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Útlendskir oljustjórar við góðum ráðum í Tinganesi

Raðfestið trygdina og skundið tykkum ikki óneyðugt. Hetta vóru nøkur av 

ráðunum frá framstandandi útlendskum oljufólkum, ið herfyri vitjaðu Kai Leo 

Johannessen, løgmann og Johan Dahl, landsstýrismann í oljumálum í 

Tinganesi. Eins og tað hevur verið langt millum brunnarnar, sum eru boraðir á 

føroyska landgrunninum seinastu mongu árini, hava vitjanir av útlendskum 

oljufólki Tinganesi verið sjáldsamar. Tað var tó tann tíð i 90-unum, undan 1. 

leitiútbjóðing, tá útlendsk oljufeløg vóru fastir gestir í Tinganesi. Nú tað 

nærkast seinastu brunnunum í hesum umfarinum, síggja landsins 

myndugleikar við oljumálaráðharra og løgmanni á odda, fegnir, at útlendsk 

oljufólk aftur banka upp á dyrnar í Tinganesi. Føroyar hava nevniliga brúk fyri, 

at altjóða oljuheimurin vendir eyguni henda vegin aftur og vil gera íløgur í 

nýggja leiting. Í sambandi við stóru oljuráðstevnuna, sum varð hildin Havn 

fyrr juni og sum nettuppp hevði til endamál at varpa nýtt ljós á landgrunnin 

sum framtíðar leitiøki, nýttu eisini fleiri av mest framstandandi útlendsku 

oljugestunum høvi at leggja leiðina út í Tinganes. Malcolm Webb, stjóri í tí 

mæta Oil & Gas UK við meira enn 400.000 limum og Gro Brækken, stjóri í 

norska systurfelagnum Norsk Olje og Gass við 200.000 limum, eru ikki hvør 

sum helst, tá tað um oljuvinnu ræður. Teirra meiningar telja nógv, tá 

politikarar leggja oljuvinnuna til rættis og taka týðandi avgerðir í teirra 

heimlondum, sum í dag eru millum fremstu oljutjóðir. Hetta var teirra fyrsta 

vitjan í Føroyum sum luttakarar á stóru oljuráðstevnuni í 

Norðurlandahúsinum fyrr í mánaðinum. Tey bæði søgdu undir vitjanini hjá 

løgmanni seg vera ovfarin av føroysku oljutilgongdini higartil og hildu fyri, at 

tað er einastandandi, at føroyingar skulu vera komnir so væl áleiðis og langt á 

olju- og frálandaøkinum, nú tað framvegis ikki er gjørt nakað lønandi fund á 

landgrunninum. Tol og fyrireiking Hóast tey fegin sóu, at fleiri brunnar verða 

boraðir í Føroyum, so oljan kann verða funnin, søgdu tey bæði, at tað tekur 

tíð at finna olju í einum nýggjum øki, og at føroyingar tí eiga at hava tol og 

ikki at skunda nakað ígjøgnum. Tey mettu eisini, út frá tí tey høvdu hoyrt á 

oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum og prátinum við fólk, at føroyingar eru 

komnir væl longri, enn vit gera okkum greitt, tá tað snýr seg um at leggja eina 

oljuvinnu til rættis. Ikki minst vórðu tey bæði bilsin og hugtikin av, hvussu 

skjótt og væl tað hevur gingið at byggja upp ein nútímans frálandaflota, sum 

arbeiðir fyri mong oljufeløg á heimsins høvum. Tey høvdu eisini bitið merki í, 

at samanborið við Norra og Bretland, so hava Føroyar prosentvíst líka nógv 

fólk, sum arbeiða í olju- og frálandavinnuni í dag verður hædd tikin fyri 

íbúgvaratalinum. Tey bæði útlendsku oljufólkini søgdu seg til eina og hvørja 

tíð at vera opin fyri samstarvi við føroyskar myndugleikar og vinnuna, varð 

hetta ynskiligt. 25 ár síðani Piper Alfa Malcolm Webb vísti m.a. á, hvussu 

nógva orku bretska vinnan leggur í at raðfesta trygdina í vinnuni og segði, at 

tað í hesum døgum eru 25 ár síðani herviligu Piper Alfa vanlukkuna í 

bretskum sjógvi, tá eldur kom í framleiðslupall, ið tók lívið av 167 

oljuarbeiðarum. At vinnan tekur trygdina í størsta álvara vísti eisini stóra 

luttakaratalið til trygdarráðstevnuna, sum júst er hildin fyri at markera 25 ára 

dagin fyri vanlukkuna. Ikki færri enn 700 luttakarar vóru komnir saman at 

umrøða vanlukkuna og framtíðar trygdina í oljuvinnuni. Á fundinum í 

Tinganesi, har eisini umboð fyri FOÍB, Føroya Oljuídnaðarbólk oo. vórðu til 

staðar, sannførdi løgmaður gestirnar um, at Føroyar fara sum land at gera alt 

fyri at tryggja, at oljutilgongdin verður at fara fram á skilabesta og mest 

trygga hátt, bæði tá tað snýr seg um arbeiðsviðurskiftini og umhvørvið. Hann, 

eins og Johan Dahl, søgdu seg vóna, at fyrsta lønandi fundið fer at verða gjørt 

næsta ár, tá Statoil fer undir at bora aftur. Eisini takkaðu teir útlendsku 

gestunum fyri góð ráð og viljanum at stuðla undir oljutilgongdina. Myndir Kaj 

Leo Johannessen, løgmaður og Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum, her 

saman við norsku og bretsku oljustjórunum, Malcolm Webb og Gro Brækken. 

Her eisini saman við øðrum í ferðalagnum Frá fundinum í Tinganesi 
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