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Síðani avgjørt varð at seta føroyska kvinnu við drúgvum royndum frá svensku ferðavinnuni
at standa á odda fyri ferðavinnuni her á landi, og at seta fleiri pengar av á fíggjarlógini til
marknaðarføring av Føroyum sum ferðamannaland, hevur gingið stútt framá í hesi vinnuni.
Henda nýskapan og nýbyrjan hevur av álvara verið við til at sera Føroyar á
ferðavinnuheimskortið. Vit mugu tí sanna, at einki kemur av sær sjálvum. Tað skulu bæði
pengar og tey røttu fólkini til fyri at skapa vøkstur – fyri at gera ferðavinnuna til tað
nýggja búskaparliga beinið í Føroyum.
Við boðskapinum um, at “allir føroyingar eru ella kunnu vera ambassadørar fyri okkara
land” hevur nýggi ferðavinnustjórin skapt eitt nýtt hugtak, ið vit øll kunnu taka til okkum
og gera til veruleika. Og her koma ikki minst okkara okkara livandi tónleikarar inn í
myndina. Føroyskur tónleikur hevur ferð eftir ferð prógvað, at hann kann kanska betur
enn nakað annað vera við til at lata dyrnar upp fyri forvitnum og áhugaðum ferðafólkum.

Og so varð eisini í nýggju konserthøllini í býnum Fosnavåg í Noregi í vikuni, tá Statoil
Føroyar hevði boðið føroyskum vinnulívsfólki og umboðum fyri stovnar saman við norskum
gestum til eina hugnaløtu. Norðmenn, sum í støðugt vaksandi tali, velja at vitja Føroyar,
høvdu hetta kvøldið høvi til at hoyra okkara frægu tónlistafólk, Niclas og Lenu og Eivør
spæla og syngja. Eftir hesa løtuna nýtti stjórin í Visit Faroes, Guðrið Højgaard, høvi til at
greiða norsku gestunum frá um Føroyar.
Tað er greitt, at við at brúka føroyskar tónleikarar sum ambassadørar, tá farið verður í
onnur lond, so er tað við til at rudda slóð fyri eini føroyskari ferðavinnu. Tiltakið, sum
Statoil her tók stig til, er eitt gott dømi í so máta.
Eftir døgurðan og undirhaldið helt onkur norðmaður fyri, at tíðin er komin til at fáa
Norrønu at seta kós móti Noregi aftur.

