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Næstu grannar okkara, hetlendingar, hava virkað í oljuvinnuni í skjótt 40 ár, og í dag er 

henda vinna framvegis í besta blóma. Bera vit okkum rætt at og taka upp samstarv við 

hetlendingar kunnu vit fara undir eina hepna tilgongd í hesi nýggju vinnu. 

 

Hetta heldur Eli Lassen, stjóri á Atlantic Supply Base í Runavík, sum enn einaferð er við til 

eina oljumessu, hesaferð í Aberdeen í Skotlandi. 

 

Hann er ein av teimum føroyingum, sum hevur verið mest trúfastur at vitja oljumessur í 

okkara grannalondum. Hetta er fimtu ferð hann vitjar oljumessuna í Aberdeen, sum 

verður hildin annnaðhvørt ár. Tríggjar ferðir er leiðin gingin til Stavanger. 

 

Tað hevur verið líka spennandi hvørja ferð heldur vágbingurin, sum hevur gjørt 

oljuvinnuna til sítt hjartamál. Fáur hevur sum hann halgað sítt lív fyri hesi vinnu, og tí er 

hann eisini sera spentur um komandi boringar á landgrunninum. 

 

Oljuvinnan er kjarnuøkið hjá útgerðarhavnini í Runavík, og tí er eisini umráðandi at vera 

við á oljumessum, har tað nýggjasta kemur fram. 



 

“Tað hendir nógv vestan fyri Hetland, og okkurt røkist fyri, at tað fer kanska eisini at 

henda okkurt spennandi á føroyska landgrunninum, og tí er tað hugaligt at vera partur av 

hesi gongdini,” sigur Eli Lassen. 

 

Hann telist millum teir føroyingar, sum hava bíðað eftir tí fyrsta lønandi oljufundinum, 

men veit av royndum hjá øðrum, at tað krevst tol at vera við í hesi vinnu og sannar hann 

tí orðatakið, at “tolin trívst”. 

Fyrr ella seinni hendir okkurt, og tá mást tú vera klárur. 

 

Koyra alt árið 

Oljuútgerðarhavnin hevur tí lagað sítt virksemi til at kunna vera koyrandi eisini, tá eingin 

boring er. Her veldst tí um at finna uppá tey árini, tá tað ikki verður borað. Í tí sambandi 

hevur Eli lagt seg eftir at hava eina vælrikna fyritøku, sum forvinnur pening, tá tað verður 

borað. Millum brunnarnar verður so arbeitt á øðrum økjum. Í ár hava tey leigað út 3 fólk 

til ein basa í Norra, har tey hava fingið innlit í arbeiði í eini oljuhavn, sum hevur úr at 

gera. Fólkini hava eisini verið sera væl nøgd við arbeiðið í Norra. 

 

Her er so trupulleikin tann, at tað er upp og niður við arbeiði í Norra, og arbeiðið har 

minkar í løtuni, men tað gongur skjótt hinveginaftur. 

 

Í dag arbeiða fimm fólk í útgerðarhavnini. Tá borað verður eru tey eini 15 fólk tilsamans. 

Eli Lassen sigur, at tey eru klár til báðar boringarnar næsta ár. 

 

Hann hevur annars gjørt sær stóran ómak at koma í samband við fólk á oljumessuni í 

Aberdeen. Hetta hevur stóran týdning, tí rættiliga stór útskifting er oftani í 

veitaravinnuni. Hetta kemst m.a. av, at fólkini oftani eru sera dugnalig og verða boðin 

nýggj arbeiði. 

 

Tað er ein gongd tú mást liva við. Tí er eisini so neyðugt at vera við á slíkum messum. 

 

Decommissioning 

Eli Lassen sigur annars, at hann á oljumessuni hevur havt eitt sera vakið eygað við 

gongdini innan “decommissioning” økið, har gamlir oljupallar verða tiknir niður og skildir 

sundur. 

Hetlendingar eru millum teirra, sum síggja eina stóra framtíð í hesum endapartinum av 

oljuvinnuni og eru farnir undir at flyta gomlu pallarnar til Hetlands og har taka teir 

sundur. 

 

“Eg havi havt fundir við hetlendska vinnu um hetta økið fyri at vita, um ikki føroyingar og 

hetlendingar kunnu samstarva her, soleiðis, at ein partur av einum palli verður tikin 

sundur í Hetlandi og ein annar í Føroyum. Hetta eru jú sannir risar av konstruktiónum. ” 

 

Eli Lassen heldur, at vit hava ov mikið av góðum fólki í Føroyum, sum kunnu taka sær av 

hesum arbeiðinumog heldur fyri, at hetta kann m.a. verða gjørt á Skálafjørðinum. 



 

Sjálvur hevur Eli vitjað á hetlendska básinum í Aberdeen, har tey siga seg raðfesta 

niðurtøkuna av oljupallum sera høgt og tí longu eru í ferð við at leggja øki av til 

sundurtøkuna. 

 

Hann heldur tað kundi verið ein skilagóð loysn, nú tað ikki verður borað hvørt ár, at 

arbeitt við niðurtøku av gomlum pallum ta tíðina eingin boring er. 

 

Vitjað oljufeløg 

Eli Lassen hevur eisini vitjað so týðandi básar á oljumessuni sum teir hjá olju- og 

gassrisunum Chevron og Total, tvey feløg, sum eru sera virkin vestan fyri Hetland og tætt 

við føroyska markið. 

 

“Vit eiga at fylgja væl við, hvat slík feløg gera so nær føroyska markinum og gera okkum 

sjónligari fyri teimum. Tað kann skjótt koma tann dagur, at tað verður skilagott hjá 

teimum at arbeiða saman við okkum,” sigur Eli Lassen. 

 

Hann heldur, at tann leiklutur, sum Hetlandi í dag hevur í oljuvinnuni skjótt kann gerast 

tann sami fyri Føroyum, nú oljuleiting og framleiðsla ota seg longur og longur í ein 

útnyrðing og inn á føroyskt øki. 

“Eg síggi fyri mær, at hesi bæði oyggjasamfeløgini kunnu hava nógv størri samvinnu í 

framtíðini, og her kann oljuvinnan vera tað, sum skal til at fáa gongd á og byggja brýr.” 

 

Eli Lassen her á føroyska básinum í Aberdeen saman við Petur Joensen, stjóra á Jarðfeingi 

og einum ava umboðunum fyri Føroya Tele. 
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