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Mánamorgun kom eitt útlendskt oljuveitingarskip á Runavík við einum av manningini, 

einum filipinara, sum skuldi heim at taka sær av familjuni eftir ógvusligu ódnina har. 

Hetta var um somu tíð ein kærkomin gestur hjá fjørðinum, sum bjóðar seg fram at vera 

framtíðar oljuhavnin í Føroyum. 

 

Tað var ein heldur óvanlig sjón íbúgvararnir við Skálafjørðin møttu í morgun, tá eitt 

risastórt oljuskip kom siglandi inn eftir fjørðinum – í eini árstíð, har tað vanliga ikki er 

nakað oljuvirksemi við Føroyar. 

 

Men stórt oljuvirksemi er beint hinumegin markið, og tá hann øtlar veðrið, velja útlendsk 



reiðarí oftani at brúka føroyska havn at kroka í, til manningarskift og til at fáa proviant og 

bunkra. 

 

Tað var júst hetta, sum hendi í ódnarveðrinum í nátt, tá skiparin á risastóra 

frálandaskipinum Subsea Viking gjørdi av at seta kós móti oljuhavnini í Runavík. 

 

Hóast nógvan vind var einki til hindurs fyri at leggja at í Runavík, og har hevur skipið ligið 

síðani og verður helst liggjandi í nakrar dagar, til veðrið batnar. Tað er Tor Shipping í 

Havn, sum er umboð fyri skipið, ið ger uppgávur fyri stóru Subsea 7 fyritøkuna. 

 

Vanliga plagar skipið at brúka havnina í Kirkwall í Orkoyggjunum, tá ørindi eru í landi, 

men hesaferð varð oljuhavnin í Runavík vald framum. 

 

Sum oljan.fo skilur var ein orsøkin til at koma til Føroya tann, at ein av manningini, ein 

filipini skuldi heim til Filipsoyggjarnar at taka sær av familjuni nú eftir herviligu ódnina. 

Hann hevði ikki sovið í fleiri dagar av ótta fyri lagnuni hjá konu og børnum, men hevði nú 

frætt, at har stóð væl til tó at húsini vóru oyðiløgd og familjan tí einki at búgva í. Nú 

skuldi hann heimaftur at hjálpa at fáa teimum tak yvir høvdið aftur. 

 

Ein onnur orsøk var at fáa ein av manningini til tannlækna. Men eisini bunkring vóru 

ørindini umframt at koma við burturkasti. 

 

Við skipinum eru 70 mans. Manningin telur umleið 20, meðan hini hava arbeiði umborð 

vegna fyritøku, sum hevur leigað skipið til uppgávur eystan fyri markið. 

 

Subsea Viking, sum serstakliga arbeiðir við útgerð og útbyggingum á havbotninum, var 

eisini í Føroyum fyri skjótt tveimum árum síðani. Tá kom skipið á Havnina fyri m.a. at 

gera smærri umvælingar. 

 

Myndirnar eru tiknar í Runavík í morgun. 

Eisini er Subsea Viking til arbeiðis í Norðsjonum. 
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