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Klaksvíkin dregur sum ein magnetur

Hóast tað framvegis er fiskivinnan, sum verður ryggurin í framtíðar 

fiskivinnustevnum í Klaksvík eins og North Atlantic Fish Fair í hesum døgum er 

tað, so vísir høvuðsfyrireikarin, Áki í Skemmuni, ikki aftur, at vit í framtíðini 

eisini fara at síggja meira til føroysku frálandavinnuna á komandi stevnum. 

Fýra borgarstjórar vitjaðu Ikki kann sigast annað enn, at Klaksvíkin dregur 

sum ein magnetur í hesum døgum, har føroyingar og útlendingar valfarta til 

stóru og áhugaverdu fiskivinnumessuna North Atlantic Fish Fair í samanbygdu 

ítróttarhallunum í býnum. Áki í Skemmuni, sum stendur á odda fyri messuni, 

ið hevur havt við sær, at tað er vorðið áfast millum báðar tær stásiligu 

høllirnar í fiskivinnuhøvuðsstaðnum, nevniliga Kí høllina og Badmintonhøllina, 

er sera fegin um stóra áhugan fyri fiskivinnustevnuni higartil. Nógv hava 

vitjað longu, og hýrurin er góður á fólki. Seinnapartin mikudagin vitjaðu ikki 

færri enn fýra borgarstjórar messuna. Henda messan snýr seg fyrst og fremst 

um fiskivinnuna og alivinnu, men tá oljan.fo spyr høvuðsfyriskiparan, hvussu 

verður í framtíðini, er hann skjótur at svara, at teir eftir stevnuna fara at 

umrøða møguleikan fyri at gera vaksandi føroysku frálandavinnuna til ein 

meira ítøkiligan og sjónligan part av messuni eisini. Sum nú er, er talan um 

veitarar til fyrst og fremst fiskivinnuna men eisini til frálandavinnuna. Tað 

kundi verið áhugavert at latið dyrnar upp fyri mongu og mennandi 

frálandareiðaríunum í Føroyum næstu ferð vit skipa fyri hesi stóru stevnuni, 

sigur ein vælupplagdur og brosandi Áki í Skemmuni og leggur aftrat: 

Fiskivinnan er framvegis høvuðsvinnan og nú er alivinnan eisini komin fyri at 

verða, og í hølunum á hesum vinnunum kemur so frálandavinnan við rúkandi 

ferð inn í føroyska búskapin, og hana skal Klaksvíkin sum sjóvinnupláss eisini 

taka hond um. Tí fara vit at taka opið prát um, í hvønn mun frálandavinnan 

skal hava størri leiklut á stevnuni næstu ferð. Áki í Skemmuni vísir eisini á ta 

nattúrligu gongdina frá fiskivinnu til frálandavinnu, sum longu hevur verið 

veruleiki í Norra í mong ár, og sum nú eisini er við at taka seg upp í Føroyum, 

har reiðarí, sum fyrr bara róku fiskiskip, nú hava lagt um til frálandavinnuna 

ella virka í báðum vinnunum. Við hesum sipar Áki í Skemmuni til reiðarríini 

Thor, Skansi Offshore og seinast Krúnborg Offshore. Fiskivinnustevnan í 

Klaksvík heldur fram hósdagin.
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Hóast tað framvegis er fiskivinnan, sum verður ryggurin í framtíðar 

fiskivinnustevnum í Klaksvík eins og North Atlantic Fish Fair í hesum døgum er 

tað, so vísir høvuðsfyrireikarin, Áki í Skemmuni, ikki aftur, at vit í framtíðini 

eisini fara at síggja meira til føroysku frálandavinnuna á komandi stevnum. 

Fýra borgarstjórar vitjaðu Ikki kann sigast annað enn, at Klaksvíkin dregur 

sum ein magnetur í hesum døgum, har føroyingar og útlendingar valfarta til 

stóru og áhugaverdu fiskivinnumessuna North Atlantic Fish Fair í samanbygdu 

ítróttarhallunum í býnum. Áki í Skemmuni, sum stendur á odda fyri messuni, 

ið hevur havt við sær, at tað er vorðið áfast millum báðar tær stásiligu 

høllirnar í fiskivinnuhøvuðsstaðnum, nevniliga Kí høllina og Badmintonhøllina, 

er sera fegin um stóra áhugan fyri fiskivinnustevnuni higartil. Nógv hava 

vitjað longu, og hýrurin er góður á fólki. Seinnapartin mikudagin vitjaðu ikki 

færri enn fýra borgarstjórar messuna. Henda messan snýr seg fyrst og fremst 

um fiskivinnuna og alivinnu, men tá oljan.fo spyr høvuðsfyriskiparan, hvussu 

verður í framtíðini, er hann skjótur at svara, at teir eftir stevnuna fara at 

umrøða møguleikan fyri at gera vaksandi føroysku frálandavinnuna til ein 

meira ítøkiligan og sjónligan part av messuni eisini. Sum nú er, er talan um 

veitarar til fyrst og fremst fiskivinnuna men eisini til frálandavinnuna. Tað 

kundi verið áhugavert at latið dyrnar upp fyri mongu og mennandi 

frálandareiðaríunum í Føroyum næstu ferð vit skipa fyri hesi stóru stevnuni, 

sigur ein vælupplagdur og brosandi Áki í Skemmuni og leggur aftrat: 

Fiskivinnan er framvegis høvuðsvinnan og nú er alivinnan eisini komin fyri at 

verða, og í hølunum á hesum vinnunum kemur so frálandavinnan við rúkandi 

ferð inn í føroyska búskapin, og hana skal Klaksvíkin sum sjóvinnupláss eisini 

taka hond um. Tí fara vit at taka opið prát um, í hvønn mun frálandavinnan 

skal hava størri leiklut á stevnuni næstu ferð. Áki í Skemmuni vísir eisini á ta 

nattúrligu gongdina frá fiskivinnu til frálandavinnu, sum longu hevur verið 

veruleiki í Norra í mong ár, og sum nú eisini er við at taka seg upp í Føroyum, 

har reiðarí, sum fyrr bara róku fiskiskip, nú hava lagt um til frálandavinnuna 

ella virka í báðum vinnunum. Við hesum sipar Áki í Skemmuni til reiðarríini 

Thor, Skansi Offshore og seinast Krúnborg Offshore. Fiskivinnustevnan í 

Klaksvík heldur fram hósdagin.


