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Føroyar læra av Norðurnorra

Føroyar skulu á skúlabonk hjá Hammerfest kommunu. Bæði føroyskir 

politikarar og vinnulívsfólk skulu læra seg at handfara eina komandi oljuvinnu 

við vitan og royndum frá einum av teimum norðastu kommununum í Norra, 

Hammerfest. Johan Dahl, landsstýrimaður í olju- og vinnumálum var bæði 

fegin og álvarssamur eftir at hava vitjað básin hjá Hammerfest kommunu á 

oljumessuni í Stavanger. Tí her fekk greitt at vita frá leiðandi vinnulívsfólki og 

politikarum, hvussu týdningarmikið tað er at fyrireika seg í góðari tíð, áðrenn 

oljan/gassið ger innrás. Tað eru 10 ár síðani, at litla samfelagið fyri norðan lat 

dyrnar upp fyri oljuvinnuni ella rættari gassvinnuni. Tá fór stóra gassvirkið á 

Melkøya uttan fyri Hammerfest undir at framleiða gass frá Snøvit feltinum í 

Barentshavninum. Johan Dahl og Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi fingu undir 

vitjanini hjá Hammerfest kommunu á ONS kunning um gongdina fyri og eftir, 

at nýggja vinnan fekk fastatøkur í tí lítla bygdasamfelagnum við 10.000 

íbúgvum. Tað var áhugavert at hoyra tey greiða frá, hvussu alt gekk niður á 

bakka, áðrenn gassvinnan kom til kommununa. Har var stórt svartskygni og 

tey ungu, sum fóru aðrastaðni at útbúgva seg komu ikki heimaftur, tí her var 

einki at koma til. Men tá gassvinnan gjørdi innrás vendi gongdin. Bjartskygnið 

kom aftur í hásæti og ungdómar fóru at velja sær útbúgvingar innan olju- og 

gassvinnuna, sigur Johan Dahl, sum nú fer at taka stig til saman við eitt nú 

Tórshavnar og Runavíkar kommunum at byggja brýr millum Føroyar og 

myndugleikarnar og vinnulívið í Hammerfest. Bæði politikarar og vinnulívsfólk 

í Hammerfest vilja fegin leggja leiðina til Føroya at greiða frá teirra royndum, 

og føroyingar eru eisini vælkomnir at vitja Hammerfest fyri sjálvir at síggja, 

hvussu gassvinnan hevur vent gondini í lítla bygdasamfelagnum,  sigur 

landsstýrismaðurin, ið var sera fegin um at hava hitt fólkini frá Hammerfest. 

Eitt av týdningarmiklu stigunum í kjalarvørrinum á fyrstu framleiðsluni frá 

Snøvit gassfeltinum var at áseta ognarskatt fyri økið, har framleiðsluvirkið er 

bygt. Statoil rindar 150 mill. kr. í ognarskatti til kommuna hvørt ár, og hesin 

peningurin er brúktur til at byggja barnagarðar, skúlar og ungdóms- og 

mentanarhús. Hetta hevur so verið við til at skapa trivnað á staðnum og sæst 

hetta eisini aftur í íbúgvaratalinum. Nú koma tey ungu heimaftur fyri at 

arbeiða í nýggju vinnuni. Hammerfest fólkini løgdu stóran dent á týdningin 

tað hevur at gera neyðugar fyrireikingar longu áðrenn framleiðsla tekur seg 

um. Tey hava lagt eina petroleumsstrategi, sum tey fegin vilja geva 

føroyingum innlit í. Partur av hesi strategi hevur verið at skipa ein góðan og 

professionellan dialog við oljufeløgini, her serstakliga Statoil, har kommunan 

eisini hevur megnað at seta tey røttu krøvini, eitt nú hevur hon tryggjað sær, 

at íbúgvar í kommununi hava framíhjárætt til størvini á tí stóra gassvirkinum á 

Melkøya. Nú fleiri olju- og gassfund eru gjørd aftrat í Barentshavinum hava 

bæði politikarar og vinnulívsfólk í Hammerfest fingið úr at gera. Tey skulu 

fyrireika kommununa at vera útgerðarstøð til komandi útbyggingar og 

framleiðslur í Barentshavinum. Myndir Umboð fyri landsstýrið og Jarðfeingi 

vitja oljubásin hjá Hammerfest kommunu á ONS, har tey hitta leiðandi 

vinnulívsfólk og politikarar og stjóran fyri størsta arbeiðsplássinum, 

gassvirkinum hjá Statoil á Melkøya. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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