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Eitt av endamálunum við føroysku luttøkuni á altjóða oljumessuni í Stavanger var at varpa 

ljós á Føroyar sum veitingarland til altjóða oljuvinnuna. Hetta má sigast at hava eydnast 

væl, um hugt verður eftir umrøðuni í tveimum av heimsins størstu oljumiðlum, 

“Upstream” og “Press & Journal”. 



Bæði bløðini vitjaðu á føroyska básinum og fingu har innlit í tað, sum í løtuni fer fram í Føroyum, 

her serstakliga stórhendingini, har ein av heimsins størstu oljupallum,  West Hercules verður 

umvældur á Skálafjørðinum av m.a. føroyskum handverkarum. 

Ì greinini í Upstream verður víst á teir báðar turru brunnarnar, sum eru boraðir, men síðani skrivar 

blaðið, at Føroyar eru við at byggja upp ein nútímans og kappingarføran tænastuídnað og oljuvinnu, 

og at tað í dag arbeiða meira enn 1000 fólk í hesi vinnu, sum veitir tænastur til  altjóða oljuvinnuna. 

Eisini verður víst á, at boripallurin West Hercules, sum kom úr norskum sjógvi í føroyskan sjógv at 

bora, nú liggur pallurin á Skálafjørðinum og verður umvældur, áðrenn hann heldur leiðina til New 

Foundlands. 

“Føroyar eru ein oljutjóð uttan olju,” skrivar Beate ? journalisturin á Upstream. 

Oljan.fo, sum hon eisini tosaði við, veit, at ein stór grein um føroyska oljuvinnu kemur í blaðið 12. 

september ella so. 

Størsta oljublaðið í Skotlandi, Press & Journal varð eisini á oljumessuni í Stavanger og vitjaði teirra 

oddajournalistur og Føroyavinur, Jeremy Cresswell eisini føroyska básin fyri at fregnast  um nýggja 

føroyska oljuvinnuævintýrið. 

Øll forsíðan á orkuinnlegginum frá ONS varð mánadagin prýdd við stórari mynd av West Hercules 

pallinum á Skálafirði. Blaðmaðurin skrivar síðani um teir turru  brunnarnar og um royndirnar hjá 

føroyingum at gerast veitarar til oljuvinnuna her við serstøkum fokus á West Hercules, sum liggur á 

Skálafjørðinum. 
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