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Vit eiga at bjóða okkum fram í oljuvinnuni

Tað eru stórir møguleikar hjá føroyskum vinnulívi at taka lut í oljuvinnuni, um 

so er, at oljufund verða gjørd í Føroyum heldur stjórin á El Service, John Eli 

Olsen. Oljan.fo hevur tosað við hann. Eitt av teimum føroysku 

vinnuvirkjunum, sum seinastu mongu árini hevur fylgt væl við í gongdini í 

oljuvinnuni er El Service í Eysturoynni. Umboð fyri fyritøkuna hava luttikið á 

nógvum oljumessum, og Offshore Europe í Aberdeen herfyri var einki 

undantak í so máta. Sjónligheit Er tú ikki við frá byrjan, so er vandi fyri, at tú 

dettur niður ímillum, tá oljan kemur, sigur stjórin John Eli Olsen, sum ikki 

ivast í, at tað er rætt av føroyskum fyritøkum, sum vilja hava lut í eini 

framtíðar oljuvinnu, at vera við til oljumessur. Hann heldur eisini, at tað alla 

tíðina kemur okkurt nýtt fram, sum eisini vit í Føroyum eiga at geva gætur, nú 

leitingin við Føroyar av álvara aftur tekur dik á seg um gott og væl eitt hálvt 

ár. El Service hevur eisini havt fleiri uppgávur í hesi vinnuni, bæði heima og 

burturi. Eitt nú tá borað verður undir Føroyum eru oftani boð eftir El Service 

til ymsar smærri uppgávur. Vit royna so at gera okkum sjónligar á oljumessum 

og fáa kontaktir, men tað er tungt og tekur langa tíð at blíva partur av hesi 

vinnu. Kappingin er eisini hørð, so her liggja nógvar avbjóðingar fyri framman. 

Men eg ivist ikki í, at føroyskar fyritøkur eiga og kunnu bjóða seg fram í 

oljuvinnuni. Nógvar uppgávur -Hvar er so brúk fyri eini fyritøku sum El Service 

í oljuvinnuni? -Tað kann vera so nógv. Taka vit boripallar, so kunnu vit har 

verða við til at gera royndir av ymsum slag umframt umvælingar. Um talan er 

um umbyggingar, so kunnu vit standa fyri elinstallatiónunum. Síðani eru tað 

eisini útgerðarskipini, har vit eru vanir við at vera umborð og standa fyri 

umvælingum ol. El Service hevur havt fleiri minni og størri uppgávur í 

oljuvinnuni, eitt nú hava tey leigað út fólk til norsku fyritøkuna Aker, og í 

sambandi við bygging av nýggjum frálandaskipum og eisini øðrum skipum 

hevur El Service staðið fyri arbeiðum. Tá mest hevur verið at gera hava tey 

verið 40 fólk í arbeiði. Sjálvur heldur John Eli, at heldur enn at leiga út fólk til 

uppgávur í Noregi, so eiga vit sjálvi at bjóða uppá arbeiði, tí einans tá kann 

fyritøkan fáa lut í tí so týðandi kompetansuni, sum ein slík avbjóðing hevur 

við sær. Vit vilja heldur satsa uppá at fara yvir til Noregs sum fyritøka enn 

bara at leiga nøkur fólk út til ávísar uppgávur. John Eli sær stórar møguleikar 

hjá føroyskum vinnulívi at taka lut í oljuvinnuni, um so er, at oljufund verða 

gjørd í Føroyum. Tá verður tað so uppgávan at fáa undirveitararnar hjá 

oljufeløgunum at brúka føroyskar vørur og tænastur sum eitt nú tær tey á El 

Service kunnu bjóða fram. Og tað noyðast teir at gera út frá krøvunum til 

føroyskan keikant. Lógin um keikantin var avgjørt eitt rætt stig at taka. Vit 

kunnu bara hyggja eftir Atlantic Airways, Thor og Atlantic Supply Base, sum 

hava havt týðandi uppgávur í sambandi við boringar. Góð ráð til 

grønlendingar John Eli var ein av teimum, sum vitjaði grønlendska básin á 

oljumessuni. Tað kom óvart á hann, at grønlendingar ikki hava hugt eftir 

okkara lógum um eitt nú keikantinum, tí hann hevði kunnað gagnað teimum. 

Eisini undrar tað hann at síggja, at alt, sum hevur við oljuvirksemi at gera í 

Grønlandi, verður stýrt av dønum. Taka vit útgerðarhavnina, so er hon 100% 

donsk. Tað eru somu fólk, sum ætlaðu at leggja eina útgerðarhavn á Drelnesi 

á sinni men sum taptu kappingina við Atlantic Supply Base í Runavík. Eg eri 

vísur í, at gera grønlendingar ikki eitt ella annað, sum er gjørt í Føroyum, so 

koma teir lokalu grønlendingarnir ongantíð inn í oljuvinnuna. Teir mugu hava 

eitt ella annað amboð til at trýsta feløgini til at skilja, at í Grønlandi er eitt 

virkið vinnulív, sum ynskir at vera partur av menningini. Grønland liggur so 

fjarskotið, at eg ímyndi mær , at nógv av oljufeløgunum halda, at har er einki 

lokalt vinnulív. Men her fara tey skeiv. Grønlendingar duga væl eins og vit í 

Føroyum. John Eli leggur aftrat, at tað kann ganga skjótt í hesi vinnu, og tí 

eiga grønlendingar at skunda sær, áðrenn tað verður ov seint. Men hevur 

man fingið fótin innan fyri, tá er ringt at venda aftur. Hann vónar eisini, at 

føroyingar og grønlendingar kunnu samstarva og læra av royndunum hjá 

hvørjum øðrum, soleiðis at oljfeløgini fara at brúka lokala vinnulívið. Mynd 

John Eli Olsen, stjóri á El Service heldur, at føroyingar eiga at bjóða seg fram í 

oljuvinnuni. Mynd -  oljan.fo/Jan Müller
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