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Í vikuni vitjaðu 50 føroyingar umboðandi fiskivinnu, frálandsvinnu og ymsar myndugleikar
Fosnavåg í Noregi fyri at fáa íblástur frá vinnulívi og myndugleikum. Statoil Føroyar, sum
hevur staðið fyri nærum helvtini av øllum leitiboringum í Føroyum, skipaði fyri vitjanini.
Norskar røtur
Føroyar hava røtur í Noregi, sum ganga meira enn 1000 ár aftur. Og hóast vit seinni
gjørdust partur av danska ríkinum, so hava vit varðveitt og eisini ment sambondini til
okkara norsku ættfrændir og grannar. Hetta sæst aftur á mongum økjum eitt nú í
samstarvinum innan fiskivinnuna, har vit í mongum hava troytt somu høv og farvøtn.
Føroyingar hava verið við til fyrst at manna norska fiskiflotan og seinni eisini teirra
frálandsflota. Eisini norsk fiskifør hava javnan vitjað á okkara leiðum og sett sín dám á

nærumhvørvið her. Vit hava eisini gjøgnum tíðirnar fingið góðan íblástur frá norðmonnum,
umframt at norskir reiðarar hava sett pengar í menning av parti av føroyska
frálandsflotanum.
Statoil stig til vitjan
Seinastu 20 árini hevur risastóra norska oljufelagið Statoil sett sín dám á menningina her á
landi. Felagið hevur brúkt fleiri milliardir kr. til oljuleiting á føroyska landgrunninum og
eigur sín leiklut í tí menning og virksemi, sum hevur verið innan føroysku olju- og
frálandsvinnuna.
Statoil hevur verið virkið innan oljuleiting í Føroyum síðani seinnu helvt at 1990’unum.
Tað hevur verið fyristøðufelag fyri 7 loyvi og hevur borað 4 leitibrunnar.
Statoil sigur seg leggja seg eftir at virka fyri menning har, sum felagið arbeiðir kring
heimin, og soleiðis hevur eisini verið í Føroyum. ´
Fosnavåg líkist Føroyum
Sum ein liður í hesum arbeiðinum skipaði Statoil nú um dagarnar fyri einum túri til norska
býin Fosnavåg, sum liggur umleið 2 tímar uttanfyri Ålesund. Hetta umráðið líkist Føroyum
á fleiri økjum. Tað hevur t.d. altíð livað av havinum. Í sambandi við norsku oljuvinnuna
seinastu 50 árini, hevur Fosnavåg og økið rundanum ment seg munandi, til í dag at hava
fleiri av stóru reiðaríunum innan oljuvinnuna í Noregi. Vinnan hevur samstundis hildið fast
í einum parti av siðbundnu fiskivinnuni, eins og nýggjar leiðir hava verið royndar.
Samband hevur verið millum vinnuna í hesum øki og føroyskar fyritøkur og einstaklingar í
mong ár. Eitt nú hevur ein av ígongdsetarunum og oddamonnunum aftanfyri menningina
av hesum partinum av Noregi, Per Sævig, nú í nøkur ár verið ein týðandi partur av
menningini av føroyska frálandsreiðaríinum, Skansi Offshore.
Samstarv og sambond
Málið við eini vitjan í Fosnavåg er tí júst at menna og skapa sambond, finna íblástur og at
geva íblástur. Við úr Føroyum vórðu bodnir myndugleikar og veitarar til oljuvinnuna
umframt umboð fyri útbúgving og fyri fiskivinnuna.
Á skránni fyri ferðina vóru fyrilestrar og vitjanir frá kommununi,frá Nordea, frá
áhugabólkum og frá vinnulívinum við áhugamálum í bæði fiskivinnuni, í frálandsvinnuni,
innan skipabygging v.m. t.d.Havila Shipping,Olympic Shipping,Havyard Design. Vitjað varð
eisini á Runde Miljøsenter, sum fæst við gransking.
Við á ferðini vóru eisini nakrir kendir føroyskir sangfuglar, Niclas og Lena og Eivør. Tey
sungu til ein døgurða fyri umboðum fyri norsk vinnufeløg, kommununi og øðrum við. Eisini
varð borðreitt við forkunnugum føroyskum mati. Somuleiðis nýtti stjórin fyri Visit Faroes
høvi til at marknaðarføra Føroyar sum ferðamannaland.

Hóast tað ikki eydnaðist at fáa politikarar við til Noregs, nú valið varð útskrivað, so nýtti
ein fyrrverandi politikari og ráðharri, Eyðun Elttør, fyrsti føroyski oljumálaráðharrin, høvi
til at taka av innbjóðingini og setti hann sín dám á ferðina við at m.a. at greiða frá
føroysku oljutilgongdini.
Oljan.fo fer komandi tíðina at hava greinar frá túrinum.

