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Búi Tyril -  Ræður um at fáa fleiri brunnar

Vit vita, at her er olja. Tað ræður bara um at fáa fleiri boringar, so vit fáa 

kortlagt økið nærri. Tað er sjálvandi eisini ein kapping um at draga til sín 

áhuga frá oljufeløgunum, og hesa kapping mugu vit taka í størsta álvara 

heldur Búi Tyril, sum býr í Aberdeen. Hann hevur arbeitt sum fjølmiðla- og 

samskiftismaður í mong ár, og í 2008 fór hann til Aberdeen at gera seg lidnan 

við masterútbúgving innan public relations. Eftir lokna útbúgving í 2009 valdu 

Búi Tyril og konan Maria Olsen at blíva verandi í Aberdeen. Oljan.fo fekk orð á 

Búa Tyril á oljumessuni í Aberdeen. Vit trívast væl í Aberdeen. Her eru nógvir 

møguleikar fyri vinnuligum virksemi sigur ein blídligur Búi, sum fegnast um, at 

føroyska luttøkan á messuni er so mikið fræg við 13 ymsum luttakarum. Hann 

heldur fyri, at tá man býr í Aberdeen so skal man helst vita nakað um 

oljuvinnuna. Tað er høvuðsvinnan her og Aberdeen er sera sentralt pláss fyri 

hesa vinnu í øllum Skotlandi, og tí er tað sera áhugavert fyri okkum at koma 

til messuna, sum er annaðhvørt ár. Hetta er ein stórur møguleiki at síggja 

nógv nýtt, møta fólki og fáa innlit í alt tað nýggjasta í hesi vinnu. So vit eru 

fegin um at hava fingið nógv nýggj sambond á hesi oljumessuni. Tað mong 

minnast Búa og Mariu fyri hesi seinastu árini er snotuliga útgávan av Faroes 

Business Report, sum tey hava givið út síðani 2005. Vit ásannaðu, at tað í 

Føroyum manglaði ein pallur, sum kundi geva eina mynd av føroyskum 

vinnulívi, og sum vendir sær til ein altjóða lesaraskara og sum fyrst og fremst 

hevur fokus á tær ymsu vinnugreinarnar í Føroyum í dag, og her ikki minst 

tær, sum mong síggja eina ljósa framtíð í, eitt nú oljuvinnuna. Vit hava fingið 

sera góð ummæli, og útgávurnar hava verið væl móttiknar, sigur Búi. Í 

seinasta nummarinum av Faroes Business Report 2011 verður eisini gjørt 

rættiliga nógv burtur úr oljuvinnuni og átti tjúkka og litfægra ritið eisini sítt 

pláss á føroyska básinum. Stórir møguleikar Búi er so bara ein av mongum 

føroyingum, sum hevur valt sær at útbúgva seg í skotska oljuhøvuðsstaðnum 

og eftir tað at festa búgv í býnum. Sjálvur heldur Búi, at tað liggja fantastiskir 

møguleikar í eini komandi føroyskari oljuvinnu. Vit vita, at her er olja. Tað 

ræður bara um at fáa fleiri boringar, so vit fáa kortlagt økið nærri. Tað er 

sjálvandi eisini ein kapping um at draga til sín áhuga frá oljufeløgunum, og 

her er kapping millum ymisk øki í heiminum stór, eitt nú sóu vit á grønlendska 

básinum á oljumessuni, at grønlendingar eru sera bevístir um júst hetta og 

gera nógv fyri at fáa oljufeløgini at koma til Grønlands. Tað er júst tað vit 

eisini skulu gera, og tí haldi eg, at ein oljumessa sum tann í Aberdeen kann 

hava stóran týdning í so máta. Hóast Búi í dag býr í Aberdeen, so arbeiða 

hann og konan við ymsum verkætlanum, sum eisini hava við Føroyar at gera. 

Fyritøka teirra OpenEye.biz skipar í oktober fyri spennandi skeiði í samskifti 

og kunning, har fokus eisini verður sett á oljuvinnu. Her fer m.a. tann kendi 

skotski fjølmiðlamaðurin Jeremy Cresswell at halda fyrilestur. Mynd -  Búi 

Tyril á oljumessuni í Abeerdeen herfyri. Mynd oljan.fo/Jan Müller
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