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Fyri fyrstu ferð í nýggjari tíð er sáttmáli gjørdur millum myndugleikarnar í Vágs kommunu og 

útlendskt frálandsreiðarí at hýsa fleiri frálandsskipum við bryggju helst í nakrar vikur ella so. 

Í myrkurinum í kvøld komu tey bæði skipini, Polar Empress og Sanco Sky inn á Vág fult 

upplýst. Tey bæði skipini, sum verða reidd út av norska reiðarríinum Dolphin, komu av 

ávikavist Nólsoyarfirði og Skálafjørðinum, har tey hava ligið fyri akker í nakrar vikur. Nú 

seismikkskipið Polar Empress bíðar eftir nýggjum uppgávum saman við hjálparskipi tess 

Sanco Sky, hevur reiðararíið ynskt at fáa skipini til bryggju heldur enn at liggja úti á firðum. 

Talan er um vetrartíð og tí verða eingin óráð tikin. Sum skilst hevur reiðaríið biðið um tilboð 

fyri at hava skipini liggjandi við bryggju. Hetta er so endað við eini avtalu millum reiðarí og 

Vágs havn. 

Dennis Holm, borgarstjóri í Vági, fegnast um hesa fyri Vág stóru hending, tí hetta hevur 

verið ynskið hjá kommununi nú í nógv ár. At fáa ein part av oljuvirkseminum til Vágs. Stórar 

útbyggingar eru gjørdar av havnini og á landi til m.a. at kunna hýsa oljuskipum, sum arbeiða 

í grannalagnum, og sum hava tørv á at skifta manning, bunkra, proviantera og fáa 

umvælingar gjørdar. 

Dennis Holm sigur, at síðani hann tók við sum borgarstjóri fyri trimum árum síðani, hevur 

hann saman við øðrum lagt stóran dent á at fyrireika bygdina til at kunna bjóða seg fram til 

altjóða oljuvinnuna. Her ikki minst hana, sum arbeiðir eystan fyri markið. Men gjarna eisini 

aðrastaðni. 

Uppá fyrispurning hvussu tað hevur eydnast teimum at sannføra reiðararíið um, at Vágur er 

rætta staðið at liggja, sigur hann, at her finst jú ein góð havn. Haraftat hevur tað verið 

traditión hjá kommununi, tá fremmand skip hava biðið um kaipláss, eitt nú tá russar vóru har 

fyrr, at bjóða manningunum góðar umstøður og tilboð av ymsum slag í bygdini.  Í hesum 

førinum fáa manningarnar atgongd til eitt nú langhylin og onnur støð fyri ein góðan prís.  

"Vit vilja gera alt vit kunnu fyri, at manningarnar kenna seg væl her í kommununi." 

Spurdur um tað ikki kann vera ein vansi at skula fara av oynni, tá manningarskift eru, sigur 

hann, at hetta er ikki nakar trupulleiki, tí Smyril siglur 2-3 ferðir um dagin, og haraftrat er tað 

ein sannroynd, at reiðarí sum oftast leggja upp fyri seinkingum.  



Dennis Holm heldur, at hetta, at oljuskip nú koma til Vágs, er eitt úrslit av tí arbeiði, sum 

kommunan hevur gjørt bæði her á landi men eisini við at luttaka á oljumessum. Brúk er fyri 

havnum alla staðni at leggja skipini, og er tað sjálvandi best at kunna liggja við kei. Tað er 

tað besta fyri manningarnar - fyri at tær kunnu trívast, meðan bíðað verður eftir nýggjum 

uppgávum.  

Hann vísir annars á, at eingin trupulleiki er at lata oljuskipini liggja við bryggju í longri tíð. 

Tað er neyvan so lætt í Havn ella í Runavík, har nógv annað virksemi er, og har havnirnar 

skulu brúkast av so nógvum øðrum skipum. 

Sjálvur heldur Dennis Holm, at tað er bæði rætt og gott, at Føroyar marknaðarføra seg við 

einum maritimum tænastudepli. Her er neyðugt at virka saman, men tað vil so kortini blíva 

ein kapping her heima um at fáa tey mongu skipini í havn. Hann heldur, at sum støðan er 

vorðin í frálandsvinnuni, har so nógv skip verða løgd fyribils, har skuldi verið nokk til allar 

havnirnar. 

"Tá vit koyrdu við toki úr Aberdeen til Edinburgh eftir oljumessuna, var ikki fjørður og havn á 

leiðini, har frálandskip ikki lógu fyri teym. So hví skulu ikki eisini vit kunna bjóða okkum fram. 

Og her haldi eg, at okkara netverkan hevur havt so ómetaliga nógv at siga, hetta at kunna 

vera á t.d. eini oljumessu og møta teimum røttu fólkunum." 

Hann sigur, at góðar umstøður eru eisini at fáa umvælingar gjørdar í Vági, tí har finnast 

nógvar góðar smiðjur. Borgarstjórin heldur tað hevur alstóran týdning fyri teir at fáa skip 

henda vegin, so teir hava nakrar referansur at vísa á. Tvs. góðar royndir, sum so kunnu 

gera, at reiðaríini velja at koma her aftur og eisini siga øðrum frá hesum.  
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