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Amerikanarar funnu norsku oljuna nú vilja norðmenn
finna ta føroysku
Vit vóru lærlingar, tá amerikanarar fyri skjótt fimti árum funnu oljuna í
Norðsjónum. Í dag eru vit lærumeistarar og kunnu fara út í onnur lond at læra
tey út frá okkara royndum og vitan. Føroyingar skulu vera vælkomnir til at
læra av okkara royndum til at finna oljuna og byggja upp egnar førleikar.
Hetta sigur norski sendiharrin í Danmark, Jørg Willy Bronebakk við oljan.fo
Stoltenberg vitjar á fyrstan sinni Í morgin, hósdagin 17. mai, sum er norskur
tjóðardagur, kemur eingin minni enn sjálvur norski forsætisráðharrin, Jens
Stoltenberg á almenna vitjan í Føroyum. Hetta verður hansara fyrsta vitjan
her á klettunum, góð 1000 ár eftir at hansara og okkara forfedrar settu segl
og kósina út í Atlantshav móti eitt nú Føroyum. Stoltenberg, sum kemur higar
úr Hetlandi, fer at hava fund við løgmann og vera við til føroyskt-norskt
mentanartiltak í Norðurlandahúsinum. Løgmansskrivstovan boðar frá, at
løgmaður fer at umrøða fleiri aktuell mál við norska starvsbróðurin,
harímillum eisini oljumál og gongdina í Arktis. Hetta vóru eisini mál, sum
norski sendiharrin í Danmark, Jørg Willy Bronebakk umrøddi, tá hann fyri eini
tíð síðani vitjaði í Føroyum. Tá fekk oljan.fo orð á sendiharran og spurdi hann,
hvussu Norra sær uppá møguleikarnar fyri oljusamvinnu við Føroyar.
Spennandi tíð Jørg Willy Bronebakk - Hetta er ein sera spennandi tið hjá
føroyingum, tá talan er um at finna olju og gass á føroyska landgrunninum. Eg
skilji, at að hava verið gjørdar fleiri boringar fyrr, men at man hevur havt
trupulleikar við at koma gjøgnum basaltið. Nú stendur Statoil so fyri tí
áttandu boringini og eg kann sum norðmaður bara fegnast um, at Statoil er
partur av leitingini í Føroyum og fer at bora fleiri brunnar komandi árini.
Vónandi fer Statoil at raka við olju í undirgrundini í lønandi nøgdum. Jørg
Bronebakk heldur, at tað er eitt gott val fyri føroyingar, at eitt felag sum
Statoil stendur á odda fyri leitingini her, tí felagið hevur nógvar royndir við at
leita eftir olju og gassi og hevur síðani 70-unum bygt upp nógva vitan, sum nú
eisini kann gagna Føroyum og vónandi gera sítt besta til, at oljan verður
funning. Frá lærlingi til lærumeistara Í byrjanini tá oljuvinnan sá dagsins ljós í
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Norðsjónum fyri skjótt fimti árum síðani - vóru vit lærlingar. Tað vóru
amerikanarar, sum lærdu okkum um hesa nýggju vinnuna. Nú standa vit sjálvi
á odda tøkniliga, tá tað snýr seg um at leita eftir og finna olju ella gass. Og tí
kunnu vit nú eisini vera við til at læra onnur um olju og oljuleiting. Og her
haldi eg vit kunnu fáa eitt gott samstarv við føroyingar. Norski sendiharrin
heldur eisini, at tað er gott fyri Føroyar, at tað nettupp er eitt felag sum
Statoil, ið hevur flestu leitiloyvini og harvið er lokomotivið. Her hugsar hann
eisini um mentanarligur, politisku og búskaparligu bondini millinum londini
bæði. Statoil varð stovnað í 1972 og hevur tí drúgvar royndir, ikki bara á
norskum øki men eisini nógva staðni kring heimin og hevur ment seg til at
vera eitt gott og trygt felag við stórum kunnleika og ekspertisu, og eg eri
sannførdur um, at felagið fer at troyta sína vitan og royndir til frama fyri
Føroyar og felagið sjálvt. Læra av norskum roydnum Oljan.fo spurdi norska
sendiharran, hvat hann heldur er tað mest týðandi, sum Føroyar kunnu læra
av norsku oljuroyndunum. Tit kunnu læra nógv. Fyri tað fyrsta haldi eg tað
hevur stóran týdning at fáa føroyingar til arbeiðis í øllum liðum í oljuvinnuni,
soleiðis at tit byggja upp egnan kunnleika og royndir og harvið gerast minni
heft av øðrum, tá oljan kemur. Harnæst haldi eg eisini, at føroyingar kunnu
læra av norsku royndunum at handfara oljumilliardirnar rætt, tá og um oljan
verður funnin. Eg havi skilt, at tit í Føroyum longu hava tikið stig til ein grunn,
sum kann tryggja, at inntøkurnar allar ikki verða brúktar alt fyri eitt. Tá
oyðileggur tú búskapin og tú letur ikki inntøkurnar koma komandi ættarliðum
til góða. Stóran týdning -Hava oljan og gassið verið góð fyri Norra? Tað haldi
eg avgjørt. Tey hava gjørt, at vit hava megnað at útvikla okkara samfelag
víðari. Vit hava altíð havt góðar royndir við vatnorku, sum varð ein fortreyt
fyri ídnaðarmenningini. Nú vit hava funnið olju og gass hava vit megnað at
fjøltátta vinnuna ikki bara fíggjarliga men har vit eisini hava kunnað útbygt
vinnuna á landi - á einum sera høgum støði í øllum liðum. Menningin av
oljuídnaðinum á landi hevur so havt við sær, at vit hava kunnað bygt upp eina
útflutningsvinnu á oljuøkinum, sum hevur havt við sær, at norskar vørur og
tæntastur nú finnast kring allan heimin. Og hetta ger, at vit framhaldandi
kunnu forvinna pengar, eisini tá oljan fer at minka á norska landgrunninum.
Arktis -Hvussu stóran týdning hevur arktiska økið fyri framtíðar menningina
av norskari oljuvinnu og eisini øðrum vinnugreinum? Stjórnin sigur, at
norðurøkini hava alstóran strategiskan týdning fyri Norra, ikki bara á
oljuøkinum men eisini innan sjóflutning og á veðurlags- og umhvørvisøkinum.
Og henda menning skal so byggja á samstarv millum øll londini í Arktis og
onnur lond, sum kunnu hava áhuga fyri økinum. Og tá talan er um olju og
gass, so er greitt, at marknaavtalan vit hava fingið við Rusland í
Barenthavinum fer at hava stóran týdning fyri framtíðina. Hetta hevur
týdning fyri Norra og fyri Rusland, sum kunnu fara undir leiting í einum øki,
har lítið og einki virksemi hevur verið fyrr. Norra fann nógva olju í sjeyti og
átta talinum, Síðani hevur tað verið í lakara lagi, tó at fund framvegis verða
gjørd í Norðstjónum, Vit fara so at leggja stóra orku í at finna nýggj felt í
Norðsjónum og ikki minst í Barentshavinum. Føroyingar sjálvir sita á
oljuvinnuni Norski sendiharrin, sum varð við, tá Atlantic Airways lat upp
nýggja til rutu til Bergen í 2011, heldur, at henda nýggja rutan kann vera við
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at knýta enn tættari bond millum londini bæði. Vónandi kann henda nýggja
farleiðin gagna teimum mongu føroyingunum, sum arbeiða í norskari olju- og
frálandavinnu. Hann heldur tað vera sera týdningarmikið, at føroyingar
útbúgva seg til at arbeiða í oljuvinnuni og fáa sær arbeiði í eitt nú Noregi, so
teir ein dag vónandi kunnu venda heimaftur til Føroya at arbeiða í eini
føroyskari oljuvinnu. Oljan.fo og FOÍB, Faroe Oil Industry Group ynskja norska
forsætisráðharranum, Jens Stoltenberg vælkomnan til Føroya. Myndir - Jørg
Willy Bronebakk, sendiharri her saman við Johan Dahl, olju- og
vinnumálaráðharra, og Rúna M. Hansen, Statoilstjóra, tá Atlantic Airways lat
upp nýggja rutu til Bergen í fjør. Norski sendiharrin saman við Magna Arge,
stjóra í Atlantic Airways. Myndir - oljan.fo/Jan Müller

