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Gongur væl at smíða nýggja Krúnborg

Arbeiðið at smíða skrokkin til nýggju Stril Krúnborg gongur væl. Hóast nakað 

enn er á mál, so sæst nú týðuliga, at okkurt hendir á pólsku skipasmiðjuni, 

"Vistal", sum liggur í Gdynia, har plátuarbeiðið er væl í gongd. Ætlanin er, at 

skrokkurin skal verða klárur at sleipa til norsku skipasmiðjuna Simek í 

Flekkefjord seinast í hesum árinum. Her verður skipið so gjørt liðugt at lata 

eigarunum miðjan mai í 2014. Tað er Krúnborg Offshore P/F, sum saman við 

norska reiðarínum Møkster letur skipið byggja, Petur H. Jacobsen, stjóri segði 

við oljan.fo í farna mánað, at alt gongur sum ætlað og síggja tey fram til 

dagin, tá nýggja skipið verður latið eigarunum. Hetta er ein spennandi og 

avbjóðandi broytingartíð hjá felagnum, sum sær stórar møguleikar í altjóða 

frálandavinnuni. Hann heldur avgjørt, at hetta er eitt vinnuøki, sum 

føroyingar eiga at vera við í.   Vit hava fólkini og royndirnar og ikki minst tað 

dirvi og virkisfýsni, sum skal til. Bygt verður á herðarnar hjá teimum, sum 

slóðaðu fyri og eru farin  og vit taka ímóti framtíðar møguleikum og 

avbjóðingum við opnum ørmum  til frama fyri øll, sum búleikast á hesum 

klettum.  Frálandavinna vind í seglunum Ikki kann sigast annað enn, at 

føroysk frálandavinna hevur havt vind í seglunum seinastu árini. Og er ein 

vinnugrein, sum fer at fáa støðugt størri týdning fyri føroyska samfelagið  

havandi í huga stóra eftirspurningin eftir veitingarskipum til mennandi 

oljuvinnuna kring allan heim. Frálandavinnan er eisini eitt heilt nattúrligt stig 

hjá føroyingum at taka, nú vit kanska meira enn flestu lond hava so drúgvar 

maritimar traditiónir og harvið royndir. Brúk fer at verða fyri føroyskum 

veitingarskipum og føroyskum sjófólki í mong mong ár aftrat. Hetta borgar 

ikki minst framtíðar gongdin í Norðurhøvum fyri, har vit søguliga sæð eiga 

drúgvar royndir á sjónum. Tað var Thor í Hósvík, sum av álvara legði fyri við at 

fjøltátta sín skipaflota til eisini at fevna um veitingarskip til frálandavinnuna. Í 

dag hevur Thor skip á nógvum av heimsins høvum. Skansi Offshore hevur ikki 

latið sjóvarfallið liggja av sær og hevur í dag ein nútímans frálandaflota, sum 

nú er á veg úr Norðsjónum út í heim at arbeiða. Og næsta ár fer so nýggjasta 

frálandareiðaríið, Krúnborg Offshore upp til sveinaroynd. Ikki kann sigast 

annað enn, at tað sær bjart út fyri hesi vinnu, tó at einki kemur av sær 

sjálvum. Tað skulu fólk við treysti og dirvi til at fáa hetta at bera til. Og tíbetur  

tey eiga vit í Føroyum mong av  á dekki, á brúnni og í landi! Myndir -  Frá 

arbeiðinum uppá skrokkin til Stril Krúnborg í Pólandi. Myndatøka -  Krúnborg 

Offshore

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\205605\img_0454_large.jpeg

http://www.oljan.fo/


Arbeiðið at smíða skrokkin til nýggju Stril Krúnborg gongur væl. Hóast nakað 

enn er á mál, so sæst nú týðuliga, at okkurt hendir á pólsku skipasmiðjuni, 

"Vistal", sum liggur í Gdynia, har plátuarbeiðið er væl í gongd. Ætlanin er, at 

skrokkurin skal verða klárur at sleipa til norsku skipasmiðjuna Simek í 

Flekkefjord seinast í hesum árinum. Her verður skipið so gjørt liðugt at lata 

eigarunum miðjan mai í 2014. Tað er Krúnborg Offshore P/F, sum saman við 

norska reiðarínum Møkster letur skipið byggja, Petur H. Jacobsen, stjóri segði 

við oljan.fo í farna mánað, at alt gongur sum ætlað og síggja tey fram til 

dagin, tá nýggja skipið verður latið eigarunum. Hetta er ein spennandi og 

avbjóðandi broytingartíð hjá felagnum, sum sær stórar møguleikar í altjóða 

frálandavinnuni. Hann heldur avgjørt, at hetta er eitt vinnuøki, sum 

føroyingar eiga at vera við í.   Vit hava fólkini og royndirnar og ikki minst tað 

dirvi og virkisfýsni, sum skal til. Bygt verður á herðarnar hjá teimum, sum 

slóðaðu fyri og eru farin  og vit taka ímóti framtíðar møguleikum og 

avbjóðingum við opnum ørmum  til frama fyri øll, sum búleikast á hesum 

klettum.  Frálandavinna vind í seglunum Ikki kann sigast annað enn, at 

føroysk frálandavinna hevur havt vind í seglunum seinastu árini. Og er ein 

vinnugrein, sum fer at fáa støðugt størri týdning fyri føroyska samfelagið  

havandi í huga stóra eftirspurningin eftir veitingarskipum til mennandi 

oljuvinnuna kring allan heim. Frálandavinnan er eisini eitt heilt nattúrligt stig 

hjá føroyingum at taka, nú vit kanska meira enn flestu lond hava so drúgvar 

maritimar traditiónir og harvið royndir. Brúk fer at verða fyri føroyskum 

veitingarskipum og føroyskum sjófólki í mong mong ár aftrat. Hetta borgar 

ikki minst framtíðar gongdin í Norðurhøvum fyri, har vit søguliga sæð eiga 

drúgvar royndir á sjónum. Tað var Thor í Hósvík, sum av álvara legði fyri við at 

fjøltátta sín skipaflota til eisini at fevna um veitingarskip til frálandavinnuna. Í 

dag hevur Thor skip á nógvum av heimsins høvum. Skansi Offshore hevur ikki 

latið sjóvarfallið liggja av sær og hevur í dag ein nútímans frálandaflota, sum 

nú er á veg úr Norðsjónum út í heim at arbeiða. Og næsta ár fer so nýggjasta 

frálandareiðaríið, Krúnborg Offshore upp til sveinaroynd. Ikki kann sigast 

annað enn, at tað sær bjart út fyri hesi vinnu, tó at einki kemur av sær 

sjálvum. Tað skulu fólk við treysti og dirvi til at fáa hetta at bera til. Og tíbetur  

tey eiga vit í Føroyum mong av  á dekki, á brúnni og í landi! Myndir -  Frá 

arbeiðinum uppá skrokkin til Stril Krúnborg í Pólandi. Myndatøka -  Krúnborg 

Offshore


