
 

Sigga Jacobsen frá føroysku sendistovuni í London á føroyska básinum á oljumessuni í Aberdeen, saman við Pætur 
Rasmussen frá Atlantic Airways, sum við rutusambandinum til Skotland hevur skapt nýtt grundarlag fyri føroyskar 
fyritøkur. M 
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”Norðurskotland kann vera ein áhugaverdur marknaður fyri føroyskar fyritøkur. So sum 

undirveitarar til olju-, laksa- og fiskivinnuna. Eisini fyri aðrar tænastufyritøkur. Tað er tí 

hugaligt at síggja so nógvar fyritøkur og kommunur úr Føroyum luttaka á eini altjóða 

oljumessu í sjálvum oljuhjartanum í Skotlandi, Aberdeen.” Hetta sigur Áki Johansen, 

nýggjur sendiharri í London, nú fast rutusamband millum Vágar og Edinburg eisini er 

vorðið veruleiki og verður brúkt til m.a. at finna føroyskum vinnulívi nýggjar marknaðir. 



”Frástøðan er lítil , og er vorðin enn minni, nú Atlantic Airways er byrjað at flúgva millum 

Føroyar og Skotland. Í bretskum høpi er norðurskotski marknaðurin lítil. Tí vísa stóru 

bretsku fyritøkurnar ofta minni áhuga fyri júst hesum marknaðinum, meðan føroyskar 

fyritøkur hava nógvar royndir heimanífrá at tæna einum lítlum marknaði ”, sigur Áki 

Johansen. 

Hann vísir á, at Sendistovan hevur, umvegis síni tøttu sambond við bretsku 

parlamentslimirnar í Føroyanevndini í Westminster, møguleika at skapa sambond við 

vinnulívið í ymisku valdømunum í Bretlandi. Tey tingfólk, ið eru limir í Føroyanevndini, 

hava serligan áhuga fyri Føroyum og føroyskum viðurskiftum tað verið seg m.a. orkuvinnu, 

fiskivinnu, ferðavinnu, útnorður og Arktis og smátjóða avbjóðingum. Sendistovan kann 

eisini bjóða føroyskum fyritøkum at fáa samband við viðkomandi bretskar myndugleikar. 

Sendistovan hevur sera gott innlit í bretsk viðurskifti og hevur eitt stórt netverk, sum kann 

vera til fyrimuns fyri føroyskar fyritøkur. Sendistovan hevur sambond við fyritøkur, ið eru 

serkønar í ymiskum trupulleikum, ið kunnu stinga seg upp, tá roynt verður at koma inn á 

bretska marknaðin. 

Ein partur av arbeiðinum hjá føroysku sendistovuni í Bretlandi er støðugt at kunna 

føroyskar fyritøkur um møguleikarnar at koma inn á risastóra bretska marknaðin. Hetta 

varð eisini gjørt á oljumessuni í Aberdeen nú um dagarnar. Tá kunnaði Sigga Jacobsen, 

sum hevur starvast á Sendistovuni í umleið 12 ár, fyritøkurnar á føroyska landabásinum á 

oljumessuni um nettupp møguleikarnar hjá føroyskum fyritøkum at gera brúk av 

tænastunum hjá Sendistovuni í London. 

FOÍB stóra gleði av Sendistovuni 

Ein av fyritøkunum, FOÍB, Føroya Oljuídnaðarbólkur, sum eisini var við á oljumessuni í 

Aberdeen, hevur havt nógva gleði av ráðgevingini og eini hjálpandi hond frá Sendistovuni. 

Jan Müller, stjóri, sigur, at hesi seinastu árini, har FOÍB hevur verið rættiliga virkið í 

Bretlandi ikki minst í arbeiðinum at stuðla uppundir oljuleitingina við Føroyar og 

menningina av føroyskari oljuveitingarvinnu, hevur Sendistovan í London verið sera hent. 

Sendimaðurin og fólk hansara hava gjørt tað nógv lættari fyri eitt nú FOÍB at finna tey 

røttu sambondini og at koma á tal við bæði myndugleikar og umboð fyri vinnuna. 

Jan Müller heldur tað eisini vera gott, at Sendistovan tekur stig til at senda eitt av sínum 

fólkum á oljumessu í Aberdeen at kunna føroysku luttakararnar um arbeiðið hjá 

Sendistovuni og ikki minst, hvussu føroyskt vinnulív kann troyta tilboðini hjá Sendistovuni. 

Alt í alt ein vinnarastøða fyri allar partar Føroyum og føroyingum til gagns. 
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