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Føroysk oljujól í Afrika

Tað er ikki øllum føroyingum unt at vera heima á jólum. Kring allan heim 

finnur tú føroyingar, sum halda øðvísi og onnur jól. Men sum kortini ikki 

gloyma Føroyar hesa so týðandi høgtíð. Millum hesar er Ragnar Poulsen úr 

Havn, sum í hesi løtu heldur jólaaftan saman við familjuni í Luanda, 

høvuðsstaðnum í afrikanska landinum Angola. Ragnar, ið arbeiðir sum 

jarðfrøðingur hjá Statoil, er tó ikki einsamallur á jólum. Saman við konuni, 

Marilene, sum er hálv fronsk og hálv ensk og børnunum Thomas og Tobias 

halda tey jól í Luanda og hava boðið enn einum føroyingi í oljuvinnuni, Einar 

Vang til barbeque jólaaftan. Har eru heldur ikki hvít jól, sum vit kenna tað á 

norðari breiddarstigum. Hitin er millum 25 og 35 stig. Ragnar sigur við 

oljan.fo, at jólini verða hátíðarhildin jóladag, tá kalkun ella dunna er á 

døgurðaborðinum. Ætlanin var at fara til Føroya at halda jól, men 

pappírsveldi í afrikanska landinum helt tey aftur at fara til Føroya hesaferð. 

Ragnar er bert ein av hundrað- fyri ikki at siga túsundtals føroyingum, sum 

arbeiða í altjóða oljuvinnuni. Hann byrjaði hjá Statoil seinast í 90-árunum og 

var fyrsti føroyingurin, sum stjórin hjá Statoil í Føroyum, Rúni M. Hansen setti 

á føroysku leitideildini hjá Statoil í 2001. Síðani hevur tað gingið slag í slag. 

Ragnar hevur hesi árini arbeitt í Danmark, Føroyum, Grønlandi, Brasilia og nú 

í Angola. Har er hann við til at fyrireika kanningar og boring hjá Statoil, sum 

fyri fyrstu ferð roynir seg sum fyristøðufelag í Angola. Frammanundan ar 

Statoil við í oljuframleiðslu í Angola saman við øðrum oljufeløgum, men nú vil 

Statoil eisini ganga á odda her eins og so nógva aðrastaðni á klótuni. Og her 

hevur Ragnar ein týðandi leiklut. Oljan.fo hevur hitt Ragnar og fara við ein av 

komandi døgunum at borðreiða við eini sera áhugaverdari samrøðu við 

føroyska oljumannin, har vit nema við spurningar sum møguleikin fyri at finna 

olju við Føroyar og um oljuvinnuna sum arbeiðspláss hjá føroyingum. Ragnar 

skal arbeiða í Angola komandi 2-3 árini og eftir tað kundi hann hugsað sær at 

lagt leiðina eystur eftir til Asia. Men hann dylur ikki fyri, at hann alla tíðina 

hevur Føroyar í huganum. Hann vónar, at olja verður funnin í Føroyum, so 

hann og mangir aðrir føroyingar í altjóða oljuvinnuni kunnu venda heimaftur 

at arbeiða í einari føroyskari oljuvinnu. Vit eru nógvir føroyingar við royndum 

og vitan, sum heilt givið kunnu vera við til at menna eina føroyska oljuvinnu, 

tá oljan verður funnin og brúk er fyri manna hana, sigur Ragnar, sum við 

hesum ynskir øllum føroyingum eini gleðilig jól og eitt gott nýggjár.

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\199237\vid_familiu_a_mirador_de_lua_angola.jpg

http://www.oljan.fo/


Tað er ikki øllum føroyingum unt at vera heima á jólum. Kring allan heim 

finnur tú føroyingar, sum halda øðvísi og onnur jól. Men sum kortini ikki 

gloyma Føroyar hesa so týðandi høgtíð. Millum hesar er Ragnar Poulsen úr 

Havn, sum í hesi løtu heldur jólaaftan saman við familjuni í Luanda, 

høvuðsstaðnum í afrikanska landinum Angola. Ragnar, ið arbeiðir sum 

jarðfrøðingur hjá Statoil, er tó ikki einsamallur á jólum. Saman við konuni, 

Marilene, sum er hálv fronsk og hálv ensk og børnunum Thomas og Tobias 

halda tey jól í Luanda og hava boðið enn einum føroyingi í oljuvinnuni, Einar 

Vang til barbeque jólaaftan. Har eru heldur ikki hvít jól, sum vit kenna tað á 

norðari breiddarstigum. Hitin er millum 25 og 35 stig. Ragnar sigur við 

oljan.fo, at jólini verða hátíðarhildin jóladag, tá kalkun ella dunna er á 

døgurðaborðinum. Ætlanin var at fara til Føroya at halda jól, men 

pappírsveldi í afrikanska landinum helt tey aftur at fara til Føroya hesaferð. 

Ragnar er bert ein av hundrað- fyri ikki at siga túsundtals føroyingum, sum 

arbeiða í altjóða oljuvinnuni. Hann byrjaði hjá Statoil seinast í 90-árunum og 

var fyrsti føroyingurin, sum stjórin hjá Statoil í Føroyum, Rúni M. Hansen setti 

á føroysku leitideildini hjá Statoil í 2001. Síðani hevur tað gingið slag í slag. 

Ragnar hevur hesi árini arbeitt í Danmark, Føroyum, Grønlandi, Brasilia og nú 

í Angola. Har er hann við til at fyrireika kanningar og boring hjá Statoil, sum 

fyri fyrstu ferð roynir seg sum fyristøðufelag í Angola. Frammanundan ar 

Statoil við í oljuframleiðslu í Angola saman við øðrum oljufeløgum, men nú vil 

Statoil eisini ganga á odda her eins og so nógva aðrastaðni á klótuni. Og her 

hevur Ragnar ein týðandi leiklut. Oljan.fo hevur hitt Ragnar og fara við ein av 

komandi døgunum at borðreiða við eini sera áhugaverdari samrøðu við 

føroyska oljumannin, har vit nema við spurningar sum møguleikin fyri at finna 

olju við Føroyar og um oljuvinnuna sum arbeiðspláss hjá føroyingum. Ragnar 

skal arbeiða í Angola komandi 2-3 árini og eftir tað kundi hann hugsað sær at 

lagt leiðina eystur eftir til Asia. Men hann dylur ikki fyri, at hann alla tíðina 

hevur Føroyar í huganum. Hann vónar, at olja verður funnin í Føroyum, so 

hann og mangir aðrir føroyingar í altjóða oljuvinnuni kunnu venda heimaftur 

at arbeiða í einari føroyskari oljuvinnu. Vit eru nógvir føroyingar við royndum 

og vitan, sum heilt givið kunnu vera við til at menna eina føroyska oljuvinnu, 

tá oljan verður funnin og brúk er fyri manna hana, sigur Ragnar, sum við 

hesum ynskir øllum føroyingum eini gleðilig jól og eitt gott nýggjár.


