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SHEFA-kaðal kann skapa menning í Orknoyggjunum
Shefakaðalin, sum fer í land í Orknoyggjunum, kann uttan iva vera grundarlag
undir framtíðar samstørvum millum Føroya Tele og eitt nú oljuvinnuna í
oyggjunum, heldur Páll Vesturbú, stjóri í FT Net, nú hann er heimafturkomin
av vitjan í Orknoyggjunum. Kaðaltrygdin Páll Vesturbú sigur, at endamálið við
vitjanini var fyrst og fremst at umrøða trygdina rundan um Shefa-kaðalin, ið
fer í land í Orknoyggjunum. Onkunstaðni er kaðalin ikki grivin niður, og tí er
tað komið fyri, at fiskimenn, sum hava veitt í økinum, har kaðalin liggur, ikki
hava gáað um kaðalin og hava órógvað hann. Hetta hava vit tosað við
havnamyndugleikarnar um, nú teir hava gott samband við fiskimenninar. Vit
hava greitt teimum frá, at tað hevur týdning, at fiskimenn vita, hvar kaðalin
liggur og taka hædd fyri honum, tá teir eru til fiskiskap, sigur Páll Vesturbú,
sum annars er væl nøgdur við gongdina higartil og vónar, at slík vitjan kann
vera við til at forða fyri, at kaðalin verður skaddur í framtíðini. Uppá
fyrispurning, hví teir eru farnir í land í bæði Hetlandi og Orknoyggjunum við
kaðalinum heldur enn at fara beinleiðis til Skotlands, sigur stjórin, at við tí
tøkni, sum varð nýtt til kaðalin er neyðugt, at tað ikki er so langt millum
kaðalstøðirnar. Páll Vesturbú leggur aftrat, at teir undir vitjanini eisini tosaðu
um møguleikarnar hjá myndugleikum, vinnuni og her ikki minst oljuvinnuni í
Orknoyggjunum at gera brúk av teimum góðu og skjótu
fjarskiftismøguleikum, sum Shefa letur upp fyri. Johan Mortensen, sum luttók
á ferðini sum ráðgevi hjá Føroya Tele, sigur við oljan.fo, at tá farið verður til
Orknoyggjar at vitja, so verður sjálvandi eisini hugt eftir teimum møguleikum,
sum kunnu vera fyri samstarvi millum Føroygar og Orknoyggjarnar og tann
vegin at knýta tættari bond millum oyggjasamfeløgini. Sjálvur heldur hann
tað verða so líkatil, at føroyskar fyritøkur og myndugleikar hyggja eftir
samstarvsøguleikunum við okkara grannar fyri sunnan og dylur hann ikki fyri,
at tað er partur av hansara arbeiði sum ráðgevi fyri fleiri føroyskar fyritøkur
at lata upp dyr til marknaðirnar í eitt nú Orknoyggjunum, Hetlandi,
Hebridunum og Skotlandi. Við sínum drúgvu royndum sum umboðsmaður fyri
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útlendsk oljufeløg og eisini sum fyrrverandi bretskur konsul hevur Johan
Mortensen góðar fortreytir at ráðgeva føroyskum vinnulívi. Á forsíðuni í The
Orcadian Størsta blaðið í Orknoyggjunum, The Orcadian ger nógv burtur úr
føroysku vitjanini á forsíðuni í hósdagsútgávuni. Blaðið skrivar, at føroysku
umboðini eru m.a. komin á vitjan fyri at kanna samstarvsmøguleikar og knýta
tættari bond millum føroyska vinnu og grannaoyggjarnar fyri sunnan.
Boðskapurin hjá føroysku gestunum var, at Orknoyggjar og Føroyar eru sera
meinlík oyggjasamfeløg í mangar mátar og kunnu fáa nógv burtur úr við at
samstarva skrivar blaðið. Johan Mortensen sigur við blaðið, at hesi bæði
oyggjasamfeløgini líkjast nógv og eiga við fyrimuni at kunna samstarva bæði
innan varandi orku, olju- og gass og fiskivinnu. Undir vitjanini høvdu umboðini
frá Føroya Tele høvi til at síggja fleiri av teimum nýggju verkætlanunum, sum
eru í gongd í Orknoyggjunum, eitt nú útbygging av Hatston havnalagnum eins
og dokkina í Copland á Stromness. Báðir partar vóru samdir um, at
ferðasambandið millum Føroyar og Orknoyggjarnar er ov vánaligt og átti at
betrast. Tú kanst flúgva umvegis Keypmannahavn, Stavanger ella London til
t.d. Aberdeen og so til Orknoyggjar. Vælnøgdur løgmaður Løgmaður í
Orknoyggjunum var eisini sera fegin um at kunna hitta føroysku gestirnar. Vit
vóru sera fegnir um aftur at hitta Johan Mortensen, sum ger nógv fyri at
menna samvinnuna millum Føroyar og Orknoyggjarnar og eisini Páll
Vesturbú, stjóra í FT Net. Tað eru seks ár síðani, at Shefakaðalin kom í land í
Orknoyggjunum, og vit vilja lurta eftir góðum ráðum frá Føroya Tele um,
hvussu vit til fulnar kunnu troyta fyrimunirnar av, at hesin kaðalin kemur í
land her hjá okkum, sigur Steven Heddle, løgmaður í Orknoyggjunum, sum
ikki ivast í, at kaðalin kann skapa grundarlag fyri nýggjum og betraðum
vinnumøguleikum í oyggjunum. Enn hava orknoyingar tó ikki gjørt sama brúk
av kaðalinum sum hetlendingar. Men tað fer uttan iva at koma. Myndir Páll
Vesturbú, stjóri í FT Net og Johan Mortensen, ráðgevi á vitjan í havnini í
Hatstoní Orknoyggjunum. Páll Vesturbú avmyndaður í The Orcadian, har
hann vísir kort yvir Shefakaðalin og hvar hann gongur. The Orcadian við
føroysku gestunum á forsíðuni

