Jákup Sverri Kass, stjóri í Vága Floghavn, tekur ímóti bretska Skotlandsráðharranum, Alistair Carmichael. Mynd Jan
Müller/oljan.fo

Bretskur ráðharri ovfarin
av floghavnini í Vágum
Jan Müller
15.03.2015 - 18:30

Oljan.fo

Boðskapurin, sum stjórin í Vága Floghavn, hevði at bera fram fyri bretska
Skotlandsráðharranum, ið vitjaði flogvøllin í farnu viku, varð púra greiður og hevði ein
týðuligan brodd. Síðani flogvøllurin er vorðin longdur og nýggjur terminalur bygdur, eru
Føroyar komnar nærri umheiminum, og umheimurin er komin nærri Føroyum. Og hesa
sannroynd eiga eitt nú bretar og skotar at gera sær dælt av.
Við hesi staðfesting ynskti stjórin í Vága Floghavn, Jákup Sverri Kass, at bjóða Føroyar
fram. Politikarar og vinnulívsfólk hjá grannanum fyri sunnan eru vælkomin at vera við til
at byggja loftvegis brýr millum meginlandið og Føroyar.
Alistair Carmichael varð eyðsæð rættiliga ovfarin av, at eitt lítið oyggjaland sum Føroyar
hevur megnað at gera íløgur í eina størri og betri floghavn, sum víðkar munandi um

møguleikarnar at flúgva út í heim men sum eisini gevur útlendskum flogfeløgum
møguleika at brúka flogvøllin í Vágum í nógv størri mun enn higartil. Størri flogfør kunnu
nú lenda har og tað eisini við størri týttleika, nú vøllurin er útgjørdur við tí mest
framkomnu útgerðini.
Eftir sjálvur at hava verið ferð kring oynna við tyrlu og sæð umstøðurnar úr erva, helt
ráðharran, at eitt lítið oyggjasamfelag sum tað føroyska kann vera stolt av at hava ein so
nútímans flogvøll.
Hann tók við sær av fundinum við flogvallarstjóran eina áheitan um at gera sítt til at
menna sambandið millum Føroyar og Skotland. Í hesum sambandi fegnaðist Alistair
Carmichael um, at Atlantic Airways í næstum fer undir eina spildurnýggja rutu til
Edinburg.
“Vónandi fer hon at bera ávøkstur og menna sambond og samstarv millum londini –
soleiðis at føroyingar fara at ferðast í Stórabretlandi, og at íbúgvar í okkara landi fara at
síggja Føroyar sum eitt gott ferðapláss. Og vónandi fer henda farleið at knýta bæði
mentanarlig- og vinnulig bond.”

