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Japanar fylgja væl við
oljutilgongdini í Føroyum

Sendiharrin hitti eisini umboð fyri SNG, sum í fleiri ár hevur
útflutt fiskavørur til Japans
Mynd Jan Müller

Japanski sendiharrin og 1. Skrivarin her saman við góðum fólkum á Merlot í Havn
Mynd Jan Müller

Steðgað varð eisini í Norðurlandahúsinum, har ein blíð og
fryntlig Helga Hjørvar tók ímóti.
Mynd Jan Müller

SENDIHARRAVITJAN
Jan Müller
– Føroyingar eru vælkomnir til Japan at finna nýggjar marknaðir fyri vørum
sínum. Løgmaður skal eisini vera vælkomin, um
hann heldur slíka vitjan
kunna gagna samvinnuni
millum bæði londini. Hetta
sigur Gotaro Ogawa,
japanski sendiharrin í Danmark, sum nú um dagarnar
vitjaði í Føroyum. Undir
vitjanini nýtti sendiharrin
høvi til at hitta Jóannes
Eidesgaard,
løgmann,
Bjarna Djurholm og Bjørn
Kalsø landsstýrismenn umframt umboð fyri vinnulívið og mentanarstovnar.

Ferðamál
Hetta er fyrsta vitjan hans-

ara her á landi og helst tann
seinasta eisini, tá hugsað
verður um, at hann skjótt
vegna aldur skal gevast í
hesi tænastu. Ogawa hevur
áður verið sendiharri í
Kambodia og aðalkonsul í
Hawai. Hann sær nógvar
møguleikar fyri víðakaðum
samstarvi við Føroyar, eitt
nú heldur hann, at Føroyar
kunnu gerast eitt framtíðar
ferðamál hjá japonskum
ferðafólki. Heimafturkomin fer hann at gera nógv
burtur úr vitjanini í Føroyum á heimasíðuni hjá
sendistovuni á internetinum. Tað skuldi so aftur
kunnað kveikt áhugan hjá
mongum japanarum fyri at
leita sær henda vegin. –
Føroyar eru ikki so kendar í
Japan, so tit eiga eisini at
gera nakað fyri at kunna
um tykkara land, og eg skal
so eisini gera mítt heimaarbeiði á heimasíðuni fyri
at kunna um hetta vakra
landið og tað fryntliga fólkið er býr.
Men tað er ikki minst
samstarv á fiskivinnuøkinum hann hugsar um. Sum
er selja føroyingar nógvar
fiskavørur til Japans og
Ogawa heldur, at vilja
føroyingar menna hetta
samstarv, so eigur tað eisini
at vera møguligt. – Um tit
leggja tykkum eftir nágreiniliga at kanna fjølbroytta og hungrandi
japanska marknaðin, so
ivist eg ikki í, at tað ber til
at finna nýggjar røkur fyri
nýggjum fiskasløgum og –
vørum.

Fylgja oljutilgongd í
Føroyum

Ungir føroyingar
vælkomnir til Japan

Ein framtíðar samvinna
snýr seg tó ikki bara um
ferðavinnu og fisk. Tað
kann einsvæl koma at
snúgva seg um íløgur í eina
føroyska oljuvinnu. Herfyri
var umboðsmaður fyri
japonsku oljufyritøkuna
Idemitsu á oljuráðstevnu í
Føroyum. Tá segði hann, at
fyritøkan longu var partur
av einum framleiðandi
oljufelti, Snorre, í norska
partinum av Norðsjónum
og hevði skrivstovu í
Noregi. Orsøkin til at hann
var komin á oljuráðstevnu í
Føroyum var tann, at japanar meta møguleikarnar fyri
at gera oljufund við Føroyar vera stórar, eitt nú tí at
jarðfrøðiligu viðurskiftini
eru til steðar fyri, at olja
kann liggja í undirgrundini.
Sendiharrin er vorðin
kunnaður um oljutilgongdina og eina komandi útbjóðing.
Japanski sendiharrin sigur við Sosialin, at land
hansara er sera bundið av
oljuni í Miðeystri, og tí
leita teir eisini eftir øðrum
oljulondum at keypa olju
frá. Í hesum sambandi er
landið og tess fyritøkur eisini sinnað til at gera íløgur í
oljuframleiðslu í øðrum
londum og heldur sendiharrin tað ikki vera óhugsandi, at japanskar fyritøkur
ein dag í framtíðini, tá og
um olja verður funnin við
Føroyar, fara at gera íløgur
í framleiðslu her.

Undir vitjanini eydnaðist
tað eisini sendiharranum at
hitta ein føroying, sum nú
leggur sær leiðina til Japan
at lesa. – Eg vóni, at tað eru
fleiri ung í Føroyum, sum
vilja fara henda vegin.
Japanska stjórnin hevur
eisini møguleiki fyri at lata
ungum føroyingum stuðul
og pláss til víðari lesnað.
Undir vitjanini varð
sjálvandi eisini tosað um
hvalamálið, har føroyingar
og japanar í mongum eru í
sama báti. Høvi varð so
eisini hjá sendiharranum at
eta grind og spik.
– Hetta hevur verið ein
sera upplýsandi túrur. Eg
helt, at Føroyar lógu alt ov

langt burturi, tá hugsað
verður um at fáa samstarv í
lag. Men nú skilji eg, at
hetta er ikki nakar trupulleiki. Japanski sendiharrin
var annars sera hugtikin av
tí stóra áhuganum, sum
løgmaður vísti einum víðkaðum samstarvi við Japan.
Sendiharrin hitti so eisini
føroysk
umboð
fyri
japanskar vørur, t.d. heilsølur, ið hava beinleiðis
umboð úr Japan. Eitt nú
støkk hann inn á gólvið hjá
ADC-heilsøluni í Havn,
sum nú í fleiri ár hevur selt
japanskar handskar á føroyska marknaðinum. Seinasta steðgurin undir vitjanini var í Norðurlandahúsinum, har sendiharrin
hittu Helgu Hjørvar, stjóra.
Hóast Japan er fjarskotið

land, so varð eisini høvi hjá
føroyingum, ið hittu sendiharran, at hoyra um støðuna Japan er í í dag. Her
ikki minst tí hættisligu
støðu, sum hevur tikið seg
upp í grannalagnum, har
Norðurkorea gerst ein
støðugt størri hóttan móti
ikki bert Suðurkorea og
USA, men serstakliga móti
Japan.
Við í ferðalagnum var
eisini 1. skrivarin á japonsku sendistovuni í
Keypmannahavn,Hajime
Matsumura. Sjálvur ferðaðist hann saman við familjuni í Føroyum í fjør. Hann
kom við nýggju Norrønu
og vitjaði so ymsa staðni í
landinum.

Steðgað varð eisini hjá ADC-heilsøluni í Havn, sum er umboð fyri japanskar handskar í
Føroyum. Her hitti sendiharrin tey bæði føroysku umboðini
Mynd Jan Müller
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– Japan er sera heft at
innflutningi av olju úr
Miðeystri. Vit fylgja tí
væl við leiting eftir olju
aðrastaðni í heiminum,
eitt nú við Føroyar.
Verður nógv olja funnin
her og framleiðsla fer í
gongd, er ikki óhugsandi, at eisini japanskar
fyritøkur vilja gera
íløgur í Føroyum sigur
japanski sendiharrin í
Danmark, sum júst
hevur vitjað. Hann sær
eisini fyri sær nógvar
aðrar samstarvsmøguleikar
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