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Mikudagin kom eitt av stásiligu frálandaskipunum í flotanum hjá føroyska Skansi Offshore 

fyri fyrstu ferð til Føroya. Skipið, sum í meira enn tvey ár hevur arbeitt fyri norska 

oljufelagið Statoil í Norðsjónum, skal nú undir eina heldur øðrvísi og serstaka uppgáva. 



Hóast hon líkist nógv av tí, sum skipið ger á norska landgrunninum, so er tað serstaka við 

uppgávuni hesaferð, at Sjóborg skal vera partur av royndunum hjá Statoil og øðrum 

oljufeløgum at finna føroysku oljuna. 

Skiparin, havnarmaðurinJan Christoffersen, sum trúliga hevur fylgt reiðaríinum, síðani tað 

fekk fyrsta frálandaskpið í 2009, er spentur og gleðir seg til uppgávuna. 

“Uppgávan hjá okkum her í Føroyum kemur at líkjast nógv av tí, sum vit gera dagliga í 

Norðsjónum, men av tí at vit eru eitt føroyskt skip við føroyskari manning og av tí, at man 

hevur borað eftir olju fleiri ferðir, so halda vit hetta er ein serstøk hending og er tað 

hugaligt fyri okkum at vera við í hesi uppgávuni.” 

Og skiparin dylur ikki fyri, at tað hevði verið ómetaliga hugaligt,um Statoil rakar við 

hesaferð. 

“Tað eru helst ymsar meiningar, um tað er gott fyri Føroyar, um vit finna olju ella ikki, 

men mín meininger tann, at tað hevði verið ótrúliga gott.” 

Jan Christoffersen er annars sera fegin um at arbeiða saman við Statoil og heldur 

samstarvið við norska felagið hevur verið sera gott. 

“Vit eru eisini Statoil takksamir fyri, at teir hava valtí kapping við aðrar at brúka eitt 

føroyskt frálandaskip til komandi uppgávuna. Vit hava havt eitt sera gott samstarv, síðani 

vit byrjaðu hjá Statoil, og hava altíð kent okkum vælkomnar.” 

-Onkur heldur tað er løgið, at hóast vit onga olju enn hava funnið her, so eru vit rættiiga 

frammaliga í frálandavinnuni. 

“Tað eru nógvir føroyingar, ið sigla við skipum í frálandavinnuni kring heimin, har teir fáa 

eina rúgvu av vitan og royndum. At føroyignar eru frammaliga í hesi vinnu hevur kanska 

sína orsøk, nevniliga at teir halda seg ikki aftur men royna at bjóða seg fram og vísa, hvat 

teir duga.” 
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