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Um nærum somu tíð um svenski handilsmálaráðharrin var á almennari vitjan í Føroyum, vitjaðu 

eigarar og leiðsla í svenska oljufelagnum Lundin Petroleum á klettunum úti í Atlantshavi. Hesar 

vitjanir høvdu kortini einki við hvørja aðra at gera, tó at tað í báðum førum var talan um svenska og 

vinnuliga vitjan. At hetta fall saman var heilt av tilvild. 

Tað er áhugavert at merkja sær – ikki minst hjá mennandi ferðavinnuni -  at stór útlendsk oljufelag 

eisini koma henda vegin í øðrum ørindum enn at leita eftir olju, tó at landsstýrismaðurin í oljumálum, 

sum eisini er ferðamannaráðharri, uttan iva kundi ynskt sær, at  oljufeløg fyrst og fremst leggja 

leiðina henda vegin fyri at vera við í oljuleitingini. 



Lundin Petroleum, hvørs leiðsla vitjaði her nú um dagarnar,  er eitt av teimum útlendsku 

oljufeløgunum, sum veruliga hevur havt eydnuna við sær seinastu árini, her serstakliga á norska 

landgrunninum. Felagið hevur torað at tikið tjansir fyri at finna olju á plássum, har tey heilt stóru 

oljufeløgini ikki hava tær stóru vónirnar. 

Tað var eisini dugnaligi og leiðandi jarðfrøðingurin hjá felagnum, sum setti út í kortið boringina av 

Johan Sverdrup oljukelduni, ið tók allan oljuheimin á bóli. Hesin oljuelefanturin er ein tann størsti, 

sum nakrantíð er funnin á norska landgrunninum.  

Vert er eisini at býta merki í,  at fundið varð úrslitið av einum  norðurlendskum samstarvi. Umframt 

svenska Lundin var eisini norska Statoil og danska Maersk við til at finna henda risastóra 

oljuelefantin mitt í einum gomlum og kendum oljuøki, men har eingin áður hevði varnast henda 

dvalaliggjandi elefantin. 

Nú valdi Lundin so Føroyar – ikki  fyri at leita eftir olju hesaferð – til sína árligu útferð og 

strategifund. Tilsamans umleið 30 av oddafólkunum í felagnum vóru við á Føroyaferðini, teirra 

millum eisini teir báðir føroysku oljumenninir, havnarmaðurin Teitur Poulsen og klaksvíkingurin 

Tummas Pauli í Mýri. Teitur er komin heilt upp á tindarnar í felagnum, har hann arbeiður sum stjóri 

fyri sølu og fígging á høvuðsskrivstovuni í Geneve í Sveits. Tummas Pauli í Mýri arbeiðir í Oslo og 

stendur á odda fyri búskapardeildini hjá felagnum í Norra. 

Við í Føroyum vóru Lundin leiðarar úr nógvum londum, har felagið arbeiðir, eitt nú Norra, Sveits, 

Russlandi og Malaysia. 

Undir Føroyavitjanini varð farið kring landið at síggja søgulig pláss, eitt nú til Kirkjubøar, har bóndin 

greiddi frá norsku fortíðini. Eisini vóru oljufólkini á floti umframt nógv onnur tiltøk. 
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