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Bretskur oljumaður hjálpa Atlantic at finna olju

Við at selja Atlantic Petroleum bretska oljufelagið Volantis Exploration 

tryggjaði Nigel Thorpe føroyska felagnum eitt víttfevnandi leitivirksemi 

komandi árini. Í dag er stovnarin av Volantis menningarstjóri hjá Atlantic og 

er hann bjartskygdur um framtíðina. Føroyski oljuportalurin hevur tosað við 

hann. Feløgini hóska væl saman Herfyri keypti føroyska oljufelagið Atlantic 

Petroleum bretska oljufelagið Volantis. Hetta varð fyrst og fremst gjørt fyri at 

fáa fatur á fleiri leitiloyvum og harvið gerast partur av fleiri brunnum, sum 

skulu borast komandi árini. Við í keypinum fylgdu so eisini fleiri starvsfólk, 

teirra millum stjórin í felagnum Nigel Thorpe, sum nú virkar sum 

menningarstjóri í føroyska felagnum. Hann vitjaði í Føroyum í sambandi við 

nevndarfund, sum varð hildin á høvuðsskrivstovuni. Hetta er mín fyrsta vitjan 

í Føroyum, og eg eri fegin um at kunna samstarva við eitt føroyskt oljufelag. 

Tá Atlantic Petroleum gjørdi av at keypa upp okkara felag Volantis 

Exploration vóru vit fleiri starvsfólk, sum fylgdu við, og eg dugi væl at síggja, 

at hesi feløgini saman kunnu fáa nakað veruliga gott burturúr. Bæði feløgini 

hava hvør sær havt sínar styrkir og veikleikar og við at leggja tey saman kunnu 

vit gera brúk av styrkjunum hjá hvørjum øðrum. Atlantic hevur manglað 

leitiloyvi og hevur havt nokk av pengum, og vit í Volantis hava havt nokk av 

leitiloyvum men manglað pening. Atgongd til leiting -Hvat heldur tú serliga 

fer at gagna Atlantic Petroleum við keypinum av Volantis? Tað er atgongdin 

til leitivirksemi. Og vit hava longu sett hol á fyrsta brunnin eftir yvirtøkuna. 

Sjálvur haldi eg, at tað verður eitt fund. Loyvið liggur tætt upp at øðrum 

keldum, og fyristøðufelag er Tullow Oil, sum er kent fyri at hava gjørt nógv 

fund . 80% av brunnunum, sum felagið hevur borað, hava givið góð úrslit. Tá 

vit buðu Tullow at keypa seg inn í Foxtrotleitibrunnin tóku teir alt fyri eitt av, 

og nú vera vit bornir tvs. at teir rinda fyri sjálva boringina. Og tá eg sigi vit, so 

er tað sjálvandi nú Atlantic Petroleum.  Drúgvar royndir Hvussu kennir tú tað 

brádliga at vera partur av einum føroyskum oljufelag? Eg havi arbeitt saman 

við nógvum nationalitetum og eri sera glaður fyri at vera endaður her. Mær 

dámar væl at arbeiða saman við føroyingum, sum eru bæði dugnaligir og 

fyrikomandi. Tað er einki minni enn eitt bragd, at ein tjóð, sum bara eru 

50.000 í tali, hevur fostrað so mong dugnalig fólk. Tit hava eisini eitt landslið í 

fótbólti, sum er kent um alla verðina. Nigel Thorpe hevur verið í oljuvinnuni í 

umleið 30 ár og er útbúgvin sum oljuverkfrøðingur. Hann hevur arbeitt kring 

allan heim, Suðuramerika, Indonesia, Australia og Malaysia fyri bert at nevna 

nøkur. Hann byrjaði hjá oljufelagnum Marathon og fór síðani til Lasmo og 

ENI, til hann setti á stovn sítt egna oljufelag. Í dag er hann so partur av 

Atlantic Petroleum og starvast á skrivstovuni hjá felagnum í London, har hann 

hevur ábyrgdina av menningini av felagnum. Nú er hann sera spentur um 

komandi boringina í Føroyum, sum Atlantic er partur av. Felagið eigur tó bert 

ein sera lítlan part í boringini, sum fer eftir einum stórum strukturi. Verður 

boringin væleydnað fer hon at hava sera stóra ávirkan á Atlantic heldur Nigel 

Thorpe, og tí setir hann álit á, at tað hesaferð skal eydnast at finna olju ella 

gass í lønandi nøgdum í føroysku undirgrundini. Føroyskt gass væl við í 

Bretlandi -Um Brugdan 2 verður turr, hvørja ávirkan fer tað at hava fyri 

framtíðar leitingina við Føroyar? Tað er ein áhugaverdur spurningur. Eg trúgvi 

ikki tað verður endin á leitingini her. Tað vit helst fara at síggja er, at 

oljufeløgini fara kanska at taka seg aftur, hugsa, meta og hyggja at data aftur 

og gera sær tankar um, hví tað gekk galið og so koma aftur við eini nýggjari 

ætlan. Vit mugu eisini viðganga, at tað bert eru boraðir fáir brunnar, tá 

hugsað verður um, hvussu stórt økið er og vitandi, at tað undir basaltinum 

eru nógvir stórir strukturar. Sjálvur haldi eg leitingin fer at halda fram, tó at 

vit ikki mugu gloyma, at tað er sera dýrt at bora um hesar leiðir. Vit mugu 

gera okkara besta fyri at finna oljuna, meðan oljuprísurin er høgur. Sjálvur 

heldur Nigel Thorpe, at tað hevði komið sera væl við fyri eitt nú Bretland, um 

stórar nøgdir av gassi vórðu funnar í føroyskum øki eins væl sum vestan fyri 

Hetland. Bretski heimamarknaðurin hugrar eftir gassi og kann tað fáast til 

vega í grannalagnum, so hevði tað verið tað besta. Men skal hetta verða 

lønandi vinna, so er neyðugt at finna stórar nøgdir sigur bretski gassmaðurin. 

Mynd -  Nigel Thorpe fyri fyrstu ferð í Føroyum. Mynd Jan Müller
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