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Beri ikki ótta fyri vánaligum tíðum
Eg beri ikki ótta fyri vánaligum tíðum, tí vit hava so nógvar møguleikar t.d.
fiskiríkidømi, alingina, framleiðsluvirki av ymsum slag, offshore vinnuna og
vónandi eisini oljuframleiðslu ein dag og til seinast men ikki minst er tað
umráðandi fyri okkum, at vit hava vælútbúgvin og initiativrík fólk í Føroyum,
so vit skulu nokk klára okkum, segði Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og
oljumálum, tá hann tók ímóti nýggju Saeborg herfyri. Virkishugur og initiativ
Johan Dahl segði m.a - Nakað, sum ger tað bæði hugaligt og spennandi at
vera ráðharri á vinnuøkinum er at hava møguleika at vera saman við tykkum
og halda røðu fyri Supply Service og fólkunum, sum standa aftanfyri hesa
fyritøku. Fleiri av fólkunum, sum mynda felagið, hava sínar røtur í fiskivinnuni
og eru síðani farin í supplyvinnuna eisini. Tað hevur ómetaliga stóran týdning
fyri eitt land at hava fólk við slíkum virkishugi og initiativi, og tað hevur
avgerandi týdning, at tað finnast góðir og stabilir karmar, sum hesi fólk kunnu
virka undir. Vit hava frá landsstýrisins síðu lagt okkum eftir at skapa góðar
karmar fyri at menna føroyska sjóvinnu, soleiðis at hon framhaldandi kann
vera ein av okkara mest týðandi vinnugreinum, og møguleikarnir eru avgjørt
til steðar við øllum teimum dugnaligu sjómonnunum vit hava í Føroyum. Vit
eru tí sera fegin um og errin av hesum nýggja skipi, sum er við at vaksa um
føroyska flotan. Hetta er eitt einastandandi skip innan supplyvinnuna og
hóskar eisini sera væl til okkara visión um, at føroyska skipaskrásetingin skal
vera ein dygdargóð skráseting. Samstarv við norðmenn Tað sermerkir Supply
Service, at tit hava megnað at fingið í lag samstarv við dugnalig vinnulívsfólk í
Noregi sum eitt nú Per Sævik. Eg ivist ikki í, at tað fylgja nógvir fyrimunir við
slíkum samstarvi, tá tað snýr seg um vitan innan júst hetta vinnuøkið, sum er
lutvíst nýtt fyri okkum føroyingar, eins og aðrir fyrimunir so sum tøkni, vitan
um marknaðin og atgongd til kapital. Hetta samsvarar eisini væl við okkara
ætlanir og tankar við Invest.fo, sum snúgva seg um at fáa útlendingar at gera
íløgur í Føroyum. Sjálvt um konjunkturarnir ikki eru teir bestu í løtuni ivist eg
onga løtu í, at tit hava tikið hædd fyri hesum, og at tit fara at fáa hetta at
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bera til. Landsstýrismaðurin segði seg annars ikki vera so óttafullan fyri
vánaligum tíðum, tí vit hava so nógvar møguleikar t.d. fiskiríkidømi, alingina,
framleiðsluvirki av ymsum slag, offshore vinnuna og vónandi eisini
oljuframleiðslu ein dag og til seinast men ikki minst er tað umráðandi fyri
okkum, at vit hava vælútbúgvin og initiativrík fólk í Føroyum, so vit skulu nokk
klára okkum segði hann og helt fram - Við til at skapa álit Vit hava sum heild
kent stóran vælvilja frá tykkara síðu, og tit eru altíð tilreiðar at vísa tykkara
reiðarí fram fyri útlendskum gestum, og hetta er við til at skapa álit um hesa
vinnuna og Føroyar sum heild. Virksemið hjá Saeborg í offshorevinnuni fer at
hava stóran týdning fyri okkara samfelag og fer eisini at draga fremmandan
valuta henda vegin. Tit gera Føroyar og føroyskt know how kend í hesi vinnu
og tess netverki. Umborð á Saeborg er føroysk manning og harvið eru tit við
til at byggja upp eina ekspertisu, sum onnur virki eisini fáa ágóðan av. Eg veit,
at feløg sum Vikmar, Satelitt, Føroya Tele, Tele Nema, Telduútgerð og KBI
hava latið vørur og tænastur til skipið. Tit arbeiða framvegis í fiskivinnuni, og
eg veit, at tit framvegis hava eyguni opin fyri møguleikum har. Eins og tit eru
góðir ambassadørar, tá talan er um offshorevinnuna, eru tit ikki minni góðir
ambassadørar, tá talan er um føroyska fiskivinnu, sum tað løgdu vit eisini til
merkis, tá tit vóru umboðaðir á fundi í Noregi herfyri viðvíkjandi makrelinum.
Tað má hava kenst sum hjá Dánjali í leyvsins holu í síni tíð, tað krevur sín
mann, dirvi og trúgv uppá eina góða framtið, og tað hava tit so sanniliga eisini
víst við tykkara stóra vágafýsni innan offshore-vinnuna, segði Johan Dahl.
Mynd - Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og oljumálum á brúnni á nýggju
Saeborg. (Mynd oljan.fo/Jan Müller) Johan Dahl - "Fleiri av fólkunum, sum
mynda felagið, hava sínar røtur í fiskivinnuni og eru síðani farin í
supplyvinnuna eisini"

