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“Hetta sær gott út. Tað er tekin um, at nú er lív í aftur í oljuútgerðarhavnini her í 

Runavík, og tað kunnu vit bara fegnast um, tí her hevur ligið stilt leingi. Nú skulu tvey hol 

borast, og tað vit síggja her á bryggjuni er fyrsta stigið til komandi boring,” sigur ein av 

undangongumonnunum í føroyskari fiskivinnu gjøgnum ein mansaldur og nú eisini partur 

av oljuvinnuni. Tað sipað verður til her er, at fyrsti farmurin til komandi oljuboringar 

verður lossaður í land í Runavík. Og sum nevndarformaður í oljuútgerðarhavnini í Runavík, 



Atlantic Supply Base, hevur Olaf Olsen eitt vakið eygað við øllum tí, sum hendir á stóra 

havnaøkinum niðanfyri skrivstovu sína. 

Still going (strong) 

Hóast við sínum umleið 79 árum á baki, so er Olaf “still going strong” ella sum hann 

sjálvur velur at málbera seg – “still going” men kanska ikki heilt “so strong” sum higartil! 

Tað sigur hann við einum lítlum smíli. Tað kemst tó ikki uttanum, at hann – fyri at halda 

okkum til ensku terminologiina – er ein av “the grand old men” í føroyskum vinnulívi. 

Tey eru helst fá, sum vita ella hava givið sær fær um, at Olaf Olsen, hóast hann var sera 

virkin í fiskivinnu bæði á landi og sjógvi, longu fyrst í 1990-unum varð við til at stovna eitt 

tað fyrsta veruliga føroyska oljufelagið, Kolan. Hóast felagið bara ænir, so er tað kortini á 

lívið og fekk fyri tíð síðani nýggja innspræning av partapeningi. Endamálið hjá felagnum 

er at vera við í føroysku oljuvinnuni, tá og um fund verða gjørd. 

Men Olaf er ikki slagið, sum leggur seg afturá at bíða eftir, at nakað skal henda. Hann er 

og vil vera við, har tingini henda. Og henda veruleika er virksemið hjá ASB, ið hann er við 

at stjórna, eitt gott dømi um. 

Sum nevndarformaður í Føroya einastu oljuútgerðarhavn í Runavík roynir tann gamli 

trolmaðurin at hava í hvussu er annað beinið í tí nýggju oljuvinnuni. 

Oljuportalurin, sum vitjaði oljuhavnina júst sum skip við fyrstu útgerðini til oljuleitingina í 

ár kom á Runavík, møtti tí altíð áhugaða og virkisfýsna vinnulívsmanninum, ið tó eisini er 

kendur fyri at hava bæði bein á jørðini, tó at hann sum fáur hevur torað at gingið nýggjar 

leiðir og gera íløgur í vinnulívið her á landi. 

Tað er við stórum forvitni, at Olaf fylgir tí stóra og nýggja krananum hjá Mekanik, ið lyftir 

og flytir tungu útgerðina av skipi á land. Hann man hugsa, at tað er gott, at eisini aðrir 

tora at gera íløgur í enn eina nýggja vinnu, sum hann vónar verður veruleiki. 

Ein vón og onnur 

“Vónin er framhaldandi tilsteðar. Man heldur upp at, tá vónin er burtur. Vit vita frá 

royndunum aðrastaðni, at tað tekur sína tíð at koma á mál í hesi vinnuni. Nú hava vit so 

verið í gongd í meira enn 10 ár, so kanska tað nærkast,” sigur Olaf Olsen. 

Tað eru so nøkur ár farin, siðani Olaf setti sítt álit á eina heilt aðra vón. Tað var virkið 

Vónin, sum byrjaði í 1969 og kom at leggja lunnar undir nógvum týðandi vinnuvirksemi her 

á landi heilt fram til dagin í dag – og framvegis er sera virkið. Olaf er framvegis partur av 

nevndini. Fyri kortum lat hann myndugleikarnar í Runavík fáa alt savnið frá Beta-tíðini. 

“Eg føli meg væl og havi áhuga fyri øllum vinnuligum, soleingi man vil hava meg við har, 

leggur vinnulivskempan aftrat og ger seg kláran at fara niðan aftur á kontórið í 

grannalagnum. 



Tá vit spyrja hann til oljufelagið Kolan sigur hann, at hon liggur í dvala. Um lív kemur í 

aftur vil framtíðin vísa. Nakað av pengum hava teir sett í aftur, fyri at felagið skal vera til 

og  fyri at halda tí klárt, um okkurt vísir seg. Men virksemið er næstan einki sum nú er. 

Rímuliga væl fyrireikað 

-Nú er tú ein av teimum royndu politikarunum í landinum bæði frá løgtinginum og 

landsstýrinum. Heldur tú vit føroyingar eru klárir til eina oljuvinnu? 

“Eg haldi vit eru rímuliga væl fyrireikað. Tað er einki útbygt enn, men tað kemur væl, tá 

brúk er fyri tí. Vit hava fingið eina føroyska frálandavinnu, og tað er gleðiligt og 

spennandi. Vit hava eina rúgvu av føroyingum sum arbeiða í hesi vinnu aðrastaðni, so eg 

haldi vit føroyingar eru so klárir sum vit kunnu vera til at taka við eini oljuvinnu. So tað 

stúri eg ikki fyri." 

-Eisini mentalt? 

"Tað kemur so við og við. Tað er kanska ringt at siga, hvussu tað kemur at ávirka 

samfelagið, men tað fer sjálvandi at ávirka og veit eg ikki, um vit vera púra klárir til tað." 

-So tú heldur ikki vit skulu vera bangin fyri slíkari vinnu, at hon fer at kollvelta øllum? 

“Tað kann vera, at hon fer at kollvelta nógv. Hyggja vit at Stavanger og Aberdeen, sum 

eru stórar oljuhavnir - og har veit eg ikki, um Føroyar kunnu koma at sammetast við tær - 

so eru stórar brpytingar har bæði menningarliga og mentanarliga. So tað verða 

avbjóðingar, sum vit skulu fylgja væl við í.” 

Olaf Olsen viðgongur, at hann verður vónsvikin, um royndirnar í ár at finna olju, ikki 

eydnast. 

Skálafjørðurin og oljuvinnan 

Og vit venda aftur til spurningin um oljuútgerðarhavnir. Er pláss fyri fleiri oljuhavnum í 

Føroyum? 

Verður ein oljuvinna veruleiki í Føroyum so ivast Olaf ikki í, at oljuhavnin fer 

framhaldandi at liggja á Skálafjørðinum, tí hetta plássið er best egnað. 

“Tað er upplagt, at skal tað vera nógv oljuvirksemi, so er brúk fyri stórum øki til 

útgerðarhavn. Skálafjørðurin haldi eg er sera væleygnaður. Hann verður bíligur at byggja 

út. Samanbera vit t.d. við Havnina, so verður tað kanska einar 5 til 10 ferðir bíligari at 

byggja út her. Aðrastaðni sum í Vági eru eisini møguleikar at byggja út men eg rokni 

avgjørt við, at Skálafjørðurin verður raðfestur frammaliga. 

-Hvat er tað, sum ger, at Skálafjørðurin er so væl egnaður? 

“Vit eru rættiliga væl fyri, tá talan er um veitingar av ymsum slag. Vit liggja mitt í 

landinum. Og nú undirsjóvartunlar eru samtyktir, so kemur tað ikki at draga frá. Og eg 



vænti at Føroyar koma at vaksa her á miðjuni, og at bæði Skálafjørðurin, Havnin og 

kanska Kollafjørður við verður kraftdepulin í Føroyum.” 
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