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“Vit ynskja Runavíkar Kommunu og fyritøkunum har góða eydnu við tí stóra arbeiði, sum 

nú fer fram á Skálafjørðinum. Vónandi fer henda verkætlan at eydnast væl, so fleiri slíkir 

pallar koma til Føroya í framtíðini, og soleiðis at virksemið eisini kann dryppa á 

Suðuroynna, har vit eisini hava góðar umstøður at hýsa oljuvinnuni.” 



Hetta sigur nýggi formaðurin í havnanevndini í Tvøroyrar Kommunu og varaborgarstjóri 

Bjarni Hammer við oljan.fo júst heimafturkomin av altjóða oljumessuni ONS í Stavanger. 

Hetta er fyrsta setan hjá honum í Tvøroyrar býráð og var hetta eisini hansara fyrsta 

luttøka á eini altjóða oljumessu. Saman við honum vóru eisini havnameistarin Jón Bogi 

Guttesen og Johan Mortensen, ráðgevi. 

Ikki færri enn fýra føroyskar kommunur vórðu umboðaðar á oljumessuni í Stavanger, 

Tórshavn, Runavík, Tvøroyri og Vágur. 

“Orsøkin til at vit fóru á oljumessu hesaferð er m.a. tann, at umstøðurnar á havnaøkinum 

eru vornar so nógv útbygdar og betraðar, at vit hava nógv at bjóða fram til bæði skip og 

annað virksemi. Eisini hava vit fingið ein nýggjan havnameistara, sum hevur drúgvar 

royndir úti í heimi. So vit vilja gera umheimin varugan við tær góðu og rúmligu 

umstøðurnar her”, sigur Bjarni Thomsen, sum vísir á nýggju økini í havnini báðumegin 

fjørðin, og sum teir nú vilja fara út og bjóða fram, eitt nú til altjóða oljuvinnuna. 

Áðrenn farið varð avstað til oljumessuna varð avtala gjørd við ávísar fyritøkur, sum kunnu 

hugsast at hava áhuga í at brúka havnina. Her verður hugsað um ymsar tænastur so sum 

olju, avskiping, uppland osfr. 

Ùtbyggingarnar á havnaøkinum koma so eisini í kjalarvørrrinum á tí virksemi, sum nýggja 

uppsjóvarvirkið hevur skapt, og her hugsar býráðið, at tað eisini kann koma til sjóndar í 

eini oljuvinnu. Her verður ikki minst hugsað um tað virksemið, sum er og fer at verða 

eystan fyri markið, í bretskum øki. 

Suðuroyggin er stytsta leið frá oljuøkjunum vestan fyri Hetland og ætlar Tvøroyrar havn at 

vera tilreiðar at troyta teir møguligar, sum kunnu vísa seg í framtíðini. 

Suðuroyggin eigur at standa saman 

Bjarni Thomsen heldur sjálvur, at tvær kommunur sum Vágur og Tvøroyri, ið eru so smáar 

í altjóða høpi áttu at kunnað samstarva um tær tænastur, sum oljuvinnan hevur tørv á. 

“Tvær so lítlar kommunur í einum so lítlum landi kunnu og mugu ikki kappast og berjast 

móti hvør aðrari. Tær mugu heldur virka saman, soleiðis at kundin følir, at hann fær sum 

mest og best burtur úr at brúka báðar kommunur og teirra firðir sum veitingarstað.” 

Bjarni Hanner fegnast annars um, at tað hevur eydnast at fáa ein pall inn á Skálafjørðin. 

“Tey hava gjørt eitt sera gott arbeiði. Eg vóni, at tað fer at eydnast væl, so tað kanska 

kunnu koma fleiri slíkir pallar og annars oljuskip til Føroya í framtíðini, og har okkurt av 

virkseminum eisini kann dryppa á Suðuroynna. Vit hugsa ikki um at vera í kapping við 

Runavík at skipa ein veruligan oljubasa her við øllum tí virksemi, sum ein slíkur fevnir um. 

Kann partur av avleidda virkseminum vera her í oynni so sum goymslupláss til størri og 

tyngri útgerð ol. so vil tað vera eitt stórt framstig. Tað hevði t.d. verið upplagt at brúkt 

Suðuroynna til goymslupláss hjá altjóða oljuvinnuni. 



Vit eru bjartskygdir, men vit mugu eisini vera realistar. Vit vóna tað besta og hugsa ikki 

stórar tankar enn men vilja bjóða útlendskum feløgum henda vegin at síggja umstøðurnar 

og møguleikarnar. Og síðani taka tað harfrá. 

Hvussu kendi hann tað so at vera við til eina stóra oljumessu fyri fyrstu ferð? 

“Man følir seg lítlan, tá man er á slíkari messu við meira enn 1200 fyritøkum. Man skal ikki 

vera bangin fyri at fara til slíkar. Tí tað kenst mennandi at vera við. Tað er eisini torført 

at tjena nakrar pengar, um man ikki eisini brúkar pengar. Og ber man seg rætt at og vil 

vera partur av menningini, so kann man møguliga eisini vinna íløguna innaftur,” heldur 

ein sera engagerðaður og positivur formaður í havnanevndini á Tvøroyri júst 

heimafturkomin av heimsins størstu oljumessu. 
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