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Vit eiga nógv góð fólk til at reka oljuvinnuna

Vit eiga í dag eitt stórt potentiali, tá vit skulu fara út í eina oljuvinnu, sjófólk 

og onnur góð fakfólk og entá tvey føroysk oljufeløg, sum gera okkum nógv 

betur før fyri at taka ímóti hesi nýggju vinnu, enn mong av okkum geva sær 

fær um, sigur formaðurin í Framsókn, Poul Michelsen við oljan.fo. Hava lurtað 

eftir ráðum Hann er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt at vera 

politikari. Hetta heldur hann sjálvur vera eina góða samanseting, tá tú skal til 

at fyrireika teg til eina komandi føroyska oljuvinnu. Eg havi verið so leingi í 

politikki, at eg var politikari, tá man trúði, at oljan kom í morgin - til at hava 

skilt, at hetta er nakað, sum tekur tíð. Eg fylgdi so við gongdini frá fyrstu 

útbjóðingini og vitjaði sjálvur bæði sum politikari og handilsmaður í Bretlandi, 

Danmark og Noregi fyri at vita, hvussu aðrir hava handfarið hesa vinnuna. 

Ráðini vit fingu vóru, at man skuldi ikki leypa á leistum í hesi vinnu men hava 

tol, tí tey flestu, sum vóru ov skjót, satsaðu skeivt. Tí vóru royndirnar og 

harvið ráðini frá øðrum til okkum at ansa sær ikki at gera nakrar íløgur, sum 

so als ikki vórðu brúktar. Tað var tann fyrsta ávaringin vit fingu. Poul 

Michelsen sigur víðari, at við teimum kanningum, sum longu hava verið, 

hevur man fingið eitt gott innlit í, hvat skal til av tænastum í hesi vinnu. Tað 

at servisera eitt nú boripallarnar, sum man í byrjanini helt vera eina 

fullkomiliga fremmanda verð, tað megnaðu vit uttan nakað. Vit havi verið 

veitari av vørum til tríggjar av boringunum við Føroyar og vil siga, at okkara 

fólk hava fingið rós frá øllum bæði fyri presitión, prís og dygd, og okkara 

brúkarar hava mælt øðrum í oljuvinnuni at brúka okkum. Eitt gott skoðsmál 

at fáa hjá einum føroyskum undirveitara. Og eg havi so lært, at tann respektin 

tú hevði fyri hesum risa monstrinum av eini oljuvinnu var nakað, sum vit sum 

fakfólk í Føroyum megnaðu væl. Varin Poul Michelsen hevur eisini gjørt sær 

sínar tankar um, hvat hendir, tá glið kemur á. Hvussu yvirliva vit í slíkum 

meldri, og við Hetlandi sum mynd verður tú eitt sindur skeptiskur. Hvussu 

nógv virksemi úti á feltinum skulu vit taka okkum av, hvørjar installatiónir 

skulu vit til at hava á landi, ja hvat kann búskapurin hjá 48.000 fólkum tola 

spyr hann og svarar -  Eg eri ímóti at føra oljuna í land og reinsa hana her. 

Heldur eigur hon at fara til Hetlands ella aðrastaðni, meðan vit taka okkum av 

supply- og øðrum tænastum, sum eg trúgvi hevði kunnað verið tikið upp í 

okkara samfelag uppá ein rímuligan hátt, og við eini hægri teknologiskari 

vitan um, hvat oljuvinnan hevur brúk fyri. Sjálvandi skulu vit hava avtalur, 

sum gera, at vit fáa pengar inn í samfelagið, og at teir pengarnar verða 

kanaliseraðir í ein búskapargrunn, sum líkist tí norska, har meginparturin av 

oljuinntøkum fara. Tað kann eisini henda, at hjávinnan er nokk til at reka 

búskapin við. Poul Michelsen sigur seg oftani hava havt virðing fyri tí norska 

oljugrunninum men skilur, at teir makta hann ikki nóg væl. Eitt nú hevur 

trýstið frá onkrum flokki at brúka úr grunninum m.a. gjørt, at Norra í dag er 

ikki kappingarført á nógvum økjum, nettupp tí oljupengarnir koma ov lætt inn 

í skipanina. Vit eiga tí eisini at vera varin, tá vit koma tilt a einvísu niðurstøðu, 

at norðmenn hava klárað tað so ómetaliga gott við sínum oljugrunni, tí tað er 

ikki allur sannleikin. Men alt annað líka. Lat okkum síggja hann sum eina 

møguliga avbjóðing í mun til onnur model. Ræðumyndin Hetland Tá vit 

umrøða oljuna og framtíð Føroya er Poul Michelsen mest ivasamur um, 

hvussu vit sum tjóð yvirliva. Har hava vit so ræðumyndina úr Hetlandi í 

huganum, har oljan gjørdist eitt í so stórt boom, soleiðis at bara ta tíðina 

oljuvinnan etableraði seg var eitt øgiligt virksemi. Húsaprísir og alt, sum eitur 

forbúk fór til Himmals. Og hesum skal tú lofta aftur. Hann heldur, at tað hevði 

verið ein stórur fyrimunur fyri okkum føroyingar, um vit á onkran hátt 

sivilisera ta gongdina og hála tað virksemi - sum kanska er øgiliga tungt eitt 

nú at byggja reinsiverk og føra oljuna í land her - burtur úr. Og so heldur hava 

ein sunna portión av tænastum til vinnuna og inntøkur frá hvørjari tunnu fyri 

bert at nevna nakað. Pengar eru eitt, mentan og fólk nakað annað. Tey bæði 

tingini skulu so ella so yvirliva hond í hond. Líka so týdningarmikið tað er at 

hava politikarar við ryggi, tá tað eru ringar tíðir, so krevur tað ikki minni rygg, 

tá tað eru góðar tíðir. Tað má vera eitt ófrávíkiligt krav til allar politikararnar, 

at vit eru árvaknir og handfara hesa nýggju vinnu við viti og skili. Samstarv á 

stjórnarstigi Vit spurdu Poul Michelsen, hvussu hann sær eitt møguligt 

samstarv í Útnorði í sambandi við oljuna. Svarið er greitt. Hann setir eitt stórt 

spurnartekin við framtíðar oljusamstarv í Útnorði, og tað er út frá royndum. 

Hann hevur sitið í Útnorðurráðnum síðani í 80-unum og hevur ikki tað stóra 

álitið á politisku skipanina í Útnorði. Hon er meira meinlík 

Norðurlandaráðnum, har tað mesta verður til prát. Men kemur tað uppá 

stjórnarstøði, so er tað nakað annað. Tað verður meira heilhjartað, tá 

samstarvið er millum stjórnirnar í londunum heldur enn millum tingini. Men 

eg trúgvi, at vilja it ítøkiligt samstarv, so megna vit tað, og tá kunnu vit fáa 

eina fantastiska støðu her í Norðuratlantshavi. Milliarda íløga Poul Michelsen 

heldur tað vera hugaligt, at oljufeløg vilja gera so stórar íløgur í Føroyum sum 

eitt nú milliardaíløgan í leiting næsta ár. Eisini heldur hann hetta verða ein 

náttúrliga gongd -  Trongdin eftir at fáa resursir kring heimin trongist. Nógv 

lond eru sera óstabil, so oljufeløg satsa uppá nakað, sum er óvist men kortini 

so mikið vist, at tey vita okkurt. Hungurin eftir at finna nýggjar oljuleiðir 

botnar væl í tí, at tú hevur einki veruligt alternativ í løtuni at finna nakað at 

seta ístaðin. Tí heldur hann tað eisini vera avgjørt rætt av føroyingum at 

royna at fáa oljufeløgini at finna føroysku oljuna eisini, men at hetta skal vera 

í góðum samljóði og samstarvi við samfelagið her eitt nú vinnuna. Rósar 

føroysku oljufeløgunum Poul Michelsen sigur seg annars vera sera positivt 

ovfarnan av, hvussu væl tey føroysku oljufeløgini hava klárað seg, og hann 

ivast ikki í, at tey eri á rættari kós. At føroysk oljufeløg hava ligið framvið og 

eru framvið framvegis er ótrúliga snilt og heppið, sæð í mun til tann 

fleksibilitetin, sum botnar í tí føroysku tjóðini, í heila tikið tað at flyta seg, 

broyta seg og vera mobilur og skifta fak, sum føroyingar eru ótrúliga góðir til. 

Tað vísir seg eisini, at tey smáu oljufeløgini taka tað, sum tey stóru ikki tora at 

fara í gongd við, tí teirra grundrakstur er so ótrúliga stórur, og tí er tað heppið 

at hava hesi smærri feløgini. So har er ein rók í framleiðsluni, har føroyingar 

saktans kunnu gera seg galdandi og sum er meira heppin enn eg visti. Atlantic 

Petroeum og Faroe Petroleum eru dømi um, at teirra eftirspurningur er í eini 

slíkari legu, at tey klára at reka ein skilagóðan rakstur, tí tey hava ikki so 

stóran rakstur sum tey stóru feløgini. Eg ynski teimum góðan byrð. Tá vit so 

hugsa um eitt samanspæl millum hesa sannroynd og tað, at vit eiga so nógv 

sjófólk, sum sigla um alla verðina, tá hava vit í veruleikanum í dag eitt stórt 

potentiali, sum ger okkum nógv betur før fyri at taka ímóti eini oljuvinnu enn 

vit í dag geva okkum fær um. (Oljan.fo fer komandi tíðina at práta við 

formenninar í politisku flokkunum um føroysku oljuframtíðina, red.) Mynd -  

Poul Michelsen er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt politikari og 

metir hann sjálvur hetta at vera eina styrki, tá m.a. hann og flokkur hansara 

skulu til at meta um eina sunna og góða oljuframtíð fyri Føroyar. Mynd -  

Framsókn. Føroyingar við tilknýti til oljuvinnu. Myndir olja.fo/Jan Müller.
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Vit eiga í dag eitt stórt potentiali, tá vit skulu fara út í eina oljuvinnu, sjófólk 

og onnur góð fakfólk og entá tvey føroysk oljufeløg, sum gera okkum nógv 

betur før fyri at taka ímóti hesi nýggju vinnu, enn mong av okkum geva sær 

fær um, sigur formaðurin í Framsókn, Poul Michelsen við oljan.fo. Hava lurtað 

eftir ráðum Hann er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt at vera 

politikari. Hetta heldur hann sjálvur vera eina góða samanseting, tá tú skal til 

at fyrireika teg til eina komandi føroyska oljuvinnu. Eg havi verið so leingi í 

politikki, at eg var politikari, tá man trúði, at oljan kom í morgin - til at hava 

skilt, at hetta er nakað, sum tekur tíð. Eg fylgdi so við gongdini frá fyrstu 

útbjóðingini og vitjaði sjálvur bæði sum politikari og handilsmaður í Bretlandi, 

Danmark og Noregi fyri at vita, hvussu aðrir hava handfarið hesa vinnuna. 

Ráðini vit fingu vóru, at man skuldi ikki leypa á leistum í hesi vinnu men hava 

tol, tí tey flestu, sum vóru ov skjót, satsaðu skeivt. Tí vóru royndirnar og 

harvið ráðini frá øðrum til okkum at ansa sær ikki at gera nakrar íløgur, sum 

so als ikki vórðu brúktar. Tað var tann fyrsta ávaringin vit fingu. Poul 

Michelsen sigur víðari, at við teimum kanningum, sum longu hava verið, 

hevur man fingið eitt gott innlit í, hvat skal til av tænastum í hesi vinnu. Tað 

at servisera eitt nú boripallarnar, sum man í byrjanini helt vera eina 

fullkomiliga fremmanda verð, tað megnaðu vit uttan nakað. Vit havi verið 

veitari av vørum til tríggjar av boringunum við Føroyar og vil siga, at okkara 

fólk hava fingið rós frá øllum bæði fyri presitión, prís og dygd, og okkara 

brúkarar hava mælt øðrum í oljuvinnuni at brúka okkum. Eitt gott skoðsmál 

at fáa hjá einum føroyskum undirveitara. Og eg havi so lært, at tann respektin 

tú hevði fyri hesum risa monstrinum av eini oljuvinnu var nakað, sum vit sum 

fakfólk í Føroyum megnaðu væl. Varin Poul Michelsen hevur eisini gjørt sær 

sínar tankar um, hvat hendir, tá glið kemur á. Hvussu yvirliva vit í slíkum 

meldri, og við Hetlandi sum mynd verður tú eitt sindur skeptiskur. Hvussu 

nógv virksemi úti á feltinum skulu vit taka okkum av, hvørjar installatiónir 

skulu vit til at hava á landi, ja hvat kann búskapurin hjá 48.000 fólkum tola 

spyr hann og svarar -  Eg eri ímóti at føra oljuna í land og reinsa hana her. 

Heldur eigur hon at fara til Hetlands ella aðrastaðni, meðan vit taka okkum av 

supply- og øðrum tænastum, sum eg trúgvi hevði kunnað verið tikið upp í 

okkara samfelag uppá ein rímuligan hátt, og við eini hægri teknologiskari 

vitan um, hvat oljuvinnan hevur brúk fyri. Sjálvandi skulu vit hava avtalur, 

sum gera, at vit fáa pengar inn í samfelagið, og at teir pengarnar verða 

kanaliseraðir í ein búskapargrunn, sum líkist tí norska, har meginparturin av 

oljuinntøkum fara. Tað kann eisini henda, at hjávinnan er nokk til at reka 

búskapin við. Poul Michelsen sigur seg oftani hava havt virðing fyri tí norska 

oljugrunninum men skilur, at teir makta hann ikki nóg væl. Eitt nú hevur 

trýstið frá onkrum flokki at brúka úr grunninum m.a. gjørt, at Norra í dag er 

ikki kappingarført á nógvum økjum, nettupp tí oljupengarnir koma ov lætt inn 

í skipanina. Vit eiga tí eisini at vera varin, tá vit koma tilt a einvísu niðurstøðu, 

at norðmenn hava klárað tað so ómetaliga gott við sínum oljugrunni, tí tað er 

ikki allur sannleikin. Men alt annað líka. Lat okkum síggja hann sum eina 

møguliga avbjóðing í mun til onnur model. Ræðumyndin Hetland Tá vit 

umrøða oljuna og framtíð Føroya er Poul Michelsen mest ivasamur um, 

hvussu vit sum tjóð yvirliva. Har hava vit so ræðumyndina úr Hetlandi í 

huganum, har oljan gjørdist eitt í so stórt boom, soleiðis at bara ta tíðina 

oljuvinnan etableraði seg var eitt øgiligt virksemi. Húsaprísir og alt, sum eitur 

forbúk fór til Himmals. Og hesum skal tú lofta aftur. Hann heldur, at tað hevði 

verið ein stórur fyrimunur fyri okkum føroyingar, um vit á onkran hátt 

sivilisera ta gongdina og hála tað virksemi - sum kanska er øgiliga tungt eitt 

nú at byggja reinsiverk og føra oljuna í land her - burtur úr. Og so heldur hava 

ein sunna portión av tænastum til vinnuna og inntøkur frá hvørjari tunnu fyri 

bert at nevna nakað. Pengar eru eitt, mentan og fólk nakað annað. Tey bæði 

tingini skulu so ella so yvirliva hond í hond. Líka so týdningarmikið tað er at 

hava politikarar við ryggi, tá tað eru ringar tíðir, so krevur tað ikki minni rygg, 

tá tað eru góðar tíðir. Tað má vera eitt ófrávíkiligt krav til allar politikararnar, 

at vit eru árvaknir og handfara hesa nýggju vinnu við viti og skili. Samstarv á 

stjórnarstigi Vit spurdu Poul Michelsen, hvussu hann sær eitt møguligt 

samstarv í Útnorði í sambandi við oljuna. Svarið er greitt. Hann setir eitt stórt 

spurnartekin við framtíðar oljusamstarv í Útnorði, og tað er út frá royndum. 

Hann hevur sitið í Útnorðurráðnum síðani í 80-unum og hevur ikki tað stóra 

álitið á politisku skipanina í Útnorði. Hon er meira meinlík 

Norðurlandaráðnum, har tað mesta verður til prát. Men kemur tað uppá 

stjórnarstøði, so er tað nakað annað. Tað verður meira heilhjartað, tá 

samstarvið er millum stjórnirnar í londunum heldur enn millum tingini. Men 

eg trúgvi, at vilja it ítøkiligt samstarv, so megna vit tað, og tá kunnu vit fáa 

eina fantastiska støðu her í Norðuratlantshavi. Milliarda íløga Poul Michelsen 

heldur tað vera hugaligt, at oljufeløg vilja gera so stórar íløgur í Føroyum sum 

eitt nú milliardaíløgan í leiting næsta ár. Eisini heldur hann hetta verða ein 

náttúrliga gongd -  Trongdin eftir at fáa resursir kring heimin trongist. Nógv 

lond eru sera óstabil, so oljufeløg satsa uppá nakað, sum er óvist men kortini 

so mikið vist, at tey vita okkurt. Hungurin eftir at finna nýggjar oljuleiðir 

botnar væl í tí, at tú hevur einki veruligt alternativ í løtuni at finna nakað at 

seta ístaðin. Tí heldur hann tað eisini vera avgjørt rætt av føroyingum at 

royna at fáa oljufeløgini at finna føroysku oljuna eisini, men at hetta skal vera 

í góðum samljóði og samstarvi við samfelagið her eitt nú vinnuna. Rósar 

føroysku oljufeløgunum Poul Michelsen sigur seg annars vera sera positivt 

ovfarnan av, hvussu væl tey føroysku oljufeløgini hava klárað seg, og hann 

ivast ikki í, at tey eri á rættari kós. At føroysk oljufeløg hava ligið framvið og 

eru framvið framvegis er ótrúliga snilt og heppið, sæð í mun til tann 

fleksibilitetin, sum botnar í tí føroysku tjóðini, í heila tikið tað at flyta seg, 

broyta seg og vera mobilur og skifta fak, sum føroyingar eru ótrúliga góðir til. 

Tað vísir seg eisini, at tey smáu oljufeløgini taka tað, sum tey stóru ikki tora at 

fara í gongd við, tí teirra grundrakstur er so ótrúliga stórur, og tí er tað heppið 

at hava hesi smærri feløgini. So har er ein rók í framleiðsluni, har føroyingar 

saktans kunnu gera seg galdandi og sum er meira heppin enn eg visti. Atlantic 

Petroeum og Faroe Petroleum eru dømi um, at teirra eftirspurningur er í eini 

slíkari legu, at tey klára at reka ein skilagóðan rakstur, tí tey hava ikki so 

stóran rakstur sum tey stóru feløgini. Eg ynski teimum góðan byrð. Tá vit so 

hugsa um eitt samanspæl millum hesa sannroynd og tað, at vit eiga so nógv 

sjófólk, sum sigla um alla verðina, tá hava vit í veruleikanum í dag eitt stórt 

potentiali, sum ger okkum nógv betur før fyri at taka ímóti eini oljuvinnu enn 

vit í dag geva okkum fær um. (Oljan.fo fer komandi tíðina at práta við 

formenninar í politisku flokkunum um føroysku oljuframtíðina, red.) Mynd -  

Poul Michelsen er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt politikari og 

metir hann sjálvur hetta at vera eina styrki, tá m.a. hann og flokkur hansara 

skulu til at meta um eina sunna og góða oljuframtíð fyri Føroyar. Mynd -  

Framsókn. Føroyingar við tilknýti til oljuvinnu. Myndir olja.fo/Jan Müller.



Vit eiga í dag eitt stórt potentiali, tá vit skulu fara út í eina oljuvinnu, sjófólk 

og onnur góð fakfólk og entá tvey føroysk oljufeløg, sum gera okkum nógv 

betur før fyri at taka ímóti hesi nýggju vinnu, enn mong av okkum geva sær 

fær um, sigur formaðurin í Framsókn, Poul Michelsen við oljan.fo. Hava lurtað 

eftir ráðum Hann er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt at vera 

politikari. Hetta heldur hann sjálvur vera eina góða samanseting, tá tú skal til 

at fyrireika teg til eina komandi føroyska oljuvinnu. Eg havi verið so leingi í 

politikki, at eg var politikari, tá man trúði, at oljan kom í morgin - til at hava 

skilt, at hetta er nakað, sum tekur tíð. Eg fylgdi so við gongdini frá fyrstu 

útbjóðingini og vitjaði sjálvur bæði sum politikari og handilsmaður í Bretlandi, 

Danmark og Noregi fyri at vita, hvussu aðrir hava handfarið hesa vinnuna. 

Ráðini vit fingu vóru, at man skuldi ikki leypa á leistum í hesi vinnu men hava 

tol, tí tey flestu, sum vóru ov skjót, satsaðu skeivt. Tí vóru royndirnar og 

harvið ráðini frá øðrum til okkum at ansa sær ikki at gera nakrar íløgur, sum 

so als ikki vórðu brúktar. Tað var tann fyrsta ávaringin vit fingu. Poul 

Michelsen sigur víðari, at við teimum kanningum, sum longu hava verið, 

hevur man fingið eitt gott innlit í, hvat skal til av tænastum í hesi vinnu. Tað 

at servisera eitt nú boripallarnar, sum man í byrjanini helt vera eina 

fullkomiliga fremmanda verð, tað megnaðu vit uttan nakað. Vit havi verið 

veitari av vørum til tríggjar av boringunum við Føroyar og vil siga, at okkara 

fólk hava fingið rós frá øllum bæði fyri presitión, prís og dygd, og okkara 

brúkarar hava mælt øðrum í oljuvinnuni at brúka okkum. Eitt gott skoðsmál 

at fáa hjá einum føroyskum undirveitara. Og eg havi so lært, at tann respektin 

tú hevði fyri hesum risa monstrinum av eini oljuvinnu var nakað, sum vit sum 

fakfólk í Føroyum megnaðu væl. Varin Poul Michelsen hevur eisini gjørt sær 

sínar tankar um, hvat hendir, tá glið kemur á. Hvussu yvirliva vit í slíkum 

meldri, og við Hetlandi sum mynd verður tú eitt sindur skeptiskur. Hvussu 

nógv virksemi úti á feltinum skulu vit taka okkum av, hvørjar installatiónir 

skulu vit til at hava á landi, ja hvat kann búskapurin hjá 48.000 fólkum tola 

spyr hann og svarar -  Eg eri ímóti at føra oljuna í land og reinsa hana her. 

Heldur eigur hon at fara til Hetlands ella aðrastaðni, meðan vit taka okkum av 

supply- og øðrum tænastum, sum eg trúgvi hevði kunnað verið tikið upp í 

okkara samfelag uppá ein rímuligan hátt, og við eini hægri teknologiskari 

vitan um, hvat oljuvinnan hevur brúk fyri. Sjálvandi skulu vit hava avtalur, 

sum gera, at vit fáa pengar inn í samfelagið, og at teir pengarnar verða 

kanaliseraðir í ein búskapargrunn, sum líkist tí norska, har meginparturin av 

oljuinntøkum fara. Tað kann eisini henda, at hjávinnan er nokk til at reka 

búskapin við. Poul Michelsen sigur seg oftani hava havt virðing fyri tí norska 

oljugrunninum men skilur, at teir makta hann ikki nóg væl. Eitt nú hevur 

trýstið frá onkrum flokki at brúka úr grunninum m.a. gjørt, at Norra í dag er 

ikki kappingarført á nógvum økjum, nettupp tí oljupengarnir koma ov lætt inn 

í skipanina. Vit eiga tí eisini at vera varin, tá vit koma tilt a einvísu niðurstøðu, 

at norðmenn hava klárað tað so ómetaliga gott við sínum oljugrunni, tí tað er 

ikki allur sannleikin. Men alt annað líka. Lat okkum síggja hann sum eina 

møguliga avbjóðing í mun til onnur model. Ræðumyndin Hetland Tá vit 

umrøða oljuna og framtíð Føroya er Poul Michelsen mest ivasamur um, 

hvussu vit sum tjóð yvirliva. Har hava vit so ræðumyndina úr Hetlandi í 

huganum, har oljan gjørdist eitt í so stórt boom, soleiðis at bara ta tíðina 

oljuvinnan etableraði seg var eitt øgiligt virksemi. Húsaprísir og alt, sum eitur 

forbúk fór til Himmals. Og hesum skal tú lofta aftur. Hann heldur, at tað hevði 

verið ein stórur fyrimunur fyri okkum føroyingar, um vit á onkran hátt 

sivilisera ta gongdina og hála tað virksemi - sum kanska er øgiliga tungt eitt 

nú at byggja reinsiverk og føra oljuna í land her - burtur úr. Og so heldur hava 

ein sunna portión av tænastum til vinnuna og inntøkur frá hvørjari tunnu fyri 

bert at nevna nakað. Pengar eru eitt, mentan og fólk nakað annað. Tey bæði 

tingini skulu so ella so yvirliva hond í hond. Líka so týdningarmikið tað er at 

hava politikarar við ryggi, tá tað eru ringar tíðir, so krevur tað ikki minni rygg, 

tá tað eru góðar tíðir. Tað má vera eitt ófrávíkiligt krav til allar politikararnar, 

at vit eru árvaknir og handfara hesa nýggju vinnu við viti og skili. Samstarv á 

stjórnarstigi Vit spurdu Poul Michelsen, hvussu hann sær eitt møguligt 

samstarv í Útnorði í sambandi við oljuna. Svarið er greitt. Hann setir eitt stórt 

spurnartekin við framtíðar oljusamstarv í Útnorði, og tað er út frá royndum. 

Hann hevur sitið í Útnorðurráðnum síðani í 80-unum og hevur ikki tað stóra 

álitið á politisku skipanina í Útnorði. Hon er meira meinlík 

Norðurlandaráðnum, har tað mesta verður til prát. Men kemur tað uppá 

stjórnarstøði, so er tað nakað annað. Tað verður meira heilhjartað, tá 

samstarvið er millum stjórnirnar í londunum heldur enn millum tingini. Men 

eg trúgvi, at vilja it ítøkiligt samstarv, so megna vit tað, og tá kunnu vit fáa 

eina fantastiska støðu her í Norðuratlantshavi. Milliarda íløga Poul Michelsen 

heldur tað vera hugaligt, at oljufeløg vilja gera so stórar íløgur í Føroyum sum 

eitt nú milliardaíløgan í leiting næsta ár. Eisini heldur hann hetta verða ein 

náttúrliga gongd -  Trongdin eftir at fáa resursir kring heimin trongist. Nógv 

lond eru sera óstabil, so oljufeløg satsa uppá nakað, sum er óvist men kortini 

so mikið vist, at tey vita okkurt. Hungurin eftir at finna nýggjar oljuleiðir 

botnar væl í tí, at tú hevur einki veruligt alternativ í løtuni at finna nakað at 

seta ístaðin. Tí heldur hann tað eisini vera avgjørt rætt av føroyingum at 

royna at fáa oljufeløgini at finna føroysku oljuna eisini, men at hetta skal vera 

í góðum samljóði og samstarvi við samfelagið her eitt nú vinnuna. Rósar 

føroysku oljufeløgunum Poul Michelsen sigur seg annars vera sera positivt 

ovfarnan av, hvussu væl tey føroysku oljufeløgini hava klárað seg, og hann 

ivast ikki í, at tey eri á rættari kós. At føroysk oljufeløg hava ligið framvið og 

eru framvið framvegis er ótrúliga snilt og heppið, sæð í mun til tann 

fleksibilitetin, sum botnar í tí føroysku tjóðini, í heila tikið tað at flyta seg, 

broyta seg og vera mobilur og skifta fak, sum føroyingar eru ótrúliga góðir til. 

Tað vísir seg eisini, at tey smáu oljufeløgini taka tað, sum tey stóru ikki tora at 

fara í gongd við, tí teirra grundrakstur er so ótrúliga stórur, og tí er tað heppið 

at hava hesi smærri feløgini. So har er ein rók í framleiðsluni, har føroyingar 

saktans kunnu gera seg galdandi og sum er meira heppin enn eg visti. Atlantic 

Petroeum og Faroe Petroleum eru dømi um, at teirra eftirspurningur er í eini 

slíkari legu, at tey klára at reka ein skilagóðan rakstur, tí tey hava ikki so 

stóran rakstur sum tey stóru feløgini. Eg ynski teimum góðan byrð. Tá vit so 

hugsa um eitt samanspæl millum hesa sannroynd og tað, at vit eiga so nógv 

sjófólk, sum sigla um alla verðina, tá hava vit í veruleikanum í dag eitt stórt 

potentiali, sum ger okkum nógv betur før fyri at taka ímóti eini oljuvinnu enn 

vit í dag geva okkum fær um. (Oljan.fo fer komandi tíðina at práta við 

formenninar í politisku flokkunum um føroysku oljuframtíðina, red.) Mynd -  

Poul Michelsen er bæði handils- og vinnulívsmaður umframt politikari og 

metir hann sjálvur hetta at vera eina styrki, tá m.a. hann og flokkur hansara 

skulu til at meta um eina sunna og góða oljuframtíð fyri Føroyar. Mynd -  

Framsókn. Føroyingar við tilknýti til oljuvinnu. Myndir olja.fo/Jan Müller.


