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Teitur Poulsen úr Havn er ein av teimum føroyingunum, sum er komin rættiliga langt í 

altjóða oljuvinnuni. Í dag er hann í leiðsluni hjá einum av oljufeløgunum, sum veruliga 

hevur brotið upp úr nýggjum á norska landgrunninum, tí svenska Lundin. Tað var hetta 

felagið, sum fyri fáum árum síðani tók allan oljuheimin á bóli, tá tað saman við Statoil 

fann risastóru oljukelduna Johan Sverdrup í einum øki, har eingin hevði væntað at gera 

eitt stórt fund. 

Nú er Teitur partur av hesi stóru verkætlan og fekk oljan.fo orð á hann á oljumessuni í 

Stavanger herfyri. Har var hann saman við enn einum føroyingi, sum arbeiðir hjá Lundin, 

klaksvíkinginum Tummas Paula í Mýri við til at umboða Lundin á framsýningarbási teirra. 

Teitur læs búskaparfrøði í Aberdeen um tað mundið, tá føroyingar fóru at vísa oljuleiting 

ans, og tað var tí eisini upplagt at hyggja tann vegin. 

“Oljan var global, og eg helt hana vera bæði áhugaverda og spennandi.” 

Teitur byrjaði sína oljukarrieru hjá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum í 1999, árið 

fyri at fyrstu leitiloyvini vórðu latin í Føroyum. Tað vóru stjórarnir í Faroe Petroleum, 

Graham Stewart og Nils Sørensen, sum góvu honum henda møguleikan, og tað er hann 

takksamur fyri í dag. 

Tá hann í 2006 fekk boðið starv hjá svenska oljufelagnum Lundin tók hann av og hevur 

hann starvast har í sjey ár, tó var hann eitt skifti hjá norska oljufelagnum Det Norske. 

Í dag situr hann í leiðsluni hjá felagnum sum varaforseti fyri øllum íløguvirksemium. Har 

hevur hann eisini ábyrgdina av eitt nú fíggjarvirkseminum. 

Teitur arbeiðir dagliga á høvuðsskrivstovuni hjá Lundin í Geneve í Sveits. 

Eitt spennandi felag 

Men hví tók hann so av starvi hjá Lundin spurdu vit Teit Poulsen, tá vit hittu hann á ONS í 

Stavanger herfyri: 

“Eg sá Lundin sum eitt entreprenørfelag, sum vil váða nakað. Tað gera feløg í hesi vinnuni 

alla tíðina, men summi teirra taka størri váða á seg enn onnur. Lundin sá eisini út til at 

vera eitt sera dynamiskt felag við ungari leiðslu og sum gjørdi nógvar handlar kring allan 

heimin. 

Tá eg fekk møguleikan at arbeiða fyri felagið tók eg av, men eg hevði tað eisini sera gott 

hjá Faroe Petroleum, tó at lívið heldur fram, og onkuntíð má man skifta pall.” 

Og tað er ikki eiti á palli hesin ungi havnarmaðurin nú situr á. Hann situr í ovastu leiðsluni 

í einum felag, sum er við at útbyggja eina av heimsins størstu oljukeldum, Johan 

Sverdrup. 

Lundin hevur havt ein týðandi lut í menningini av oljufundum í norska partinum av 

Norðsjónum og er eitt nú oljukeldan Edvard Grieg ein av hesum stóru útbyggingum. 



Men tað var serstakliga Johan Sverdrup fundið, sum fekk virðið av felagnum at fara upp í 

loft. Marknaðarvirðið tvífaldaðist yvir nátt, tá henda risastóra oljukeldan varð funnin. 

“Hetta er ein sera týðandi verkætlan fyri okkum í Lundin, og tá Statoil, sum er partur av 

henni, setir hana á breddan á oljumessuni ONS – og Statoil er eitt nógv størri felag enn 

Lundin - so sigur tað ikki so lítið um støddina á oljukelduni.” 

Og søgan rundan um hetta fundið er eisini sera áhugaverd. Lundin fann longu Edvard Grieg 

oljukelduna í 2007. Tá varð hon nevnd Luno. Hetta var í einum annars kendum oljuøki, 

kallað Utsira High. Tað var Edvard Grieg, sum leiddi jarðfrøðingarnar hjá Lundin víðari til 

Johan Sverdrup, sum varð goymt í sama øki, men har leitað varð áður og har eingin hevði 

roknað við at finna nakað við undantaki av serstakliga einum av jarðfrøðingunumm hjá 

Lundin. Var tað ikki fyri Edvard Grieg, so varð Johan Sverdrup ongantíð funnin heldur 

Teitur Poulsen, sum sjálvandi er errin av at arbeiða við so dugnaligum jarðfrøðingum. 

Áhugavert er eisini at býta merki í, at økið, har risakeldan varð funnin, var fyrsta loyvið, 

sum varð latið á norska landgrunninum, loyvi nr. 1 frá 1966. Tað hevur so verið í 

hondunum hjá fleiri feløgum, men eingin hevur rakt við olju til so tann eina dagin nøkur 

fá ár herfyri, tá oljuborurin rakti við eina av heimsins størstu oljukeldum, júst har eingin 

hevði væntað tað. 

“Hetta er oljuvinnan í einum nøtuhylki. Tú hevur gjørt fund allastaðni rundan um eina 

risastóra goymslu í undirgrundini uttan at raka við hesa, og tað er tað, sum ger 

oljuvinnuna so áhugaverda. Tú veit ongantíð, hvat morgindagurin kann bjóða. 

Men tað krevur, at man torir at hugsa eitt sindur uttan fyri kassan og ótraditionelt. At 

taka tjansir. At man hevur váðafullan kapital í felagnum er alfa og omega, tá tú skal fara 

undir slíkt sum hetta, “ sigur Teitur Poulsen, sum eftir oljumessuna í Aberdeen aftur er til 

arbeiðis í Geneve. 

Tað fer at kosta upp til 200 mia. kr. at útbyggja Johan Sverdrup. Umframt Lundin og 

Statoil eru eisini Mærsk Oil og Det Norske partur av hesi verkætlanini, sum fer at vera 

flaggskipið á norska landgrunninum í nógv ár framyvir.  
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