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Føroyingar á oljuskeiði í Norra

Hesar seinastu mánaðirnar hava 12 føroyingar verið á krevjandi skeiði í 

brunntøkni á Stavanger Offshore Tekniske Skole skrivar heimasíðan hjá 

Aftenbladet.no Statoil tók stigið Tað er nú nakað síðani, at Statoil í Føroyum 

tók stig til at bjóða fram oljuskeið í Stavanger til føroyingar, sum høvdu áhuga 

fyri oljuvinnuni  fyri at geva teimum eina kenslu av, hvat henda fremmanda 

vinnan hevur at bjóða. Tað skuldi vísa at, at áhugin millum føroyingar at fara 

til Stavanger var ovurstórur. Meira enn hundrað mans søktu tey 12 plássini. 

Nú er so komið hartil, at teir 12 føroyingarnir skulu til endaliga próvtøku. Hon 

verður nú fríggjadagin skrivar Aftenbladet. Skeiðið er sum skræddaraseymað 

til persónar, sum vilja útvega sær tann førleikan, sum skal til fyri at lúka 

krøvini til eina komandi olju- og gassvinnu í Føroyum skrivar norski miðilin. Og 

øll undirvísingin hevur verið á norskum sigur projektleiðarin Stella Aquirre. 

Hon leggur aftrat, at fleiri av skeiðluttakarunum vóna at fáa arbeiði í norsku 

oljuvinnuni, meðan bíðað verður eftir, at veruligt oljuvirksemi tekur seg upp í 

Føroyum. Umframt skeið í brunntøkni hava næmingarnir eisini tikið 

trygdarskeið út frá krøvunum, sum OLF setir. OLF stendur fyri Oljeindustriens 

Landsforening. Samstarv við føroyskar skúlar Sambært norska netmiðlinum 

søktu umleið 150 at sleppa á skeiðið, og 12 sluppu gjøgnum nálareygað. 

Meðalaldurin er 25 ár, og umsøkjararnir hava ymsa bakgrund so sum 

sjóvinnu, fiskivinnu og ymisk handverk. Onkur hevur entá útbúgving sum 

verkfrøðingur. Tað er Statoil í Føroyum, sum fíggjar skeiðið. Aftenbladet.no 

skrivar, at Statoil, sum er virkið í leitingini eftir olju og gassi á føroyska 

landgrunninum, sær fram til, at Føroyar hava útbúgvin fólk í hesi vinnuni, tá 

ein oljuvinna tekur seg upp av álvara sigur Øystein Førsvoll frá oljutekniska 

skúlanum í Stavanger. Hann sigur eisini, at skúlin í Stavanger fer at leggja seg 

eftir at fáa samstarv við skúlar og skeiðsdeplar bæði í Føroyum og Grønlandi. 

Í fyrstu atløgu verður tað aktuelt at bjóða skeið fyri grønlendingum í 

Stavanger. Men seinni ynskir Stavangerskúlin at vera við til at menna 

undirvísingartilboð og lokalar læruætlanir gjøgnum skeið til lærarar bæði í 

Føroyum og í Grønlandi. Mynd -  Teir tólv føroyingarnir hava tikið ein part av 

Offshore Safety Course á Trygdarmiðstøðina í Klaksvík og ein part á 

Brandsskúlanum við Áir. Myndin er tikin á Bransskúlanum við Áir. Myndatøka 

Statoil. Mynd -  Føroyingarnir, sum hava verið á oljuskeiði í Stavanger, vóna at 

fáa arbeiði í Norra, til ein oljuvinna tekur seg upp í Føroyum skrivar 

Aftenbladet.no (Mynd Aftenbladet)
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