
 

Borgarstjórin í Aberdeen, George Adam, vitjar føroyska básin, har Jógvan Arge, varaborgarstjóri í Tórshavnar 
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Aberdeen 10. september. Føroyar munnu vera millum minstu tjóðirnar, sum í hesum 

døgum luttaka á altjóða oljumessuni í Aberdeen, “Offshore Europe 2015”. Hóast Føroyar 

enn ikki bera heitið oljutjóð, nú einki lønandi oljufund er gjørt, so kunnu Føroyar kortini 

breggja sær av at hava bygt upp ein rættiliga umfevnandi oljuídnað við umleið 1000 til 

1500 fólkum í arbeiði. 

Henda sannroynd mundi eisini vera ein orsøkin til, at borgarstjórin í europeiska 

oljuhøvuðsstaðnum, Aberdeen,  Lord Provost, sum hann verður nevndur her, George 

Adam, valdi at leggja leiðina til føroyska landabásin, sum er ein av hundraðtals 

framsýnarum á oljumessuni. 



8 føroyskar fyritøkur, kommunur og havnir eru við í Aberdeen, og hava umleið 20 umboð 

fyri hesar luttakararnar valt at vera hjástødd á oljumessuni, har roknað er við meira enn 

100.000 vitjandi komandi dagarnar. 

Tað var varaborgarstjórin í Tórshavnar kommunu, Jógvan Arge, sum saman við einum av 

høvuðsfyrireikarunum, Jórun Gardar frá Oljuvinnufelagnum, ið tók ímóti máttmikla 

borgarstjóranum í “Granit City”, sum Aberdeen eisini vereður róptur, George Adam og 

fíggarstjóranum Gordon McIntosh. Báðir síggja teir fegnir, at føroyingar finna olju, og at 

hon kann vera við til at menna samstarvið millum báðar grannatjóðirnar. 

Nógv virksemi hevur verið á føroyska básinum hesar dagarnar. Umframt at lata 

kunningartilfar og reint føroyskt drekkivatn til tey mongu vitjandi, so hava tvær framløgur 

verið á skránni, onnur fyrrapart um komandi oljuútbjóðingina og hin seinnapart um 

Føroyar sum tænastudepil. Høvuðsboðskapurin á føroyska básinum er at marknaðarføra 

Føroyar sum ein týðandi og gevandi tænastudepil í Norðuratlantshavi við ørgrynnu 

av  tænastum til altjóða olju- og frálandsvinnu, ferðavinnu og sjóvinnu sum heild. Undir 

heitinum "Faroe Islands Martime Services" og við føroyska Merkinum sum skjaldramerki 

verður tikið ímóti vitjandi ta veri seg fólki, sum arbeiða í hesi vinnuni ella øðrum við 

áhuga fyri vinnuni. Framløgan um spennandi verkætlanina er tvær ferðir um dagin og er 

tað Richard Mortsensen, sølu- og marknaðarleiari hjá MEST/PAM, sum við stórari 

entusiasmu greiðir teimum vitjandi frá møguleikunum í Norðurhøvum. Og við lið hansara 

er Jórun Gardar frá Oljuvinnufelagnum.  

Umframt høvuðsboðskapin, sum Oljuvinnufelagið hjá Vinnuhúsinum stendur fyri, so hevur 

Jarðfeingi saman við Vinnumálaráðnum eisini tikið avgerð um at kunna um komandi 

útbjóðingina, sum verður í 2017, eitt nú við eini stuttari men sera áhugaverdari og 

upplýsandi framløgu, sum verður hildin tvær reisir um dagin á básinum. Har er tað so 

stjórin á Jarðfeingi, Petur Joensen, sum greiðir frá, og við lið hansara stendur Malan 

Ellefsen, sum er sett av Vinnumálaráðnum at vera partur av marknaðarføringini av 

útbjóðingini.  

Føroysku luttakararnir hava eisini havt høvi til at vitja havnina í Aberdeen, har teir fingu 

innlit í, hvussu hetta sera stóra arbeiðsplássið virkar, og hvørjar risastórar útbyggingar 

standa fyri framman. 

Oljumessan í Aberdeen er eisini merkt av vánaligu støðuni í oljuvinnuni og óvissu 

útlitunum í hesi vinnu. Færri fyritøkur eru við hesaferð, og higartil hevur talið av vitjandi 

verið minni enn undanfarin ár. 

Men kortini eru framløgurnar eisini merktar av bjartskygni og trúgv uppá framtíðina. 

Vinnan sjálv er við til at laga sítt virksemi og kostnaðarstøðið til broyttu umstøðurnar. 

Hinvegin vísa hagtølini ta skeivu gongdina. Feskastu tøluni frá vinnuni í Bretlandi vísa, at 

oljuvinnan, sum higartil hevur havt 440.000 fólk í arbeiði, nú hevur 375.000 arbeiðspláss, 

tvs. ein minking uppá 65.000 starvsfólk seinastu 20 mánaðirnar. Inntøkurnar hjá vinnuni 

eru eisini munandi minkaðar. 



 


