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Tað er oftani í niðurgangstíðum, tá vinnufyritøkur annars eru varnar at raðfesta 

ráðstevnur og messur, at hetta nettupp kann loysa seg. Tað ásanna tær 8 føroysku 

fyritøkurnar og kommunur og havnir, sum valdu  at vera partur av føroyska básinum á 

altjóða oljustevnuni í Aberdeen hesa vikuna. Og tað heldur sera virkni  samskiparin av 

luttøkuni, Jórun Gardar frá Vinnuhúsinum og Oljuvinnufelagnum, vera sera gott tekin fyri 

føroyska vinnu. Sjálv er hon sannførd um, at tað kann løna seg ikki minst í longdini at 

verða sæddur og kunna skapa sambond, har øll vinnan er savnað einaferð um árið. Og hon 



er fegin um, at tað nú er sett hol á hesa  spildurnýggju landsumfatandi vinnuætlanina, 

nevniliga at varpa ljós á og bjóða fram fyri umheiminum Føroyar sum maritiman 

tænastudepil í Norðuratlantshavi.  

Riggað væl 

“Hetta hevur riggað bara heilt væl, og samanumtikið haldi eg vit kunnu vera nøgd við 

luttøkuna. Fyri meg er hetta fyrstu ferð, at eg havi verið við til at skipa fyri luttøku á eini 

oljumessu. Her hava verið nógv vitjandi, men eg skilji á teimum, sum hava verið til 

oljumessur seinastu árini, at hesaferð hava tað sum heild verið færri vitjandi. Hetta 

orsakað av niðurgangstíðum í hesi vinnu. 

Jórun Gardar, sum hevur verið eldsálin í hesum tiltakinum, heldur sjálv tað vera rætt og 

skilagott at luttaka á slíkari oljumessu, hóast oljuvinnan er í einum aldudali í løtuni og 

Føroyar enn ikki hava funnið oljuna. Kanska er tað nettupp í slíkum tíðum tú eigur at vera 

á rætta stað, og tað staðið er í løtuni europeiski oljuhøvuðsstaðurin Aberdeen. 

“Fyri Føroyar er tað týdningarmikið at vísa andlit úteftir ikki minst nú vit hava sett út í 

kortið eina spennandi vinnuverkætlan, har ljós varpað verður varpað á Føroyar sum 

maritimur tænastudepil í Norðuratlantshavi. Tað at tað henda so nógvar broytingar innan 

hesa vinnuna, har príslækkingar og lækkandi kostnaðarstøði eru partur av gongdini, setir 

sanniliga eisini nýggj krøv og avbjóðingar til vinnuna. Tá er tað av stórum týdningi, at vit 

vísa andlit og vísa, hvat vit hava at bjóða av vørum og tænastum. Hetta er eisini orsøkin 

til, at vit hava tikið stig til at seta Føroyar á landakortið, vísa hvar og hvat vit eru og 

kunna sum land, nevniliga at geva oljuvinnuni t.d. eina heildarmynd av okkum sum 

kappingarføra veitingartjóð.” 

Jórun Gardar heldur, at tað hevur eisini verið hugaligt at síggja útlendsk tíðindafólk vísa 

básinum og Føroyum ans. Hetta kann gera tað lættari hjá okkum at fáa boðskapin út um 

Føroyar sum maritimur tænastudepil og samstundis eisini fáa út tíðindini um eina nýggja 

útbjóðing á føroyska landgrunninum um tvey ár. 

Vónar størri luttøku í Stavanger 

Sum partur av Vinnuhúsinum og sum skrivari í Oljuvinnufelagnum er hon ein av teimum, 

sum fegnast um, at føroyskar fyritøkur vísa olju- og frálandsvinnuni so mikið stóran ans, 

at tær raðfesta tað høgt at vera við til oljumessur sum hesa. Hon heldur tó, at luttøkan 

kundi gott verið enn størri og vónar tí, at fleiri vera við til næstu stóru oljumessuna í 

Stavanger næsta ár, har avtala longu er gjørd um føroyskan landabás. 

Jórun Gardar hevur lisið vinnubúskap og samskifti, cand.merc.com. Hon hevur arbeitt hjá 

Dansk Industri og seinastu tvey árini í Vinnuhúsinum sum samskipari í Vinnuhúsinum og 

skrivari í Oljuvinnufelagnum. Hon er úr Klaksvík og eigur tveir synir. 

Ætlanin var, at Magni Arge, formaður í Oljuvinnufelagnum skuldi vera við í Aberdeen, men 

honum barst frá vegna samráðingar um nýtt landsstýri. 
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