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Føroyingar við í norskum oljuelefanti

Oljuelefanturin, sum svenska Lundin, ið eisini er mannað við føroyingum eitt 

nú í leiðsluni, fann saman við Statoil í 2011, kann vera uppaftur størri enn 

mett. Hetta vísir m.a. ein avmarkingarbrunnur, sum Lundin júst hevur borað á 

Johan Sverdrup oljuleiðini í Norðsjónum. Ein av oddamonnunum í Lundin Oil, 

Ashley Heppenstall sigur í einum úttalilsi til Oljudirektoratið, at tey fegnast 

um úrslitið av brunninum, sum vísir nógva olju. Johan Sverdrup er felags 

navnið fyri tey bæði gigantfundini Avaldsnes og Aldos Major, sum vórðu gjørd 

í 2011. Lundin Norway AS er fyristøðufelag við 40 prosent ognarluti, meðan 

Statoil og Mærsk eiga ávikavist 40 og 20 prosent av tí upprunaliga Avaldsnes 

fundinum. Statoil er fyristøðufelag á Aldous Major og hevur 40 prosent 

ognarlut. Partnarar eru Petoro (30 prosent), Det norske oljeselskap (20 

prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent). Feløgini samdust fyrr í ár um, at 

Statoil skal vera fyristøðufelag fyri samanlagda elefentfundið skrivar 

aftenbladet.no. Mett verður at hetta risastóra fundið goymir 3,3 mia. tunnur 

av olju og telist millum trý tey størstu fundini, sum eru gjørd í Norra sum 

heild. Eisini føroyingar hava tilknýti til svenska Lundin, sum hevur gjørt tað so 

gott í Norra. À ovastu rók á høvuðsskrivstovuni hjá felagnum í Geneve situr 

havnarmaðurin Teitur Poulsen. Hann stendur á odda fyri keypi og sølu hjá 

felagnum. Á skrivstovuni hjá felagnum í Oslo starvast klaksvíkingurin Tummas 

Pauli í Mýri. Hann stendur á odda fyri einum bólki av búskaparfrøðingum, 

sum hava ábyrgd av útbyggingum hjá felagnum. Lundin var eitt av útlendsku 

oljufeløgunum, sum í juni mánað varð umboðað á oljuráðstevnuni, sum FOÍB 

skipaði fyri í Norðurlandahúsinum í tøttum samstarvi við Jarðfeingi. Felagið 

sendi Tummas Paula í Mýri á ráðstevnuna og sigur hann í stuttari viðmerking 

til oljan.fo, at Lundin er eitt felag, sum hyggur eftir nýggjum møguleikum. Um 

Føroyaøkið verður partur av framtíðar strategiini hjá Lundin er enn ov tíðliga 

at siga. Men tá felagið sendir ein av sínum búskaparfrøðingum, sum entá er 

føroyingur, á oljuráðstevnu í Havn, sum hevur til endámáls at skapa áhuga 

fyri framtíðar leiting her, so sigur tað kanska eitt sindur. Mynd Tummas Pauli í 

Mýri, búskaparfrøðingur hjá Lundin her saman við sínum gamla lærumeistara, 

Hjarnar Djurhuus, fyrrverandi stjóra í BP. Her eru teir á oljuráðstevnuni í 

Norðurlandahúsinum. Á hinum myndunum er hann saman við Magna Arge, 

stjóra í Føroya Oljuvinnufelag, John Petersen, fíggjarstjóra hjá Statoil og Eli 

Lassen, stjóra í Atlantic Supply Base. Myndatøka Jan Müller/oljan.fo.
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