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Ein av seinastu upplivingunum hjá bretska Skotlandsráðharranum, Alistair Carmichael í
Føroyum nú um dagarnar, var at vitja floghavnina í Vágum. Har fekk hann høvi til at hitta
stjóran í Atlantic Airways, Jørgen Holme, og fara við honum á eina heldur forkunnuga ferð
kring Vágar og Mykines í allarbesta sólskinsveðri.
Umframt at síggja stórbaru náttúruna og fáa innlit í søguna hjá føroyska flogfelagnum,
varð bretski ráðharrin eisini kunnaður um nýggjastu ætlanirnar hjá Atlantic Airways at
flúgva til Edinburg. Hetta dámdi honum sum vera man væl at hoyra, og vónaði hann, at
henda nýggja farleið fer at menna ikki bert sambandið men eisini samstarvið millum
Skotland og Føroyar. Hann setti sítt álit á, at bæði føroyingar og íbúgvararnir í Skotlandi
og oyggjasamfeløgunum har fóru at troyta nýggja loftvegis sambandið. Tað er uppá tíðina

at vit síggja meira til hvønn annan enn “bara” at hyggja til Keypmannnahavnar og London
helt hann fyri.
Stjórin í Atlantic Airways, Jørgen Holme, segði seg vóna, at nýggja rutan til Skotlands, fer
at bera ávøkstur og fáa bæði føroyingar, skotar og onglendingar at vitja hvør annan
umframt at troyta hesa farleið sum eina lopfjøl út í stóru verð. Sera gott samband er úr
Edinburg til flestu stóru floghavnir í Europa og aðrastaðni við.
Nú rutan til London er løgd niður, tí hon rætt og slætt ikki ber seg, helt hann fyri, at tað
er vert at royna eina aðra leið. Upprunaliga varð ætlanin at flúgva til Aberdeen, men
henda ætlan er broytt til Edinburg og vónaði Jørgen Holme, at henda nýggja rutan fer at
verða nógv brúkt. Haðani er lætt at koma víðari til onnur pláss í Bretlandi og í útlandinum
annars.

