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Nú nærkast lagnudegnum 18. september, tá næstu grannar okkara, skotar skulu gera av,
um Skotland skal gerast sjálvstøðug tjóð ella framhaldandi vera partur av Stórabretlandi.
Seinastu veljarakanningarnar vilja vera við, at tað framvegis er ein lítil meiriluti fyri at
vera saman við Onglandi. Men hann er nógv minkaður.
Oljan stendur sera ovarliga í valstríðnum. Skotar vísa á, at stórt oljuríkidømi liggur fjalt í
skotsku undirgrundini og at hetta m.a. borgar fyri einum sjálvstøðugum Skotlandi, sum
lættliga megnar at standa á egnum beinum.

Stjórnin í London og hennara stuðlar harafturímóti vísa á, oljuríkidømið er minkandi og
harvið als ikki so stórt, sum skotsku loysingarfólkini vilja vera við.
Fleiri miðlar og viðmerkjarar eru í seinastuni farnir at skriva, at myndugleikarnir í London
vitandi royna at krógva upplýsingar, sum vísa, at nógv meira er til av olju og gassi í
Norðsjónum og vestan fyri Hetland.
Ein frágreiðing, sum ein íleggjarastovnur hevur latið gera, vísir, at nøgdirnar av olju og
gassi, sum enn ikki eru funnin ella tikin upp úr skotsku undirgrundini, eru nógv størri enn
higartil hildið. Men hesi tølini sampakka so ikki við tølini frá myndugleikunum í London,
sum tvørturímóti vísa, at oljunøgdirnar minka alsamt.
Setið pengar í oljuvinnu
Ì hesum døgum vísa so skotskir miðlar eisini á, at ein kendur og virdur íleggjarastovnur
mælir bretum til at seta pengar í framtíðar oljuvinnuna, sum hann metir eigur nógvar
góðar dagar fyri framman og verður dentur enn einaferð lagdur á, at oljan er juvelurin í
bretsku krúnuni og vil vera tað uppaftur meira í teirri skotsku, tá og um Skotland verður
sjálvstøðugt.
Seinastu tíðina hava eisini verið fleiri greinar og viðmerkingar á netinum, sum vilja vera
við, at stjórnin í London vitandi roynir at krógva upplýsingar um stór oljufund vestan fyri
Hetland. Skrivað verður, at við hesum fundunum hevur økið vestan fyri Hetland yvirhálað
bretska partin av Norðsjónum.
Oljan. fo hevur spurt seg fyri í Bretlandi, um risastór nýggj oljufund eru gjørd vestan fyri
Hetland í seinastuni. Eingir upplýsingar eru um slík fund. Men miðlar skriva, at tvær longu
kendar oljukeldur helst eru nógvar ferðir størri enn higartil mett – at tað vit higartil hava
hildið og vitað bert er toppurin á ísfjallinum.
Talan eru um oljukelduna Clair, sum higartil er mett at goyma 6-7 mia. tunnur av olju nú
kanska goymir 8-9 mia. tunnur. Og at oljukeldan Lancaster longur syðri á leiðunum vestan
fyri Hetland goymir nógv meira enn higartil hildið.
Hetta er nakað, sum myndugleikarnir í London royna at dylja sum mansmorð, verður
skrivað, so tað ikki kann geva skotsku loysingarfólkunum vind í seglini.
Forsætisráðharri vitjaði Hetland fyrstu ferð í 34 ár
Søgan verður ikki minni undranarverd, tá miðlar í Hetlandi eru farnir at seta spurnartekin
við eina vitjan hjá bretska forsætisráðharranum, David Cameron, sum uttan nakra kunning
frammanundan , bráddliga kom á vitjan í Hetlandi fyri trimum vikum síðani. Hetta var
fyrsta vitjan av einum bretskum forsætisráðhharra í Hetlandi í 34 ár. Tað vekir undran, at
so lítið verður gjørt burtur úr. Henda vitjan hansara, sum nú aftaná í eygunum á mongum
miðlafólki og politikarum verður mett sum ein loynilig “missión” í sambandi við “nýggju”
oljufundini.

Uttan mun til hvat er í hesum mongu leysatíðindunum og viðmerkingunum, so ber tó til at
staðfesta, at nettupp oljan í skotskum øki tvs. bæði í Norðsjónum og vestan fyri Hetland,
longu hevur havt og kann fáa enn størri týdning fyri úrslitið av eini komandi fólkaatkvøðu.
Føroyar og Skotland
Fyri føroyingar hevur skotska fólkaatkvøðan eisini stóran áhuga. Hetta er næsti granni
okkara, og kann ein framtíðar oljuvinnu her hjá okkum, koma at byggja nýggjar brýr
millum londini. Úrslitið av fólkaatkvøðuni kann tí eisini fáa týdning fyri okkum so ella so.
Enn er eingin lønandi oljukelda funnin í Føroyum, næsta granna Skotlands. Men eisini her
hevur onkuntíð í tí politiska orðaskiftinum verið róð framundir, at verður olja funnin í
rakstrarverdum nøgdum her, so kann hon einaferð í framtíðini eisini fara at vera partur av
aldargamla stríðnum fyri einum sjálvstøðugum Føroyum.
Eins og ein støðugt størri partur av skotum ynskir at vera leysir av London, so ynskir ein
partur av føroyingum at vera leysur av Keypmannahavn, meira ella minni.
So bara framtíðin kann vísa, um lagnur okkara fara at møtast einaferð – antin sum verandi
partar av ávikavist Bretlandi og Danmark ella sum sjálvstøðugar tjóðir. Time will show.

