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Hann kallar seg Føroyavin og sigur seg hava havt nógvar góðar og gevandi løtur saman við 

føroyingum. Hann er íslendingur og eitur Orri Vigfússon og er serstakliga kendur fyri sítt 

áhaldandi arbeiði fyri at friða laksastovnarnar í Norðuratlantshavi. Hann var fyrstu ferð í 

Føroyum í 1969 og hevur síðani vitjað eina og tvær ferðir um árið umframt at taka ímóti 

føroyingum, sum javnan koma til Íslands. Eisini hevur hann verið millum teirra, sum hava 

stuðlað uppundir samstarvið millum Íslandi og Føroyar. Hvørja ferð føroyingar hava havt 

brúk fyri eini hjálpandi hond ella rødd í Ìslandi, hevur Orri gingið á odda. Og sum 

umhvørvisverndarmaður um ein háls var hann sjálvsagt at síggja millum mongu áhoyrarnar 

á arktisku ráðstevnuni í Reykjavík nú um dagarnar. 

“Tað er gott at síggja tykkum føroyingar á eini so týðandi ráðstevnu sum Arctic Circle. Tað 

hevur týdning, at vit hvør sær og í felag verja Arktis og stuðla upp undir øll tiltøk, sum kunnu 

vera við til at varðveita umhvørvið óskalað og at troyta tilfeingið á ein burðardyggan hátt. Eg 

haldi, at vit, sum her búleikast, skulu halda fram við at ganga á odda og vera eitt gott 

fyridømi fyri restina av heiminum.” 

Orri Vigfússon, sum er kendur fyri ongantíð at gevast at stríðast fyri sínum málum, og sum 

fyri tað mesta snúgva seg um skynsamt brúk av tilfeinginum og eina ódálkaða náttúru, sær 

fegin, at samvinnan millum Ísland og Føroyar verður víðkað. Hann heldur, at flogsambandið 

millum londini kundi verið økt til tríggjar ferðir um vikuna heldur enn tær tvær ferðirnar, sum 

talan er um í dag. 

Orri Vigfússon heldur, at føroyingar og íslendingar bæði mentanarliga og vinnuliga hava so 

nógv til felags, at tað er náttúrligt og rætt at knýta enn tættari bond ikki minst sæð frá einum 

arktiskum sjónarvinkuli. 

Sjálvur minnast hann so væl fyrstu ferð hann hevði sambandi við føroyingar: 

“Eg komi sjálvur úr Siglufjørðinum fyri norðan, og eg minnist, tá føroyskir fiskimenn komu til 

Íslands við sínum fiskiførum fyrst í 50-unum. Hvønn sunnudag komu teir í land í 



Siglufjørðinum, og vit fingu gott vinarlag. Tað var fyrstu ferð eg kom at kenna føroyingar og 

er hetta vorðið til eitt samstarv fyri lívið, nakað eg eri ómetaliga glaður fyri. 

Orry Vigfússon heldur, at Hoyvíkarsáttmálin millum Ísland og Føroyar eigur at verða tikin 

uppaftur til samráðing og broyttur soleiðis, at hann veruliga fer at gagna føroyskum 

áhugamálum eisini. Hetta eigur at verða gjørt næstu árini. 

Nú bondini millum Ísland og Føroyar eru so tøtt, saknar Orri eitt størri samstarv við 

Grønland eisini. Hann viðgongur, at hetta tíanverri er ikki nóg gott í dag. 

“Vit eru ikki limir í ES, og vit megna at troyta okkara egna tilfeingi og má tað gerast 

burðardygt. Vit mugu sum okkum sum mál at fáa sum mest burtur úr okkara fiskatilfeingi og 

tað kann m.a. gerast við størri samstarvi. 

Føroyar, Ísland og Grønland eru eitt tað ríkasta økið í heiminum við náttúrugivnum tilfeingi. 

Eg vóni vit kunnu menna samstarvið á ein burðardyggan hátt. Og til tess hava vit brúk fyri 

dugnaligum fólkum.” 

 

 
Orri Vigfússon hittir umboð fyri SEV. 
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