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Borgarstjórin í Aberdeen heimaftur eftir fyrstu vitjan í Føroyum:

– Fantastiskt
Jan Christiansen og Lord Provost úr
Aberdeen í Norðurlandahúsinum
Mynd Jan Müller

- Eg hevði sæð fram til hesa
løtuna í meira enn 10 ár.
Hetta eru nakað so ótrúliga
oyggjar. Vit hava vitjað
nógva staðni og ikki minst
var túrurin við Norðlýsinum inn undir Nólsoynna
heilt fantastiskur – eitt
ógloymandi minni fyri lívið
sigur ein sera fegin og
bjartgskygdur borgarstjóri í
Aberdeen, Lord Provost,
John Reynolds við blaðið,
nú hann ger seg til at fara
av aftur landinum eftir sína
fyrstu ferð til Føroya
nakrantíð.
- Tá tú hugsar um, at
Skotland og Føroyar eru
næstu grannar, so átti slíkar
upplivingar, sum okkum

felags áhugamál, og fiskivinnan er eitt teirra. Eg
ímyndi mær, at vit fara at
hava nógv brúk fyri tykkara
fiski, nú fiskiskapurin í
Norðsjónum verður so
nógv skerdur vegna ovfisking og fiskaloysi.
Borgarstjórin vísir á, at
fólkið í t.d. Aberdeen etur
serstakliga tosk og hýsu.
Roynt hevur verið at fáa
fólk at eta onnur fiskasløg
eisini, men kortini eru
toskurin og hýsan tey mest
týðandi fiskasløgini. –Tá
útlit eru fyri, at vit sjálvi
fara at veiða minni av toski
og hýsu, so er greitt, at vit
verða uppaftur meira bundin av at fáa hesi fiskasløg úr
eitt nú Føroyum í framtíðini.
John Reynolds sær eisini
møguleika fyri, at føroyskir
fiskimenn fara at fáa hægri
prís fyri fiskin í framtíðini,
nú eftirspurningurin helst
fer at vaksa. –Tá vit ikki
sleppa at veiða sjálvir, so
vóni eg bert, at tykkara
fiskimenn vilja geva okkum eina hjálpandi hond og
entá bjarga okkum, og at
teir so afturfyri fáa góðan
vinning. Brúk er fyri samstarvi eisini á hesum øki,
soleiðis at fiskimenn, framleiðandi ídnaðurin og brúkararnir kunnu verða nøgdir.
Lord Provost sigur, at

Umborð á Norðlýsinum. Birgir Enni, skipari saman við borgarstjórahjúnunum úr Aberdeen

hann hevur kent seg sera
væl móttiknan í Føroyum
líka frá at hann var sera væl
móttikin á hotellinum til
hann takkaði fyri seg í
Norðurlandahúsinum. -Øll
hava veriðso fryntlig og
blíð, so eg havi kent meg
sum heima her hjá tykkum.
Borgarstjórin sær fyri sær
fleiri nýggjar samstarvsmøguleikar í framtíðini.
Her hugsar hann ikki minst
um oljuna. – Eg veit væl, at
tit hava ikki funnið olju
enn, men hetta tekur sína
tið og krevur sítt tol. Tað
kenna vit alt til í Skotlandi,
og her hugsi eg um tey
fyrstu árini. Vit hava gjørt
okkara mistøk í hesi vinnu,
og tað eru m.a. tey, sum vit
ynskja, at tit skulu læra av,
soleiðis at tit sleppa undan

at gera somu mistøk sum
vit.
Jan Christianssen, borgarstjóri er sera fegin um, at
býráðið í Aberdeen, sum nú
situr, er so áhugað í at økja
um samvinnuna við Føroyar. - Har vit fyrr hava kent
tað sum, at tað vóru vit sum
í heilum bankaðu á teirra
dyr, har eru tað nú teir, sum
virkuliga meina nakað við
samstarvinum og fegnir
vilja taka ítøkilig stig fyri at
menna tað. Skotska vikan
var so ein byrjan og haraftrat kemur, at vit hava grunnin
Tórshavn-Aberdeen,
sum hevur til endamál at
styrkja samvinnuna. Hesin
grunnurin hevur stóran
týdning í so máta.
Arbeitt verður at halda
fram við slíkari viku og

arbeitt verður við nógvum
øðrum eisini. Eitt nú at fáa
eitt samstarv á fótbóltsøkinum, at menna mentanarsamstarvið og ikki minst á
útbúgvingarøkinum. Jan
Christiansen sigur, at fleiri
og fleiri ung velja at fara til
Skotlands at lesa, og her
serstakliga í Aberdeen. Í
løtuni eru umleið 50 føroyskir næmingar knýttir at
lærdu háskúlunum í Aberdeen, bæði beinleiðis á
staðnum og sum fjarlesandi. Fyri bert fáum árum
síðani var tað hendinga føroyingur, sum fór tann vegin
at lesa.

Frá vinstru Dávur Magnusen, sum spældi trombon í hellinum í Nolsoy saman við Hávardi
Enni, manning á Norðlýsinum og borgarstjóranum í Aberdeen
Mynd Birgir Enni
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SAMSTARV
Jan Müller

hevur verið fyri, eisini at
verið nakað, ið aðrir av
mínum landsmonnum áttu
at upplivað, og eg skal lova
tykkum fyri, at eg fari at
gera mítt ítarsta fyri at
vekja áhugan fyri Føroyum
sum ferðamannalandi fyri
mínum landsmonnum sigur
John Reynolds samtíðis
sum hann fegnast um rutusambandið hjá Atlantsflogi
millum bæði londini. Borgarstjórin sigur, at eitt tað
fyrsta hann fer at gera
afturkomin til Aberdeen, er
at hyggja eftir, hvussu tey
kunnu fáa vakt áhugan hjá
vanliga skotanum at ferðast
til Føroyar fyri at uppliva
náttúruna og fólkið her. Í
sama viðfangi vilja skotar
eisini bjóða føroyingum at
vitja teirra vakra og søguliga land. Lord Provost er
eisini fegin um, at Atlantsflog flýgur uppá Aberdeen
heldur enn til Glasgow, tí
tað merkir, at íbúgvararnir í
hesum partinum av Skotlandi kunnu fáa gagn av
samskiftinum við Føroyar.
John Reynolds, sum var í
Føroyum saman við 50
øðrum landsmonnum til
skotsku vikuna, heldur
møguleikarnar fyri víðkaðum samstarvi verða sera
stórar. Og her hugsa hann
ikki minst um fiskivinnusamstarv. – Vit hava nógv
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-Tit eiga eitt so ótrúliga vakurt land, og eg
fari at gera mítt til, at
fleiri skotar velja Føroyar sum ferðamál í
framtíðini sigur
borgarstjórin í Aberdeen, sum júst hevur
verið á vitjan fyri
fyrstu ferð. Hann fer
heimaftur við nógvum hugskotum og
góðynskjum

