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Jan Müller

Oljumaður við Atlantsflog- Flúgvið til Stavanger og 

Aberdeen

Nú so nógvir føroyingar hava sítt arbeiðspláss í altjóða oljuvinnuni, her 

serstakliga í Norra og samtíðis búgva í Føroyum, er flutningur og loftvegis 

sambandið millum Føroyar og Norra av alstórum týdningi. Bæði hvat viðvíkur 

tíð og pengum. Atlantic Airways flytur í dag flest allar føroyingarnar, sum 

arbeiða í altjóða oljuvinnuni og øðrum vinnum við aftur og fram millum 

Føroyar og umheimin, her serstakliga Norra. Felagið hevur seinastu mongu 

árini havt ferðasamband til skiftandi norskar býír, Stavanger og Bergen. Í dag 

verður so flogið til Bergen. Suni Berg úr Dali er teirra, sum fegin sær, at 

Atlantsflog í framtíðini fer at flúgva til Stavanger heldur enn til Bergen. Hann 

heldur eisini, at mikudagurin er besti dagurin at flyta føroyingar millum 

londini, tí tá verður loyst av á mongu arbeiðsplássunum í eitt nú Norðsjónum, 

har leiðin gongur til Stavanger og Aberdeen  og haðani heim til Føroya  oftast 

umvegis Keypmannahavn. Suni heldur tað kundi verið eitt hugskot hjá 

leiðsluni í Atlantsflogi at umhugsað at hava eina rutu hvønn mikudag millum 

Vágar-Stavanger og Aberdeen og aftur. Hon hevði hóskað væl inn í 

arbeiðsmynsturið hjá sera mongum føroyingum í olju- og frálandavinnuni. Og 

so hevði flogfelagið eisini kunnað fingið onnur ferðafólk við á rutuni millum 

Stavanger og Aberdeen, har tað mangan er fult bookað. Eg sigi ikki, hvat 

Atlantsflog skal gera, men eg kann í hvussu er siga teimum, hvat vit mongu, 

sum arbeiða í oljuvinnuni kundu ynskt, at felagið umhugsaði í framtíðini. Eg 

ivist ikki í, at talið av oljufólki fer at vaksa, nú oljuvinnan bæði í Norra og 

Bretlandi er í so stórari menning, her eisini í Hetlandi. Hevði verið flogið til 

Stavanger í Norra tíðliga mikumorgun kundi verið flogið víðari til Aberdeen. 

Tá høvdu tey hjá flogfelagnum fingið nógvar føroyingar og eisini norðmenn 

sum ferðafólk. Oftani er fult bookað frá Stavanger til Aberdeen. Og er man 

ofta noyddur at flúgva umvegis Amsterdam. Hevði flogfelagið so bíðað í 

Aberdeen í nakrar tímar, so tey, sum skulu heim, kundu komið við aftur til 

Stavanger, so kundi verið flogið heim til Føroya seinni um kvøldið og so høvdu 

tey fingið øll við frá Norra eisini. Tað kostar nógvar pengar, tá oljufólk og 

fiskimenn, skulu niður til Keypmannahavn og so yvirnátta har, áðrenn tey 

sleppa víðari til Norra. Reiðarar skulu bæði gjalda ferðaseðil, gistingar og ein 

dag eyka. Nú so nógv oljuvirksemi hevur tikið seg upp í Hetlandi eisini heldur 

Suni, at tað eisini kundi verið áhugavert við eini rutu millum Føroyar  Hetland  

Stavanger og Aberdeen í framtíðini.
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Nú so nógvir føroyingar hava sítt arbeiðspláss í altjóða oljuvinnuni, her 

serstakliga í Norra og samtíðis búgva í Føroyum, er flutningur og loftvegis 

sambandið millum Føroyar og Norra av alstórum týdningi. Bæði hvat viðvíkur 

tíð og pengum. Atlantic Airways flytur í dag flest allar føroyingarnar, sum 

arbeiða í altjóða oljuvinnuni og øðrum vinnum við aftur og fram millum 

Føroyar og umheimin, her serstakliga Norra. Felagið hevur seinastu mongu 

árini havt ferðasamband til skiftandi norskar býír, Stavanger og Bergen. Í dag 

verður so flogið til Bergen. Suni Berg úr Dali er teirra, sum fegin sær, at 

Atlantsflog í framtíðini fer at flúgva til Stavanger heldur enn til Bergen. Hann 

heldur eisini, at mikudagurin er besti dagurin at flyta føroyingar millum 

londini, tí tá verður loyst av á mongu arbeiðsplássunum í eitt nú Norðsjónum, 

har leiðin gongur til Stavanger og Aberdeen  og haðani heim til Føroya  oftast 

umvegis Keypmannahavn. Suni heldur tað kundi verið eitt hugskot hjá 

leiðsluni í Atlantsflogi at umhugsað at hava eina rutu hvønn mikudag millum 

Vágar-Stavanger og Aberdeen og aftur. Hon hevði hóskað væl inn í 

arbeiðsmynsturið hjá sera mongum føroyingum í olju- og frálandavinnuni. Og 

so hevði flogfelagið eisini kunnað fingið onnur ferðafólk við á rutuni millum 

Stavanger og Aberdeen, har tað mangan er fult bookað. Eg sigi ikki, hvat 

Atlantsflog skal gera, men eg kann í hvussu er siga teimum, hvat vit mongu, 

sum arbeiða í oljuvinnuni kundu ynskt, at felagið umhugsaði í framtíðini. Eg 

ivist ikki í, at talið av oljufólki fer at vaksa, nú oljuvinnan bæði í Norra og 

Bretlandi er í so stórari menning, her eisini í Hetlandi. Hevði verið flogið til 

Stavanger í Norra tíðliga mikumorgun kundi verið flogið víðari til Aberdeen. 

Tá høvdu tey hjá flogfelagnum fingið nógvar føroyingar og eisini norðmenn 

sum ferðafólk. Oftani er fult bookað frá Stavanger til Aberdeen. Og er man 

ofta noyddur at flúgva umvegis Amsterdam. Hevði flogfelagið so bíðað í 

Aberdeen í nakrar tímar, so tey, sum skulu heim, kundu komið við aftur til 

Stavanger, so kundi verið flogið heim til Føroya seinni um kvøldið og so høvdu 

tey fingið øll við frá Norra eisini. Tað kostar nógvar pengar, tá oljufólk og 

fiskimenn, skulu niður til Keypmannahavn og so yvirnátta har, áðrenn tey 

sleppa víðari til Norra. Reiðarar skulu bæði gjalda ferðaseðil, gistingar og ein 

dag eyka. Nú so nógv oljuvirksemi hevur tikið seg upp í Hetlandi eisini heldur 

Suni, at tað eisini kundi verið áhugavert við eini rutu millum Føroyar  Hetland  

Stavanger og Aberdeen í framtíðini.


