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Jan Müller

Í farnu viku vitjaði hetlendski 
løgmaðurin, Sandy Cluness 
saman við embætis- og 
vinnu  lívsfólki í Føroyum. 
Endamálið við ferðini var 
at knýta tættari sambond 
millum oyggjasamfeløgini í 
Atlantshavi. 

Hetlendingar vóru sera 
væl nøgdir við vitjanina. 

– Hetta hevur verið ein sera 
gevandi og jalig vitjan - bæði 
hjá landsstýrismanninum í 
vinnumálum, løgmanni og 
hjá Føroya Tele og Articon. 
Vit eru sera hugtiknir av, 
hvussu væl útbygdar Føroyar 
eru sum samfelag, ikki minst  
á teleøkinum við eitt nú 
breið bandstænastum sigur 
Sandy Cluness og leggur 
aftrat, at tey í Hetlandi 

síggja fram til at kunna fáa 
líknandi tænastustøði, sum  
tit hava her og sum gagnar 
bæði vinnulívi og vanliga 
borgaranum. Hetlendskir 
mynd ugleikar og vinnulív 
fara nú av álvara í samráðing 
við Føroya Tele um, hvussu 
henda útbygging  kann fremj-
ast í Hetlandi við føroyskari 
hjálp. 

– Vit hava eisini vitjað 
Articon, sum  skal dýpa 
havn ina í Scalloway fyri 
okkum. Eg havi eina kenslu 
av, at hetta byggifelagið er 
rættiliga professionelt og 
hevur førleikar, sum vit væl 
kunnu brúka í øðrum høpi í 
Hetlandi. 

Sandy Cluness hevði 
eisini góðar samrøður við 
Johan Dahl, landsstýrismann 
og hevur boðið honum til 

Hetlands at síggja, hvussu 
hetlendingar royna at menna 
varandi orkukeldur. Eisini 
hvussu samstarv kann fáast 
við Føroyar á hesum øki.  – 
Vit eru tjóðir, sum eru nógv 
tengdar at oljunýtslu og her 
kann menning av varandi 
orkukeldum koma at gagna 
okkara samfeløgum. 

Olja og gass
Hetlendski løgmaðurin vís-
ir á, at tey eru í gongd við 
stórar útbyggingar á olju- og 
gassøkinum í Hetlandi og 
síggja eisini her møguleikar 
fyri samstarvi við føroyingar.  
-Vit skulu brúka upp til 1000 
fólk til at byggja eina nýggja 
gassverksmiðju í Sullom 
Voe, so her eru kanska eisini 
møguleikar fyri samvinnu 
við Føroyar, har  føroysk eks-

pertisa og vørur og tænastur 
kunnu verða partur av um-
røddu útbygging, sum fer at 
taka eini 5 ár.  

Sandy Cluness sigur víð-
ari, at gasskeldurnar, ið skulu 
lata gass til eitt nú bretska 
marknaðin, liggja ikki so 
langt frá føroyska markinum 
heldur, og tí letur hetta 
eisini upp fyri framtíðar 
møguleikum fyri samvinnu. 
Hansara innasta vón er, at 
kemur ein størri samvinna í 
gongd, so kann hon kanska 
skapa grundarlag fyri ferða-
sambandi aftur millum 
oyggj arnar. 

– Vit í Hetlandi hava 
altíð havt stóra virðing fyri 
tí, sum føroyingar hava 
gjørt og staðið fyri. Bara 
Føroya Tele er eitt gott dømi 
um, hvussu ein fyritøka 

Hetland letur dyrnar upp 
fyri føroyskum vinnulívi
Møguleikar – Vit skulu brúka 1000 fólk til at byggja eina gassverksmiðju komandi fimm árini,  so her eru eisini 
møguleikar hjá føroyskari  vinnu – ekspertisu, vørum og tænastum sigur hetlendski løgmaðurin Sandy Cluness 

Kai Leo Johannesen, løgmaður saman við hetlendska løgmanninum og varaløgmanninum í Roykstovuni í Kirkjubø
Mynd Jan Müller



21Fríggjadagur 25. mars 2011  ·  Nr. 36 Sosialurin

Hetland letur dyrnar upp 
fyri føroyskum vinnulívi

Jan Müller

– Hetta er eitt sera áhugavert 
samstarv fyri okkum. Het
lend ingar hava ta avbjóðing, 
at teir ikki hava tær tænastur, 
sum vit kenna í Føroyum, og 
vit í Føroya Tele hava gjøg
num Shefakaðalin longu 
fingið stórar vinnukundar 
í Hetlandi. Vit halda hetta 
kann byggjast meira út, 
og tað er nakað, sum er 
áhugavert fyri bæði okkum 
og hetlendingar at hyggja 
at. 

Sigur Kristian Davidsen, 
stjóri í Føroya Tele eftir, 
at hetlendski løgmaðuinr, 
Sandy Cluness saman við 
øðrum úr hetlendska oyggja
ráðnum hava vitjað á Føroya 
Tele. 

Kristian Davidsen vísir 
á, at Føroya Tele setti fyri 
nøkrum árum síðani  hol av 
samstarvið við Hetland og 
oljuvinnuna har, tá eitt nú 
oljupallar vórðu bundnir í 
Shefakaðalin. Kaðalin hev ur 
síðani latið fleiri aðrar dyr upp, 
og tað nýggjasta er  samstarv 

við franska olju felagið Total, 
sum byggir ein gassterminal í 
Het landi. Alt byggiplássið og 
terminalurin skulu sjálvandi 
hava eitt gott samband við 
breiðabandi til umheimin, og 
tað hevur Føroya Tele veitt 
oljufelagnum. Stjórin í Føroya 
Tele sigur víðari, at man kann 
so eisini hugsa sær, at hetta 
samstarvið verð ur útbygt í 
framtíðini, so tað umfatar 
aðrar kundar eisini.

– Vit trúgva, at hetlendski 
marknaðurin kann út byggj 
ast. So er tað bara spurn ing
urin, hvussu nógv Føroya 
Tele skal gera og hvat aðr ar 
tele fyri tøkur kundu gjørt 
við Føroya Tele sum heilsølu
veitara av tænastum knýttar 
til Shefakaðalin. 

Hetlendingar nøgdir
Hetlendingar eru sera væl 
nøgdir við, at Shefakaðalin 

kemur í land í Hetlandi og 
vilja hava eitt økt samstarv 
við Føroya Tele. Teir vilja 
fegnir hava tænastur í Het
landi, sum líkjast teimum vit 
kenna í Føroyum.

So Hetland og økið 
rund an um Hetland er ein 
áhugaverdur framtíðar 
mark naður fyri Føroya Tele. 

– Síggja tit eisini møgu
leikar at víðka tykkara 
marknað til oljuvirksemið í 
Norðsjónum?

– Tað gera vit. Vit hyggja 
alla tíðina eftir møguleikum. 
Vit hava sum er  fingið nakr
ar boripallar vestan fyri 
Hetland uppá okkara skipan, 
men tað tekur langa tíð, frá 
tí at tú byrjar at tosa við hesi 
feløgini, til nakað ítøkiligt 
kemur burtur úr. Men vit 
trúgva, at tað spakuliga 
kunnu koma fleiri kundar 
aftrat.

jan@sosialurin.fo

Veitst tú eina søgu, send 
so SMS á 28 50 04

í Føroyum sprettir og 
mennir seg til at gerast ein 
so mikið professionell og 
stór fyritøka, at hon kann 
kappast við nógv størri 
fyritøkur úti í heimi. Søgan 
um Føroya Tele í Hetlandi er 
eitt sera gott dømi um hesa 
menning, og vit í Hetlandi 
vilja fegin lata hurðarnar 
upp fyri slíkum fyritøkum. 

Ferðasambandið
Sandy Cluness hitti eisini 
stjórarnar í Smyril Line og 
Atlantic Airways, meðan 
hann var í Føroyum. – Vit 
fingu góð prát, og eg skilji 
væl, at Smyril Line ikki fyri 
tíðina hevur megina til at 
taka Hetland uppí aftur 
sína føstu rutusigling. Vit 
ynskja felagnum alt væl 
og vóna, at tað einaferð í 
framtíðini kortini verða 
møguleikar fyri at byggja 
brýr millum oyggjarnar 
sjó vegis. 

Hann sær eisini fram til, 
at Atlantic Airways eina
ferð í framtíðini kann vera 
við til at venda gongd ini, 
soleiðis at tað aftur verð
ur lent í Hetlandi, tá flogið 
verður millum Før oyar og 
Stórabretland. Hetlend
ingar vilja gera sítt til fyri at 
kanna, hvussu ein slík ruta 
kann vinna frama eisini í tí 
politiska umhvørvinum í 
Bretlandi. 

Sandy Cluness sær 
fram til at hitta føroyska 
løg mannin á fundi í juni, 
tá oddafólkini í Hetlandi, 
Orknoyggjunum og Hebrid
unum hittast í Føroyum. 
Seinast tey hittust var í 
Orknoyggjunum í fjør. Hes
in toppfundurin verður í 
sambandi við eina stóra 
ráðstevnu í Føroyum um 
framtíðina á havinum.

Í juli verður eitt av 
heim sins størstu segl
skipa tiltøkum í Hetlandi. 
Tá koma størri seglskip úr 
øllum heiminum til Lerwick 
at vera við í eini kappsigling 
og stevnu. Sandy Cluness 
vónar, at eisini føroysk 
seglskip verða við. Slík 
stevna fyri seglskip varð 
hildin fyri 10 árum síðani, 
og tá vórðu Føroyar væl 
umboðaðar. 

jan@sosialurin.fo

Veitst tú eina søgu, send 
so SMS á 28 50 04

Hetlendski løgmaðurin 
Sandy Cluness her saman 
við stjórunum á Føroya 
Tele og Articon, sum nú 
rudda slóð fyri føroyskum 
virksemi í Hetlandi
Mynd Jan Müller

Føroya Tele sær 
stórar møguleikar 
í Hetlandi
Samvinna – Vit trúgva, at hetlendski marknaðurin kann útbyggjast. So 
er tað bara spurningurin, hvussu nógv Føroya Tele skal gera, og hvat aðrar 
telefyritøkur kundu gjørt við Føroya Tele sum heilsøluveitara av tænastum 
knýttar at Shefakaðalin sigur Kristian Davidsen, stjóri í Føroya Tele

Hetlendingar hava 
altíð havt stóra virðing 
fyri tí, sum føroyingar 
hava gjørt og staðið 
fyri

Stórur dagur á Føroya Tele, tá hetlendski 
løgmaðurin saman við  vinnulívsfólki vitja
Mynd Jan Müller

Kristian Davidsen, stjóri í Føroya Tele saman við hetlendska løgmanninum  Sandy 
Cluness á ovastu hæddini á Føroya Tele bygninginum
Mynd Jan Müller
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