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Føroyskir oljumenn við í heimsins størsta oljufundi

Lagnan ella eydnan vildi tað so, at tríggir føroyskir oljumenn í trimum ymsum 

oljufeløgum skuldu eiga sín týðandi lut í størsta oljufundinum, sum er gjørt í 

heiminum higartil í ár - og størsta fundinum í Norðsjónum seinastu 25 árini. 

Oljupionerar Ein fuglfirðingur, ein klaksvíkingur og ein havnamaður kunnu í 

dag kenna seg ernar av at hava verið við til at finna risastóru oljukelduna 

Aldous á norska landgrunninum. Hetta hendi í summar. Oljan.fo gjørdi av at 

savna teir tríggjar føroysku oljupionerarnar og setti teimum stevnu á 

høvuðsskrivstovuni hjá Statoil í Vægerø í norska høvuðsstaðnum Oslo herfyri. 

Teir tríggir - Rúni M. Hansen, altjóða leitistjóri í Statoil, Teitur Poulsen, 

fíggjarstjóri í Det Norske Oljeselskab og Tummas Pauli Mýri, vinnustjóri hjá 

Lundin Petroleum - hildu tað eisini vera lagamanni at koma á tal við 

spildurnýggja føroyska oljuportalin, nú hann hevði mann í Oslo um hetta 

mundið. Gott at smærri feløg tora Tað er altíð gott at hitta føroyingar 

uttanlands og serstakliga í hesum høpinum, har vit kunnu gleðast saman um 

Aldous fundið, sum er tað størsta í heiminum í ár, sigur ein fegin Rúni M. 

Hansen frá Statoil, sum heldur ikki dylur fyri, at tað er ógvuliga gott, at 

smærri oljufeløg kunnu síggja møguleikarnar við nýggjum eygum og tora at 

taka ein størri váða á seg, sum júst hetta fundið er eitt gott dømi um. 

Føroyski Statoilstjórin hevur verið við til at gera fleiri fund fyri Statoil seinastu 

árini, men júst hetta fundið hevur serstakan týdning fyri hann, nú aðrir 

føroyingar eisini eru partur av tí. Eins og Rúni hevur arbeitt seg upp til í dag at 

sita við týðandi ábyrgd í einum av teimum stóru fyritøkunum í Europa, hava 

bæði Teitur og Tummas Pauli týðandi størv í um enn nógv smærri 

oljufeløgum. Ì fleiri oljufeløgum Teitur Poulsen frá Det Norske Oljeselskab 

dámar eisini væl hesa løtuna í Oslo - at vera saman við øðrum føroysku 

oljumonnum. Hann var ein av teimum mongu ungu føroyingunum, sum í 90-

árunum leitaðu til Skotlands at nema sær útbúgving, og har tað júst var 

mennandi oljuvinnan, sum var dragandi megin. Eftir lokna útbúgving byrjaði 

hann hjá Dana Petroleum í Aberdeen og flutti seinni tvørtur um gøtuna til 

Faroe Petroleum at arbeiða. Eftir tað fór hann til Lundin Petroleum í Geneve 

og nú er hann so fluttur til Noregs, har hann er fíggjarstjóri hjá Det Norske 

Oljeselskab í Oslo, eitt oljufelag, sum norski ríkmaðurin Røkke eigur nógv í. 

Felagið hevur ligið tungt í sjónum men seinasta fundið hevur tryggjað tí eina 

ljósa framtíð. Tað er sera hugaligt at vera við í einum so stórum oljufundi fyri 

eitt lítið felag sum okkara, har virðið á felagnum tvífaldaðist av hesi orsøk. Eg 

fari at takka fyristøðufelagnum Statoil fyri at hava staðið um endan og 

Lundin, sum eisini eigur sín part av æruni fyri at hava gjørt hetta fundið. Tora 

at váða Teitur Poulsen heldur tað eisini vera gott, at smærri feløg sum teirra 

hava trúgv uppá, at tíðin við teimum stóru fundunum ikki er av á norska 

landgrunninum. Oftani verður víst á, at tíðin er farin frá stóru fundunum í 

bæði bretska og norska partinum av Norðsjónum. Men tað vísir seg, at blívur 

tú við at bora og vil váða kapital, so kann man raka jackpot viðhvørt, og tað er 

júst tað vit hava gjørt í hesum førinum. Tá oljan.fo spurdi hann, um ikki 

hugurin at leita heimaftur fer at koma, verða fund gjørd her sigur Teitur, at jú 

eldri man blívur tess meira heimkærur verður man. Tað er so mín støða. Men 

tað skal so vigast upp ímóti, hvørjir karrierumøguleikar eru har. Nú fáa vit so 

at síggja, hvat tað blívur til. Skuldi tað hent, at Statoil finnur olju næsta ár, so 

letur tað kanska upp onkrar dyr fyri føroyingum, sum arbeiða í altjóða 

oljuvinnuni. So hvør veit. Byrjaði hjá BP Tummas Pauli Mýri fór eins og Teitur 

eisini til Skotlands at lesa í 90-unum. Hann byrjaði í oljuvinnuni í 2000, tá 

hann fekk arbeiði hjá BP í Aberdeen. Har var hann til 2005 og arbeiddi so eitt 

ár fyri Føroya Banka, og tey seinastu fýra árini hevur hann verið hjá Lundin 

Petroleum, fyrst tvey ár í Geneve og seinastu tvey árini í Oslo. Tað er sera 

hugaligt at vera her í Oslo, nú Statoil hevur gjørt hetta stóra fundið. Seinasta 

ár gjørdu vit eitt stórt fund í grannalagnum, kallað Avaldsnes, og tað er tann 

brunnurin, sum strekkir seg inn í kelduna, sum Statoil og vit hava funnið 

saman. Vit meta tí, at vit eiga ein part av æruni fyri, at hetta fund er gjørt. 

Tummas Pauli fegnast um tíðina í altjóða oljuvinnuni higartil og heldur, at 

hann hevur verið heppin, tí oljuvinnan hevur havt nøkur góð ár hetta 

tíðarskeiðið. Tá hann byrjaði var oljuprísurin 10 dollarar fyri tunnuna, í dag er 

hann 110 dollarar. Heldur Tummas Pauli, at oljuleitingin við Føroyar fer at 

geva úrslit? Tað eru boraðir nógvir brunnar vestan fyri Hetland og tríggjar 

keldur framleiða í dag olju. Tess fleiri brunnar verða boraðir í økinum tess 

størri verður vitanin. Taka vit Barentshavið sum dømi, sum eru har boraðir 

umleið 60 brunnar seinastu 30 árini og herfyri varð so gjørt fyrsta stóra 

oljufundið, Skrugaard, so vit í Føroyum skulu ikki missa mótið men vóna tað 

besta. Og hjá Tummas Paula er hugurin at fara heimaftur altíð til steðar. 

Hann er giftur føroyskari kvinnu og tey hava trý børn. Vit taka eitt ár í senn, 

vit hava tað gott her, hinvegin er tað sjálvsagt, at Føroyar draga. ExxonMobile 

- fantastiskt Tá teir tríggir føroysku oljumenninir taka samanum, klokkan er 

júst farin av sjey á morgni, eru teir samdir um, at tað er gott, at Statoil ikki 

hevur slept Føroyum sum leitiøki. Tað er Statoil, sum heldur tokið koyrandi, 

og komandi tvey árini fara at vera avgerandi fyri framtíðina. Statoil hevur 

havt eydnuna við sær bæði í Norðsjónum og Barentshavinum í ár, og tí vildi 

tað verið kærkomið, um hepni og dugni vístu seg á føroyska landgrunninum í 

næsta ár, tá Statoil skal bora ein sera djúpan brunn saman við ExxonMobile. 

Teitur og Tummas Pauli siga í ein mun, at tað er fantastiskt, at tað hevur 

eydnast Statoil at fáa heimsins størsta oljufelag at vera við í leitingini við 

Føroyar. "Nú fáa vit so at síggja, hvussu leikur fer. Vit hava so avgjørt, at vit 

gevast ikki í Føroyum fyrr enn vit hava roynt fleiri jarðfrøðilig løg", sigur ein 

greiður Rúni Hansen, sum eisini tryggjar sínar starvsfelagar í Noregi um, at 

verða fund gjørd í Føroyum, so verða eisini boð eftir royndum og 

kvalifiseraðum føroyingum at standa fyri framtíðar oljuvinnuni her. (Sí eisini 

videosamrøðu við teir tríggjar.) Myndir -  Teir tríggir føroysku 

oljuveteranarnir, Teitur Poulsen frá Det Norske Oljeselskab, Rúni M. Hansen, 

altjóða stjóri hjá Statoil og Tummas Pauli Mýri, vinnu- og menningarstjóri hjá 
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hann hevur verið heppin, tí oljuvinnan hevur havt nøkur góð ár hetta 

tíðarskeiðið. Tá hann byrjaði var oljuprísurin 10 dollarar fyri tunnuna, í dag er 

hann 110 dollarar. Heldur Tummas Pauli, at oljuleitingin við Føroyar fer at 

geva úrslit? Tað eru boraðir nógvir brunnar vestan fyri Hetland og tríggjar 

keldur framleiða í dag olju. Tess fleiri brunnar verða boraðir í økinum tess 

størri verður vitanin. Taka vit Barentshavið sum dømi, sum eru har boraðir 

umleið 60 brunnar seinastu 30 árini og herfyri varð so gjørt fyrsta stóra 

oljufundið, Skrugaard, so vit í Føroyum skulu ikki missa mótið men vóna tað 

besta. Og hjá Tummas Paula er hugurin at fara heimaftur altíð til steðar. 

Hann er giftur føroyskari kvinnu og tey hava trý børn. Vit taka eitt ár í senn, 

vit hava tað gott her, hinvegin er tað sjálvsagt, at Føroyar draga. ExxonMobile 

- fantastiskt Tá teir tríggir føroysku oljumenninir taka samanum, klokkan er 

júst farin av sjey á morgni, eru teir samdir um, at tað er gott, at Statoil ikki 

hevur slept Føroyum sum leitiøki. Tað er Statoil, sum heldur tokið koyrandi, 

og komandi tvey árini fara at vera avgerandi fyri framtíðina. Statoil hevur 

havt eydnuna við sær bæði í Norðsjónum og Barentshavinum í ár, og tí vildi 

tað verið kærkomið, um hepni og dugni vístu seg á føroyska landgrunninum í 

næsta ár, tá Statoil skal bora ein sera djúpan brunn saman við ExxonMobile. 

Teitur og Tummas Pauli siga í ein mun, at tað er fantastiskt, at tað hevur 

eydnast Statoil at fáa heimsins størsta oljufelag at vera við í leitingini við 

Føroyar. "Nú fáa vit so at síggja, hvussu leikur fer. Vit hava so avgjørt, at vit 

gevast ikki í Føroyum fyrr enn vit hava roynt fleiri jarðfrøðilig løg", sigur ein 

greiður Rúni Hansen, sum eisini tryggjar sínar starvsfelagar í Noregi um, at 

verða fund gjørd í Føroyum, so verða eisini boð eftir royndum og 

kvalifiseraðum føroyingum at standa fyri framtíðar oljuvinnuni her. (Sí eisini 

videosamrøðu við teir tríggjar.) Myndir -  Teir tríggir føroysku 

oljuveteranarnir, Teitur Poulsen frá Det Norske Oljeselskab, Rúni M. Hansen, 

altjóða stjóri hjá Statoil og Tummas Pauli Mýri, vinnu- og menningarstjóri hjá 

Lundin. Myndir oljan.fo/Jan Müller


