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-  Vit hava givið okkum eitt á ra t finna tafi serførsm sku. ti tað skal hjálpa pkkum at selja 
Føroyará na stu Travel Mart stevnu í  grønlenJska høvuðsstaflnum Nuuk um eitt ár sigur 
Jan Mortensen.

(irønlcndmgitr hava ís- 
Ijøll íslcndinjMr hava 
(kysarar Mcn hval hava
vit?

Skal fcrAavinnan í cinun 
landi cvdnasl. skulu nakrar 
lortrcytir vcrAa til stai>ar.

Bin fortrcyt cr. at landid 
hcvur okkun scrcyiUcnni. 
sum gcr. at akkurát hctta 
landiO cr wVv isi cnn øll hini 
londini i vcrtVni.

Hctta var cin ho\ u<Vho«V 
skapur hjá Jan Olofscn á 
tcrftavinnustcvnuni íAkur- 
cyri í famu viku.

Jan Olofscn. sum undir- 
vfsir i lcrdav innu á handils- 
skúla i Randcrs. cr høgt 
v irdur í ferAavinnuni i nonV 
urlondum

Hann sigur. at skal lcrrta- 
\mnan i cinum landi eydn- 
ast. skulu nakrar fortrcytir
vcrrta til stadar 

lortrcv tirnar. hann
ncvndi. cru I al fcrdavinn- 
an tckur útgangsstø(V(> i 
lenVimanninum, 2: at fcrrta- 
maiVmn hevur trygd fyri. at 
d> gdin er tann. hann hcvur 
goidið fyri. 3 at hugsað 
v criVir um umhvørv ið. 4 al 
tcrðalandið hcvur nøkur 
creið scrcyðkcnni. 5: sam- 

irv og h uthúgving og 
starvsvenjing.

I samrøðu við Jan Olol- 
scn scinm. koma vit narm 
inn a hansara sjónarmið um 
tcrðavmnu. sum cru racttá- 
liga ahugaverd.

laft er so ymiskt
Mcn vit hava spurt stjoran 

i fcrðaraðnum. Jan Mort- 
cnscn. hvussu varl hann 
hcldur. at hcsar scks for- 
trcyumar cru til staðar i Før- 
oyum.

Hann hcldur. at á summ- 
um økjum cru vit cftirhátar 
cnn A øðrum økjum cni vit 
varl við og á cinstøkum økj- 
um hava vit gingiðundan 

Jan Mortcnscn sigur til 
tað. al taka útgangsstøðið i 
tcrðamanninum. at nú hava 
tørnyingar i nogv støm mun 
cnn fyrr. fingið grciðu á. 
hvør taA cr. sum fcrðast til 
Føroya

Tað cru tilkomin og 
cldn fólk við úthúgving og 
goðari inntøku og børnim 
cru llogin úr rctðrinum 

Tá ið vit vita hctta, ligg- 
ur cismi vtcl hctri fyn al 
hrúka pcngarnar til rrvarkn- 
at>arføring r*tt. og al lcggja 
tcrðatilho(>ini í Føroyum til 
rarttis. hcldur cnn at arhciða 
i hlindum

Hvat kravinum um dygd 
viðvíkur. sigur Jan Mortcn- 
scn, vit hava gingið á odda 
i útnorðn

-  Fyn tvcimum árum loru 
vit at gcva gistingarhúsum 
stjørnur Hctta hava hini 
londini í utnoriVi tikið upp 
síðani í Føroyum hcldur 
hctta arhciðið Iram til cisini 
at umfata útíeróir o a.

Umhvørvið hcldur hann 
cr tmpult al hav a vió at gcra. 
ti tað cr ikki so stórur trup- 
ullciki i Føroyum og tað cr 
ringt at táa fólk al hugsa um 
ein trupullcika. sum ikki cr 
lil staðar

- Mcn cin arheiðshólkur 
hjá tcróavmnuni hcvur gjøn 
xtlanir tyri teir ymsu part- 
amir i Føroyum og í tí álit- 
inum varð dcntur lagdur á. 
hvussu stóran tydning tað 
hcvur at hugsa um um- 
hvørvið frá fyrsla dcgi av. 
samstundis sum hugsað var 
um vøkstur

-  I hcsi økisxtlan cru 
nøkur amhoð og m.a. cr 
xtlanin at laka upp samstarv 
v ió landsskúlatyrisilingina 
um at taka málið upp i cvn- 
isviku i skúlunum og hugs- 
iú> veróur cisini um at gcra 
ctna kapping um Føroya

Jan Muller

Talan cr ikki um eitt nýtt 
starv sum so Hctta starvið 
hevur vcnð røkt av Ingi- 
hjørg Bcrg nú í cina tíð, mcn 
nú hon hevur fingið annað 
arheiði. lýsir Oljufyrisit- 
ingin cftir nýggjum fólki at 
røkja uppgávuna sum full- 
tníi á stovninum.

Martin Hcincscn. leiðari 
á Oljufyrisitingini sigur við 
Sosialin, at nú tað nxrkast 
tí fyrsta úthjóðingarum- 
tarinum á tørnyskum øki og 
nú oljutcløgmi cru vorðin 
rættiliga virkin viðkanning- 
um sinum hcr um leiðir. cru 
krøvini til tann vinnuliga 
partin cisim slørn og hctla 
hcvur fingið Oljufyrisit- 
ingina at dcfinera starvið

rcinastu hygd.
Jan Mortensen hcldurcis- 

mi at vit cru komin vxl á- 
leiðis við saimtarvið innan 
ymsar txttir í lcrðavinnum

- T.d. cru Smyril Linc og 
Tora Tounst gingin saman 
um útfcrðir. Nakað slíkt 
hcvði verið ohugsandi fyri 
hara cinutn an siðani So 
nogv cr hughunVirin hroytt- 
ur.

-  Mcn hval úthúgving 
viðvikur. cru vit aftaliga 
hcldur Jan Mortcnscn. lí vit 
cru so litil og tað cr ringt at 
úthúgva fólk í nvggjari 
vinnu i litlum landi

- Mcn vit hava ukið mál- 
ið upp um at tcy trý londini 
i utnurðri skipa tvri ut- 
húgving í felag.

Leita eftir tí ser- 
førovska
Men Jart Mortensen. hvørji 
serevðkenni hava vit. sum 
kunnu lokka ferðafólk henJ- 
avegin. heldur enn at tey 
fara aðrastuóni ?

Ja. hcr má eg viðganga. 
at vit hava cin trupulleika.

sum fulltrúi meira spccirikl 
cnn áður

Nú vcrður størri dcntur 
lagdur á vinnuliga partin í 
arhciðinum Uppgávurnar 
hjá fulltrúanum vcrða al 
taka sx r av vtnnuligum. út- 
húgvingarligum og øðrum 
samfclagstrø(>iligum spurn- 
ingum í samhandi við út- 
grcinandi arhciði við atlid 
til eina møguliga Iramtiðar 
oljuvinnu og annars at taka 
lut í dagliga arhciðinum á 
stovninum

Martin Hcincscn sigur, at 
hóat at alt cnn cr so nýtt, so 
fcr tram stórur útviklingur. 
soleiðis at tað i dag cr Ixtt- 
ari at dcrincra uppgávumar 
hjá fulltnianum mcira neyvt 
cnn fyri cinum ári síðani.

sigur Jan Mortenscn 
- Nevnir tú ísfjøll. hugsar 
ti bcinanvegin um Grøn- 
land Nevmr nú Geysarar. 
hugsar tú hcinanvcgtn um 
ísland.

Hctta em screyðkcnm 
fyri hesi londini. sum 
Grønlcndingar og íslend- 
ingar ógvuliga miðvíst 
brúka. (á ið teir marknaðar- 
føra sini lond sum ferða- 
lond. Og tað em slík cyð- 
kcnni. sum eitt ferðaland 
má hava.

Mcn hvat fært teg beinan- 
vegin at hugsa um Føroyar. 
spyr hann

Ta(> er einki hcinleiðis. 
sum tx r klokkuna at ringja.

-  Vit hava nngan líka 
greiðan proril, sum sagt 
verður á fcrðavinnumáli

Tað cr ikki tí. her er bxði 
eitt og annað. sum eingin

U tb u g v in g ar av  
a ls tø o m m  ty d n in g i
Hann hcldur tað nevur 
stóran týdning, at vit gera 
okkum greitt, hvørja vitan. 
upplxring og útbúgvingar 
vit hava hrúk fyrí til tcss al 
kunna ganga tcimum stóm 
og nýggju avhjóðingunum 
á møti sum ein framtíðin 
hcvur at bjóða uppá.

Hcr er bxði spumingurin, 
hvat vit ynskja og halda 
okkum kunna gera og eisini. 
hvat oljufeløgini rokna við. 
at vit kunnu takaokkum av.

Nettup í sambandi við 
eina útbj(>ðingarrundu, har 
tað frá føroyskari siðu skulu 
setast ymsar treytir til 
arheiði og tænastur í Før- 
oyum, er tað av stórum 
týdningi. at vit gera okkum

annar hcvur. Vit hava bara 
ikki valt tað út. sum skal 
verða okkara búmcrki sum 
lerðaland. sigur stjórin á 
Ferðaráðnum

Jan Mortsnen sigur. at 
hettaerein spumingur. sum 
tcy hugsa nógv um á tcrð- 
aráðnum

-  Vit leita eftir hesum før- 
oyska screyðkcnninum. 
sum skal lokka ferðafólk 
higar, sigur hann.

-  Áðrenn næsta Travel 
Mart stevnan verður í Grøn- 
landi komandi ár. skal pro- 
lilur Føroya sum terðaland 
verða túnnin og tað skal 
vcrða greitt. hvussu vit skul- 
u brúka hann. sigur Jan 
Mortcnsen

Stoddin er styrkin
Vil spurdu eisini Jan O- 

lofsen, hvat hann hclt. at

greitt. hvat vit vilja og 
kunna. Hetta eru spurn- 
mgar. sum nýggi fulltrúin á 
Oljufyrisitingini náttúrliga 
kemur at arbeiða við. Tvs. 
hvussu kobla vit føroyska 
partin í sambandi við at 
veita txnastur og vørur um- 
framt arbeiði saman við 
teimum loyvunum, sum 
skulu gevast oljufeløgun- 
um.

Her er tað so ikki bert ein 
spumingur. um hvat vit vilja 
og ynskja. men taðcr eisini 
ein spurningur um. hvat 
oljufeløgtni hava at bjóða 
og hvat tey krevja.

í lýsingini av starvinum 
verður sagt, at umsøkjarar. 
sum haa samfclagsliga. hú- 
skaparliga clla liknandi út- 
búgving frá hægri læru-

okkara sereyðkenni. okkara 
profilur er

-  Tað er ikki mín uppgáva 
at fortelja føroyingum. hvat 
teir hava at bjoða tcrðalólki

-  Men eitt. sum skilir 
Førovar frá hinum báðum 
londunum í útnorðrí, og 
londum flcst, taðerstøddin.

-  Skalt tú siggja mein enn 
ein litlan part av Grønlandi, 
tekur tað langa tíð Tað er 
eisim langt at ferðast í ís- 
landi Men íFørovum kanst 
tú ferðxst úr emum enda í 
landinum i annan uppá 
nakrar fáar timar. Tvs. at 
ferðamaðurin kann síggja 
alt landið uppá stutta tíð

-  Hesin nærlciki kann ik- 
ki annað enn vcrða ein stór 
styrki hjá Føroyum sum 
terðalandi. sigur Jan Olot- 
sen.

Ingibjørg Berg. sum hevur 
røkt starvid sum fulltrúi á 
Oljufy risitingini. fer  í  
annafl starv I. oktoher. Tí 
verður søkt eftir øðrum 
fólki.

stovni hava fyrimun. Somu- 
leiðis tey, sum hava innlú í 
og áhuga fyri vinnulívs- og 
ella útbúgvingarligum 
spumingum men sum eisini 
hava artieiðsroyndir innan 
fyrisiting og duga væl før- 
oyskt og enskt mál 

Feistin at søkja starvið er 
23. scptember.

M artin Heinesen, leiðari á Oljufyrisitingini:

Leggja størri dent á 
vinnuliga partin
Tíðin er komin hartil, at tað má hugsast meira um tann vinnuliga partin í  
sambandi við eitt komandi útbjóðingarumfari til leiting eftir olju og gassi á 
føroyskum øki. Tí leggur Oljufyrisitingin eisini stør ri dent á henda partin, nú 
hon lýsir eftir einum fulltrúa at arbeiða á Oljufyrisitingini


