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Eiga at knýta tættari bond við Orknoyggjar
"Eitt tættari samstarv millum Føroyar og Orknoyggjar og fyri tað eisini hinar
oyggjabólkarnar norðan og vestan fyri Skotland kann gagna øllum pørtum, tí
vit hava nógv at geva hvørjum øðrum", sigur Kári P. Højgaard,
landsstýrismaður í innlendismálum, sum er á vitjan í Orknoyggjum saman við
stjóranum á Landsverki. Kári P. Højgaard, landsstýrismaður í innlendismálum
er í hesum døgum á almennari vitjan í Orknoyggjunum. Undir vitjanini hevur
hann nýtt høvi at síggja, hvussu eitt nú undirstøðukervið, havnir, havnaløg,
vegir oa. er útbygt í oyggjunum eins og at kunna seg við gongdina við grønari
orku. Saman við landsstýrismanninum er eisini aðalstjórin í
Innlendismálaráðnum, Rúni Joensen og Ewald Kjølbro, stjóra á Landsverki.
Haraftrat er føroyski sendimaðurin í London, Jóannes V. Hansen við umframt
Johan Mortensen, ráðgevi. Vit hava verið sera væl móttiknir her og hevur
verið víst stórt gestablídni, sum tað sømir seg góðum grannum, sigur Kári
Højgaard, ið fegin sær eitt nógv tættari samstarv við oyggjarnar fyri sunnan.
Sjálvur hevur hann vitjað í Hetlandi fleiri ferðir men ongantíð í Orknoyggjum
og Hebridunum, sum hann vónar vera á skránni eina aðru ferð. Týsdagin varð
vitjað í Scapaflow, har stóra oljuhavnin Flotta liggur. Tað er tó ikki oljan, sum
stendur á skránna fyri hesa vitjanina hesaferð, tí hetta er málsøkið hjá Johan
Dahl, men Kári Højgaard sigur við oljan.fo, at tað hevur eisini verið áhugavert
hjá sær at síggja, hvønn týdning oljan av Atlantsmótinum hevur fyri
Orknoyggjar. Eisini á hesum øki sær hann stórar møguleikar fyri samstarvi.
Men tað eru fyrst og fremst vegir og havnir, sum hava verið partur av skránni.
Týsdagin vórðu teir við loðsbáti og sóu ymsu havnirnar í eitt nú Kirkwall, har
tað vitja umleið 75 ferðamannaskip árliga, nakað væl hægri enn í Føroyum.
Eisini varð vitjað hjá fyritøkuni Emec, sum stendur fyri grønari orkuútbygging,
eitt nú sjóvarfallsorku. Orknoyggjar er væl á veg at gerast ein grøn oyggj og er
millum tey leiðandi í heiminum á hesum øki. Í dag fer landsstýrismaðurin at
vitja almennar stovnar, sum hava við undirstøðukervið at gera. Eisini fer hann
at greiða ovastu politisku leiðsluni í oyggjunum frá um Føroyar og føroysk
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vitja almennar stovnar, sum hava við undirstøðukervið at gera. Eisini fer hann
at greiða ovastu politisku leiðsluni í oyggjunum frá um Føroyar og føroysk
viðurskifti. Landsstýrismaðurin heldur tað vera ótrúliga løgið, at tað skal vera
so trupult at ferðast millum Føroyar og Orknoyggjar, tá hugsað verður um,
hvussu tætt vit liggja at hvørjum øðrum. Tú skal yvir trý lond fyri at koma
fram. Hann sigur seg hava verið runt í øllum Norðlondum og Útnorði men
hetta er so fyrsta vitjanin á Orknoyggjunum. Eg haldi vit hava nógv at læra av
hvørjum øðrum. Serliga bygnaðurin í oyggjasamfeløgusnu, mentanin og
hugburðurin líkjast. Hvussu vit klára okkum í altjóðagerðini hevur nógv at
siga, og her eiga vit so avgjørt at tosa saman. Uppá ein hátt hava vit
føroyingar ein leiklut sum stóribeiggi, tá hugsað verður um hesar tríggjar
oyggjarbólkarnar út fyri Skotland, har teir hvør telja 20.000 fólk mótvegis
teimum umleið 50.000 í Føroyum. Vit hava nógv av læra av hvørjum øðrum.
Føroyar hava nógvar royndir, sum tey har kunnu njóta gott av og øvugt. Kári
P. Højgaard hevur hesar dagarnar verið í ferðalag við løgmanni og
varaløgmanni á Orkoyggjunum.

