vita. hvørjar ætl- 
anir teir hava við oljuvinn- 
uni.

-  Tá ið oljuhavnin er 
komin.eru nógv viðurskifti 
at fáa í rættlag.

Ikki minst hugsar hann 
um ferðasambandið.

-  Eitt gott ferðasamband 
er lívsneyðugt hjá oljuvinn- 
uni. Tí mugu vit fáa at vita 
írá politikarunt. hvørjar 
hugsanir teir hava gjørt sær 
um ferðasambandi til og úr 
Suðuroynní. bæði sjóvegis 
og loftvegis.

Viberg Sørensen heldur 
t.d. at nú ætlanin er at 
byggja nýggjan Smyril, er 
tað sjálvsagt. at tað verður 
bygt soleiðis, at tað kann 
brúkast til uttanlandssigling 
eisini, og at skotlandssigl- 
ingin verður tikin uppaftur 
við einum slíkum skipi.

Annars sigur formaðurin 
í SOC, at vinnulívið í Før- 
oyum er ikki til reiðar at 
taka ímóti oljuvinnuni.

-Vit eru á einum null- 
punktið.

-  Men tað eru oljufeløgini 
so von við, tí soleiðis hevur 
eisini verið aðrastaðni, har 
oljuvinna hevur tikið seg 
upp.

-  Tað er onki óvanligt í tí 
og tað ræðir teir ikki. Tí 
vinnulívið verður bygt upp 
og ment so hvørt.

Hann heldur eisini, at tað 
var eitt skilagott stig at taka, 
at gera Tvøroyrar Olju- 
vinnuráð til oyggjarfelagið 
Suðuroyar Oljuvinnuráð, tí 
tað bindur alla oynna sam- 
an.

Og oyggjarfelagið hevur 
fingið fleiri limir sunnan av 
oyggj og eisini einstakar 
limir úr Hvalba.

skuldu hava ein oljufjørð, 
sum kundi brúkast 365 dag- 
ar utn árið. Og Drelnes lá 
soleiðis fyri, at teir spardu 
fleiri tímar í sigling. heldur 
enn um oljuhavnin lá norð- 
anfyri og tað hevur ómeta- 
ligan stóran týdning í olju- 
vinnuni. søgdu Danbor- 
menninir fyri oljuvinnuráð- 
num í Suðuroy.

Harafturat er stórt upp- 
land á Drelnesi. eins og eitt 
stórt úrval av ymsum tæn- 
astum er í Suðuroynni.

Ikki p lá s s  fyri Sm yrli
Tummas Thomsen sigur. at 
samstundis gjørdu Danbor- 
menninir greitt. at tá ið olju- 
havn verður á Drelnesi, 
verður tað ikki pláss fyri 
strandferðsluni.

-  Fyri at verða heilt ná- 
greiniligir, so søgdu teir 
Smyril kundi gott brúka 
havnina á Drelnesi í eini 
skiftistíð. men tað máongin 
bilur standa á Havnaøkin- 
um.

Sostatt er havnin er ó- 
brúkilig hjá Strandferðsluni.

Tummas Thomsen sigur, 
at somuleiðis skal tann stóra 
salt salt-siloin takast niður.

Tað verður sostatt eitt pol- 
itiskt tak at finna eina aðra 
samferðsluhavn í Suður- 
oynni.

Oljufeløgini eru 
100c/c til reiðar 
cit gera oljuhavn- 
ina tí Drelnesi og 
mi verður bara 
bíðað eftir, atfør- 
oyskir myndug- 
leikar lata start- 
skotið til olju- 
vinnuna av.
Ákl Bkrtholdsen

-  Ta ið oljuvinnan byrjar. 
eru vit eisint til reiðar 

Danska oljufelagið. Dan- 
bor Serv ice, hevur einaferð 
enn staðfest fyri suðuroy- 
ingum. at tá ið føroyska 
oljuvtnnan tekur seg upp. 
verðurteirraoljuhavn í Før- 
oy um á Drelnesi á T v øroy ri.

í tamu viku var talsterkt 
lið av donskum oljuvinnu- 
fólki og býráðspolitikarum 
á Tvøroyri og kunnaði bý- 
ráðspolitikarar á Tvøroyri 
og vinnulívsfólk í Suðurov 
um ætlanimar at gera olju- 
havn á Drelnesi. og um 
ymisk v innulig viðurskifti. 
sum stinga seg upp í tí sam- 
bandinum.

Við á ferðini vóru Johnny 
Søtrup. borgmeistan í Es- 
bjerg. Vagn Mols Poulsen. 
stjóri í Mærsk Contractors 
í Aberdeen, Carsten Jensen. 
stjóri á einum privatum el- 
virki í Esbjerg. sum hevur 
veítt oljuvinnuni tænastur í 
eini 30 ar. Sten Hansen frá 
Danbor Service og Tom 
Nielsen. formaður í tí 
v innuliga samtakinum í Es- 
berg. sum svarar til Suð- 
uroyar Oljuvinnuráð í Suð- 
uroynni.

Men afturat teimum var 
eisini Petur Joensen frá 
oljufy risitingini í Havn við 
á ferðini í Suðuroynni.

-  Høvuðsendamálið við 
ferðini var at kunna vinnu- 
lívið í Suðuroynni um olju- 
vinnu og um ætlanimar at 
geraoljuhavn á Drelnesi og, 
hvat tað inniber. sigur Páll 
Vang. býráðsformaður á 
Tvøroyri.

-  Men đonsku gestimir 
nýttu eisini høvi til at fáa 
kunning frá føroyskum 
myndugleikum leggur hann 
afturat

í Havnini hittu donsku 
gestimir logmann og um- 
boð oljumálastýrið. har tos- 
að varð um ymisk viður- 
skifti og har oljufólkið fekk 
eitt sindur at vita frá før- 
oysku myndugleikum. 
hvørjar ætlanimar vóru. og 
ikki minst, hvørjum tíðar- 
ætlanum. landsstýrið ar- 
beiddi við.

Páll vang sigur, at nú 
verður bara bíðað eftir. at 
leitingarumfanð verður.

-  Danbor. sum er eitt olju- 
felag hjá Mærsk. verður til

Eru til reiðar at gera 
oljuhavnina á Drelnesi


