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10. juli verða Elna Høgenni og John A. Poulsen vígd í Kaldbaks kirkju. Prestur verður Heri Joensen
Mynd: Álvur Haraldsen

Frá náttarvakt
til brúdleyp
Tað segði klikk hjá
komandi brúðar
parinum Elnu Høg
enni og John A.
Poulsen eina náttina,
bæði vóru til arbeiðis.
Nú eru tey bæði
júst blivin foreldur
fyri aðru ferð, og
í summar stendur
brúdleypið
Brúdleyp
Inna Tørnroos
inna@sosialurin.fo

Tað var eitt kvøld millum
jól og nýggjár. John varð
kallaður til arbeiðis á Valla
líð, eina náttarvakt, og
starvsfelagin, sum hann
skuldi arbeiða saman við,
var blivin sjúkur. John skeyt
upp, at teir ringdu til fittu
kaldsbaksgentuna,
sum
hann hevði hitt, tá tey
høvdu avloyst hvønnannan.
Sum sagt so gjørt, Elna
kom til arbeiðis, og John sá
sín møguleika at læra at
kenna hana betur.
– Eg helt hann var øgiliga
framligur, sigur Elna.
Bæði vóru tá lesandi í
Danmark, hann til heilsu

hjálpara og hon til heilsu
røktara. Eftir náttavaktina
saman lovaðu tey at hittast
til ein kaffimunn.
Tað vísti seg so, at tey
ikki búðu so langt frá hvørj
um øðrum í Danmark. Eftir
stuttari tíð gjørdust tey par,
og í juni árið eftir fluttu tey
til Føroya saman.

Til Føroya at búgva
John er ættaður úr Vági og
Elma úr Kalbak. Elma hev
ur búð í Danmark í nógv ár,
hon flutti longu, tá hon var
15 ár at ganga á eftirskúla.
– Eg fall øguliga væl til í

Danmark og hevði gott
hugsa mær at búð har, sigur
hon.
Men John vildi aftur til
Føroya at búgva og lokkaði
Elmu við.
John fór upprunaliga til
Danmarkar at lesa til poli
tist, men eftir hálvt annað
ár gavst hann.
– Tað var ikki rættuliga
eg. Eg elski at arbeiða við
menniskjum, men ikki sum
politistur, greiðir hann frá.
Nú starvast John sum
portørur á landssjúkrahús
inum. Hann hevur nomið
sær útbúgving sum ambu
lansaviðgerði, ið inniber at

John og Elna
sum børn

hann hevur rætt at viðgera
sjúklingar í ambulansan
um.

Stóra familju
Fyri fýra vikum fingu John
og Elma sítt næsta barn,
eina dóttur. Heima høvdu
tey stórabeiggja Eyðun,
hálvtannað ár.
– Vit vilja hava eina stóra
familju, nógv børn og
gjarna tøtt, siga tey bæði
rørandi einig.
– Eg eri einabarn, og tað
vildi eg ikki, at Eyðun skuldi
vera, leggur Elma aftrat.
18. apríl verður dópur

fyri dóttrini og nakrar mán
aðar seinni 10. juli stendur
brúdleypið.
Vígslan verður í Kaldbaks
kirkju og veitslan í B36
húsinum. Parið hevur boðið
um 200 fólkum í veitsluna.
Elma hevur funnið brúð
arkjólan, og frisørin er um
biðin. Gjøgnumgangandi
litirnir verða hvítt og gull.
– Nógv er ordnað longu,
men nú bíða vit eitt sindur
fyri at vita, hvussu tað
gongur í kappingini um at
vinna eitt brúdleyp, sigur
Elna.

Við Shefa kaðalinum bjóðar
Føroya Tele seg fram sum sam
skiftisveitara í stóra hetlendska
oljuøkinum
Síða 18-19
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Skuldu myrða Obama

Flyta sólorku úr Afrika

Ein 21 ára gamal maður í amerikanska statinum Tennes
see hevur viðgingið, at hann hevði lagt ætlanir um at
beina fyri fleiri svørtum amerikanarum, teirra millum
Barack Obama. Saman við vinmanninum Paul Schlessel
man skuldi Daniel Cowart skjóta 38 svartar amerikanarar.
Hetta var í 2008, og eftir ætlanini skuldu teir eisini myrða
Barack Obama, sum tá royndi at gerast amerikanskur
forseti. Teir báðir menninir sleptu sínum ætlanum, og
vinmaðurin greiddi løgregluni frá, hvat teir høvdu ætlað.
Hann kann kortini vænta sær tíggju ára fongsul, men
Daniel Cowart kann fáa 75 ára fongsul, skrivar AP.

Frakland ætlar at leggja kaðalar tvørtur um
Miðjarðarhavið, og teir skulu brúkast til at flyta sólorku
úr Afrika til Fraklands. Tíðindastovan AFP, sum er fronsk,
skrivar, at fronsku myndugleikarnir eru í ferð við at skipa
eitt samtak av fleiri stórum fyritøkum, sum skulu átaka
sær at gera kaðalkrevið, sum verður sera umfatandi.
Málið við verkætlanini er at flyta 20 gigawatt av sólorku
og aðrari varandi orku úr Afrika til Fraklands um tíggju
ár. Haðani er selja ein fjórðing av orkuni til onnur lond í
Evropa.

Føroya Tele vil hava bita
av oljumilliardum
Clair framleiðslupallurin vestan fyri Hetland, har útgerð frá Føroya Tele hevur staðið sína roynd
Mynd Suni Joensen

Føroyska telefyri
tøkan, Føroya Tele,
ætlar sær ikki at
sita hendur í favn
og hyggja at, meðan
risastór oljufeløg
næstu árini fara at
gera milliarda íløgur
í hetlendskum øki
eystan fyri føroyska
markið

tænastur til altjóða oljuídn
aðin.
Hetta sigur stjórin í FT
Net, Páll Vesturbú, sum
fegnast um, at franska risa
fyritøkan TOTAL saman
við danska DONG nú hevur
gjørt av at útbyggja síni
gassfelt vestan fyri Hetland.
Hann er eisini spentur um
ætlaninar hjá BP at útbyggja
síni oljufund í økinum.

Milliarda íløgur
Føroysk vinna og
oljaútbygging
Jan Müller
jan@sosialurin.fo

– Vit settu spónin í sum
tænastuveitari til oljuvinn
una í hesum økinum fyri
hálvum øðrum ári síðani,
og er úrslitið so mikið gott,
at vit ætla at halda fram við
at bjóða okkara vørur og

Tað var nú um dagarnar, at
franska olju- og gassfelagið
Total, ein av heimsins
størstu fyritøkum innan
kolvetnisvinnuna, tók av
gerð um at byggja út tvey
gassfelt vestan fyri Hetland
og skamt frá føroyska
markinum. Útbyggingin fer
at kosta einar 25-30 milli
ardir krónur. Eisini tað
bretska oljufelagið BP ar

beiðir við ítøkiligum ætlan
um at útbyggja oljufund í
nærum sama øki vestan fyri
Hetlandi fyri 30 milliardir
krónur ella meira.
Tað var á heysti í 2008,
at avtala varð gjørd millum
Føroya Tele og bretska olju
felagið BP um samstarv.
Eftir drúgvar kanningar og
samráðingar gjøgnum eina
tíð varð avtala gjørd um, at
Føroya Tele skuldi leggja
eina fipurleiðing frá Shefa
kaðalinum til tvey av fram
leiðandi oljufeltunum vest
an fyri Hetland. Á henda
hátt kundu oljufeltini Schie
hallion og Clair fáa eitt
nógv skjótari og betri tele
samband til lands heldur
enn fylgisveinasambandið
tey høvdu frammanundan.
Sambandið skuldi kunna
spara nógvar útreiðslur eitt
nú við, at BP ikki nýttist at
senda serfrøðingar so sum

jarðfrøðingar, seismikkfólk
oo. umborð at gera ymsar
kanningar, men at teir um
vegis Shefa kundu fáa allar
upplýsingar sendar skjótt
og væl til lands.

Tung men
týðandi byrjan

Hóast Føroya Tele eftir
føroyskum viðurskiftum er
stórt, so var tað ein spildur
nýggj verð at skula taka
upp samstarv við eitt so
stórt felag sum BP. Páll
Vesturbú sigur, at tað at fáa
samstarv og kunna selja
stórum oljufeløgum so sum
BP vørur og tænastur er
ikki bara sum at siga tað.
Felagið er so mikið stórt og
arbeiðsprosessirnar
so
tungar og drúgvar, at tað
krevur sera gott tol og
treiskni umframt fakligt
arbeiði á sera høgum støði

at fáa tingini upp á koyra.
Men tá avtornar er eitt
samstarv við eitt so stórt
felag sum BP harafturfyri
ein sera góð referansa at
hava, tá tú skal víðari og
arbeiða saman við øðrum
líknandi feløgum í hesi fyri
mong føroysk virki heldur
ókendu vinnuni. Hetta er
sum ein heilt nýggj verð,
har tú fundast oftani við
kanska eini 10 til 12 fólk
hvørja ferð. Og har allir
smálutir skulu passsa saman
sum fótur í hosu í eini
ómetaligari stórari skipan.

Alt riggar
Nú er so hálvtannað ár
gingið og hava royndirnar
og úrslitið verið góð higar
til. Tórur Jørgensen, sum
starvast á transformatións
deildini hjá Føroya Tele
hevur júst vitjað Clair olju

pallin og hugt at teirra in
stallatiónum umborð, sum
allar tóktust virka eftir ætl
an. – Hetta varð aðru ferð,
at eg havi verið umborð á
Clair framleiðslupallinum,
og tað er ein serstøk upp
living í sær sjálvum. Har
riggaði alt, sum tað skuldi,
og tá tey umborð eina løtu
sløktu fyri Shefasamband
inum og tendraðu fyri
gamla fylgisveinasamband
inum var tað sum ein koll
velting aftur í tíðina. So tey
umborð og fólkini í landi
tykjast ikki kunna vera okk
ara samband fyriuttan, nú
tey hava vant seg til tað sig
ur ein ikki sørt nøgdur
Tórur Jørgensen.
Hann vísir á, at pallurin
brúkar sambandið til nógvar
ymiskar uppgávur. Tað
verður fyrst og fremst brúkt
til vanliga talusamskiftið
við land, síðani verða øll
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Ikki Turkaland

21 mia. til Haiti

Týski samveldiskanslarin, Angela Merkel, er framvegis
ímóti, at Turkaland skal fáa limaskap í ES. Hinvegin fer
hon ikki at forða fyri, at samveldið kann tingast við
turkar um limaskap, men ein tilsøgn um tingingar skal
ikki vera nøkur trygd fyri limaskapi. Tað segði Angela
Merkel, eftir at hon hevði havt ein fund við turkiska
forsætisráðharran, Recep Tayyip Erdogan, í Ankara í gjár.
Fyrr hevur franski forsetin, Nicolas Sarkozy, sagt, at hann
vil ikki hava Turkaland upp í ES. Sambært Merkel og
Sarkozy er Turkaland ikki ein náttúrligur partur av
evropeiska marknaðinum.

ST fer í vikuni at biðja um 21 milliardir krónur, sum
skulu brúkast til at endurbyggja ein part av tí, sum fór í
jarðskjálvtanum í Haiti tann 12. januar. Umbønin verður
løgd fram á einum fundi í morgin, har meiri enn 100 lond
eru umboðað, og sum forsetin í Haiti, Rene Preval, Ban
Ki-moon, ST-aðalskrivari og amerikanski
uttanríkisráðharrin, Hillary Clinton, hava fyrireikað.
Myndugleikarnir í Haiti og útlendskir serfrøðingar hava
roknað seg fram til, at jarðskjálvtin gjørdi skaða fyri
meiri enn 44 milliardir krónur.

Hesir fýra hjá Føroya Tele fylgja væl við gongdini vestan fyri Hetland og oljuvirkseminum í Norðrsjónum og Føroyum fyri tað. Teir kunnu fyribils gleðast um, at tað hevur gingið væl við fyrstu
royndini at samstarva við altjóða oljuvinnuna. Nú leggja teir so til brots aftur. Fv. Erik E. Thomsen, Páll Vesturbú, Brian Rosendahl og Tórur Jørgensen
Mynd Jan Müller

data frá útgerð umborð
send via Shefa, eisini verður
tað javnan brúkt til video
konferansur og nú skulu
teir til at seta kamera á
boridekkinum umframt at
øll boridata verða send
umvegis Shefa til støðirnar
á landi. Tórur Jørgensen er
annars jaliga ófarin av,
hvussu nógv verður gjørt
fyri trygdina umborð á
oljupallum. Tað kenst væl,
at tað verður so væl farið
um.

Shefa ein kollvelting
Eisini stjórin í FT Net er
fegin um gongdina, har
Føroya Tele hevur fingið
samstarvsfelagar innan al
tjóða oljuvinnuna. Avtalan
við BP kom eftir, at Shefa
kaðalin varð lagdur úr Før
oyum og víðari til Hetland,
Orknoyggjar og Skotland.
Á vegnum varð so fingið
samband við oljustøðini
Clair og Schiehallion. Sam
bandið hevur koyrt síðani
uttan trupulleikar.
– Haldi ikki eg taki
munnin ov fullan, tá eg sigi,
at eisini BP er væl nøgt við
samstarvið higartil. Áðrenn
Shefasambandið kom varð
fylgisveinasamband brúkt,
og tað var so nøktandi tá.
Men nú teir hava fingið
Shefasambandið er tað
vorðið so mikið nógv betri.
Tá teir so onkuntíð av
trygdarávum hava sløkt
niður fyri Shefa fyri at
royna tað gamla sambandið,
so hevur tað víst seg, at nú
er tað als ikki nøktandi. Tað

var eitt rama skríggj umborð
tá. Nú mugu teir hava
Shefa. Talan er í slíkum føri
eisini um eina langtíðarav
talu um leigu av fipur
leiðingi, sum gongur í 15
ár. Síðani er eisini talan um
eina kapasitetsavtalu yvir 5
ár.

Føroya Tele fylgir
gongdini

Seinastu tíðina hava vit
frætt, at stórar íløgur skulu
gerast í bæði olju og gass
framleiðslu vestan fyri Het
land komandi árini. Vit
spurdu Páll Vesturbuð,
hvussu Føroya Tele fyri
reikar seg til at kunna veita
vørur og tænastur í tí
sambandi.
Hann sigur, at Føroya
Tele roynir at fylgja væl við
í tí, sum hendir bæði hjá BP
og øðrum oljufeløgum og
royna tey at hava samband
við partarnar. –Vit hava
sæð, at tað at hava fingið
BP sum kunda á Shefa
kaðalinum, hevur verið sera
gott fyri okkum sum eitt
ískoyti til fígging av kaðal
inum. Vit ynskja øgiliga
nógv at fáa fleiri líknandi
kundar har í økinum í
sambandi við, at fleiri øki
fara undir framleiðslu. Alla
staðni har tað ber til vilja
vit royna at bjóða okkum
fram sum veitarar av góðum
telesambandi.
Stjórin í FT Net sigur
víðari, at tað innan hesa
vinnuna er ein góð inntøku
kelda at veita gott samband
til oljupallar. Nógva aðra

staðni er stór kapping um at
veita hesa tænastu, og har
veitarar longu hava sett seg
á marknaðin er ringt at
koma inn, men vestan fyri
Hetland er Føroya Tele enn
einsamalt, so har hava tey
nakrar fyrimunir.

Hørð kapping í
Norðsjónum

– Tað skilst, at tit hava eisini
roynt at selt tykkara fipur
loysnir í Norðsjónum, men
har hava tit fingið harða
kapping frá eitt nú norskum
fyritøkum, sum bjóða út
radiosamband, ið er bíligri
enn pipursamband, tí tað
kostar nógv at leggja fipur
leiðingar.
– Norðmenn hava longu
samband til pallar har á
leiðunum, og tá ber tað so
til at koma við radiosam
bandi víðari til teir nýggju
pallarnar, sum verða bygdir
aftrat tó innan fyri eitt ávíst
øki, og tá er tað trupult at
etablera okkum við fipur
loysnum.
Páll Vesturbú leggur tó
aftrat, at teir arbeiða eisini
við at kunna bjóða radio
samband vestan fyri Het
land til summi av teimum
nýggjum støðunum og her
serstakliga royndarboringar,
sum verða gjørdar.

Liggja framvið
frá byrjan

Nú Total og Dong fara
undir sína stóru útbygging
av gassfeltunum vestan fyri
Hetland, so roynir Føroya

Tele eisini at vera við í
teimum heildarloysnunum,
sum verða gjørdar har. Tal
an er nevniliga ikki at brúka
framleiðslupallar og -skip,
tá gassfeltini Laggan og
Tormore verða útbygd. Tá
verður nýggja tøknin við
fult automatiskum útbúnaði
á havbotninum brúkt, og tí
er tað av stórum týdningi at
vera við longu frá byrjan, tá
heildarloysnirnar
verða
gjørdar á tekniborðinum og
síðani bodnar út. Tá er alt
integrerað, eisini samskiftis
parturin. Føroya Tele hevur
so eisini ein dreym um at
kunna veita fipurloysnir
millum Aberdeen og størsta
olju- og gassterminalin í
Europa, Sullom Voe, ið
liggur í Hetlandi.
Og hóast nógv er at hugs
að um í hesum førunum, so
verður eisini frá FT Net
fylgt væl við, hvat hendir
skamt frá markinum, har
tvær stórar úbyggingarætl
anir eru í stoypiskeiðini,
nevniliga
oljukeldurnar
Rosebank og Cambo. Tá
hesar verða útbygdar helst
við bæði útbúnaði á hav
botninum samskipað við
framleiðslu- og goymsluskip
(FPSO, red.) á staðnum, so
verður eisini har stórur
tørvur á góðum og skjótum
samskiftissambandi.
Og
her vil Føroya Tele so bjóða
seg fram bæði við fipur- og
radioloysnum.

Brynja seg til
Føroyaøkið

– Og nú oljuleitingin og

framleiðslan nærkast før
oyska markinum, hava tit
so eisini gjørt tykkum tank
ar um at kunna veita tæn
astur til møguligar olju
støðir her, um so er at olja
og gass verður funnið?
– So skjótt tað verður
ítøkiligt at seta pallar upp á
føroyskum øki eisini vilja
vit bjóða okkum fram at
veita loysnir og sjálvandi

brúka okkara royndir frá
vestan fyri Shetland.
Umframt at veita tænastur
til oljuvinnuna til havs vest
an fyri Hetland hevur Før
oya Tele eisini tætt samstarv
við eitt nú myndugleikarnar
í Hetlandi um eina ætlan at
leggja eina fipurleiðing frá
staðnum, har Shefa fer í
land í Hetlandi og víðari til
høvuðsstaðin Lervick.

Føroysk vinna við
í útbygging vestan
fyri Hetland
»Talan um eina so
mikið stóra útbygg
ingarætlan sum tvær av
heimsins størstu olju
fyritøkum, TOTAL og
BP fara undir vestan
fyri Hetland komandi
árini, at kanska áttu
føroyskir veitarar av
vørum og tænastum til
kolvetnisvinnuna at
ligið framvið at kanna
møguleikarnar. Fjar
støðan er ikki long, og
fleiri føroyskir veitarar
hava prógvað sítt
dugnasemi, so teir hava
eitt gott útgangsstøði í
so máta.«
Petur Joensen, stjóri í Jarðfeingi
í Sosialinum í mars 2010

