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Linda doypti Sjóborg í Bergen

Tað var í allarfægrasta sólskinsveðri, at nýggjasta og snotuliga farið hjá Supply 

Service í Leirvík varð navngivið í Bergen í dag. Gumman var eingin minni enn 

kona Johan Dahl vinnumálaráðharra, Linda Herdalur. Við Merkinum og norska 

flagginum veitrandi trein Linda fram á pall í vakrasta skrúð og doypti hetta 

mest framkomna frálandaskipið í heiminum. Skipið fekk navnið Sjóborg. (SÍ 

MYNDAFRÁSØGN Á HESI SIÐUNI) Áðrenn gitna champanjufløskan bresti í 

stálið segði Linda hesi orðini -  Her byrjar ferð tín um ægin víða tú snøgga og 

stórslidna far Vit ynskja tær hepni og lagnu blíða og teimum sum sigla við tær 

Títt starv verður stuðul og hjálp at veita á ferð millum pallar og havn Eitt álit 

hjá teimum sum á teg heita og Sjóborg verður títt navn. Reiðarar hittast Eftir 

áhaldandi regnveður í Bergen í dagar fyri ikki at siga vikur sleit í júst sum 

Sjóborg varð latið nýggju eigarunum og stevndi inn á søguligu Bryggjuna í 

Bergen býi. Neyvan kundi dagurin verið betri valdur til eina slíka stóra og 

stórslidna løtu. Eftir at hornorkestur hevði sett sín serstaka dám á 

hátíðarløtuna varð farið umborð á hetta prýðuliga skip, sum er tað nýggjasta í 

frálandaflotanum hjá føroyingum. Skipið varð víst fram fyri mongu 

føroyingunum, sum komu til býin við Atlantsflogi og annars herbúgvandi 

føroyingum og norðmonnum annars. Høvið var hjá fólki at síggja skipið og 

heilsa uppá manning og umboð fyri reiðarí. Til steðar vóru eisini the grand old 

men, samstarvsfelagarnir og reiðararnir báðir, Osmundur Justinussen og Per 

Sævik. Eftir dóp og framvísan av skipi verður døgurði fyri innbodnum. Fegnir 

um sáttmála Sjóborg, sum hevur kostað 370 mill. kr. at byggja, fer longu í 

næstu viku í drift hjá Statoil. Jens Meinhard Rasmussen, stjóri dylur ikki fyri, 

at teir eru ómetaliga glaður fyri at hava fingið ein góðan sáttmála við Statoil. 

Hann sigur við oljan.fo, at vónandi fer hesin sáttmáli bara at vera tann fyrti av 

mongum. Millum oljufólk her í Bergen frættist annars, at oljufeløg, sum hava 

brúkt føroysku útgerðarskipini hjá Supply Service, Eldborg og Saeborg, eru 

sera væl nøgd við bæði skip og ikki minst tær professionellu tænastur, sum 

føroysku manningarnar veita. Sum skilst hava royndirnar við fyrstu skipunum 

og her ikki minst Eldborg, sum legði lunnar undir frálandavirksemið hjá 

leirvíksreiðaríinum, givið Supply Service eina týðandi blástemplan, sum aftur 

kann koma at gagna øllum skipunum hjá reiðaríiunum. Per Sævik, reiðari og 

samstarvspartnari hjá Supply Service og eigari av Havila flotanum sigur í 

stuttari viðmerking til oljan.fo, at hann er sera errin av hesum seinasta 

farinum og vónar, at tað verður við til at menna føroysku frálandavinnuna, 

sum hann sjálvur heldur hevur eina bjarta framtíð, nú oljumenningin bara fer 

ein veg, og tað er tann rætta vegin.
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