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Magni Arge -  Eiga at menna oljusamstarvið við Grønland

Næstu ferð oljamessa verður hildin í eitt nú Aberdeen eiga føroyingar og 

grønlendingar at liggja lið um lið, soleiðis at fólk, ið vitja, síggja okkum sum 

part av Norðuratlantshavi og Arktis heldur stjórin í Oljuvinnufelagnum Magni 

Arge, sum eisini sær fram til størri samstarv millum londini á oljuøkinum í 

framtíðini. Upplagt við samarbeiði Millum luttakararnar á oljumessuni í 

Aberdeen herfyri var eisini stjórin í Oljuvinnufelagnum, Magne Arge. Hann 

nýtti høvi til at vitja grønlendska básin og har hitta bæði formannin og stjóran 

í grønlendska arbeiðsgevarafelagnum. Teir høvdu nógv at tosa um, eitt nú 

komandi samvinnuna millum londini bæði, nú oljuboringar eru á skránni í 

báðum londum. Magne Arge, sum hevur verið formaður í Oljuvinnufelagnum 

í mong ár og sum stjóri í Atlantic Airways, hevur verið ein av 

høvuðsveitarunum til oljufeløgini, ið hava borað brunnar á landgrunninum, 

sigur við oljan.fo, at Oljuvinnufelagið í framtíðini fer at taka ítøkilig stig til 

samstarv við grønlendingar. Vit hava tosað um at fáa eina vitjan í lag av 

føroyskum vinnulívsfólki til Grønlands og sum arbeiðsgevarafelagið ynskir at 

vera við til at fyriskipa og stuðlað bæði av Grønlandsbankanum og 

BankNordik. Hon snýr seg um at fáa eitt betri samskifti í lag millum føroyskar 

og grønlendskar fyritøkur og taka pulsin uppá tað virksemi, sum er í báðum 

londunum og vita, hvørjir møguleikar eru fyri at fáa eitt samstarv millum 

føroyskar og grønlendskar fyritøkur. Tað eru so nógv viðurskifti, sum eru 

meinlík í Føroyum og Grønlandi, har til ber at samstarva. Vit eru partur av 

sama ríkisfelagsskapi og hava eisini brúk fyri at fáa meira arbeiði, nú okkara 

samfeløg eru so smá, og her kemur olju- og frálandavinnan inn sum ein heilt 

náttúrligur partur. Grønlendingar eru inni í eini tilgongd á oljuøkinum, sum er 

umleið 10 ár eftir okkum. Eg haldi teir hyggja nógv eftir, hvussu vit hava borið 

okkum at til tess at fáa meira innihald í teirra veitan av tænastum til 

oljuvinnuna. Frá fiski til olju Tað er tí so upplagt, sigur Magni Arge víðari, at 

vit royna at fáa økt samstarv í lag við grønlendskar fyritøkur, ið vit gjøgnum 

seinastu mongu árini longu hava havt eitt ávíst samstarv við. Tað hevði verið 

hugaligt, um tað samstarv, sum hevur verið á fiskivinnuøkinum, eisini kundi 

verið útbygt til at fevna um veitingar til oljuvinnuna sigur formaðurin í 

Oljuvinnufelagnum, ið er ein undirfelagskapur í Arbeiðsgevarafelagnum, ið 

sertakliga miðjar móti at fáa uppgávur í sambandi við oljutilgongdina. Hann 

sær eisini aðrar samstarvsmøguleikar, eitt nú at føroyingar og grønlendingar 

kunnu skipa fyri luttøku á oljumessum saman, soleiðis at næstu ferð vit 

luttaka á oljumessu í Aberdeen, tá verða Føroyar og Grønland at liggja lið um 

lið, soleiðis at tá fólk koma at vitja, so er tað Norðuratlantshavið og tað 

arktiska økið tey koma at vitja og ikki bara Føroyar og Grønland. 

Myndatekstur -  Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum her saman við 

stjóranum og formanninum í grønlendska arbeiðsgevarafelagnum á 

grønlendska básinum á oljumessuni í Skotlandi herfyri. Mynd oljan.fo/Jan 

Müller
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