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Terji í Qatar ivast ikki- Nógv olja í føroysku undirgrundini

Eg eri nokk ein av teimum føroyingum, sum halda, at einki er at ivast í, at tað 

er nógv olja í føroysku undirgrundini, sigur hoyvíkingurin Terji Jacobsen, ið 

starvast sum tyrluskipari í oljulandinum Qatar. Hann ætlar sær at koma 

heimaftur, tá oljan er funnin. Framtíðin Oljan.fo hevði í gjár samrøðu við 

Terja um tað góða lívið í oljulandinum Qatar, haðani hann og familjan fluttu í 

fjør. Terje arbeiðir sum tyrluskipari hjá Gulf Helicopters saman við tveimum 

øðrum tyrluskiparum. Í hesum seinna partinum av samrøðuni spurdu vit 

Terja, hvussu er við framtíðini. Tað er eitt sindur ringt at spáa um framtíðar 

møguleikar, men um ein hugsar um umstøðurnar, tá eg valdi at fara undir 

mína útbúgving til tyrluflogskipara í 1994, tá tíðirnar vóru sera ringar í 

Føroyum, so haldi eg, at tað kanska sigur eitt sindur um, at um ein ætlar sær í 

flogvinnuna verður ein veruliga noyddur at trúgva uppá tað og ikki geva upp. 

Trúgvi uppá føroyska oljuvinnu Tað er brúk fyri nógvum pilotum alla staðni, 

men tíverri er tað næstan bara royndum pilotum hugt verður eftir, og tí haldi 

eg, at tað ger einki, um vit royndu pilotar hjá AA fara frá eina tíð, so nýggir 

pilotar fáa møguleikan at royna seg. Tí eitt er vist, og tað trúgvi eg fult og fast 

uppá, at oljuvinna fer at taka seg upp í Føroyum. Annars var eg ikki farin í holt 

við útbúgving til tyrluflogskipara, og eg túgvi eisini fult og fast uppá enn, at 

tað fer at koma ein oljuvinna í Føroyum. Heimaftur við royndum Tí eru vit 

føroyingar, sum starvast í oljuvinnu í dag, har fyri at fáa royndir innan hetta 

økið, og eri eg sannførdur um, at flestu av okkum verða at síggja heima aftur í 

Føroyum tá oljan er funnin, fyri at geva aftur av royndum okkara til 

føroyingar, sigur Terji og leggur aftrat: Eg eri nokk ein av teimum føroyingum, 

sum halda, at tað er eingin ivi um, at tað er nógv olja undir føroysku 

undirgrundini, og sum kanska eisini longu er funnin, ella í hvussu er vitan um, 

at oljan er har. Myndir: Terji Jacobsen og føroyski starvsfelagi hansara, Fróði 

Waag úr Klaksvík, njóta eina fríløtuna saman í Doha í Qatar.
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