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Enn eitt stórt og áhugavert alment tiltak nærkast í landsins sera virkna sjó- og
fiskivinnuhøvuðsstaði, Klaksvík. Altjóða sjóvinnuframsýningin og ráðstevnan “Atlantic
Fair” verður í døgunum 12. til 14. mai, og ovurstórur áhugi er fyri at luttaka. Áki í
Skemmuni, sum stendur á odda fyri fyrireikingunum, sigur við oljan.fo, at higartil hava
meira enn 140 fyritøkur boðað frá luttøku á komandi messuni, sum er afturvendandi
annaðhvørt ár. Fyritøkurnar eru umleið helvt um helvt føroyskar og útlendskar. Við hesum
tali eru 90% av framsýningarøkinum dekkað, men fleiri fyritøkur standa til at koma aftrat.

Undanfarin ár hevur heitið á tiltakinum verið Atlantic Fish Fair, men er tað broytt til
Atlantic Fair og fevnir tað hesaferð um alla hugsandi maritima vinnu og alt, ið henni
hoyrir til.
Umframt framsýningina, sum fer at halda til í báðum teimum stóru samanbygdu høllunum
í Klaksvík, verður eisini høvi hjá luttakarum og vitjandi at hoyra ein hóp av áhugaverdum
fyrilestrum.
Tað verður sjálvur borgarstjórin í Klaksvíkar kommunu, Jógvan Skorheim, sum fer at bjóða
vælkomin, og eftir tað fer løgmaður Kaj Leo Johannesen at seta stóra stevnutiltakið.
Millum fyrilestrarhaldararnar vera m.a. Johan Dahl, vinnumálaráðharri, Tróndur Djurhuus,
rithøvundi (bókin “Oljan – føroysk vinnu- og samfelagsmenning í 25 ár”), Jens Meinhard
Rasmussen, stjóri í Skansi Offshore, Eyðun Elttør, fyrrv. oljumálaráðharri, umboð fyri
Jarðfeingi oo.
Stórar fyrireikingar eru í gongd fyri at gera tað so rúmsátt og hugnaligt sum gjørligt, og í
løtuni verður tað gamla fitneshølið í KÍ høllini umbygt, sum umframt at hýsa eitt nú
kafeteria eisini høli til fyrilestrar.
Hesaferð verður eisini møguleiki fyri gisting í campingvognum á økinum.
Messan verður opin soleiðis:
Týsdag 12. mai 10-17
Mikudag 13. mai 10-17
Hósdag 14. mai 10-16
Lesið eisini komandi grein, har borgarstjórin í Klaksvík gleðir seg til Atlantic Fair.

