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Tummas Pauli úr Klaksvík stórtrívist í oljuverðini
Seinastu 15 árini hevur klaksvíkingurin Tummas Pauli Mýri arbeitt í altjóða
oljuvinnuni í Føroyum, Skotlandi, Sveis og Norra. Hann hevur arbeitt hjá BP,
Shell og nú hjá oljufelagnum Lundin, sum nøkur ár herfyri fann størstu
oljukelduna í Norra í meira enn 30 ár. Í dag heldur hann til í Oslo saman við
familjuni, og tey stórtrívast. Hjartað er sjálvandi framvegis í Føroyum og
skuldi tað hent, at føroyska oljan verður funnin, er ikki óhugsandi, at Tummas
Pauli fer at finnast millum føroyingarnar í føroysku oljuvinnuni. Men sum nú
er dámar honum sera væl at arbeiða í norsku oljuvinnuni, og har verður hann
verandi, so leingi tað ber til. Tað er heldur ikki so langt síðani, at júst hansara
oljufelag, tað svenska Lundin fekk tillutað heiðurin at vera mest eftirspurda
arbeiðsplássið í norsku oljuvinnuni at arbeiða hjá. Og hví er tað so spurdu vit
unga klaksvíkingin? Svarið er einfalt. Lundin hevur verið sera heppið og
dugnaligt at finna olju. Stóra gjøgnumbrotið var risa oljufundið Johan
Sverdrup, sum kendi og royndi jarðfrøðingurin hjá felagnum, Hans Kristen
Rønnevik átti sín stóra lut í og sum varð funnið í 2010. Vit eru har tingini
henda og eru við í leiting, útbyggingum og framleiðslu, so eg kann bara
fegnast um at vera partur av hesum veruliga oljuævintýrinum, sigur Tummas
Pauli. Sviar eiga Lundin Lundin hevur sín uppruna í Svøríki men hevur ment
seg eftir fáum árum til at vera eitt av teimum týðandi oljufeløgunum á norska
landgrunninum. Í dag arbeiða umleið 350 fólk hjá felagnum, sum hevur
umleið 80% av sínum virksemi í Norra. Felagið telist tó ikki millum tey stóru
oljufeløgini, tó at tað er nógv størri enn bæði tey føroysku oljufeløgini
tilsamans. Lundin framleiðir sum er umleið 35.000 tunnur av olju um dagin.
Til sammetingar er framleiðslan hjá Atlantic Petroleum og Faroe Petroleum
ávikavist umleið 2300 og 7000 tunnur um dagin. Orsøkin til hepnu gongdina
hjá felagnum er tann, at man valdi at leggja seg eftir økinum Ytsira High og
økjunum nærhendis longu frá 2004, og tað skuldi við tíðini vísa seg at vera ein
røtt avgerð. Sjálvur heldur Tummas Pauli tað vera áhugavert, tá eitt felag
torir at leggja seg so tungt á eitt ávíst øki, soleiðis at man sjálvur fær ágóðan
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torir at leggja seg so tungt á eitt ávíst øki, soleiðis at man sjálvur fær ágóðan
av tí. Longu í 2007 gjørdi Lundin Edward Grieg fundið, og varð avgjørt at
útbyggja tað. Framleiðslan haðani byrjar helst í 2015. Felagið er eisini
fyristøðufelag á Brynhild leiðini, sum fer undir framleiðslu í ár. Tað er ein
sokallað subsea-útbygging, meðan Grieg er ein stór útbygging við
framleiðslupalli. Hóast Statoil og onnur oljufeløg eru við í risa oljufundinum
Johan Sverdrup, so liggur Lundin væl í svinginum, tí tað eigur 40% av oljuni í
einum parti av fundinum og 10% í einum øðrum parti. Tummas Pauli er ikki
sørt errin av, at hann var við til at keypa tey 10% frá felagnum Talisman árið
fyri, at fundið varð gjørt. Byrjaði sum lítið felag Lundin byrjaði í tí smáa, sum
oftani sermerkir eitt lítið felag. Tað byrjaði framleiðsluna í Norra í 2004 við at
keypa seg inn í Jotunleiðina og fekk 1000 tunnur um dagin, og síðani gekk tað
slag í slag. So felagið er farið frá 1000 tunnum um dagin fyri umleið 9 árum
síðani til í dag at framleiða 35.000 tunnur um dagin, harav 27.000 í Noregi, og
tá Edvard Grieg kemur í framleiðslu síðst í 2015, verður framleiðslan økt til
tað dupulta. Tá oljurisin Johan Sverdrup, ið helst byrjar sína framleiðsu í
2018/2019, framleiðir vid fullari orku, verður Lundin at meta sum ein lítil
oljurisi við oman fyri 150.000 tunnum um dagin. So einki er at siga til, at
búskaparfrøðingurin úr Klaksvik kennir seg vera komnan á røttu hillina.
Tummas Pauli byrjaði hjá Lundin í 2007. Sum búskaparfrøðingur virðismetti
hann felt og tók sær av keypi og sølu av feltum og planlegging. Í dag er hann
leiðari fyri einum bólki av fimm búskaparfrøðingum í Oslo, sum hevur ábyrgd
av analysu og keyp og sølu av lisensum. Hetta er ómetaliga spennandi. Hvørja
viku leggja fólk bilett inn eftir arbeiði. Men ringt er at sleppa gjøgnum
nálareygað, tí felagið er ikki so stórt heldur. Lundin er eitt felag í øgiligum
vøkstri. Fyri fáum árum síðani vóru tey bert fá á skrivstovuni í Oslo. Nú eru
tey meira enn 200. Tummas Pauli dylur ikki fyri, at hann hevur havt eitt sætt
kærleiksforhold til Norra leingi. Eftir at hava tikið studentsprógv í Føroyum
søkti hann í 1994 at sleppa í skúla í Norra men endaði ístaðin í Aberdeen. Í
2009 flutti familjan til Oslo og har stórtrívist hon, ikki minst tí veðurlagið er so
gott. Um veturin kann ein standa skí, bæði langrenn og slalom, meðan
summarið bjóðar uppá súkkling og sigling.. Náttúran er ein heilt onnur enn í
Føroyum. Her regnar sjáldan og vindurin er lítil og eingin. Tummas Pauli er 38
ár. Konan Martha er av Strondum. Hon arbeiðir sum studentaskúlalærari.
Børnini eru trý í tali, Malan er 12, Jákup 10 og Anna Louisa er 7. Eisini tey
stórtrívast. Tey koma eisini saman við øðrum føroyingum, sum búgva í Osloøkinum. Aftur til Føroya Hóast tey eru fallin væl til í Norra so útihýsir Tummas
Pauli ikki, at tey kunnu koma heimaftur til Føroya, um olja verður funnin her.
Hann vónar, at oljan verður funnin men viðgongur, at hetta er ikki nøkur løtt
uppgáva, tá hugsað verður um, hvussu ringt tað er at síggja gjøgnum basaltið
og hartil kemur, at tað er sera dýrt at bora her. So føroyingar eiga at vera
glaðir, at eitt so stórt felag sum Statoil vil gera so stórar íløgur í einum so
ókendum og váðafullum øki sum tí føroyska heldur hann fyri. Tummas Pauli
heldur tað vera gott, at bæði tey føroysku oljufeløgini nú eru partur av
leitingini á norska landgrunninum. Hann heldur her eru nógvir møguleikar
framhaldandi, tó at oljuvinnan har er meira enn 40 ára gomul. Í mun til
bretskt øki eru færri brunnar boraðir, og tað er eisini longri millum teir, og tí
ber til at gera nýggj fund í longu kendum økjum og vísir hann her til Johan
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ber til at gera nýggj fund í longu kendum økjum og vísir hann her til Johan
Sverdrup fundið, sum er gjørt millum longu kendar oljuleiðir. Eisini sera
lagaligu skattatreytirnar gera tað hugaligari at arbeiða í Norra, tí feløgini fáa
afturrindað 78% av útreiðslunum, um tey einki finna. Hetta er einasta skipan
av sínum slag í heiminum. At tað fer at ganga væl er ikki nakað, sum hendir
pr. automatikk. Tað ræður um at fáa góð leitiøki og duga væl við borikrúnuni.
Nøkur feløg hava veruliga havt eydnuna við sær og eru so keypt upp av størri
feløgum. Tað er eitt slag av lottaríi, men tað serliga er, at tú fær so
afturgoldið, um tú ikki finnur olju. Henda skipan sær út til at halda fram. So
Tummas Pauli ynskir báðum føroysku oljufeløgunum góða eydnu á norska
landgrunninum. Tá eg byrjaði í hesi vinnuni var oljuprísurin 15 dollarar fyri
tunnuna, í dag er hann nærum 115. So tað hevur verið ein øgilig uppgongd
bara hesi seinastu 10 árini. Um oljuprísurin heldur sær á einum rímuligum
støði, so fer oljuvinnan at vera ein týðandi vinna í Noregi í mong mong ár
aftrat. Gott nokk verða feltini minni, men útbygging krevur fólk og know how.
Fer prísurin niður á 50 dollarar, so eru mong projekt, sum ikki loysa seg, tí
nógv felt krevja ein prís omanfyri 50 dollarar. Men sum er sær tað gott út fyri
framman. Her eru tí stórir møguleikar fyri føroyingar í Norra, nú so nógv
verður bygt út heldur Tummas Pauli. Tá hugsar hann ikki bert um
oljuvinnuna. Norra er eitt gott land fyri føroyingar at arbeiða í. Málið er als
eingin trupulleiki og her er gott at vera í allar mátar. Mentanin líkist so nógv
sigur fryntligi og bjartskygdi klaksvíkingurin, sum veruliga hevur fótað sær í
norsku oljuvinnuni. Til Aberdeen at lesa Hvussu hevur so lívsleiðin hjá
Tummas Paula sæð út, síðani hann gavst á studentaskúla í Kambsdali og fekk
so týðandi og gott starv í útlendsku oljuvinnuni! Hann læs búskap á Robert
Gordon University í Aberdeen frá 1995 til 99 - saman við øðrum føroyingum,
sum vóru teir fyrstu, ið fóru til Aberdeen at lesa, eitt nú Heðin, Teitur, Regin
og Lousia, sum flest øll eru í oljuvinnuni. Seinni gekk leiðin til Glasgow at gera
seg lidnan. Fyrtu ferð hann fekk samband við oljuvinnuna var, tá hann á sumri
í 98 fekk praktikkpláss hjá Shell í London og í 99 hjá BP í Aberdeen. Frá 2000
til 2006 arbeiddi hann hjá BP, harav fýra ár saman við Hjarnar Djurhuus,
stjóra hjá BP í Havn. So eisini her fekk hann gott í beinið frá einum av hansara
egnu, sum visti meira um hesa vinnu enn flestu føroyingar. Tummas Pauli
arbeiddi í eitt gott ár í Føroya Banka í 2006 2007, har hann stórtreivst. Leiðin
til núverandi arbeiðsplássið hjá oljufelagnum Landin, byrjaði í Geneve í Sveis í
2007. Har var hann í góð tvey ár og flutti í 2009 til norska Lundinhøvuðssætið í Oslo. Og har er hann framvegis. Ì Geneve arbeiddi hann saman
við Teiti Poulsen úr Havn, sum í dag hevur eitt leiðandi starv hjá felagnum í
Sveis. So Tummas Pauli hevur verið virkin í oljuvinnuni í fleiri londum í nærum
15 ár. Við sínum jaligu royndum frá oljuvinnuni mælir Tummas Pauli avgjørt
føroyingum til at fáa sær útbúgvingar, ið geva arbeiðsmøguleikar í
oljuvinnuni. Búskapur er ein slík, men verkfrøðingaútbúgving er eisini ein
møguleiki. Oljuvinnan verður sum er dominerað av tekniskum fólki, men har
eru eisini nógvir møguleikar fyri eitt nú fólki við búskaparútbúgvingum sigur
klaksvíkingurin, sum ein av røttum kann siga livir mitt í oljuverðini. Myndir:
Tummas Pauli saman við familjuni Súkklumyndin er tikin í Frankaríki síðsta
summar, tá Team Lundin súkklaði frá Geneve til Nice. Uttanfyri Lundin
skrivstovuna í Malaysia. Sonurin Jákup á ferð á Oslofjørðinum.
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