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Setanarrøða løgmans til tiltakið ”Nordisk Kystkultur Festival í 

Vági tann 8.juli 2016. 

God aften alle sammen! 

Hjertelig velkommen til Færøerne og til Vágur og til dette års Nordisk 

Kystkultur Festival! 

Historisk kystkultur er en vigtig ressource i nutiden. Et forbindelsesled 

mellem fortid og nutid.  

Færøerne er en kystnation, hvor store deler av befolkningen op 

gennem historien har hentet sit indtægtsgrundlag fra næringer knyttet 

til søen og kysten.  

I denne weekend bliver vi taget på en rejse, hvor vi retter søgelyset 

mod betydningen, som søfart, fiskeri og kystnæringer har haft for 

bosætning og økonomisk, social og kulturel udvikling.  

Nordisk Kystkultur Festival bidrager i høj grad til større kundskab, 

interesse og engagement for kystens kulturminder og kulturhistorie, 

både ved vedligehold og brug av ældre båttyper og ved brug av andet 

materiel knyttet til vår kystkultur. 
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Kære Festivaldeltagere 

Jeg kan sige det ganske enkelt: Havet er vores livsgrundlag.  

For os midt i Nordatlanten er et rent havmiljø og brug af havets 

levende ressourcer to sider af samme sag – vi kan ikke snakke om det 

ene uden at snakke om det andet. Det er dette, som ligger i begrebet 

bæredygtig udvikling.  

Dette syn deler vi med vores nærmeste nordatlantiske naboer. Dette 

syn deler vi også med jer i netværket Nordisk Kystkultur, som arbejder 

for at værne om kystmiljøet.  
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Vi nordiske atlantiske nationer har – som kystfolk – en bred 

berøringsflade med, og nært forhold til, andre kystnationer og 

kystsamfund i Nordatlanten, som Skotland og øerne, Irland og 

samfundene langs Canadas nordatlantisk kyst.   

Optimal udnyttelse af havets ressourcer og værn af disse ressourcer 

og deres miljø er ikke selvmodsigende – det er livsnødvendigt – og det 

er den store udfordring vi har i dag som fiskeri– og fangstnationer i 

Nordatlanten.  

 

Andre deler af Norden har også et ansvar for at forstå, at det ville være 

uansvarligt, ikke at benytte på en varsom og bæredygtig måde alle dele 

af havets rige økosystem til gavn for både nutiden og fremtiden.  
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Vi har et fælles ansvar for at gøre verden opmærksom på, at Nord 

Atlanten er meget mere end et stort blåt areal, der tager 5 timer at 

krydse med fly på vej fra Europa til Nord Amerika. Nord Atlanten er 

et livsgrundlag og et vigtigt centrum for mennesker og kulturer – en 

nordisk merværdi som Norden har fælles med sine naboer i vest. 

 

Kære Festivaldeltagere 

Dette er sjette gang, at Nordisk Kystkultur Festival finder sted. Og for 

første gang bliver den afholdt på Færøerne. Stort ros til arrangørerne 

for at have sat et meget spændende og mangfoldigt program sammen 

med alt fra færøsk dans, gode madoplevelser, filmvisning, 

gudstjeneste, fællessang, historiske vandreture, spændende 

forelæsninger, musik og diverse udstillinger. 

 

Jeg er sikker på, at I får nogle spændendende dage sammen. Med disse 

ord erklærer jeg hermed Nordisk Kystkultur Festival – officielt -  som 

åben.  

Tak! 

 


