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Ragnar í Afrika við føroyingar -  útbúgvið tykkum til 

oljuvinnu

Hann tók útbúgving sum jarðfrøðingur og hevur síðani arbeitt hjá Statoil í 

fleiri londum, úr Brasilia til Angola, og hann mælir føroyingum, sum vilja hava 

størv í oljuvinnuni at fáa sær eina góða útbúgving. Tá stendur heimurin opin 

fyri teimum. Oljuportalur undir greinarøð Kring allan heimin finna vit 

føroyingar til arbeiðis í oljuvinnuni. Teir eru í Europa, Norður- og 

suðuramerika, Asia og í Afrika. Ragnar Poulsen er jarðfrøðingur og úr Havn. Í 

dag arbeiðir hann hjá Statoil í Luanda í Angola. Oljuportalurin fer í hesum 

árinum undir greinarøð, sum fer at snúgva seg um føroyingar, ið arbeiða í 

altjóða oljuvinnuni. Og Ragnar er ein teirra, sum fegin vil siga frá áhugaverdu 

søgu síni í hesi vinnuni. Ragnar er uppvaksin í Havn, men familjan kemur úr 

Eysturoynni. Hann er sonur Mariu og Petur Poulsen. Konan Marilene er 

hálvur fraklendigur og hálvur breti og er listakvinna. Tey hava tveir synir, 

Thomas er 7 ár og Tobias 4. Hann hevur eisini eina sera fitta dóttur, sum eitur 

Barbara. Hon er 22 ár og gongur á háskúla í Passvik uttan fyri Kirkenes í 

Nordurnorra. Heima býr systurin Arndis, sum er búsitandi í Havn við familju. 

Ragnar tók m.scient. í jarðfrøði í 1999 á Århus Universitet. Frá 1997 til 99 

arbeiddi hann hjá Statoil, meðan hann skrivaði høvðusuppgávuna, sum var 

um føroyska jarðfrøði. Uppgávan var bæði gjørd ígjøgnum feltarbeiði í 

Føroyum og eisini við at tulka seismikk úr føroyskum øki. Statoil gav honun 

allar daturnar honum nýttist og hann hjálpti teimum eisini við tí føroyska og 

at leggja til rættis arbeiði og felttúrar til Føroya. Frammanundan hevði hann 

arbeitt eitt sindur hjá Nunaoil í Grønlandi og á Jarðfrøðissavninum í 

summarfrítíðini. Áhuga fyri eldgosum Men hví fór hann at lesa jarðfrøði, og 

hví endaði hann í oljuvinnuni spurdu vit Ragnar? Eg fór at lesa jarðfrøði mest 

tí, at eg var sera áhugaður í eldgosum (volcanologi), men sum leið við 

lestrinum var tað oljujarðfrøðin, sum dróg. À jólum 1996 ringdi eg til Jon 

Inderhaug, sum tá var leitistjóri hjá Statoil í Føroyum og spurdi, um ikki teir 

kundu hjálpa mær við data til høvðusuppgávuna. Tað var gaman í, og eg fekk 

ikki bara data, men eisini arbeiði meðan eg las. Tá eg var liðugur í 1999 fór eg 

burtur mesta av einum ári at ferðast og sigla við Salku Valku við Robert 

Thomassen úr Sandavági. Komin heim aftur ringdi eg aftur til Jon Inderhaug 

og síðani 2001 havi eg verið í føstum starvi hjá Statoil. Eg bleiv settur í starv i 

Føroyum hjá Rúna M. Hansen og skuldi arbeiða við Føroyum og West of 

Shetland. Arbeiddi og búði i London. Frá 2001 til 2005 arbeiddi hann við 

Føroyum og WoS og búði í London og Stavanger. Var við at bora Longan 

brunnin og varð nakað av tíðini umborð á Sovereign Explorer. Hann var við í 

arbeiðinum til annað loyvisumfar í Føroyum og arbeiddi millum annað nógv 

við Brugduni. Eisini var hann við at fáa Statoil uppí Rosebank loyvið, áðrenn 

olja varð funnin har. Arbeiddi nógv saman við fólki sum Dave Ellis, Gareth 

Allinson og Peter Dromgoole, sum vóru sera góðir lærumeistarar! Frá 2005 til 

2008 arbeiddi Ragnar við Brasilia úr London. Hetta var tey fyrstu árini hjá 

Statoil í Brasilia og vóru tey einans 5 fólk á skrivstovuni i Rio de Janeiro. Hann 

arbeiddi við leiting á brasilska Atlantarhavs-mótinum og hevði teknisku 

ábyrgdina av nøkrum av leitiloyvunum hjá Statoil í Brasilia. I 2008 fluttu tey til 

Rio De Janeiro, og Ragnar helt fram við arbeiðinum serliga við presalt 

leitiloyvunum. Nú vóru tey bráddliga 35 fólk á skrivstovuni í Rio. Statoil, sum 

legði saman við Norsk Hydro, hevði keypt Peregrino fundið, og teir byrjaðu 

eisini at gera onkur smærri fund. Í 2011, samstundis sum teir gjørdu seg 

klárar til nýggjar avbjóðingar í Afrika byrjaðu teir at bora Pao de Acucar, har 

Repsol var fyristøðufelag, og sum gjørdist eitt sera stórt fund. Hetta var ein 

perfektur máti at siga farvæl til Brasilia - fyri fyrst! - og góðan dag til Angola. 

Tá Ragnar fúr úr aftur Rio vóru tey meira enn 250 fólk á skrivstovuni, so skjótt 

vaks. Úr Brasilia til Angola Hvussu er støðan í dag Vit lata Ragnar greiða frá -  

Tá eg fekk bjóðað at arbeiða við og hava jarðfrøðisligu leiðsluna av leitingini 

hjá Statoil í nýggju risastóru loyvunum í Kwanza økinum út fyri angolansku 

suðurstrondini var tað ikki so torført at siga ja. Arbeiðið er eisini mest við 

presalt, sum eg hevði arbeitt nógv við í Brasilia, og familjan var klár til eitt 

nýtt ævintýr í Afrika. Í dag búgva vit í høvuðsstaðum Luanda í Angola. 

Familjan trívist væl, og skrivstovan við umleið 40 fólkum liggur eitt hanagleiv 

frá húsunum. Í løtuni arbeiða vit við at gera klárt til fyrsta brunnin, sum skal 

borast um umleið eitt ár. Hvat dámar Ragnari at arbeiða í oljuvinnuni? Mær 

dámar tað so óføra væl. At hava møguleikan at arbeiða við tí tú brennir fyri 

og so at kunna síggja heimin samstundis er fantastiskt. Í arbeiðinum eru 

nógvar avbjóðingar og tú arbeiðir við fólki úr øllum heiminum og allari tí 

nútímans tøknini tú kanst hugsa tær. Sum jarðfrøðingur er tað jú umráðandi, 

at tú altíð minnist, at tað tú hyggur eftir sum ymiskar datur á telduskerminum 

er í roynd og veru grót, so javnan skipa vit fyri ferðum til sera oyðin og 

áhugaverd stóð, har tú neyvan hevði komið sum ferðandi. Hetta gevur eina 

góða javnvág millum at arbeiða á skrivstovuni og úti í náttúruni. Statoil er 

eisini eitt frálíkt felag at abeiða hjá, tú hevur stórt frælsi til at skipa arbeiði 

sum tú vilt, men samstundis eisini ábyrgdina fyri at tað verður gjørt til sera 

høgan standard og serliga HSE (heilsa, trygd,umhvørvi) er umráðandi. Eisini er 

tú við í allari gongdini frá at tulka jarðfrøðisligar datur, fundir við onnur 

oljufeløg og myndugleikar og til stórar avgerðir um at bora ella ikki. Í Statoil 

kunnu øll tosa við øll og beint fyri jól vitjaði Helge Lund á skrivstovuni í 

Luanda og fekk eitt gott prát um leitingina her, sum hann er sera áhugaður í. -

Hvat vil tú mæla føroyingum til, sum vilja sleppa framat í hesi vinnu? Er hetta 

ein uppløgd vinna fyri føroyingar? Teimum, sum vilja sleppa framat vil eg 

mæla til fáa sær eina góða útbúgving, verið opin og mobil og havið góðar 

málkunnleikar. Ikki er kanska altíð so lætt at sleppa at arbeiða hjá einum av 

teimum stóru oljufeløgunum beinan vegin, men royndir frá minni feløgum og 

eisini servicefeløgum eru gull verdar! Integrera teg, men gloym ikki hvaðani 

tú ert. At vera úr Føroyum er eitt Asset  ein fyrimunur og eitt virði. Fólk 

minnast, hvør tú ert og nógv prát og vinabond eru knýtt, tí eg varð noyddur 

at siga fólki frá, hvar Føroyar eru. Sjálv offshorevinnan er jú sjálvsøgd, og vit 

standa okkum væl, men sera stuttligt er tað eisini at síggja Atlantic Petroleum 

og Faroe Petroleum standa seg væl og vaksa. Eg møti javnan føroyingum, sum 

trívast sera væl i oljuvinnuni. Góðar vónir -Hvørjar vónir og tankar hevur tú 

um eina føroyska oljuvinnu? Vóninar eru góðar. Enn er nógv at læra og nógv 

øki eftir at leita í. Oljuleiting gongur sum oftast í bylgjum, og at stór feløg sum 

ExxonMobil eru komin til Føroya sigur ikki so lítið um potentialið. Oljuleiting 

krevur risastórar íløgur, so tað tekur tíð at tulka og planleggja, hvussu og hvar 

skal borast. Eg haldi, at Føroyar hava fyrireikað seg væl til eina møguliga 

oljuvinnu við einum góðum lógarverki og nú eisini við nógvum fólkum við 

hollum royndum í vinnuni. Sum sæst her í Angola, so kann stórt oljuríkidømi 

eisini hava stórar trupulleikar við sær sum mutur og stórur munur á ríkum og 

fátækum. Um vit finna olju vid Føroyar, sum eg vóni, so er sera umráðandi 

ikki at missa fótafestið men skipa eitt samfelag við góðum útbúgvingum, 

arbeiðs og stodu møguleikum hjá øllum. At vit planleggja fyri framtíðina. 

Aðrar føroyskar oljuvinnusøgur Oljuportalurin  www.oljan.fo - vil fegin koma í 

samband við føroyingar, sum arbeiða í altjóða oljuvinnuni bæði um okkara 

leiðir og úti í heimi. Setið tykkum í samband við Jan Müller, jan@foib.fo. Og 

tit mongu, sum kenna onkran í hesi vinnu, eru eisini vælkomin at venda 

tykkum til hesa teldupostadressu og siga okkum frá persóni/um, sum tit vita 

um og kanska kenna arbeiða í olju- og frálandavinnuni. Umframt at ríka 

okkara vinnu- og mentanarsøgu kunnu slíkar persónssøgur eisini vera við til at 

eggja øðrum føroyingum at útbúgva seg og finna arbeiði innan hesar vinnur. 

Myndir Ragnar til arbeiðis í Angola og Brasilia og eisini saman við familjuni
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Hann tók útbúgving sum jarðfrøðingur og hevur síðani arbeitt hjá Statoil í 

fleiri londum, úr Brasilia til Angola, og hann mælir føroyingum, sum vilja hava 

størv í oljuvinnuni at fáa sær eina góða útbúgving. Tá stendur heimurin opin 

fyri teimum. Oljuportalur undir greinarøð Kring allan heimin finna vit 

føroyingar til arbeiðis í oljuvinnuni. Teir eru í Europa, Norður- og 

suðuramerika, Asia og í Afrika. Ragnar Poulsen er jarðfrøðingur og úr Havn. Í 

dag arbeiðir hann hjá Statoil í Luanda í Angola. Oljuportalurin fer í hesum 

árinum undir greinarøð, sum fer at snúgva seg um føroyingar, ið arbeiða í 

altjóða oljuvinnuni. Og Ragnar er ein teirra, sum fegin vil siga frá áhugaverdu 

søgu síni í hesi vinnuni. Ragnar er uppvaksin í Havn, men familjan kemur úr 

Eysturoynni. Hann er sonur Mariu og Petur Poulsen. Konan Marilene er 

hálvur fraklendigur og hálvur breti og er listakvinna. Tey hava tveir synir, 

Thomas er 7 ár og Tobias 4. Hann hevur eisini eina sera fitta dóttur, sum eitur 

Barbara. Hon er 22 ár og gongur á háskúla í Passvik uttan fyri Kirkenes í 

Nordurnorra. Heima býr systurin Arndis, sum er búsitandi í Havn við familju. 

Ragnar tók m.scient. í jarðfrøði í 1999 á Århus Universitet. Frá 1997 til 99 

arbeiddi hann hjá Statoil, meðan hann skrivaði høvðusuppgávuna, sum var 

um føroyska jarðfrøði. Uppgávan var bæði gjørd ígjøgnum feltarbeiði í 

Føroyum og eisini við at tulka seismikk úr føroyskum øki. Statoil gav honun 

allar daturnar honum nýttist og hann hjálpti teimum eisini við tí føroyska og 

at leggja til rættis arbeiði og felttúrar til Føroya. Frammanundan hevði hann 

arbeitt eitt sindur hjá Nunaoil í Grønlandi og á Jarðfrøðissavninum í 

summarfrítíðini. Áhuga fyri eldgosum Men hví fór hann at lesa jarðfrøði, og 

hví endaði hann í oljuvinnuni spurdu vit Ragnar? Eg fór at lesa jarðfrøði mest 

tí, at eg var sera áhugaður í eldgosum (volcanologi), men sum leið við 

lestrinum var tað oljujarðfrøðin, sum dróg. À jólum 1996 ringdi eg til Jon 

Inderhaug, sum tá var leitistjóri hjá Statoil í Føroyum og spurdi, um ikki teir 

kundu hjálpa mær við data til høvðusuppgávuna. Tað var gaman í, og eg fekk 

ikki bara data, men eisini arbeiði meðan eg las. Tá eg var liðugur í 1999 fór eg 

burtur mesta av einum ári at ferðast og sigla við Salku Valku við Robert 

Thomassen úr Sandavági. Komin heim aftur ringdi eg aftur til Jon Inderhaug 

og síðani 2001 havi eg verið í føstum starvi hjá Statoil. Eg bleiv settur í starv i 

Føroyum hjá Rúna M. Hansen og skuldi arbeiða við Føroyum og West of 

Shetland. Arbeiddi og búði i London. Frá 2001 til 2005 arbeiddi hann við 

Føroyum og WoS og búði í London og Stavanger. Var við at bora Longan 

brunnin og varð nakað av tíðini umborð á Sovereign Explorer. Hann var við í 

arbeiðinum til annað loyvisumfar í Føroyum og arbeiddi millum annað nógv 

við Brugduni. Eisini var hann við at fáa Statoil uppí Rosebank loyvið, áðrenn 

olja varð funnin har. Arbeiddi nógv saman við fólki sum Dave Ellis, Gareth 

Allinson og Peter Dromgoole, sum vóru sera góðir lærumeistarar! Frá 2005 til 

2008 arbeiddi Ragnar við Brasilia úr London. Hetta var tey fyrstu árini hjá 

Statoil í Brasilia og vóru tey einans 5 fólk á skrivstovuni i Rio de Janeiro. Hann 

arbeiddi við leiting á brasilska Atlantarhavs-mótinum og hevði teknisku 

ábyrgdina av nøkrum av leitiloyvunum hjá Statoil í Brasilia. I 2008 fluttu tey til 

Rio De Janeiro, og Ragnar helt fram við arbeiðinum serliga við presalt 

leitiloyvunum. Nú vóru tey bráddliga 35 fólk á skrivstovuni í Rio. Statoil, sum 

legði saman við Norsk Hydro, hevði keypt Peregrino fundið, og teir byrjaðu 

eisini at gera onkur smærri fund. Í 2011, samstundis sum teir gjørdu seg 

klárar til nýggjar avbjóðingar í Afrika byrjaðu teir at bora Pao de Acucar, har 

Repsol var fyristøðufelag, og sum gjørdist eitt sera stórt fund. Hetta var ein 

perfektur máti at siga farvæl til Brasilia - fyri fyrst! - og góðan dag til Angola. 

Tá Ragnar fúr úr aftur Rio vóru tey meira enn 250 fólk á skrivstovuni, so skjótt 

vaks. Úr Brasilia til Angola Hvussu er støðan í dag Vit lata Ragnar greiða frá -  

Tá eg fekk bjóðað at arbeiða við og hava jarðfrøðisligu leiðsluna av leitingini 

hjá Statoil í nýggju risastóru loyvunum í Kwanza økinum út fyri angolansku 

suðurstrondini var tað ikki so torført at siga ja. Arbeiðið er eisini mest við 

presalt, sum eg hevði arbeitt nógv við í Brasilia, og familjan var klár til eitt 

nýtt ævintýr í Afrika. Í dag búgva vit í høvuðsstaðum Luanda í Angola. 

Familjan trívist væl, og skrivstovan við umleið 40 fólkum liggur eitt hanagleiv 

frá húsunum. Í løtuni arbeiða vit við at gera klárt til fyrsta brunnin, sum skal 

borast um umleið eitt ár. Hvat dámar Ragnari at arbeiða í oljuvinnuni? Mær 

dámar tað so óføra væl. At hava møguleikan at arbeiða við tí tú brennir fyri 

og so at kunna síggja heimin samstundis er fantastiskt. Í arbeiðinum eru 

nógvar avbjóðingar og tú arbeiðir við fólki úr øllum heiminum og allari tí 

nútímans tøknini tú kanst hugsa tær. Sum jarðfrøðingur er tað jú umráðandi, 

at tú altíð minnist, at tað tú hyggur eftir sum ymiskar datur á telduskerminum 

er í roynd og veru grót, so javnan skipa vit fyri ferðum til sera oyðin og 

áhugaverd stóð, har tú neyvan hevði komið sum ferðandi. Hetta gevur eina 

góða javnvág millum at arbeiða á skrivstovuni og úti í náttúruni. Statoil er 

eisini eitt frálíkt felag at abeiða hjá, tú hevur stórt frælsi til at skipa arbeiði 

sum tú vilt, men samstundis eisini ábyrgdina fyri at tað verður gjørt til sera 

høgan standard og serliga HSE (heilsa, trygd,umhvørvi) er umráðandi. Eisini er 

tú við í allari gongdini frá at tulka jarðfrøðisligar datur, fundir við onnur 

oljufeløg og myndugleikar og til stórar avgerðir um at bora ella ikki. Í Statoil 

kunnu øll tosa við øll og beint fyri jól vitjaði Helge Lund á skrivstovuni í 

Luanda og fekk eitt gott prát um leitingina her, sum hann er sera áhugaður í. -

Hvat vil tú mæla føroyingum til, sum vilja sleppa framat í hesi vinnu? Er hetta 

ein uppløgd vinna fyri føroyingar? Teimum, sum vilja sleppa framat vil eg 

mæla til fáa sær eina góða útbúgving, verið opin og mobil og havið góðar 

málkunnleikar. Ikki er kanska altíð so lætt at sleppa at arbeiða hjá einum av 

teimum stóru oljufeløgunum beinan vegin, men royndir frá minni feløgum og 

eisini servicefeløgum eru gull verdar! Integrera teg, men gloym ikki hvaðani 

tú ert. At vera úr Føroyum er eitt Asset  ein fyrimunur og eitt virði. Fólk 

minnast, hvør tú ert og nógv prát og vinabond eru knýtt, tí eg varð noyddur 

at siga fólki frá, hvar Føroyar eru. Sjálv offshorevinnan er jú sjálvsøgd, og vit 

standa okkum væl, men sera stuttligt er tað eisini at síggja Atlantic Petroleum 

og Faroe Petroleum standa seg væl og vaksa. Eg møti javnan føroyingum, sum 

trívast sera væl i oljuvinnuni. Góðar vónir -Hvørjar vónir og tankar hevur tú 

um eina føroyska oljuvinnu? Vóninar eru góðar. Enn er nógv at læra og nógv 

øki eftir at leita í. Oljuleiting gongur sum oftast í bylgjum, og at stór feløg sum 

ExxonMobil eru komin til Føroya sigur ikki so lítið um potentialið. Oljuleiting 

krevur risastórar íløgur, so tað tekur tíð at tulka og planleggja, hvussu og hvar 

skal borast. Eg haldi, at Føroyar hava fyrireikað seg væl til eina møguliga 

oljuvinnu við einum góðum lógarverki og nú eisini við nógvum fólkum við 

hollum royndum í vinnuni. Sum sæst her í Angola, so kann stórt oljuríkidømi 

eisini hava stórar trupulleikar við sær sum mutur og stórur munur á ríkum og 

fátækum. Um vit finna olju vid Føroyar, sum eg vóni, so er sera umráðandi 

ikki at missa fótafestið men skipa eitt samfelag við góðum útbúgvingum, 

arbeiðs og stodu møguleikum hjá øllum. At vit planleggja fyri framtíðina. 

Aðrar føroyskar oljuvinnusøgur Oljuportalurin  www.oljan.fo - vil fegin koma í 

samband við føroyingar, sum arbeiða í altjóða oljuvinnuni bæði um okkara 

leiðir og úti í heimi. Setið tykkum í samband við Jan Müller, jan@foib.fo. Og 

tit mongu, sum kenna onkran í hesi vinnu, eru eisini vælkomin at venda 

tykkum til hesa teldupostadressu og siga okkum frá persóni/um, sum tit vita 

um og kanska kenna arbeiða í olju- og frálandavinnuni. Umframt at ríka 

okkara vinnu- og mentanarsøgu kunnu slíkar persónssøgur eisini vera við til at 

eggja øðrum føroyingum at útbúgva seg og finna arbeiði innan hesar vinnur. 

Myndir Ragnar til arbeiðis í Angola og Brasilia og eisini saman við familjuni



Hann tók útbúgving sum jarðfrøðingur og hevur síðani arbeitt hjá Statoil í 

fleiri londum, úr Brasilia til Angola, og hann mælir føroyingum, sum vilja hava 

størv í oljuvinnuni at fáa sær eina góða útbúgving. Tá stendur heimurin opin 

fyri teimum. Oljuportalur undir greinarøð Kring allan heimin finna vit 

føroyingar til arbeiðis í oljuvinnuni. Teir eru í Europa, Norður- og 

suðuramerika, Asia og í Afrika. Ragnar Poulsen er jarðfrøðingur og úr Havn. Í 

dag arbeiðir hann hjá Statoil í Luanda í Angola. Oljuportalurin fer í hesum 

árinum undir greinarøð, sum fer at snúgva seg um føroyingar, ið arbeiða í 

altjóða oljuvinnuni. Og Ragnar er ein teirra, sum fegin vil siga frá áhugaverdu 

søgu síni í hesi vinnuni. Ragnar er uppvaksin í Havn, men familjan kemur úr 

Eysturoynni. Hann er sonur Mariu og Petur Poulsen. Konan Marilene er 

hálvur fraklendigur og hálvur breti og er listakvinna. Tey hava tveir synir, 

Thomas er 7 ár og Tobias 4. Hann hevur eisini eina sera fitta dóttur, sum eitur 

Barbara. Hon er 22 ár og gongur á háskúla í Passvik uttan fyri Kirkenes í 

Nordurnorra. Heima býr systurin Arndis, sum er búsitandi í Havn við familju. 

Ragnar tók m.scient. í jarðfrøði í 1999 á Århus Universitet. Frá 1997 til 99 

arbeiddi hann hjá Statoil, meðan hann skrivaði høvðusuppgávuna, sum var 

um føroyska jarðfrøði. Uppgávan var bæði gjørd ígjøgnum feltarbeiði í 

Føroyum og eisini við at tulka seismikk úr føroyskum øki. Statoil gav honun 

allar daturnar honum nýttist og hann hjálpti teimum eisini við tí føroyska og 

at leggja til rættis arbeiði og felttúrar til Føroya. Frammanundan hevði hann 

arbeitt eitt sindur hjá Nunaoil í Grønlandi og á Jarðfrøðissavninum í 

summarfrítíðini. Áhuga fyri eldgosum Men hví fór hann at lesa jarðfrøði, og 

hví endaði hann í oljuvinnuni spurdu vit Ragnar? Eg fór at lesa jarðfrøði mest 

tí, at eg var sera áhugaður í eldgosum (volcanologi), men sum leið við 

lestrinum var tað oljujarðfrøðin, sum dróg. À jólum 1996 ringdi eg til Jon 

Inderhaug, sum tá var leitistjóri hjá Statoil í Føroyum og spurdi, um ikki teir 

kundu hjálpa mær við data til høvðusuppgávuna. Tað var gaman í, og eg fekk 

ikki bara data, men eisini arbeiði meðan eg las. Tá eg var liðugur í 1999 fór eg 

burtur mesta av einum ári at ferðast og sigla við Salku Valku við Robert 

Thomassen úr Sandavági. Komin heim aftur ringdi eg aftur til Jon Inderhaug 

og síðani 2001 havi eg verið í føstum starvi hjá Statoil. Eg bleiv settur í starv i 

Føroyum hjá Rúna M. Hansen og skuldi arbeiða við Føroyum og West of 

Shetland. Arbeiddi og búði i London. Frá 2001 til 2005 arbeiddi hann við 

Føroyum og WoS og búði í London og Stavanger. Var við at bora Longan 

brunnin og varð nakað av tíðini umborð á Sovereign Explorer. Hann var við í 

arbeiðinum til annað loyvisumfar í Føroyum og arbeiddi millum annað nógv 

við Brugduni. Eisini var hann við at fáa Statoil uppí Rosebank loyvið, áðrenn 

olja varð funnin har. Arbeiddi nógv saman við fólki sum Dave Ellis, Gareth 

Allinson og Peter Dromgoole, sum vóru sera góðir lærumeistarar! Frá 2005 til 

2008 arbeiddi Ragnar við Brasilia úr London. Hetta var tey fyrstu árini hjá 

Statoil í Brasilia og vóru tey einans 5 fólk á skrivstovuni i Rio de Janeiro. Hann 

arbeiddi við leiting á brasilska Atlantarhavs-mótinum og hevði teknisku 

ábyrgdina av nøkrum av leitiloyvunum hjá Statoil í Brasilia. I 2008 fluttu tey til 

Rio De Janeiro, og Ragnar helt fram við arbeiðinum serliga við presalt 

leitiloyvunum. Nú vóru tey bráddliga 35 fólk á skrivstovuni í Rio. Statoil, sum 

legði saman við Norsk Hydro, hevði keypt Peregrino fundið, og teir byrjaðu 

eisini at gera onkur smærri fund. Í 2011, samstundis sum teir gjørdu seg 

klárar til nýggjar avbjóðingar í Afrika byrjaðu teir at bora Pao de Acucar, har 

Repsol var fyristøðufelag, og sum gjørdist eitt sera stórt fund. Hetta var ein 

perfektur máti at siga farvæl til Brasilia - fyri fyrst! - og góðan dag til Angola. 

Tá Ragnar fúr úr aftur Rio vóru tey meira enn 250 fólk á skrivstovuni, so skjótt 

vaks. Úr Brasilia til Angola Hvussu er støðan í dag Vit lata Ragnar greiða frá -  

Tá eg fekk bjóðað at arbeiða við og hava jarðfrøðisligu leiðsluna av leitingini 

hjá Statoil í nýggju risastóru loyvunum í Kwanza økinum út fyri angolansku 

suðurstrondini var tað ikki so torført at siga ja. Arbeiðið er eisini mest við 

presalt, sum eg hevði arbeitt nógv við í Brasilia, og familjan var klár til eitt 

nýtt ævintýr í Afrika. Í dag búgva vit í høvuðsstaðum Luanda í Angola. 

Familjan trívist væl, og skrivstovan við umleið 40 fólkum liggur eitt hanagleiv 

frá húsunum. Í løtuni arbeiða vit við at gera klárt til fyrsta brunnin, sum skal 

borast um umleið eitt ár. Hvat dámar Ragnari at arbeiða í oljuvinnuni? Mær 

dámar tað so óføra væl. At hava møguleikan at arbeiða við tí tú brennir fyri 

og so at kunna síggja heimin samstundis er fantastiskt. Í arbeiðinum eru 

nógvar avbjóðingar og tú arbeiðir við fólki úr øllum heiminum og allari tí 

nútímans tøknini tú kanst hugsa tær. Sum jarðfrøðingur er tað jú umráðandi, 

at tú altíð minnist, at tað tú hyggur eftir sum ymiskar datur á telduskerminum 

er í roynd og veru grót, so javnan skipa vit fyri ferðum til sera oyðin og 

áhugaverd stóð, har tú neyvan hevði komið sum ferðandi. Hetta gevur eina 

góða javnvág millum at arbeiða á skrivstovuni og úti í náttúruni. Statoil er 

eisini eitt frálíkt felag at abeiða hjá, tú hevur stórt frælsi til at skipa arbeiði 

sum tú vilt, men samstundis eisini ábyrgdina fyri at tað verður gjørt til sera 

høgan standard og serliga HSE (heilsa, trygd,umhvørvi) er umráðandi. Eisini er 

tú við í allari gongdini frá at tulka jarðfrøðisligar datur, fundir við onnur 

oljufeløg og myndugleikar og til stórar avgerðir um at bora ella ikki. Í Statoil 

kunnu øll tosa við øll og beint fyri jól vitjaði Helge Lund á skrivstovuni í 

Luanda og fekk eitt gott prát um leitingina her, sum hann er sera áhugaður í. -

Hvat vil tú mæla føroyingum til, sum vilja sleppa framat í hesi vinnu? Er hetta 

ein uppløgd vinna fyri føroyingar? Teimum, sum vilja sleppa framat vil eg 

mæla til fáa sær eina góða útbúgving, verið opin og mobil og havið góðar 

málkunnleikar. Ikki er kanska altíð so lætt at sleppa at arbeiða hjá einum av 

teimum stóru oljufeløgunum beinan vegin, men royndir frá minni feløgum og 

eisini servicefeløgum eru gull verdar! Integrera teg, men gloym ikki hvaðani 

tú ert. At vera úr Føroyum er eitt Asset  ein fyrimunur og eitt virði. Fólk 

minnast, hvør tú ert og nógv prát og vinabond eru knýtt, tí eg varð noyddur 

at siga fólki frá, hvar Føroyar eru. Sjálv offshorevinnan er jú sjálvsøgd, og vit 

standa okkum væl, men sera stuttligt er tað eisini at síggja Atlantic Petroleum 

og Faroe Petroleum standa seg væl og vaksa. Eg møti javnan føroyingum, sum 

trívast sera væl i oljuvinnuni. Góðar vónir -Hvørjar vónir og tankar hevur tú 

um eina føroyska oljuvinnu? Vóninar eru góðar. Enn er nógv at læra og nógv 

øki eftir at leita í. Oljuleiting gongur sum oftast í bylgjum, og at stór feløg sum 

ExxonMobil eru komin til Føroya sigur ikki so lítið um potentialið. Oljuleiting 

krevur risastórar íløgur, so tað tekur tíð at tulka og planleggja, hvussu og hvar 

skal borast. Eg haldi, at Føroyar hava fyrireikað seg væl til eina møguliga 

oljuvinnu við einum góðum lógarverki og nú eisini við nógvum fólkum við 

hollum royndum í vinnuni. Sum sæst her í Angola, so kann stórt oljuríkidømi 

eisini hava stórar trupulleikar við sær sum mutur og stórur munur á ríkum og 

fátækum. Um vit finna olju vid Føroyar, sum eg vóni, so er sera umráðandi 

ikki at missa fótafestið men skipa eitt samfelag við góðum útbúgvingum, 

arbeiðs og stodu møguleikum hjá øllum. At vit planleggja fyri framtíðina. 

Aðrar føroyskar oljuvinnusøgur Oljuportalurin  www.oljan.fo - vil fegin koma í 

samband við føroyingar, sum arbeiða í altjóða oljuvinnuni bæði um okkara 

leiðir og úti í heimi. Setið tykkum í samband við Jan Müller, jan@foib.fo. Og 

tit mongu, sum kenna onkran í hesi vinnu, eru eisini vælkomin at venda 

tykkum til hesa teldupostadressu og siga okkum frá persóni/um, sum tit vita 

um og kanska kenna arbeiða í olju- og frálandavinnuni. Umframt at ríka 

okkara vinnu- og mentanarsøgu kunnu slíkar persónssøgur eisini vera við til at 

eggja øðrum føroyingum at útbúgva seg og finna arbeiði innan hesar vinnur. 

Myndir Ragnar til arbeiðis í Angola og Brasilia og eisini saman við familjuni


