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Hess fann Marjunkelduna - steingir nú í London

Amerikanska oljufelagið Amerada Hess, sum í síni tíð var eitt slag av 

synonymi, samheiti við føroyska oljuleiting, hevur gjørt av at lata aftur 

høvuðsskrivstovuna í London og siga 400 fólkum upp. Hetta hendir umleið 10 

ár eftir, at felagið rýmdi úr Føroyum. Við til at leggja botn Eftir at avtalan við 

danir um undirgrundina og avtalan við bretar um undirgrundarmarkið komu 

uppá pláss fyrst og seinast í 90-unum, stóðu altjóða oljufeløg staðið í bíðirøð 

og bankaðu upp á dyrnar í Tinganesi fyri at vísa sín áhuga fyri leiting eftir 

kolvetnum á føroyska landgrunninum. Hetta vóru bæði risastór, meðalstór og 

smærri oljufeløg. Í dag eru framvegis seks teirra virkin á landgrunninum. Eitt 

av teimum virknu oljufeløgunum tey mongu fyrstu árini var amerikanska 

Amerada Hess, sum var við til at leggja botn undir framtíðar leitingini  saman 

við øðrum oljufeløgum. Eisini varð Hess fyristøðufelag, tá Marjunfundið varð 

gjørt. Amerada Hess og karismatiski leitisstjórin Richard Hardmann lótu eisini 

upp fyri føroyskari luttøku í oljuleitingini, tá tað saman við DONG skipaði 

samtak, har eisini føroyska Atlantic Petroleum slapp upp í part. Og tað var 

hetta samtakið, sum gjørdi fyrsta oljufundið í Føroyum nakrantíð, tá tey 

boraðu Marjunbrunnin í 2001. Sami brunnur, sum danska DONG nú aftur er 

farið at vísa áhuga. Og sum kann vísa seg at gerast eitt lønandi fund, tá 

avtornar. Amerada Hess tók tó avleiðingarnar av ikki at hava gjørt nakað 

lønandi fund tá og segði Føroyum farvæl. Kortini helt felagið fram við sínum 

virksemi beint hinumegin markið í bretskum øki. Men ringt er at spáa um 

framtíðar virksemið hjá oljufeløgum. So eisini við Hess. Herfyri gjørdi felagið 

av at selja sín part av stóru oljukelduni Schiehallion til Shell og varð hetta 

byrjanin til endan á einum parti av europeiska oljuævintýrinum hjá Hess, tó 

at felagið framvegis er virkið í Europa, eitt nú Danmark. Ì hesum døgum 

kunnger felagið, at tað fer at lata aftur tann fyrr so glæsiliga 

skrivstovubygningin í London og siga upp nærum 400 fólkum. Hess flytur sítt 

virksemi til amerikanska, um tú vil altjóða oljuhøvuðsstaðin Houston. Felagið 

hevur valt aðrar partar av heiminum til sítt framtíðar virksemi. Hess hevur 

15.000 starvsfólk, og London var ein av fimm høvuðsskrivstovunum hjá 

felagnum. Hinar eru New York, Houston, Kuala Lumpur og Woodbridge, New 

Jersey.
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Amerikanska oljufelagið Amerada Hess, sum í síni tíð var eitt slag av 

synonymi, samheiti við føroyska oljuleiting, hevur gjørt av at lata aftur 

høvuðsskrivstovuna í London og siga 400 fólkum upp. Hetta hendir umleið 10 

ár eftir, at felagið rýmdi úr Føroyum. Við til at leggja botn Eftir at avtalan við 

danir um undirgrundina og avtalan við bretar um undirgrundarmarkið komu 

uppá pláss fyrst og seinast í 90-unum, stóðu altjóða oljufeløg staðið í bíðirøð 

og bankaðu upp á dyrnar í Tinganesi fyri at vísa sín áhuga fyri leiting eftir 

kolvetnum á føroyska landgrunninum. Hetta vóru bæði risastór, meðalstór og 

smærri oljufeløg. Í dag eru framvegis seks teirra virkin á landgrunninum. Eitt 

av teimum virknu oljufeløgunum tey mongu fyrstu árini var amerikanska 

Amerada Hess, sum var við til at leggja botn undir framtíðar leitingini  saman 

við øðrum oljufeløgum. Eisini varð Hess fyristøðufelag, tá Marjunfundið varð 

gjørt. Amerada Hess og karismatiski leitisstjórin Richard Hardmann lótu eisini 

upp fyri føroyskari luttøku í oljuleitingini, tá tað saman við DONG skipaði 

samtak, har eisini føroyska Atlantic Petroleum slapp upp í part. Og tað var 

hetta samtakið, sum gjørdi fyrsta oljufundið í Føroyum nakrantíð, tá tey 

boraðu Marjunbrunnin í 2001. Sami brunnur, sum danska DONG nú aftur er 

farið at vísa áhuga. Og sum kann vísa seg at gerast eitt lønandi fund, tá 

avtornar. Amerada Hess tók tó avleiðingarnar av ikki at hava gjørt nakað 

lønandi fund tá og segði Føroyum farvæl. Kortini helt felagið fram við sínum 

virksemi beint hinumegin markið í bretskum øki. Men ringt er at spáa um 

framtíðar virksemið hjá oljufeløgum. So eisini við Hess. Herfyri gjørdi felagið 

av at selja sín part av stóru oljukelduni Schiehallion til Shell og varð hetta 

byrjanin til endan á einum parti av europeiska oljuævintýrinum hjá Hess, tó 

at felagið framvegis er virkið í Europa, eitt nú Danmark. Ì hesum døgum 

kunnger felagið, at tað fer at lata aftur tann fyrr so glæsiliga 

skrivstovubygningin í London og siga upp nærum 400 fólkum. Hess flytur sítt 

virksemi til amerikanska, um tú vil altjóða oljuhøvuðsstaðin Houston. Felagið 

hevur valt aðrar partar av heiminum til sítt framtíðar virksemi. Hess hevur 

15.000 starvsfólk, og London var ein av fimm høvuðsskrivstovunum hjá 

felagnum. Hinar eru New York, Houston, Kuala Lumpur og Woodbridge, New 

Jersey.


