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Oljan byggja brýr millum Føroyar og Skotland

Eg ivist ikki í, at tit føroyingar finna olju. Tá síggi eg enn størri møguleikar fyri 

samvinnu millum Føroyar og Skotland og ikki minst Hetland, Orknoyggjarnar 

og Hebridurnar. Hetta sigur skotski politikarin Angus MacNeil, sum eisini 

longu nú sær fyri sær, at ein komandi føroysk oljuvinna kann fáa brúk fyri 

útbúnum og royndum oljuarbeiðarum úr eitt nú heimaoyggjum hansara, 

Hebridunum. Nógv fólk úr Hebridunum arbeiða í dag í norsku oljuvinnuni. 

Oljuportalurin hevur tosað við grannan fyri sunnan, nú hann hevur vitjað her. 

Vitjaði á ólavsøku Tað var um ólavsøkutíð, at Angus MacNeil, ið er skotskur 

tinglimur- og formaður í tvørpolitisku føroyanevndini í bretska 

parlamentinum vitjaði í Føroyum. Hann er ættaður úr Hebridunum og valdur í 

bretska Undirhúsið fyri Scotish National Party, SNP. Á ferðini hitti hann 

umframt løgmann eisini løgtingsins Uttanlandsnevnd, limir í 

Ùtnorðurráðnum, landsstýrismannin í vinnumálum, landsstýrismannin í 

innlendismálum, vinnulívsfólk og systurflokk teirra í Føroyum, Tjóðveldi. ? 

Hann upplivdi so eisini setanina av ólavøskuni. Tað var Sendistova Føroya í 

London, sum legði vitjanina til rættis og við honum í Føroyum var føroyski 

sendiharrin í London, Jóannes V. Hansen.? Hyggja norðureftir Tað er av 

stórum týdningi eisini, at Skotland hyggur norður eftir, nú tað fyrireikar seg til 

eina fólkaatkvøðu um loysing frá Stórabretlandi í 2014 sigur Angus MacNeil, 

sum hevur lagt merki til, at miðlarnir I heimlandinum oftani umrøða Skotland 

sum norðasta tjóðin í Europa. Tá tú kemur til Føroya, sær tú, at Skotland 

liggur nógv syðri, og at tú í mun til Føroyar og veðurlagið her í veruleikanum 

býr í suðurlondum við nógvari sól. Og fyrst tá síggi eg, hvussu føroyingar og 

eisini íslendingar ikki bert yvirliva men trívast so langt norðuri. Og tað er so 

sanniliga sera góður íblástur fyri okkum, sum búgva í Skotlandi. Søgan orsøkin 

til ringa sambandið Men undrar tað ikki Angus, at tað er so lítið samband og 

samstarv millum oyggjar teirra og so Føroyar? Helst finst orsøkin hjá bæði 

tykkum og okkum. Vit, sum búleikast í skotsku oyggjunum, halda okkum vera 

so langt norðuri nakar kann koma, og tað er skeivt. Tá eg komi til Føroya, so 

upplivi eg, at næsti granni Føroya er Skotland og ikki sum vit higartil hava 

hildið tað vera, Danmark. Hetta byggir á søguligar uppfatanir. Tað hevði verið 

gott, um eitt nú føroyingar uppfataðu okkum í Skotlandi sum sín veruliga 

granna, og sum tú kemur framvið, tá tú fer til Danmarkar, sigur hann og 

heldur fram: Tað eigur heilt givið at verða gjørt meira fyri at gera bæði skotar 

og føroyingar greiðar yvir hvønn annan og byrja at byggja upp eitt meira 

náttúrligt samstarv. Tá eg hoyri, at ungir føroyingar fara til Skotlands at 

útbúgva seg, hugsi eg um, hvussu náttúrligt tað eigur at vera, at vit hava 

tættari bond og sambond. Vit skotar vita nógv meira um Ísland enn um 

Føroyar, og tað er ikki í lagi, vitandi at føroyingar eru okkara næstu grannar. 

Angus heldur tað vera eina sjálvfylgju at menna ferðavinnuna í londunum, so 

fleiri føroyingar koma til Skotlands og skotar til Føroya, tí, sum hann málber 

seg, so eru hetta millum heimsins vakrastu lond við eini sera livandi og 

serstakari mentan. Skotland má loysa Angus dylur ikki fyri, at hann er 

tjóðskaparmaður um ein háls. Á jakka sínum hevur hann eitt lítið skelti við 

orðinum Yes á, og hetta merkir rætt og slætt, at hann er fyri, at Skotland 

tekur fult sjálvstýri ella loysing frá Bretlandi. Vit eru 5,1 mill. íbúgvar í 

Skotlandi og eru fleiri enn tey I Noregi. Vit gjalda 9,9% av skattinum í 

Bretlandi og eru 8,4% av fólkatalinum og hava goldið meira í skatti uppá 

íbúgva seinastu 30 árini enn restin av Bretlandi. Men tá vit taka sjálvstýri, 

vónandi í 2014, fer Ongland at vera okkara besti granni og samstarvsfelagi. 

Og hann heldur fram: Vit ynskja at taka avgerðir um okkara egnu lagnu nærri 

okkum sjálvum. Vit ætla at menna okkara búskap enn meira og áttu at verið í 

sama báti sum Noreg í dag, um lagnan lagaði seg øðrvísi, og eg ivist ikki í, at 

tað fer at vera ein fyrimunur fyri Føroyar at hava eitt Noreg líknandi samfelag  

eitt sjálvstýrandi Skotland  sum granna fyri sunnan. Oljan byggja brýr til 

Føroya -Hvønn týdning hevur oljan fyri eitt sjálvstýrandi Skotland? "Hon 

hevur minni týdning, enn oljan t.d. hevur fyri Norra. Oljan umboðar 14-18% 

av tjóðarbúskapinum hjá Skotlandi alt eftir, hvat ár talan er um. Tað er greitt, 

at oljan hevur stóran týdning, men ikki tann mesta. Vit hava ein stóran 

fíggjarligan sektor í Skotlandi. Vit hava skotskt whisky, sum er tað besta í 

heiminum og nógv betri enn bæði vodka, brandy ella cognac. Hóast tað enn 

resta 9% í at fáa meiriluta fyri loysing, so merkir tað, at vit bara skulu fáa 4,5% 

aftrat fyri at venda gongdini og fáa meiriluta fyri loysing. Agnus ivast ikki í 

einum størri samstarvi við Føroyar, tá landið verður sjálvstøðugt. Skotland fer 

at hyggja nógv meira norðureftir. Verða vit sjálvstøðug tjóð fara vit eisini at 

søkja um limaskap í Norðurlanda Ráðnum. Í løtuni eiga vit at gerast partur av 

Útnorðurráðnum. Bæði Hebridurnar, Orknoyggjar og Hetland hava stóran 

áhuga fyri Føroyum og sæst hetta eisini aftur í teimum fundum, sum eru 

millum løgmenninar í hesum oyggjabólkum og Føroyum. Í ár verður 

oyggjafundurin í Orknoyggjunum. Hebridufólk til Føroya at arbeiða -Verður 

oljan funnin í Føroyum sær tú fyri tær stjørri samstarv millum Skotland, 

skotsku oyggjarnar og Føroyar? Finna tit olju við Føroyar, sum tit helst gera, 

tað er bara ein spurningur um tíð, so síggi eg fyri mær eitt nógv størri 

samstarv, har helst eisini fleiri av mínum landsmonnum í Hebridunum fara til 

Føroya at arbeiða eins væl og teir í dag arbeiða í norsku oljuvinnuni. 

Oljuvinnan er ein altjóða vinna, so tá tit fara at finna olju rokni eg við, at 

útbúgvin og roynd fólk úr Hebridunum eins væl og føroyingar sjálvir fara at 

arbeiða í eini føroyskari oljuvinnu. Angus er formaður í føroyska bólkinum í 

bretska Undirhúsinum. Hvat sær hann sum sína mest týðandi uppgávu her 

komandi árini? Komandi mánaðirnar verður tað mest at finna loysnir í 

trætuni um pelagiska fiskin. Uppá longri sikt, um og tá tit finna olju í 

Føroyum, at føroyingar eisini fara at hyggja til Skotlands sum veitari til hesa 

vinnuna og ikki bara hyggja til Noregs. Myndir: Angus MacNeil, skotskur 

politikari her á útróðri saman við vinnumálaráðharranum, Johan Dahl og 

Tummas Justinussen frá Skansi Offshore. Myndirnar annars eru frá vitjanini í 

Føroyum á ólavsøku, eitt nú á Doktaragrund og hjá FOÍB.
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Eg ivist ikki í, at tit føroyingar finna olju. Tá síggi eg enn størri møguleikar fyri 

samvinnu millum Føroyar og Skotland og ikki minst Hetland, Orknoyggjarnar 

og Hebridurnar. Hetta sigur skotski politikarin Angus MacNeil, sum eisini 

longu nú sær fyri sær, at ein komandi føroysk oljuvinna kann fáa brúk fyri 

útbúnum og royndum oljuarbeiðarum úr eitt nú heimaoyggjum hansara, 

Hebridunum. Nógv fólk úr Hebridunum arbeiða í dag í norsku oljuvinnuni. 

Oljuportalurin hevur tosað við grannan fyri sunnan, nú hann hevur vitjað her. 

Vitjaði á ólavsøku Tað var um ólavsøkutíð, at Angus MacNeil, ið er skotskur 

tinglimur- og formaður í tvørpolitisku føroyanevndini í bretska 

parlamentinum vitjaði í Føroyum. Hann er ættaður úr Hebridunum og valdur í 

bretska Undirhúsið fyri Scotish National Party, SNP. Á ferðini hitti hann 

umframt løgmann eisini løgtingsins Uttanlandsnevnd, limir í 

Ùtnorðurráðnum, landsstýrismannin í vinnumálum, landsstýrismannin í 

innlendismálum, vinnulívsfólk og systurflokk teirra í Føroyum, Tjóðveldi. ? 

Hann upplivdi so eisini setanina av ólavøskuni. Tað var Sendistova Føroya í 

London, sum legði vitjanina til rættis og við honum í Føroyum var føroyski 

sendiharrin í London, Jóannes V. Hansen.? Hyggja norðureftir Tað er av 

stórum týdningi eisini, at Skotland hyggur norður eftir, nú tað fyrireikar seg til 

eina fólkaatkvøðu um loysing frá Stórabretlandi í 2014 sigur Angus MacNeil, 

sum hevur lagt merki til, at miðlarnir I heimlandinum oftani umrøða Skotland 

sum norðasta tjóðin í Europa. Tá tú kemur til Føroya, sær tú, at Skotland 

liggur nógv syðri, og at tú í mun til Føroyar og veðurlagið her í veruleikanum 

býr í suðurlondum við nógvari sól. Og fyrst tá síggi eg, hvussu føroyingar og 

eisini íslendingar ikki bert yvirliva men trívast so langt norðuri. Og tað er so 

sanniliga sera góður íblástur fyri okkum, sum búgva í Skotlandi. Søgan orsøkin 

til ringa sambandið Men undrar tað ikki Angus, at tað er so lítið samband og 

samstarv millum oyggjar teirra og so Føroyar? Helst finst orsøkin hjá bæði 

tykkum og okkum. Vit, sum búleikast í skotsku oyggjunum, halda okkum vera 

so langt norðuri nakar kann koma, og tað er skeivt. Tá eg komi til Føroya, so 

upplivi eg, at næsti granni Føroya er Skotland og ikki sum vit higartil hava 

hildið tað vera, Danmark. Hetta byggir á søguligar uppfatanir. Tað hevði verið 

gott, um eitt nú føroyingar uppfataðu okkum í Skotlandi sum sín veruliga 

granna, og sum tú kemur framvið, tá tú fer til Danmarkar, sigur hann og 

heldur fram: Tað eigur heilt givið at verða gjørt meira fyri at gera bæði skotar 

og føroyingar greiðar yvir hvønn annan og byrja at byggja upp eitt meira 

náttúrligt samstarv. Tá eg hoyri, at ungir føroyingar fara til Skotlands at 

útbúgva seg, hugsi eg um, hvussu náttúrligt tað eigur at vera, at vit hava 

tættari bond og sambond. Vit skotar vita nógv meira um Ísland enn um 

Føroyar, og tað er ikki í lagi, vitandi at føroyingar eru okkara næstu grannar. 

Angus heldur tað vera eina sjálvfylgju at menna ferðavinnuna í londunum, so 

fleiri føroyingar koma til Skotlands og skotar til Føroya, tí, sum hann málber 

seg, so eru hetta millum heimsins vakrastu lond við eini sera livandi og 

serstakari mentan. Skotland má loysa Angus dylur ikki fyri, at hann er 

tjóðskaparmaður um ein háls. Á jakka sínum hevur hann eitt lítið skelti við 

orðinum Yes á, og hetta merkir rætt og slætt, at hann er fyri, at Skotland 

tekur fult sjálvstýri ella loysing frá Bretlandi. Vit eru 5,1 mill. íbúgvar í 

Skotlandi og eru fleiri enn tey I Noregi. Vit gjalda 9,9% av skattinum í 

Bretlandi og eru 8,4% av fólkatalinum og hava goldið meira í skatti uppá 

íbúgva seinastu 30 árini enn restin av Bretlandi. Men tá vit taka sjálvstýri, 

vónandi í 2014, fer Ongland at vera okkara besti granni og samstarvsfelagi. 

Og hann heldur fram: Vit ynskja at taka avgerðir um okkara egnu lagnu nærri 

okkum sjálvum. Vit ætla at menna okkara búskap enn meira og áttu at verið í 

sama báti sum Noreg í dag, um lagnan lagaði seg øðrvísi, og eg ivist ikki í, at 

tað fer at vera ein fyrimunur fyri Føroyar at hava eitt Noreg líknandi samfelag  

eitt sjálvstýrandi Skotland  sum granna fyri sunnan. Oljan byggja brýr til 

Føroya -Hvønn týdning hevur oljan fyri eitt sjálvstýrandi Skotland? "Hon 

hevur minni týdning, enn oljan t.d. hevur fyri Norra. Oljan umboðar 14-18% 

av tjóðarbúskapinum hjá Skotlandi alt eftir, hvat ár talan er um. Tað er greitt, 

at oljan hevur stóran týdning, men ikki tann mesta. Vit hava ein stóran 

fíggjarligan sektor í Skotlandi. Vit hava skotskt whisky, sum er tað besta í 

heiminum og nógv betri enn bæði vodka, brandy ella cognac. Hóast tað enn 

resta 9% í at fáa meiriluta fyri loysing, so merkir tað, at vit bara skulu fáa 4,5% 

aftrat fyri at venda gongdini og fáa meiriluta fyri loysing. Agnus ivast ikki í 

einum størri samstarvi við Føroyar, tá landið verður sjálvstøðugt. Skotland fer 

at hyggja nógv meira norðureftir. Verða vit sjálvstøðug tjóð fara vit eisini at 

søkja um limaskap í Norðurlanda Ráðnum. Í løtuni eiga vit at gerast partur av 

Útnorðurráðnum. Bæði Hebridurnar, Orknoyggjar og Hetland hava stóran 

áhuga fyri Føroyum og sæst hetta eisini aftur í teimum fundum, sum eru 

millum løgmenninar í hesum oyggjabólkum og Føroyum. Í ár verður 

oyggjafundurin í Orknoyggjunum. Hebridufólk til Føroya at arbeiða -Verður 

oljan funnin í Føroyum sær tú fyri tær stjørri samstarv millum Skotland, 

skotsku oyggjarnar og Føroyar? Finna tit olju við Føroyar, sum tit helst gera, 

tað er bara ein spurningur um tíð, so síggi eg fyri mær eitt nógv størri 

samstarv, har helst eisini fleiri av mínum landsmonnum í Hebridunum fara til 

Føroya at arbeiða eins væl og teir í dag arbeiða í norsku oljuvinnuni. 

Oljuvinnan er ein altjóða vinna, so tá tit fara at finna olju rokni eg við, at 

útbúgvin og roynd fólk úr Hebridunum eins væl og føroyingar sjálvir fara at 

arbeiða í eini føroyskari oljuvinnu. Angus er formaður í føroyska bólkinum í 

bretska Undirhúsinum. Hvat sær hann sum sína mest týðandi uppgávu her 

komandi árini? Komandi mánaðirnar verður tað mest at finna loysnir í 

trætuni um pelagiska fiskin. Uppá longri sikt, um og tá tit finna olju í 

Føroyum, at føroyingar eisini fara at hyggja til Skotlands sum veitari til hesa 

vinnuna og ikki bara hyggja til Noregs. Myndir: Angus MacNeil, skotskur 

politikari her á útróðri saman við vinnumálaráðharranum, Johan Dahl og 

Tummas Justinussen frá Skansi Offshore. Myndirnar annars eru frá vitjanini í 

Føroyum á ólavsøku, eitt nú á Doktaragrund og hjá FOÍB.
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samvinnu millum Føroyar og Skotland og ikki minst Hetland, Orknoyggjarnar 

og Hebridurnar. Hetta sigur skotski politikarin Angus MacNeil, sum eisini 

longu nú sær fyri sær, at ein komandi føroysk oljuvinna kann fáa brúk fyri 
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eisini íslendingar ikki bert yvirliva men trívast so langt norðuri. Og tað er so 

sanniliga sera góður íblástur fyri okkum, sum búgva í Skotlandi. Søgan orsøkin 

til ringa sambandið Men undrar tað ikki Angus, at tað er so lítið samband og 

samstarv millum oyggjar teirra og so Føroyar? Helst finst orsøkin hjá bæði 

tykkum og okkum. Vit, sum búleikast í skotsku oyggjunum, halda okkum vera 

so langt norðuri nakar kann koma, og tað er skeivt. Tá eg komi til Føroya, so 

upplivi eg, at næsti granni Føroya er Skotland og ikki sum vit higartil hava 

hildið tað vera, Danmark. Hetta byggir á søguligar uppfatanir. Tað hevði verið 

gott, um eitt nú føroyingar uppfataðu okkum í Skotlandi sum sín veruliga 

granna, og sum tú kemur framvið, tá tú fer til Danmarkar, sigur hann og 

heldur fram: Tað eigur heilt givið at verða gjørt meira fyri at gera bæði skotar 

og føroyingar greiðar yvir hvønn annan og byrja at byggja upp eitt meira 
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útbúgva seg, hugsi eg um, hvussu náttúrligt tað eigur at vera, at vit hava 

tættari bond og sambond. Vit skotar vita nógv meira um Ísland enn um 

Føroyar, og tað er ikki í lagi, vitandi at føroyingar eru okkara næstu grannar. 

Angus heldur tað vera eina sjálvfylgju at menna ferðavinnuna í londunum, so 

fleiri føroyingar koma til Skotlands og skotar til Føroya, tí, sum hann málber 

seg, so eru hetta millum heimsins vakrastu lond við eini sera livandi og 

serstakari mentan. Skotland má loysa Angus dylur ikki fyri, at hann er 

tjóðskaparmaður um ein háls. Á jakka sínum hevur hann eitt lítið skelti við 
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heiminum og nógv betri enn bæði vodka, brandy ella cognac. Hóast tað enn 

resta 9% í at fáa meiriluta fyri loysing, so merkir tað, at vit bara skulu fáa 4,5% 

aftrat fyri at venda gongdini og fáa meiriluta fyri loysing. Agnus ivast ikki í 

einum størri samstarvi við Føroyar, tá landið verður sjálvstøðugt. Skotland fer 

at hyggja nógv meira norðureftir. Verða vit sjálvstøðug tjóð fara vit eisini at 

søkja um limaskap í Norðurlanda Ráðnum. Í løtuni eiga vit at gerast partur av 

Útnorðurráðnum. Bæði Hebridurnar, Orknoyggjar og Hetland hava stóran 

áhuga fyri Føroyum og sæst hetta eisini aftur í teimum fundum, sum eru 

millum løgmenninar í hesum oyggjabólkum og Føroyum. Í ár verður 

oyggjafundurin í Orknoyggjunum. Hebridufólk til Føroya at arbeiða -Verður 

oljan funnin í Føroyum sær tú fyri tær stjørri samstarv millum Skotland, 

skotsku oyggjarnar og Føroyar? Finna tit olju við Føroyar, sum tit helst gera, 

tað er bara ein spurningur um tíð, so síggi eg fyri mær eitt nógv størri 

samstarv, har helst eisini fleiri av mínum landsmonnum í Hebridunum fara til 

Føroya at arbeiða eins væl og teir í dag arbeiða í norsku oljuvinnuni. 

Oljuvinnan er ein altjóða vinna, so tá tit fara at finna olju rokni eg við, at 

útbúgvin og roynd fólk úr Hebridunum eins væl og føroyingar sjálvir fara at 

arbeiða í eini føroyskari oljuvinnu. Angus er formaður í føroyska bólkinum í 

bretska Undirhúsinum. Hvat sær hann sum sína mest týðandi uppgávu her 

komandi árini? Komandi mánaðirnar verður tað mest at finna loysnir í 

trætuni um pelagiska fiskin. Uppá longri sikt, um og tá tit finna olju í 

Føroyum, at føroyingar eisini fara at hyggja til Skotlands sum veitari til hesa 

vinnuna og ikki bara hyggja til Noregs. Myndir: Angus MacNeil, skotskur 

politikari her á útróðri saman við vinnumálaráðharranum, Johan Dahl og 

Tummas Justinussen frá Skansi Offshore. Myndirnar annars eru frá vitjanini í 

Føroyum á ólavsøku, eitt nú á Doktaragrund og hjá FOÍB.


