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Dreymastarv - føroyskur sendimaður í London
Hetta er einki minni enn eitt dreymastarv. Tað er ein ómetaliga stór og
spennandi avbjóðing, sum eg eri sera fegin um at hava fingið litið upp í hendi.
Eg skal gera mitt til at liva upp til hetta álit. Orðini eigur nýggi føroyski
sendimaðurin í London, Jóannes Vitalis Hansen. Hann tók við starvinum 1.
september í ár og er tí spildurnýggjur í starvinum. Oljan.fo hitti hann á
føroysku sendistovuni í Sloanen Street í London. Hann hevur lisið bachelor í
altjóða politikki og master í diplomati í Bretlandi. Byrjaði at arbeiða á
løgmansskrivstovuni í 2007, og árið eftir fór hann til verka í Uttanríkisráðnum
sum fulltrúi og seinni sum ritari. Longu tá eg læs altjóða politikk og diplomati
hevði eg vónir onkuntíð at koma út og vera sendimaður onkunstaðni. Eg havi
altíð hildið, at London var sera spennandi, og tað er tí ein ómetaliga stórur
heiður at hava fingið hetta starv og vóni, at eg kann liva upp til hetta álit.
Jóannes er fyrikomandi og brosar, tá vit vitja á skrivstovuni. Tú hevur veruliga
eina kenslu av, at her er ein persónur, sum tekur sítt arbeiði í størsta álvara
og gevur sær tíð at greiða frá og svara spurningum. Byggja á herðarnar hjá
øðrum Nýggi og lutvíst ungi føroyski sendimaðurin í London ger vart við, at
einki er sum at koma til eitt arbeiðspláss, har fyritreytirnar longu eru skaptar
av øðrum dugnaligum starvsbrøðrum, og har tú kann byggja á herðarnar hjá
teimum. Hann kennir seg sera eyðmjúkan at hava fingið hesa spennandi
uppgávuna og er takksamur fyri tað arbeiði, sum undanmenn hansara hava
gjørt. John Rajani var fyrsti sendimaðurin og varð tað m.a. hansara stóra
styrki at knýta týðandi politisk sambond. Eftirmaður hansara Sigmund Isfeld
megnaði at bera førningin víðari og eitt av hansara íkøstum var m.a. at betra
um lestrarmøguleikarnar hjá føroyingum í Stórabretlandi. Og eftir hann røkti
Áki Johansen hesa stóru uppgávu og setti hann m.a. síni fingamerki á tann
vinnuliga partin. Byrjaði við oljuni Enn er ov tíðliga at gera nakra niðurstøðu
um, hvar fjórði sendimaðurin í London fer at seta sín dám á. Fyribils ynskir
hann at byggja víðari á tað, sum undanmenn hansara hava sett út í kortið og
skapt. Og nýggi sendimaðurin sleppur so at royna seg. Tað hava longu verið
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um, hvar fjórði sendimaðurin í London fer at seta sín dám á. Fyribils ynskir
hann at byggja víðari á tað, sum undanmenn hansara hava sett út í kortið og
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nógvar uppgávur henda fyrsta mánaðin. Eitt tað fyrsta stóra tiltakið var at
skipa fyri móttøku á donsku sendistovuni, har Faroe Petroleum hevði boðið
100 oljufólkum, fíggingarfólki og fjølmiðlum til eina hugnaliga samkonu, har
fokus varð sett á oljuleiting í Arktis. Síðani hevur hann hitt onnur sendifólk og
tingfólk í bretska høvuðsstaðnum fyri at gera seg kunnugan við nýggju
kringumstøðurnar. Nógv umsitingarlig viðurskifti skulu fáast uppá pláss. Hann
hevur so verið noyddur at taka við eftir ein royndan og dugnaligan føroyskan
sendimann, Áka Johansen, sum nú er farin heim at arbeiða í
Uttanríkisráðnum. Og nógv ymisk tiltøk standa fyri framman. Millum hesi er
eitt bókmentatiltak við William Heinesen seinast í oktober. Forlagið, sum
hevur fingið umsett allar bøkurnar hjá føroyska rithøvundanum, fer at hava
eina stóra móttøku, sum verður á residensinum hjá danska sendiharranum. Í
november verður skipað fyri tiltaki fyri útisetum, bæði teimum, sum lesa í
Bretlandi og øðrum og fokuserað verður uppá kreativar vinnur. M.a. fara
Guðrun og Gruðrun at luttaka og greiða frá teirra kreativa vinnuvirksemi í
Føroyum. Eisini fer Marita Rasmussen, stjóri í Vinnuhúsinum at tosa um
vinnumøguleikar. Víðka samvinnu við oyggjarnar Tá verður eisini ferð til
Skotlands, sum NORA skipar fyri. Nora arbeiðir við at menna samstarvið í
Útnorði men nú fer felagsskapurin at royna at knýta norðurskotland og
oyggjarnar har uppí hetta samstarvið. Eg fari so at vera partur av hesi ferðini
og ivist ikki í, at hetta fer at vera ein gagnlig ferð, har nógv fer at spyrjast
burturúr. Økini eru uppá mangar mátar meinlík Føroyum og eg rokni við, at
Føroyar fara at hava nógva gleði og gagn av at hava samstarv henda vegin.
Jóannes V. Hansen sigur, at í hesum sambandi verður eisini sett fokus á
oljuvinnuna, nú henda vinna er vorðin týðandi táttur í vinnulívinum í
Skotlandi og oyggjunum, og nú hon liggur so tætt upp at Føroyum eisini. Tað
er tí upplagt eisini at nema við tílíkt samstarv umframt møguleikar fyri øðrum
samhandli og flutningssambondum. Henda ferð er frá 7. til 11. November og
gongur leiðin hesaferð til Orknoyggjar, Invernes og Edinburgh. Vertur verður
m.a. Highland og Island Enterprice, sum í framtíðini fer at vera ein av
samstarvsfelagsskapunum hjá Føroyum. Beint áðrenn Jóannes kom til London
varð tiltakið Island Summit, har leiðararnir í Føroyum, Orknoyggjum,
Hebridunum og Hetlandi hittust. Fundurin í ár var í Føroyum og var Jóannes
við til at fyrireika tiltakið og skal nú til at fylgja upp uppá tann fundin. Næsti
fundurin millum stjórnarleiðararnar í oyggjabólkunum verður í Bretlandi. Gott
samstarv við danir Føroyska sendistovan er annars sera lítil. Her er ein
sendimaður og síðani ein skrivari og málviðgeri og ein praktikantur. Vit eru
partur av eini nógv størri eind, donsku sendistovuni, sum helst er tann størsta
hjá Danmark kring heimin. Her arbeiða umleið hálvthundrað fólk. Tað eru
ávísir fyrimunir at vera partur av eini størri eind. Man hevur nógv fólk at
trekkja uppá, og her er eitt sera gott samstarv. Tey eru sera hjálpsom, so tað
hevur avgjørt við sær nógvar fyrimunir. Eisini er gott at hava íslendsku
sendistovuna í sama bygningi, tí tað gevur eitt serligt norðurlendskt
umhvørvi. Vit hava dagliga dagligt samband við bæði danska og íslendska
sendiharran, og tað er sera gott. Tann danska sendistovan umboðar sum so
alt tað danska kongaríkið, men av tí at Bretland hevur so stóran týdning fyri
Føroyar hevur man valt at hava eitt sendifólk her at røkja tær uppgávurnar
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enn meira intensivt. Bretska Undirhúsið Føroyska sendistovan hevur eisini
sera tætt samband við Føroyanevndina í bretska Undirhúsinum. Tað var
Sigmund Isfeldt, sum fekk hetta samstarv í lag og nýggi sendiharrin at menna
tað og eisini at hava gott samband við hesa nevndina. Bretska Føroyanevndin
var í Føroyum herfyri, og komandi ár fer Uttanríkisnevndin til Bretlands.
Jóannes heldur hesa nevndina hava stóran týdning fyri Føroyar, tí hon kann
hjálpa til at fáa sambond í lag. Tað er tí sera gott fyri eitt lítið land sum
Føroyar at hava góðar vinir í bretska Undirhúsinum og Yvirhúsinum. Jóannes
sigur annars, at føroyingar her í Bretlandi og heima eru altíð vælkomnir at
seta seg í samband við sendistovuna um teir ynskja hjálp og góð ráð. Nýggi
sendiharrin í London er bara 31 ár. Hann hevur bretska konu, sum hevur
verið í Føroyum í trý ár og sum nú er sera fegin um at sleppa aftur til London
og vera her í trý ár. Hon er glað fyri at vera heima aftur hjá familjuni og fer nú
at halda fram við útbúgving síni. Myndir - Jóannes V. Hansen, sendimaður
saman við skrivara og praktikanti. Jóannes Hansen her saman við íslendska
sendiharranum, Benedikt Jónsson Stjórin í FOÍB vitjar føroyska sendimannin í
London. Her hevur føroyski sendimaðurin vitjan av Louis Wilson, sum í mong
ár, áðrenn nøkur sendistova var har, skipaði fyri Faroe Island Solidarity
Group, sum hjálpti Føroyum í miðlastríðnum um grindadráp. Louis er hálvur
føroyingur. Myndir - oljan.fo/Jan Müller

