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Johan Dahl vitjar oljuútgerðarstøð í Aberdeen
Júst í hesum døgum eru 20 ár síðani, at føroyingar av fyrstan sinni av álvara
og í stórum tali fóru av landinum at vera við til eina altjóða oljumessu. Tað
var í september í 1991, at ikki færri enn 70 føroyingar fóru út í stóru verð at
leita eftir nýggjum møguleikum og avbjóðingum á oljuvinnuøkinum, nú olja
og gass varð staðfest í grannalagnum. Ikki meira enn hevði táverandi
búskaparliga kreppan gjørt um seg, fóru føroyskir politikarar, vinnulívsfólk og
onnur til europeiska oljuhøvuðsstaðin Aberdeen. Her vóru ikki færri enn tveir
landsstýrismenn við, Tummas Arabo og Svend Åge Ellefsen. Nú 20 ár seinni er
føroyskt ferðalag aftur í skotska granitbýnum. Og hesaferð er bara ein
landsstýrismaður við á ferðini. Tað er Johan Dahl, sum umsitur oljumál í
Tinganesi. Haraftrat eru umleið 30 umboð fyri myndugleikar, vinnufeløg oo.
við. Fyritøkurnar, sum eru við á básinum í Abereen eru - Atlantic Petroleum,
Atlantic Airways, Atlantic Supply Base, EL-Service, Faroe Ship, Føroya Tele,
PAM Offshore Service (Mest), Rúnavíkar Havn, Thor, Tórshavnar Havn,
Vinnuhúsið, Tvøroyrar Kommuna og Uttanríkisráðið. Føroysku fyritøkurnar
royna hvør í sær at vísa umheiminum, at Føroyaøkið er áhugavert, og at
føroyskar fyritøkur kunnu vera partur av ikki bara oljutilgongdini við Føroyar
men eisini í øðrum londum. Johan Dahl, landsstýrismaður fór týsmorgun á
vitjan á oljuútrgerðarstøðini í Aberdeen, Asco, har hann skuldi kunnast um og
síggja, hvussu skotar nú gjøgnum mong ár hava handfarið henda týðandi
partin av oljuvinnuni. Fyrrapartin fer landsstýrismaðurin til fyrilestur á
Offshore Europe oljuframsýningini, har serfrøðingur frá Aberdeen University
fer at greiða frá um oljugranskinina í Skotlandi. Eisini er fyrilestur um
framtíðar oljuvinnu á skránni, Mikudagin vitjar Lord Provost, borgarstjórin í
Aberdeen føroyska básin, og tá verður landsstýrismaðurin vertur. Enn ein
fyrilestur, sum føroyski oljuráðharrin fer til fer at snúgva seg um almennu
oljufeløgini kring heimin og teirra lutur í oljuvinnuni. Føroyska ferðalagið, sum
fór úr Vágum mánadagin verður aftur í Føroyum hóskvøldið. Oljan.fo fer
komandi dagarnar at hava fleiri frásagnir frá føroyska básinum og
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