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Hóast frálandsskip javnan koma til Føroya í ørindum so sum at skifta manning, bunkra og 

proviantera ella fáa umvælingar gjørdar, so er tað helst fyrstu ferð í føroyskari havnasøgu, nú tvey 

frálandssskip eru komin til Vágs, at útlendsk frálandsskip hava ligið við bryggju her í longri tíð, 

meðan tey bíða eftir nýggjum arbeiðsuppgávum. Og vit tosa um Vágs havn. Her hevur eitt av 

heimsins nýggjastu og mest framkomnu seismikkskipum nú ligið við bryggju í einar tvær vikur, og 

tað fer ongan veg fyribils. Skiparin bíðar nevniliga eftir boðum frá reiðaríinum í Norra at fara undir 

nýggjar uppgávur. Og einki bendir í løtuni á, at nýggjar uppgávur eru ávegis. 



Soleiðis sum tíðin er vorðin í altjóða oljuvinnuni, fyrst og fremst orsakað av lágu oljuprísunum, so er 

virksemið sum heild nógv minkað, og tað hevur so eisini rakt tey mongu frálandsreiðaríini, sum hava 

verið noydd at koyra við nógv lægri blussi og hava lagt fleiri av skipunum. Tað er ikki fjørður í 

Norra ella fyri tað í Skotlandi, har tú ikki sær frálandsskip liggja við kai ella fyri akkeri. 

Henda skeiva gongdin í vinnuni er kortini ikki so ring, at hon ikki er góð fyri onkran, nevniliga tær 

ymsu havnirnar, sum forvinna pening frá eitt nú bryggjugjaldi og tað at hava skip liggjandi í longri 

tíð. 

Hetta er so ein rók ella nitsja, ið kommunur og havnir kunnu forvinna sær nøkur oyru frá. Og hví ikki 

eisini føroyskar kann ein spyrja. Um tær eru kappingarførar og liggja tætt við, har frálandsskipini 

annars eru von at arbeiða, so skuldi tað verið lagamanni at latið havnirnar og firðirnar upp fyri hesum 

skipum. Annars er einki nýtt í tí, at frálandsskip brúka føroyskar havnir. Ikki minst tá borað hevur 

verið á landgrunninum hava frálandsskipini verið í oljuhavnini í Runavík. Eisini hevur Tórshavnar 

Havn javnan tó at langt kann vera ímillum vitjandi frálandskip, ið fyri tað mesta eru komin í havn fyr 

at skifta manning.  

Men tað er nýggja møguleikan at fáa frálandsskip uttan arbeiðsuppgávur at liggja her, sum 

kommunan í Vági hevur lagt seg eftir ikki minst nú eftir at umboð fyri kommununa við egnum 

eygum hava kunnað sæð, hvussu mong skip liggja fyri teym og fyri akkeri í skotskum firðum. 

Borgarstjórin í Vági, Dennis Holm, er sjálvandi fegin um, at útlendsk reiðarí hava valt Vág sum 

bíðipláss. Hóast vit fyri tað mesta tosa um havnirnar í Tórshavn og Runavík, tá tað snýr seg um vitjan 

av fremmandum frálandsskipum, so er Vágur nú eisini vorðin partur av hesum, um ein so kann siga, 

nýggja oljuævintýri. Tí stendur ringa støðan í altjóða oljuvinnuni við og versnar, so er greitt, at vit í 

framtíðini kunnu koma at síggja uppaftur fleiri útlendsk frálandsskip seta kós móti føroyskari havn. 

Og tess fleiri tey gerast í tali, tess meira pláss krevja tey. Um tey t.d. hava fyri neyðini eisini at gera 

umvælinar ella bara verða klassað, og føroyskar fyritøkur eru kappingarførar, so hví ikki leggja 

skipini upp her, meðan bíðað verður eftir nýggjum uppgávum. 

Í Vági er júst sett hol á henda útviklingin. Tey bæði fyrstu frálandsskipini, sum koma undir hetta at 

skula liggja við bryggu ella fyri akkeri og bíða eftir arbeiði, eru longu komin til Vágs. Eitt teirra 

liggur við kai og eitt úti á Vágs firði. 

Dennis Holm vitjaði umborð á skipinum herfyri samanvið havnafútanum, Hans Jacob 

Bech.  Skiparin vísti teimum runt og greiddi frá hesum stásiliga skipi, sum varð latið 

eigarunum 29. mai í ár. 

-Teir liggja og bíða eftir næstu uppgávu, vita ikki í løtuni, nær hon verður, men teir hava 

manning til at loysa beinanvegin, um ein uppgáva kemur. Teir eru 19 mans umborð á Polar 

Empress, sum liggur við kei, og 12 umborð á Sanco Sky, sum liggur á Vágsfirði. 

-Skipari og manning eru fegin um at fáa møguleika at brúka ítróttarhøl og svimjihøll o.a. í 

Vági. Kunningarstovan fer eisini at skipa fyri túrum við ferðaleiðara, tí ávísur áhugi er fyri 

føroysku náttúruni. Eisini hava teir umborð fingið kunning um, hvat annars er í Vági av 

handlum, náttúruuppliving, matstovu og cafe oø. Skiparin letur væl at møguleikanum at 

liggja við kei og at her er sera gott at liggja við hesum stóra skipi. 



Oljan hevur júst vitjað umborð á stásiliga skipinum Polar Empress í Vági. Lesið komandi grein á 

oljuportalinum. 
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