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Tað er einki nýtt í hesum tíðum, at menn mugu fara til hús og missa hýruna við útlendskum 

frálandsskipum. Oljuprísurin er av álvara farin at merkjast í hesi vinnuni, sum annars hevur 

hildið flaggið høgt nú í mong ár. Og nú føroyingar telja lutvíst nógv umborð á 

frálandsskipum, er greitt, at uppsagnir eisini merkjast teirra millum. 

Kringvarpið visti at siga frá í kvøld, at ikki færri enn umleið 12 føroyskir yvirmenn við skipum 

hjá Maersk Supply Service eru uppsagdir. Tilsamans 189 sjómenn við Maersk eru 

uppsagdir í november. Reiðaríið hevur upplýst, at tað ætlar at siga upp 200. Umleið 112 

danir eru eru sendir til hús, teirra millum 56 navigatørar, harav 18 skiparar og 30 meistarar. 

Aðrir, sum eru uppsagdir, eru hovmeistarar, kokkar, skipsassistentar og skipsmekanikarar. 

Í Danmark hevur verið ónøgd við mannagongdirnar í sambandi við uppsagnirnar. Sagt 

verður, at reiðaríini hava ikki tikið fakfeløgini við upp á ráð. 

Sum skilst vóru umboð fyri Maersk Supply Service í Føroyum herfyri, har føroyingar, sum 

sigla við teirra skipum, vorðu kunnaðir um uppsagnirnar. Nú skilst so sambært 



Kringvarpinum, at umleið 12 føroyingar eru uppsagdir. Ein av teimum uppsøgdu, Martin 

Sonny Frederiksen, eisini nevndarlimur í Antares, váttar fyri Útvarpinum, at uppsagnirnar 

eru veruleiki, men vísir á at har munnu vera omanfyri 100 føroyingar, sum starvast hjá 

danska felagnum. Hann heldur ikki, at útlit eru til, at fleiri føroyingar verða uppsagdir eftir 

hetta og vísir á, at føroyskir yvirmenn eru ikki eins nógv raktir av kreppuni í vinnuni eins og 

aðrir eru tað. 

Støðan í frálandsvinnuni er rættiliga døpur, og hon merkist eisini hjá føroysku 

frálandsreiðaríunum. Dimmlætting kundi nú um dagarnar siga frá, at hjá báðum føroysku 

reiðaríunum merkja tey avleiðingarnar av lágu oljuprísunum. Fyritøkurnar hava verið 

noyddar at repa seglini so ella so. Hýrurnar eru minkaðar og roynt verður eisini at selja tey 

gomlu skipini. 

Meira enn 100 frálandsskip, sum hava verið til arbeiðis serstakliga í Norðsjónum, liggja. Ov 

lítið av arbeiði er til teirra. Eftir at oljuprísurin er farin í botn, hava flestu av oljufeløgunum 

minkað um sínar íløgur bæði í leiting og í framleiðsluútbyggingar. Og eitt tað fyrsta, sum slík 

stig raka, eru frálandsskipini. 

 


