West Hercules kemur inn á Skálafjørðin mikudagin og fer at liggja har í umleið ein mánað. Statoil, sum
langtíðarleigar pallin, hevur syrgt fyri, at allar umvælingar verða gjørdar í Føroyum.
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Boripallurin West Hercules er um at seta kósina inn móti Skálafjørðinum. Væntandi verður
pallurin á Skálafjørðinum mikudagin. Upprunaliga ætlanin var, at onkrar umvælingar
skuldu gerast, áðrenn pallurin kom til Føroya, og síðani skuldi nakað gerast, tá pallurin
kom til Canada aftaná boringina í Føroyum.
Men Statoil, sum hevur langtíðarleigað pallin, hevur avgjørt, at alt arbeiðið skal gerast í
Føroyum. Hetta hevur við sær, at pallurin kemur í øllum førum at liggja ein mánað á

Skálafjørðinum, áðrenn kósin verður sett móti New Foundlandi. Tað var í fjør, at Statoil
gjørdi stórt oljufund í New Foundlandi. Hetta var heimsins stórsta oljufund í fjør, og nú
verða fleiri brunnir boraðir har.
Rúni M. Hansen, sum hevur ábyrgdina fyri Føroyaøkinum og stjóri fyri Arktisku eindini hjá
Statoil, segði í tíðindaskrivi fyri nøkrum døgum síðani, at sjálvt um brunnarnir vóru turrir
hesuferð, so vóru tey á Statoil væl nøgd við, at ein týðandi partur av vørum og tænastum
eru latnar av føroyskum veitarum.
Hetta, at pallurin nú kemur at gera stórarbeiði í Føroyum, er avgjørt ein týðandi partur í,
at Føroyar og føroyingar longu eru sera virkin innan oljuvinnuna, hóast enn eingin olja
verður framleidd á føroyskum øki.
Her hevur Statoil gingið á odda við at gjørt avtalur við føroyska vinnu. Statoil var fyrsta
felagið, sum setti borin í føroysku undirgrundina í 2001, og bæði áðrenn tað og síðani
hevur felagið og tess undirveitarar gjørt stórar avtalur við føroyskar fyritøkur, sum til
dømis Atlantic Supply Base, Atlantic Airways, Thor, Skansi, PAM og MEST, Magn, Effo, Poul
Hansen og fleiri aðrar.
Tað verður einki minni enn ein kollvelting í føroyskari veitingarvinnu, tá hesin risastóri
pallurin kemur inn á Skálafjørðin í komandi viku.
Umframt at hava týdning fyri fleiri føroyskar fyritøkur ta tíðina hann verður liggjandi á
fjørðinum, so kann hetta eisini koma at gerast eitt sera gott marknaðaføringsamboð fyri
føroyskar veitarar til altjóða oljuvinnuna í framtíðini. Her verður ikki minst hugsað um
tær mongu oljuleiðirnar, sum finnast í okkara grannalag, á bretskum og norskum øki.
So West Hercules kann, hóast hann ikki hesaferð fann føroysku oljuna, av álvara koma at
lata dyrnar upp fyri føroyskum veitingum til altjóða oljuvinnuna. Tá kann sigast, at vit eru
farin út í hesa vinnu við báðum beinum. Annað er longu í oljuvinnuni í Norra, har
hundraðtals føroyskir handverkarar arbeiða í løtuni, hitt er her heima hjá okkum sjálvum,
har altjóða oljufyritøkur vilja brúka føroyskar vørur og tænastur.
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