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Aberdeen 11. september. Hóast hon ikki er partur av føroyska landabásinum á altjóða 

oljumessuni í Aberdeen í hesum døgum, so er Klaksvíkar kommuna kortini umboðað á 

oljumessuni saman við Klaksvíkar Sleipistøð. 

“Vit halda, at tað er rætt at fylgja við í, hvat hendir í oljuverðini og vita, um henda vinna er nakað 

fyri Klaksvíkina. Tí eru vit farnir á Offhore Europe sum eygleiðarar hesaferð við opnum sinni og 

øllum antennum úti,” sigur Johan Lützen, býráðslimur í Klaksvíkar kommunu, sum saman við 

vinnustjóranum í kommununi, Palla Ziskason, hevur reikað runt millum teir hundraðtals básarnar á 

oljumessuni í Aberdeen. Við teirra lið hevur eisini stjórin í Klaksvíkar Sleipistøð, Frimodt 

Rasmussen verið.  



Johan Lützen viðgongur, at Klaksvíkin ikki júst telist millum tey plássini í Føroyum, sum miðvíst 

hava víst oljuvinnuni ans, nú so nógv annað vinnuvirksemi er í kommununi, men tá kommunan nú 

fyri fyrstu ferð hevur gjørt av at fara til Aberdeen, so er tað fyri at síggja, hvat rørir seg í hesi stóru 

vinnuni, ið jú eisini er ein ikki lítið týðandi partur av tí føroyska búskapinum í dag. 

Býráðslimurin rósar annars starvsfeløgunum á Skálafjørðinum og vinnuvirkjunum har fyri at hava 

verið so virkin og málrættað á oljuøkinum. Tað skal eisini nevnast her, at fyritøkur í Klaksvík hava 

verið sera dugnaligar og professionellar  sum veitarar av ymsum vørum og lutum til eitt nú føroysk 

frálandsskip. Eitt nú hevur KBI víst seg at kunna veita týðandi tænastur til henda partin av flotanum, 

eitt nú Skansi Offshore.  

“Oljuvinnan er ein spennandi vinna, og vit hava sæð, at aðrir býir í landinum, hava gjørt nógv burtur 

úr hesi vinnugreinini, og vit halda, at hetta eisini er nakað, sum vit í Klaksvík eiga at taka til okkum 

og vita, um her er nakað at fara eftir.” 

Johan Lützen vísir á, at tey hava eitt rættiliga virkið vinnulív í Klaksvík, og ein partur av tí, sum 

hevur við umvælingar av skipum, kundi hóskandi fingið lut í olju- og frálandsvinnuni. 

“Vit í Klaksvíkar kommunu eru sera opin fyri at finna vinnulívinum nýggj bein at standa á og skapa 

nýggjar møguleikar fyri okkara sera dugnaliga vinnulív. Tí er tað eitt slag av eygnaopnara hjá okkum 

at vitja hesa risastóru framsýningina, ið so væl lýsir stórar partar av oljuvinnuni. Hetta hava verið 

nakrir ótrúliga áhugaverdir dagar, og tað er sanniliga eisini at fegnast um at síggja ein føroyskan bás 

her við luttøku av bæði virkjum og kommunum, sum longu í dag eru sera virkin í hesi vinnuni,” sigur 

Johan Lützen við oljan.fo.  

Hann leggur aftrat, at nú kommunan ikki enn hevur tikið støðu til at luttaka í eini oljuvinnu, og tí 

heldur einki hevur at vísa fram sum so, varð kortini avgjørt at fara til Aberdeen sum eygleiðari heldur 

enn at vera virkin partur av føroyska básinum. Skuldi henda vitjanin havt við sær, at Klaksvíkar 

kommuna tekur avgerð um aktivt at fara inn í oljuvinnuna eisini, so er ikki óhugsandi, at kommunan 

verður at síggja sum partur av einum føroyskum bási á komandi oljumessum á jøvnum føti við aðrar 

kommunur og virki. Tað má tíðin so vísa. 

 


