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Kvinnurnar stýra norsku oljuvinnuni

Enn ein kvinna hevur fingið eitt leiðandi starv í norsku oljuvinnuni. Talan er 

um Grethe Moen, sum mikudagin varð sett sum stjóri í almenna oljufelagnum 

Petoro. Hon er 53 ára gomul og hevur staðið á odda fyri oljufundum hjá 

felagnum og hevur eisini eina fortíð í leiðandi størvum hjá Statoil og Shell. 

Gunnar Berge, formaðurin í Stýrinum fyri Petoro sigur seg vera sera væl 

nøgdan við valið av nýggja stjóranum. "Grethe Moen hevur førleikar og 

royndir, sum fara at fáa týdning fyri felagið og teimum avbjóðingum felagið 

stendur fyri. Hon kennir felagið væl og eisini oljuvinnuna sum heild. Hon 

hevur víst seg eiga evni og dirvi til at taka avgerðir, og hon kennir marknaðin 

Petoro arbeiðir á, sigur hann. Eg kenni eyðmýkt at taka á meg ábyrgdina av 

einum felag, sum umsitur so stór virði vegna norska statin. Eg síggi eisini 

stórar møguleikar og avbjóðingar í hesum nýggja starvinum. Nýggi Petoro 

stjórin er kemiverkfrøðingur og hevur drúgvar royndir frá arbeiði hjá Statoil 

og Shell. Grethe Moen tekur við eftir Kjell Pedersen 12. juni. Við hesi 

starvssetan skal hon hava ábyrdina av einum triðingi av allari oljuni í Norra. 

Kendi norski journalisturin og viðmerkjarin Bjørn Vidar Lerøen skrivar í eini 

klummu á offshore.no, at við hesi starvssetan kann bara undirstrikast, at tað 

eru kvinnurnar, sum hava valdið í norsku oljuverðini, tí nú sita kvinnur í fleiri 

av mest týðandi størvunum í hesi vinnuni. Og hann nevnir nakrar av hinum 

kvinnunum: Bente Nyland, stjóri í Oljudirektoratinum, Anne Næss Myhrvold, 

stjóri fyri Petroleumstilsynet, Elisabeth Berge, leiðandi persónurin í Olje- og 

Energidepartementet og Gro Brækken, stjóri í Norsk Olje og Gass. Áhugavert 

er eisini at merkja sær, at tað ere júst ein av hesum kvinnunum, sum hava 

valdið í norska oljuheiminum, sum verður ein av høvuðsrøðarunum á 

oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum 4. juni. Tað er Gro Brækken, stjóri í 

Norsk Olje og Gass. Ætlanan var at Bente Nyland frá Oljedirektoratet skuldi 

vera við eisini, men henni barst frá. Í hennara stað kemur ein av leiðandi 

jarðfrøðingunum har, Kari Ofstad. Myndir Grethe Moen og so Gro Brækken, 

sum kemur til Føroya í komandi viku
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