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Nýggi nevndarformaðurin - Álit á at vit klára avbjóðingar

Avbjóðingarnar hava verið nógvar hesi 25 árini, og fleiri fara at koma. Men eg 

havi álit á, at vit klára at taka ímóti teimum, og at vit eisini frameftir fara at 

síggja eina framhaldandi menning av ferðamøguleikum hjá føroyingum og 

teimum, sum vilja vitja okkara oyggjar, segði nýggi nevndarformaðurin í 

Atlantic Airways, Niels Mortensen undir hátíðarhaldinum í Vágum mikudagin, 

tá felagið helt 25 ára føðingardagin. Niels Mortensen segði: Góðu gestir, sum 

nývaldur formaður í nevndini í Atlantic Airways vil eg her fegin bera felagnum 

eina stutta kvøðu á 25 ára føðingardegnum. Hóast eg eri nýggjur í 

nevndarsamanhangi, so hugsi eg, at flestu føroyingar eins og eg, gleðast um, 

at vit eiga eitt føroyskt flogfelag, sum hevur megnað at brotið upp úr 

nýggjum og ment eina føroyska flogvinnu seinastu 25 árini. Eg hugsi eisini at 

Føroyar og føroyingar sum heild gleðast um ta menning, sum felagið hevur 

staðið fyri - bæði tá tað snýr seg um at knýta sambond til fleiri lond og økja 

um ferðamøguleikar við fleiri fráferðum. Við longdum flogvølli, nýggjum 

Airbus flogfari og betri tøkni hevur felagið eisini sett hol á eina nýggja 

menning í sambandinum við umheimin. Nýggju ferðamálini í Spania og Italia, 

sum vit nú røkka beinleiðis úr Føroyum, eru dømi um hetta. Hóast eg bert 

havi sitið eitt stutt tíðarskeið í nevndini, so havi eg kortini javnan upplivað 

felagið í aktión, tá eg havi ferðast við tykkum. Og eg má bara siga sum er, at 

eg kenni meg altið bæði tryggan og vælkomnan umborð. Avbjóðingarnar 

hava verið nógvar hesi 25 árini, og fleiri fara at koma. Men eg havi álit á, at vit 

klára at taka ímóti teimum, og at vit eisini frameftir fara at síggja eina 

framhaldandi menning av ferðamøguleikum hjá føroyingum og teimum, sum 

vilja vitja okkara oyggjar. Eg gleði meg til at virka saman við tykkum í 

felagnum og fari við hesum fáu orðum at ynskja felagnum og tess starvsfólki 

blíðan byr frameftir. Mynd: Niels Mortensen, nýggi nevndarformaðurin í 

Atlantsflogi: - Eg gleði meg til at virka saman við tykkum í felagnum. 
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