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Føroyar ríkari -  Nýtt frálandaskip og nýtt flogfar

Vika 12 í 2012 verður ein hendingarrík vika, tá tað um føroyska sjóvinnu og 

flogferðslu ræður. Tí komandi dagarnar koma tvey nýggj før inn í føroyska 

flotan á sjónum og í luftini. Talan er um eitt nýtt frálandaskip og eitt nýtt 

flogfar. Til Hamburg Hósdagin verður móttøka í týska býnum Hamburg, har 

umboð fyri føroyska flogfelagið, myndugleikar og stovnar annars fara at 

verða til steðar, tá spildurnýggja Airbus flogfarið til 140 ferðafólk verður latið 

nýggju eigarunum, Atlantic Airways. Tá fer m.a. Kai Leo Johannessen at halda 

røðu. Seinnapartin hósdagin verður stór móttøka í Vágum, har Johan Dahl, 

vinnumálaráðharri fer at bjóða nýggja Airbus flogfarinum vælkomnum til 

Føroya. Til Bergen Leygardagin verður enn ein stór móttøka, tá nýggjasta 

farið í Supply Service flotanum verður navngivið. Sjóborg er tað triðja skipið í 

frálandavinnuni hjá reiðaríinum í Lorvík. Í sambandi við navngeving og 

móttøku fer leiguflogfar úr Føroyum leygarmorgunin til Bergen. Undanfarnu 

supplyskipini hjá Supply Service, Eldborg og Saeborg, komu bæði til Føroya, tá 

tey vóru navngivin. Sjóborg, sum hevur fingið týðandi uppgávur fyri norska 

oljufelagið Statoil, fer til arbeiðis beinanvegin. Enn eitt skip til føroyska 

reiðaríið er í gerð. Tað er Tórsborg, sum sostatt verður tað fjórða í hesum 

nýggja og fyri Føroyar týdningarmikla flotanum. Við teimum fýra skipunum 

verða umleið 100 føroyskir sjómenn. Nýbrot Eins og Sjóborg er enn eitt 

nýbrot innan føroyska frálandavinnu, so er nýggja flogfarið hjá Atlantsflogi 

ikki minni eitt nýbrot, tí tað tekur nærum tvífalt so mong ferðafólk, flýgur 

skjótari og kann røkka nýggja ferðamálum úti í heimi. Útbyggingin av 

flogvøllinum í Vágum er so eisini ein fortreyt fyri, at føroyska flogfelagið kann 

gera nýggjar íløgur í tess virksemi. Eftir ein longdan flogvøll, eitt nýtt og størri 

flogfar bíða øll nú eftir tí nýggja terminalinum, sum tað triðja liðið í hesi 

átroðkandi og nógv tiltrongdu nútímansgerð av flogferðamentanini her á 

landi. Nýggja Airbus flogfarið fer umframt at vera nýbrot fyri allar føroyingar 

uttan iva eisini at hava týdning fyri vinnumenningina her á landi, ikki minst tá 

hugsað verður um frálandavinnuna og komandi oljuvinnuna. Tvær vinnur, 

sum vónandi fara at heysta ágóðan av einum longdum flogvølli, einum størri 

og rúmligari flogfari og einum nútíðarhóskandi terminali. Oljan.fo ynskir bæði 

Supply Service, Atlantic Airways og Vága Floghavn tillukku og góða eydnu.
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