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Tað var ein ovfarin og hugtikin bretskur Skotlands-ráðharri, sum vitjaði í stásiliga 

glasbyninginum hjá Føroya Tele í Hoyvík í vikuni. Hann helt tað vera eitt megnar tak hjá 

eini lutvíst lítlari oyggjafyritøku sum Føroya Tele at fáa sáttmálar við teir tveir av 

heimsins størstu oljurisum, sum arbeiða í Skotlandi.  

Føroya Tele fylgir neyvt gongdini vestan fyri Hetland og ger tað, sum neyðugt er fyri at 

fyrireika seg til framtíðar avbjóðingar har. Fyritøkan, sum longu er veitari hjá 

stórfyritøkum sum BP og Total, vónar, at tað eisini í framtíðini fara at vera nýggjar 

uppgávur í bretskum sjóøki. Hetta varð ein av boðskapunum frá ovastu leiðsluni í Føroya 

Tele, Kristian Davidsen og Páll Vesturbúð, tá hon hevði høvi at hitta bretska ráðharran fyri 

Skotland, Alistair Carmichael í Hoyvík týsdagin. 



Ráðharrin, sum sjálvur kemur úr einum oyggjalandi, Orknoyggjunum, var rættiliga ovfarin 

og hugtikin at hoyra um søguna og gongdina hjá hesi føroysku fyritøkuni, sum eisini letur 

tænastur til Orknoyggjar. 

Hann heldur tað vera væl klárað av eini lutvíst lítlari føroyskari telefyritøku at koma á tal 

og gera langtíðar sáttmálar við fleiri av teimum stóru altjóða oljufeløgunum. Hann veit, 

hvussu torført tað kann vera hjá minni oyggja-fyritøkum at gera seg galdandi á einum 

slíkum marknaði, og heldur hann fyri, at tað tí eisini er avgerandi neyðugt, at tær hava 

eina ávísa stødd skulu tær fáa fótin fastan á einum størri marknaði. “Sum eg skilji tað, so 

er her talan um eina sólskinssøgu, eina “Win to win” søgu, har allir partar fáa nakað gott 

burtur úr, og her ikki minst føroyska oyggjasamfelagið gjøgnum tess professionellu 

telefyritøku. 

Hann sær fegin, at Føroya Tele við tess Shefa-kaðali kann birta upp undir meira samstarv 

við Orknoyggjar. Føroya Tele hevur sum er longu eitt ávíst samstarv við oljuhavnina Flotta 

í Orknoyggjunum, men her kunnu eisini vera aðrir møguleikar. 

Á fundinum greiddi stjórin í TF-Net, Páll Vesturbúð ráðharranum frá teimum trupulleikum, 

sum Føroya Tele hevur havt við kaðalsliti nettupp í farvatninum nær Orknoyggjunum. Tað 

vísir seg, at fiskibátar miðvíst sløkkja alt telesamband, tá teir eru á leiðunum, har kaðalin 

liggur, og tá teirra reiðsskapur so slítur kaðalin, er torført hjá Føroya Tele at finna 

syndaran. Alistair Carmichael segði á fundinum, at hann vildi fegin gera sítt til at fáa 

bilbugt við hesar trupulleikarnar. Sjálvur er ráðharrin útbúgvin sakførari. Umframt at vera 

ráðharri fyri Skotland er hann eisini valdur í bretska tingið vegna Orknoyggjarnar og 

Hetland. Hann er valdur fyri liberala flokkin. Og hóast hann hevur sæti í London, so er 

hann sera heimkærur og er aftur í oyggjunum hvørja viku. Tí roynir hann eisini tað hann 

er mentur fyri at vera partur av menningini í oyggjunum. 

Tosað varð eisini um møguleikarnar fyri víðkaðum samstarvi millum føroyskar fyritøkur og 

tær í skotsku oyggjunum og Skotlandi. Carmichael helt fyri, at framtíðin fer helst at lata 

upp fyri møguleikum hjá føroyskum fyritøkum bæði í Hetlandi og Orknoyggjunum, og helt 

hann, at tá oljan verður funnin í Føroyum, hvat hann ikki ivaðist í, so varð hon kærkomin 

til bæði Flotta og Sullom Voe, ið taka ímóti tí nógva av oljuni frá keldunum vestan fyri 

Hetland. 

Hann helt tað eisini kundi verið áhugavert hjá Føroya Tele at fylgja væl við, nú tað 

einaferð í framtíðini møguliga verða stig tikin til at útbyggja Rosebank-kelduna skamt frá 

føroyska markinum. Til tað søgdu Føroya Tele-fólkini, at tey hava sera gott samband við 

fyristøðufelagið Chevron og fylgja annars við øllum teimum fundunum, sum eru gjørd har 

um leiðir. 

Nú felagið hevur megnað at lata hurðarnar upp til oljurisar sum BP og Total, so hava tey 

eina góða referansu at vísa til. Tí fegnaðist ráðharrin um men helt samstundis fyri, hvussu 

týdningarmikið tað er, at hava eina ávísa stødd, tá tú skal til at gera sáttmála við tær 

stóru fyritøkurnar. Tí hevði fyritøkan verið nógv minni, hvat oftani er galdandi í eitt nú 

smáum oyggjasamfeløgum, so hevði hon helst havt torført við at fara út á altjóða 



marknaðin og bjóða seg fram. Alistair Carmichael var rættiliga ovfarin av tí stóra og 

snotuliga telebygninginum og at hoyra, hvussu fyritøkan hevði megnað at byggja út 

telenetið ikki bert kring oyggjarnar men eisini til havs. 
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