
 

- Tann sum hevur eina útbúgving innan verkfrøði, ella hevur tikið eina útbúgving sum maskinmeistari, so eru nógvir 
møguleikar í oljuvinnuni, sigur Diana Leo, ið hevur arbeitt í oljuvinnuni í meir enn 20 ár. Mynd: Jens Kristian Vang 

Diana Leo: Set tær mál, 
og vís at tú ert at líta á 
Jógvan Hugo Gardar 

18.10.2014 - 20:57 

Oljan.fo 

Meir ella minni av tilvild fekk Diana Leo úr Vági arbeiði hjá Dong í 1993. Men 

oljuvinnan gjørdist hennara arbeiðsleið. 

- Set tær eitt mál, og arbeið við tí, og lat frá tær eitt dygdargott handverk, so kemur tú 

fram, ikki bara í oljuvinnuni, men óansæð hvat fyri yrki tú velur tær, sigur Diana Leo. 

Sjálv hevur honum rokki fleiri málum, millum annað at hava dagligu ábyrgdina fyri einum 

risaboripalli í Norðsjónum. 

Hon er í dag leiðari fyri Dong Energy E&P Danmark. Virkisøki er at hava dagligu leiðsluna 

av framleiðslu og viðlíkahald av millum annað oljubrunnum hjá felagnum í Danmark. 

 

Tók av møguleikanum sum kom 



Hon er uppvaksin í Vági, men hevur verið útiseti síðani hon fór at lesa verkfrøði í 

áttatiárunum. Hon sigur sjálv at henni altíð hevur dáma teknisk fak og tøkni yvirhvøvur. 

Men at hon endaði í oljuvinnuni var helst meir tilvild enn tilvit. 

- Tá eg var liðug at lesa vóru møguleikarnir at fáa arbeiði sum verkfrøðingur ikki einfaldir. 

Stórt arbeiðsloysi var, og nógv vóru um boði tá størv vórðu lýst leys, sigur hon. 

Hóast hon hevði sett seg nakað inn í hvat Dong var og hvat tey arbeiddu við, so kendi hon 

einki til oljuvinnuna tá hon í 1993 søkti eitt starv hjá danska felagnum. 

- Og tá arbeiðsloysi er í samfelanum, so kann ein ikki vera kræsin. Ein má vera opin fyri 

teimum møguleikunum sum koma. Tá eg so fekk boði starv hjá Dong í 1993, so segði eg 

ja, sigur Diana Leo í dag. Hon hevur ikki angra valið, og hevur hildi seg í oljuvinnuni øll 

árini síðani. 

Hetta var byrjanin til eitt lív í oljuvinnuni sum higartil hevur hildi á í meir enn 21 ár. Hon 

byrjaði hjá Dong í 1993. Síðani gekk leiðin til Danop, ið er eitt dótturfelag sum Dong 

hevði, og sum stóð fyri boringum í Norðsjónum og á landi í Danmark. 

Aftaná tíðina í Danop gekk leiðin til Hess í Keypmannahavn, har hon var í eitt ár, áðrenn 

hon fór víðari til Shell í Aberdeen. 

- Eg var góð sjey ár hjá Shell í Aberdeen, har eg millum annað var Offshore Installation 

Manager (OIM) á Nelson-boripallinum. Síðani fór eg víðari hjá Shell og var á Borneo í 

Malaisia í hálvannað ár. Og fyri fimm árum síðani setti eg kósina heim til 

Keypmannahavnar og mín gamla arbeiðsgevara Dong, og har eri eg enn, sigur hon. 

Hetta hava øll verið arbeiði innan oljuvinnu og nú er hon so aftur í starvi har hon byrjaði. 

- Her hjá Dong trívist eg gott. Fyri meg er tað spennandi at sleppa at arbeiða við tí 

tøkniliga og operasjonella. 

 

Vit hava eina uppgávu at gera, óansæð kyn 

Men hvussu hevur tað so verið at koma sum ung føroysk kvinna inn í eitt umhvørvi sum í 

stóran mun var eitt øki har næstan bara menn arbeiða. 

- Eg havi ongantíð hugsa um hetta sum eitt mannfólkayrki. Og eg havi heldur ongantíð 

merkt nakað til at eg ikki havi somu møguleikar í hesum starvinum, sum mínir mannligu 

starvsfelagar. Vit skulu øll gera eitt arbeiði, og gera vit tað við lít, so er líkamikið hvat 

fyri kyn talan er um, sigur Diana. 

- At vera kvinna í hesum yrkinum hevur ikki verið nakað neiligt. Tað hevur verið forvitni 

um hví eg havi valt hetta, men einki neiligt, sigur hon. 



Við tíðini sigur hon at tað eru komnar munandi fleiri kvinnur inn í oljuvinnuna. Serliga 

hevur hon lagt merki til at tað eru nógv fleiri kvinnur í dag sum arbeiða við økjum sum 

jarðfrøði og onnur yrkir sum eru atknýtt oljuvinnuni. 

- Eg veit ikki um so nógvar føroyskar kvinnur í oljuvinnuni, men í hjávinnunum so hitti eg 

føroyingar, millum annað hjá Esvagt, ið Dong brúkar nógv, og innan catering, so hitti eg 

javnan føroyingar, sigur hon. 

Tá Diana Leo vaks upp í Vági, so var oljuvinnan ikki nakað sum fólk tosaðu um, og tað var 

heldur ikki tann leiðin hon sjálv valdi sær. 

- Vinkonurnar í Vági vita nokk ikki hvat mítt arbeiði í dag er. Tær vita bara at eg arbeiði í 

oljuvinnuni, og spyrja heldur ikki so ofta um tað, sigur Diana. 

 

Hevur verið heppin 

Hon tók av møguleikanum sum kom, og hevur klára seg gott. Sjálv sigur hon at hon ikki 

kann peika á nakað ávíst sum hon er meir nøgd við, enn nakað annað sum hon hevur gjørt. 

- Eg havi verið við i nógvum spennandi ætlanum, og tey krøvini og tær avbjóðingarnar 

sum koma eru spennandi, og tað er altíð stuttligt tá tað eydnast at loysa serliga krevjandi 

avbjóðingar, sigur hon. 

Hon sigur at hetta eisini hevur lært seg at bara viljin er til staðar, so er tað mesta 

møguligt. 

- Eg havi verið heppin og havi havt góðar leiðarar, og hesir hava givið mær møguleikar at 

royna meg, og tað ger at man fær hug og árræði at halda fram. Tað hevur stóran týdning 

at man bjóðar seg fram og er klárur at taka tær uppgávurnar sum koma, sigur hon. 

Hetta at vera opin fyri teimum sum hava hug og vísa vilja roynir hon at hava við sær í 

gerandisdegnum. 

- Eg royni at halda eygu við teimum yngru sum koma at arbeiða hjá okkum, at vit geva 

teimum møguleikan at mennast og at gera tað tey duga best. Eg vil gjarna geva teimum 

møguleikan at koma víðari við tí tey ynskja og trívast við, leggur Diana dent á. 

Hon heldur at bæði í Føroyum og í Danmark kundu fleiri ungdómar roynt seg í oljuvinnuni, 

tí tey hava brúk fyri nýggjum og yngri starvsfólkum. 

- Tann sum hevur eina útbúgving sum til dømis verkfrøði, ella hevur tikið eina útbúgving 

sum maskinmeisatri ella líknandi, so eru nógvir møguleikar í oljuvinnuni, sigur hon. 

- Sjálv var eg nokk á røttum stað til rætta tíð, tá eg kom inn í hetta yrki, men tað hevur 

eisini havt nógv at siga at eg havi havt góðar leiðarar. Og setir man sær mál um at man vil 

royna at gera tað og tað, so skal man ikki sita og bíða, men vera klárur tá møguleikin 

kemur, sigur hon. 



 

Keðiligt at leiting ikki gav vinnuligt úrslit 

Nú arbeiðir og býr hon í Keypmannahavn, men hevur fylgt væl við oljuleitingini við 

Føroyar. Hon heldur ikki at rætt er at siga at nakað skuldi verið gjørt annarleiðis. 

- Nei, eg vil ikki peika á hvat kundi verið gjørt. Tað er altíð lætt at siga aftaná. Eg haldi 

at gongdin hevur verið góð í samband við leitingina. Persónliga haldi eg at tað er keðiligt 

at onki bleiv funnið sum vinnuliga letur seg reka. Tað hevði verið spennandi, sigur hon, 

men roknar við at nú vil ganga rúm tíð áðrenn stóru oljufeløgini vilja royna seg aftur í 

Føroyum. 

- Fíggjarliga støðan hjá fleiri av stóru feløgunum er í løtuni so at tey neyvan fara at seta 

pengar í oljuleiting kring Føroyar. Uppsagnir eru á veg hjá fleiri stórum fyritøkum, og tey 

koma at vera varin tá leitast skal í nýggjum økjum, sigur hon. 

Eisini hjá Dong hava tey merkt støðuna í oljuvinnuni. 

- Vit fingu fyri fáum døgum síðani at vita at nærri 100 starvsfólk fara at verða søgd úr 

starvi. Í eini fyritøku har vit bara eru eini 750 starvsfólk, so er tað klkárt at vit merkja at 

so nógv kunnu missa arbeiði, sigur Diana Leo. 

Hon heldur tó at leiðslan ger eitt gott arbeiði og roynir at fáa avklára hvør sum ikki verður 

við víðari skjótast til ber. 

- Fyri øll er tað best um hendan bíðitíðin gerst so stutt sum gjørligt. 

Av teimum 90-100 starvsfólkunum sum Donsg skal siga úr starvi eru tey flestu í Danmark 

og í Noregi 
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