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OLJELETING OG NATUROPPLEVELSER I GRØNLAND

I 2009 bestemte det skotske oljeselskapet Cairn Energy seg for å bore etter olje i
Davisstredet, vest for Grønland. Dette var da et så godt som uutforsket område. De ville
sende en av sine ansatte som stedlig representant i landet, men de hadde ingen i egen
organisasjon som kunne kommunisere på dansk, som i stor grad er administrasjonsspråk.
Jeg ble kontaktet og spurt om dette kunne være noe for meg, men jeg måtte i så fall binde
meg til å arbeide og bo i Nuuk i to år. Jeg hadde aldri vært i Grønland og syntes jobben
hørtes spennende ut. De to årene ble til nesten fem.

I 2010 og 2011 fullførte Cairn til sammen 8 leteboringer. Av sikkerhetsmessige årsaker
besluttet selskapet å bruke to borefartøy samtidig. Sammen med sparsom, lokal infrastruktur
og langt til oljeforsyningsbaser, førte dette til at Cairns borekampanje er blant de mest
omfattende og logistikkmessig mest kompliserte som noe oljeselskap har gjennomført, noe
sted i verden. Det vil bli gitt en kort presentasjon av organisering og logistikk, men ikke av de
utforskningsmessige resultatene.

Grønland er et eldorado for folk som er glade i natur og friluftsliv. En del av min jobb var å
holde mer enn 100 kontaktmøter med lokalbefolkningen, i byer og bygder langs Grønlands
vestkyst, fra Qaqortoq til Qaanaaq. Nord - sør tilsvarer dette nesten avstanden mellom
Bergen og Longyearbyen. Jeg fikk dermed på kort tid se mer av Grønland enn de fleste
grønlendere gjør i løpet av livet.

Som fastboende fikk jeg oppleve Grønland både til hverdag og fest, og jeg fikk et lite innblikk
i levemåter og tradisjoner. Det var flotte turmuligheter i fjellene, både rundt Nuuk og andre
steder, sommer og vinter. Jeg ble også godt kjent med endel grønlendere og fikk være med
dem på jakt og fiske. Jeg vil forsøke å formidle inntrykk gjennom noen av de bildene jeg tok.

