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Bogi Vang úr Havn mitt í oljuævintýri

Fleiri føryingar arbeiða í dag í skotsku oljuvinnuni. Ein teirra er Bogi Vang úr 

Havn, sum røkir starvið sum roknskaparstjóri hjá Faroe Petroleum í 

Aberdeen. Tað gongur væl hjá Boga eins og hjá føroyska oljufelagnum. 

Framtíðin sær bjørt út fyri havnamannin og oljufyritøkuna, sum mangir 

føroyingar hava sett pengar í. Oljan.fo hitti havnamannin í hjartanum á 

europeiska oljuhøvuðsstaðnum, Aberdeen. Oljufund við Hetland startskotið 

Tá fyrstu stóru oljufundini vórðu gjørd vestan fyri Hetland fyrst og miðskeiðis 

í 90-unum rukku tíðindini eisini til Føroya. Í kjalarvørrinum á 

undirgrundaravtaluni við danir og við eini avtalu við bretar um markið í 

eygsjón varð spírin lagdur til føroyska luttøku í oljuvirkseminum. Hetta 

ávirkaði eisini teir ungu føroyingarnar, sum um tað mundið gjørdu seg 

tilreiðar at fara av landinum at lesa. Við eini møguligari oljuvinnu  bókstaviliga 

- í havsbrúnni fingu fleiri føroyingar brell at leita til Aberdeen heldur enn til 

Keypmannahavnar at lesa. Tað skuldi eisini visa seg at vera eitt gott val hjá 

mongum av teimum, tí í dag arbeiða fleiri av føroyingunum, sum leitaðu sær 

til Skotlands at fáa sær eina útbúgving, í oljuvinnuni í Aberdeen. Og tað 

gongur væl hjá bæði teimum og oljuvinnuni her. Roknskap og búskap Ein 

teirra er Bogi Vang úr Havn, sum fór til Aberdeen at lesa í 1997, roknskap og 

búskap á Aberdeen University. Eftir lesturin fekk Bogi arbeiði hjá Deleutte, 

har hann lærdi til grannskoðara og arbeiddi har í fýra ár. Um tað mundið lat 

Faroe Petroleum upp skrivstovu í Brelandi og varð eisini skrásett á 

virðisbrævamarknaðinum í London. Bogi fekk starv hjá tí spennandi og 

støðugt vaksandi føroyska oljufelagnum í 2003 og hevur verið har síðani. Í 

dag røkir hann týðandi starvið sum roknskaparstjóri í felagnum. -Tú er ein av 

mongum føroyingum, sum hava fingið starv í altjóða oljuvinnuni. Hvat dámar 

tær at arbeiða í hesi vinnuni? Mær dámar sera væl. Hetta er bæði spennandi 

og avbjóðandi. Her er nógv at læra, og tað er eisini gott at byrja í einum 

lutvíst lítlum oljufelag, tí her eru so nógvar avbjóðingar. Tú fær roynt so nógv 

og lærir so nógv. Tá eg byrjaði hjá Faroe Petroleum høvdu vit tvey loyvi í 

Føroyum og eini 5-6 starvsfólk. Nú hava vit 45 loyvi í Føroyum, Bretlandi og 

Noregi og umleið 40 starvsfólk. So eg havi lært sera nógv í allari hesari 

gongdini. Bjørt framtíð -Hvussu sær tú framtíðina hjá Faroe Petroleum? 

Framtíðin sær góð út. Vit hava havt nøkur góð leitiár, og eisini fingið kapital til 

vega at kunna arbeiða við. Vit hava eina rímuliga framleiðslu, so vit hava 

góðar vónir. Vit eru eisini sera spent um okkara stóru boriætlan og 

framleiðsluna. Aberdeen gott stað -Hvat dámar tær at búgva og arbeiða í 

Aberdeen? Aberdeen er ein frálíkur býur. Vit hava verið her í skjótt fjúrtan ár. 

Eg havi konu úr Hetlandi. Tíðirnar eru ikki góðar í Bretlandi sum heild, men 

arbeiðsmøguleikarnir í Aberdeen eru sera góðir, tí búskapurin her er góður. -

Tú hugsar ikki um at fara heimaftur til Føroya at búgva? Okkum dáma væl her 

og hava sum so ongar ætlanir at fara til Føroya. Konan hevur eisini verið her 

longuri enn eg, so nú fáa vit at síggja. Faroe Petroleum hevur verið virkið í 

Føroyum síðani byrjan og hevur verið við til at bora fleiri brunnar. Vónandi 

heldur fyritøkan fram við sínum virksemi í Føroyum. So hvør veit. -Eitt 

føroyskt oljufund  fer tað kanska at draga? Ja tað kann væl henda. Farið til 

Aberdeen Bogi Vang fekk sína útbúgving í Aberdeen. Oljan.fo spurdi hann, 

um hann kann mæla øðrum føroyingum at fara til Aberdeen at lesa. Tað vil eg 

avgjørt. Tað er gott at royna nakað annað enn Danmark, og her eru tveir 

góðir lærdir háskúlar. Robert Gordon og Aberdeen University. Her eru nógvir 

møguleikar og hetta er eitt gott pláss at búgva í, so tað kann eg avgjørt 

viðmæla. Bogi Vang dylur ikki fyri, at eisini hann er spentur um boringina hjá 

Statoil í Føroyum næsta ár. Vónandi verður tað eitt gott fund. Vit fara helst at 

síggja aðrar brunnar seinni, so møguleikin fyri at gera eitt fund í Føroyum 

meti eg at vera góðan. Mynd -  Bogi Vang úr Havn á skrivstovuni í Aberdeen.
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