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Oljufepur í Kaffihúsinum

Eftir stóru uppmøtingini at døma skuldi ein trúð, at veruligur oljufepur er 

farin at gera um seg. Har var nevniliga fult hús, tá Statoil beyð almenningi og 

umboðum fyri føroyskar fyritøkur á kunnandi fund í Kaffihúsinum í Vágsbotni 

týskvøldið. Men hvørt tað var fyri at fregnast um, hvussu gongur við boringini 

hjá Statoil á landgrunninum, ella tað var fyri at verða kunnað um tað 

útlendski oljuídnaðurin tekst við í Føroyum í løtuni, skal vera ósagt. Men ein 

sannroynd var tað so, at umleið 70 fólk høvdu leitað sær oman í Kaffihúsið 

hetta kvøldið at lýða á tað, sum umboð fyri fleiri útlendskar oljufyritøkur 

høvdu at greiða frá um teirra virksemi bæði kring heimin og nú eisini við 

Føroyar. Tankin hjá Statoil aftanfyri tiltakið var at nýta hetta høvið at bjóða 

vinnuni og áhugaðum føroyingum at hitta hesi stóru veitarafeløg, í oljuhøpi, 

nú tey eru í Føroyum, meðan borað verður. Teir tríggir stóru útlendsku 

veitararnir til boriverkætlanina hjá Statoil, ExxonMobil og Atlantic Petroleum, 

eru borifelagið Cosl Drilling og so tveir av risunum í aljóða oljuhøpi, 

Halliburton og Schlumberger/M I Swaco, sum taka sær av flestu av mest 

týðandi uppgávunum í sambandi við boring. Føroysk luttøka Tað var Petur 

Joensen, stjóri í Jarðfeingi, sum legði fyri og greiddi frá krøvunum, sum lógin 

setir til eitt nú føroyska luttøku í leitivirkseminum. Hann viðgekk, at partar av 

skipanini eru ikki nóg greiðir og er Jarðfeingi í ferð við at stramma upp uppá 

mannagongdir, tá tað snýr seg um føroysku luttøkuna í sambandi við 

oljuleitingina. Umboðini fyri tær tríggjar fyritøkurnar gjørdu greitt, at tær 

royna at brúka føroyska arbeiðsmegi, vørur og tænastur í tann mun hetta er 

gjørligt. Víst varð eisini á, at verður fund gjørt, og fleiri brunnar harvið verða 

boraðir komandi árini, so fer í nógv størri mun at verða brúk fyri føroyskum 

arbeiðsfólki, vørum og tænastum. Cosl Drilling Boristjórin hjá Cosl Drilling, Jan 

Bergsholm segði, at fyritøkan er sera vitandi um týdningin tað hevur at brúka 

føroyingar í arbeiðinum. Tey eru eisini sera væl nøgd við arbeiðið, sum eitt nú 

føroyskir elektrikarar greiða úr hondum bæði á landgrunninum og eisini 

umborð á pallum, sum siglt hava úr Kina til Noregs. Her hava føroyskir 

handverkarar roynst teimum sera væl. Cosl Drilling, sum eigur og rekur eitt 

stórt tal av ymsum pallum, er í stórari menning í løtuni og fer at verða brúk 

fyri nógvum fólkum aftrat at manna nýggju systurpallarnar hjá Cosl Pioneer, 

sum borar á landgrunninum, tá teir fara í drift. Cosl boristjórin, sum hevur 

verið til arbeiðis á skrivstovuni hjá felagnum í Havn seinastu mánaðirnar og 

sum fylgir boringini frá Bryggjubakka segði seg annars vóna, at Statoil, 

ExxonMobil og Atlantic Petroleum fara at finna kolvetni í hesi boringini. 

Halliburton Eisini talskvinnan fyri Halliburton vísti á, at fyritøkan leggur sera 

stóran dent á at brúka lokal fólk, har tey arbeiða kring heimin og segði, at 

verður fund gjørt í Føroyum, fara tey sjálvsagt at lata upp ein basa her og seta 

føroyingar í arbeiði. Fyritøkan hevur 70.000 fólk í arbeiði í 80 londum. Størsta 

virksemið hjá fyritøkuni uttanfyri USA er í Norðurlondum, her serstakliga í 

Norra og Danmark. 90% av arbeiðsfólkinum kemur frá tí landinum, har tey 

arbeiða. Halliburton stendur m.a. fyri fleiri av stóru uppgávunum á 

boripallum. Tá hon varð spurd um møguleikarnar hjá føroyingum at fáa 

arbeiði hjá Halliburton í Norra segði hon, at hetta er sjálvandi ein møguleiki 

og best fyri vilja tey verða, sum hava sveinabræv sum t.d. smiðir ella líknandi. 

Halliburton hevur sera gott samstarv við SOTS, Stavanger Offshore Tekniske 

Skole, haðani ungdómar kunnu fáa frálæru og eftir tað lærupláss hjá eitt nú 

Halliburton. Hetta er so eisini ein skúli føroyingar kunnu søkja til. Oljan.fo veit 

annars, at umrøddi skúli er í ferð við at byggja út samstarv við vinnuskúlar í 

Føroyum, Íslandi og Grønlandi. Schlumberger Eisini umboð fyri hin 

amerikanska oljurisan, Schlumberger/M I Swaco greiddu frá teirra virksemi. 

Fyritøkan hevur 110.000 fólk í arbeiði í 85 londum. Fyritøkan byggir sítt 

virksemi á tríggjar súlur, nevniliga fólk, teknologi og profitt segði eitt av 

umboðunum. Fyritøkan arbeiðir serstakliga við at loysa uppgávur í 

undirgrundini, har olja er funnin. Tey síggja annars sera ljóst uppá gongdina í 

eitt nú Norðsjónum eftir mongu stóru fundini, sum eru gjørd. Her verður brúk 

fyri nógvum fólki eisini. Og eisini her mettu tey, at føroyingar hava møguleiki 

fyri at leita sær til Noregs at arbeiða hjá teimum, men tá mugu teir eisini hava 

sveinabræv og neyðugu skeiðini. Statoil John Petersen, fíggjarstjóri hjá 

Statoil, sum stóð á odda fyri kunnandi fundinum, fegnaðist um, at umboð fyri 

útlendsku veitararnar høvdu leitað sær til Føroya at greiða frá og helt fyri, at 

Statoil sum fyristøðufelag leggur alstóran dent á, har tað arbeiðir, at brúka 

lokala arbeiðsmegi, vørur og tænastur og ger nógv fyri at fáa útlendsku 

undirveitarar til at gera tað sama. Hetta hevur týdning fyri hetta samfelagið 

og fyri veitarar av vørum og tænastum í Føroyum segði hann. Samanumtikið 

søgdu umboðini fyri útlensku veitararnar, at tey vóru sera væl nøgd við tær 

vørur og tænastur, sum føroyskar fyritøkur hava latið í sambandi við 

boringina á landgrunninum. Mikudagin høvdu so føroyskar fyritøkur 

møguleika at hava fund við útlendsku stórveitararnar, og eisini her var fult 

hús. Myndir -  Frá tiltakinum, sum Statoil skipaði fyri í Kaffihúsinum 

týskvøldið. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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Eftir stóru uppmøtingini at døma skuldi ein trúð, at veruligur oljufepur er 

farin at gera um seg. Har var nevniliga fult hús, tá Statoil beyð almenningi og 

umboðum fyri føroyskar fyritøkur á kunnandi fund í Kaffihúsinum í Vágsbotni 

týskvøldið. Men hvørt tað var fyri at fregnast um, hvussu gongur við boringini 

hjá Statoil á landgrunninum, ella tað var fyri at verða kunnað um tað 

útlendski oljuídnaðurin tekst við í Føroyum í løtuni, skal vera ósagt. Men ein 
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hetta kvøldið at lýða á tað, sum umboð fyri fleiri útlendskar oljufyritøkur 

høvdu at greiða frá um teirra virksemi bæði kring heimin og nú eisini við 
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týðandi uppgávunum í sambandi við boring. Føroysk luttøka Tað var Petur 

Joensen, stjóri í Jarðfeingi, sum legði fyri og greiddi frá krøvunum, sum lógin 

setir til eitt nú føroyska luttøku í leitivirkseminum. Hann viðgekk, at partar av 

skipanini eru ikki nóg greiðir og er Jarðfeingi í ferð við at stramma upp uppá 

mannagongdir, tá tað snýr seg um føroysku luttøkuna í sambandi við 

oljuleitingina. Umboðini fyri tær tríggjar fyritøkurnar gjørdu greitt, at tær 

royna at brúka føroyska arbeiðsmegi, vørur og tænastur í tann mun hetta er 

gjørligt. Víst varð eisini á, at verður fund gjørt, og fleiri brunnar harvið verða 

boraðir komandi árini, so fer í nógv størri mun at verða brúk fyri føroyskum 

arbeiðsfólki, vørum og tænastum. Cosl Drilling Boristjórin hjá Cosl Drilling, Jan 

Bergsholm segði, at fyritøkan er sera vitandi um týdningin tað hevur at brúka 

føroyingar í arbeiðinum. Tey eru eisini sera væl nøgd við arbeiðið, sum eitt nú 

føroyskir elektrikarar greiða úr hondum bæði á landgrunninum og eisini 

umborð á pallum, sum siglt hava úr Kina til Noregs. Her hava føroyskir 

handverkarar roynst teimum sera væl. Cosl Drilling, sum eigur og rekur eitt 

stórt tal av ymsum pallum, er í stórari menning í løtuni og fer at verða brúk 

fyri nógvum fólkum aftrat at manna nýggju systurpallarnar hjá Cosl Pioneer, 

sum borar á landgrunninum, tá teir fara í drift. Cosl boristjórin, sum hevur 
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sum fylgir boringini frá Bryggjubakka segði seg annars vóna, at Statoil, 

ExxonMobil og Atlantic Petroleum fara at finna kolvetni í hesi boringini. 

Halliburton Eisini talskvinnan fyri Halliburton vísti á, at fyritøkan leggur sera 

stóran dent á at brúka lokal fólk, har tey arbeiða kring heimin og segði, at 

verður fund gjørt í Føroyum, fara tey sjálvsagt at lata upp ein basa her og seta 

føroyingar í arbeiði. Fyritøkan hevur 70.000 fólk í arbeiði í 80 londum. Størsta 

virksemið hjá fyritøkuni uttanfyri USA er í Norðurlondum, her serstakliga í 
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arbeiða. Halliburton stendur m.a. fyri fleiri av stóru uppgávunum á 
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søgdu umboðini fyri útlensku veitararnar, at tey vóru sera væl nøgd við tær 

vørur og tænastur, sum føroyskar fyritøkur hava latið í sambandi við 
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møguleika at hava fund við útlendsku stórveitararnar, og eisini her var fult 
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