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Í gjár varð liðin umleið ein mánaður, síðani farið varð at bora seinna brunnin á 

landgrunninum í ár. Boringin heldur fram í august. Fyrri brunnurin mundi taka góðan 

mánað at bora. Í báðum førum hevur føroyska veitingarskipið Sjóborg staðið fyri 

flutninginum av útgerð og tilfari millum oljuhavnina í Runavík og boripallin úti á 

landgrunninum. 

Oljan.fo vitjaði í oljuhavnini herfyri og fingu vit orð á Jan Christoffersen, skipara á 

Sjóborg. 

Sjálvur er hann nøgdur við arbeiðið og gongdina higartil. 



“Arbeiðið hevur gingið sera væl hjá okkum, síðani Sjóborg kom til Føroya í mai mánað at 

standa fyri sjóflutninginum til boringarnar hjá Statoil millum oljuútgerðarhavnina í 

Runavík og boripallin West Hercules. 

Vit hava eisini havt eitt sera gott samstarv við bæði fyristøðufelag, oljuhavn og pall. Tað 

hevur verið vístur ein sera góður vilji frá bæði oljuhavn, havnamyndugleikum og 

myndugleikum annars og úti á pallinum. 

Alt hevur verið topp professionelt í øllum liðum. Oljuhavnin hevur sera góð fólk, sum hava 

veitt professionellar tænastur. Her er einki at at seta fingurin á og er nakað, so verður 

tað loyst á rættan hátt. 

Jan Christoffersen, sum hevur nógvar royndir í norsku frálandavinnuni heldur, at Runavik 

kann saktans bjóða seg fram sum framtíðar oljuhavn, men vísir á, at eingi ting eru so góð, 

at tey ikki kunnu gerast uppaftur betri. 

Oljuhavnin í dag er væl brúkilig og síggi eg eisini, at um olja verður funnin, so er hetta 

nakað man kann byggja víðari á.” 

“Nú mangla vit so bara oljuna,” leggur hann aftrat. 

Jan Christoffer er sjálvandi fegin um, at fyristøðufelagið Statoil valdi at brúka eitt 

føroyskt skip við føroyskari manning til uppgávuna. 

“Vónandi eru tey eisini nøgd við okkara arbeiði, og eg haldi eisini, at tað má vera eitt 

sindur lættari, tá tað eru føroyingar tú hevur við at gera til eina slíka uppgávu í Føroyum. 

Hetta eru fólk, sum kenna umstøðurnar og fólkini her.” 
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