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Anfinnur í Aberdeen bíðar eftir føroysku oljuni
Verður olja funnin í Føroyum, so síggi eg tað avgjørt sum ein møguleika at
kunna fara heimaftur og arbeiða í oljuvinnuni, og tað skal so vera innan
roknskaparøkið. Hetta sigur Anfinnur Askildsen, sum fór til Aberdeen at lesa
fyri góðum fimtan árum síðani og hevur verið arbeitt her síðani. Lesa í 1995
Anfinnur fór til Aberdeen at lesa á Robert Gordon University í 1995 og hevur
starvast í ymsum størvum í oljuvinnuni í býnum síðani 1998, seinastu árini
sum roknskaparleiðari í einum lítlum jarðfrøðifelag, sum veitir tænastur til
oljufeløgini. Hann er giftur skotskari kvinnu og eiga tey ein son. Mamman býr
í Føroyum, men øll systkini eru uttanlanda. Honum dámar væl arbeiðið men
dylur heldur ikki fyri, at tankarnir leita oftani til Føroya. Hann hevði vónað, at
oljan varð funnin longu, so hann kundi farið heimaftur eftir at hava arbeitt í
Aberdeen í eini 5 til 10 ár. Men oljan er enn ikki funning, og má Anfinnur eins
og mangir aðrir føroyingar í útlegd sláa seg til tols við tí, í hvussu so er í nøkur
ár enn. Bjartskygdur Nú gongur so á 16. ári burturi, men Anfinnur er
bjartskygdur og hevur ikki slept vónini um at koma heimaftur til Føroya at
arbeiði í komandi oljuvinnuni. Verður olja funnin í Føroyum, so síggi eg tað
avgjørt sum ein møguleika at kunna fara heimaftur og arbeiða í oljuvinnuni,
og tað skal so vera innan roknskaparøkið. Anfinnur vil avgjørt mæla ungum
føroyingum til at fara til Aberdeen at lesa, ikki minst tí at talan er um sera
praktiskar útbúgvingar, har tú m.a. hevur góðar møguleikar at fáa arbeiði í
oljuvinnuni. Mynd - Anfinnur Askildsen vitjar føroyska básin á Offshore
Europe. Mynd Jan Müller

