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Brugdu-brunnurin -  Spennandi endaspurtur

Analysa. Ein kann ikki siga annað enn, at tað verður ein spennandi 

endaspurtur, nú til ber at siga, at oljufeløgini, Statoil, ExxonMobil og Atlantic 

Petroleum eru farin undir tann seinasta partin av boringini á Brugdan 2 

leitimiðinum. Fyrsta dagin eru fimm mánaðir, síðani sett varð á at bora, og 

eftir øllum at døma ganga tað nakrar vikur aftrat, áðrenn komið verður á mál. 

Hóast avbjóðingar og seinking sær Statoil-stjórin framhaldandi 

forrætningsmøguleikar í hesi kostnaðarmiklu boringini. Gongur stútt 

niðureftir Sambært stjóranum í Statoil fer boringin á landgrunninum at taka 

longri tíð enn mett, og tí mugu føroyingar brynja seg við toli eina tíð aftrat. 

Higartil er borað í knappar fimm mánaðir, og hóast borurin er komin rættiliga 

langt niður í undirgrundina, so er enn ikki komið á mál. Endamálið við 

boringini hevur alla tíðina verið og er tað framvegis at koma djúpri niður í 

undirgrundina enn nøkur boring í Føroyum undan hesari. Málið er at bora 

gjøgnum basaltið fyri at vita, hvussu jarðfrøðin sær út har  og sjálvandi at 

koma fram á lønandi nøgdir av gassi ella olju. Avbjóðingar Statoil-stjórin segði 

við Útvarpið á middegi mikudagin, at tað hava verið fleiri avbjóðingar og í 

førum eisini forðingar á vegnum niður. Tí fara teir heldur ikki at koma á mál til 

tíðina. Hesar hava saman við øðrum seinkingum fingið Statoil til at longja 

sáttmálarnar við veitararnar. Borað verður helst út í desember, men hvussu 

leingi er óvist. Tað veldst um so nógv - eitt nú vetrarveðrið. Tað oljan.fo 

skilur, so nýtast umrøddu broytingar í verkætlanini als ikki at hava nakra 

neiliga ávirkan á boringina, kanska heldur tvørturímóti. Tí var einki áhugavert 

at fara eftir í verandi støðu, so vóru sáttmálarnir við veitararnar neyvan 

heldur longdir til móti enda av árinum. Ganga báðar vegir Tað er eisini ein 

sannroynd, at nógv kann henda í hesi týðandi fasuni í eini óvanligari 

oljuboring. Og tá tað er so torført at gera neyvar metingar av undirgrundini, 

og harvið eisini av møguleikanum at finna olju og gass, kann tað sjálvandi 

ganga báðar vegir. So er við øllum leitibrunnum av hesum slagnum, og einki 

er liðugt, fyrr enn alt er liðugt. Neyvan høvdu oljufeløgini heldur longt 

boriverkætlanina, um tey ikki høvdu vónir um at fáa nakað burturúr  um ikki 

annað fáa týðandi upplýsingar og nýggja vitan. Vit hava áður hoyrt, at ein 

turrur brunnur ella ein ikki lønandi brunnur nýtist ikki at vera nøkur vanlukka. 

Bara hann gevur týðandi vitan at brúka í víðari leitingini á landgrunninum, so 

eru pengarnir væl givnir út. Forrætningsmøguleikar Statoil-stjórin segði eisini 

við Útvarpið í gjár, at hóast avbjóðingar og forðingar, og hóast boringin hevur 

drigið út og harvið er dýrkað, so verður borað víðari. Hann leggur haraftrat 

dent á, at teir síggja framvegis forrætningsmøguleikar í boringini. Hetta má 

vera eitt tekin um, at Statoil og hini feløgini trúgva uppá eitt gott úrslit. Og 

eitt gott úrslit nýtist ikki bara at vera eitt lønandi fund. At fáa nógvar nýggjar 

upplýsingar, sum so aftur kunnu brúkast til at meta um og fáa týdning fyri 

hini loyvini, hevur eisini stóran týdning fyri feløgini og ikki minst leitingina á 

Føroyaøkinum sum heild. Ókend jarðfrøði Rúni M. Hansen segði eisini við 

Útvarpið, at tað er altíð torført at siga heilt neyvt, hvussu leingi ein boring fer 

at vara, tá man borar í einum heilt nýggjum øki við ókendari jarðfrøði. Og tað 

vilja altíð vera avbjóðingar, tá tú borar í nýggjum øki við lutvíst ókendari 

jarðfrøði og haraftrat borar so djúpt. Oljufeløgini hava sum so heldur ongar 

aðrar djúpar brunnar at vísa til, brunnar tey kunnu sammeta við og brúka at 

vegleiða seg við. Vit eru komnir væl áleiðis men vilja kortini enn einki siga um, 

hvussu langt niður er borað og hvat vit fara at koma niður á í víðari boringini, 

sigur Statoil-stjórin. Hvussu enn gongur at bora restina av brunninum, og 

hvussu endaliga úrslitið enn verður, so er eitt í hvussu er greitt, og tað er, at 

talan verður um enn fleiri inntøkur til føroysku veitararnar og til føroyska 

landskassan, nú boritíðin verður longd. Atlantsmótið - framtíðar 

oljulandsluturin Føroyska samfelagið og altjóða oljuheimurin mugu bíða í 

nakrar vikur aftrat. Men Brugdan 2 verður so undir ongum umstøðum 

endaliga svarið um og hvussu nógv kolvetni finst í føroysku undirgrundini. 

Landgrunnurin er stórur, og hetta er bara 8. brunnurin. Tann 9. brunnurin 

verður boraður í 2014. Og so mugu vit ikki gloyma aðrar kanningar, sum eru 

og verða gjørdar á landgrunninum, og teirra tulkingar, ið kunnu lata aðrar og 

nýggjar dyr upp til dýpið. Alt meðan hetta hendir brúka fleiri av heimsins 

størstu oljufeløgum tíggjutals milliardir í leiting og útbyggingar skamt fra 

markinum. Atlantsmótið - nýggi oljulandsluturin í Atlantshavi er longu 

veruleiki. Nú ræður um at fáa Føroyaleiðirnar við á hetta týðandi landakortið. 

Føroyska oljuævintýrið er nóg væl byrjað, men tað nærkast. Vit mugu bara 

hava tol. Og brúka bíðitíðina at brynja samfelagið og vinnuna til nýggja 

framtiðar veruleikan.
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