
 
Angus Brendan MacNeil, skotskur politikari í parlamentinum í London, har hann er formaður í Føroyanevndini og 
Orku- og umhvørvisnevndini vitjar í Tinganesi, her Poul Michelsen, vinnu- og uttanríkisráðharra. Mynd Jan 
Müller/oljan.fo 
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Hann man vera ein hin fyrsti framstandandi politikarin úr Stórabretlandi, sum vitjar í Føroyum eftir 

fólkaatkvøðuna í Skotlandi og seinni bretska parlamentsvalið. Og hann er heldur ikki hvør sum helst 

sæð við føroyskum eygum. Talan er um Angus Brendan MacNeil, formaður í Føroyanevndini í 

bretska parlamentinum og Føroyavinur við stórum F. Harumframt er hann eisini formaður í nývaldu 

orku- og umhvørvis- og veðurlagsnevndini í parlamentinum. 

Angus MacNeil hevur hesaferð verið í Føroyum sum privatmaður fyrst og fremst men nýtti hann 

eisini høvi til at vitja landsstýrisfólk og vinnulívsfólk undir vitjanini. Eitt nú gekk leiðin inn á gólvið 

hjá ikki færri enn trimum landsstýrisfólkum, Poul Michelsen, sum umsitur uttanríkis- og vinnumál, 

Høgna Hoydal, sum umsitur fiskivinnumál og Kristinu Háfoss, fíggjarmálaráðharra. Eisini vitjaði 

skotski politikarin á Føroya Tele, har komandi stjórin Jan Ziskason tók ímóti. 

Angus MacNeil hevur verið valdur inn fyri valdømið í Barraøkinum í Suðuroyggjum ella 

Hebridunum vegna skotska tjóðskaparflokkin, SNP seinastu 10 árini og er hetta hansara triðja 

skeið.  Flokkurin gjørdi eitt rimmarval til bretska parlamentið seinast og fór úr 6 upp í 46 limir og 

gjørdist harvið triðstørstur í parlamentinum. 

Angus hevur sum formaður í Føroyanevndini havt tætt tilknýti til føroyskar fyritøkur og 

myndugleikar nú í fleiri ár. Hann er ein av fremstu forsprákarunum fyri størri samvinnu og samstarvi 

millum Stórabretland og Føroyar, sum hann hevur vitjað fimm ferðir. 

Poul Michelsen sigur við oljan.fo, at tað er altíð hugaligt at fáa vitjan av politikarum úr næstu 

grannalondunum og heldur hann tað vera gott at hitta formannin í Føroyanevndini í bretska 

parlamentinum. "Tað hevur avgjørt okkara áhuga  at hava góð viðurskifti til okkara næstu grannar og 

her ikki minst Stórabretland. Eg síggi fram til, at vit kunnu menna samsvinnuna, ikki minst nú vit 

hava fingið fast ferðasamband við Skotland."  

Angus MacNeil sigur við oljan.fo, at tað er góða sambandið millum Edinburg og Vágar, sum hevur 

fingið hann at vitja Føroyar hesaferð. Ferðin gerst so nógv høgligari, tá tað slepst undan at skula fara 



umvegis Keypmannahavn. Eisini hann sær fegin, at enn tættari bond verða knýtt millum londini. 

Hann fer so at gera sítt til, at so verður.  

  

 

 
 

 

http://oljan.fo/m-60018-skotskur+foroyavinur+vitjar.savn
http://oljan.fo/m-60020-skotskur+foroyavinur+vitjar.savn


 

 
 

 
 

 

http://oljan.fo/m-60021-skotskur+foroyavinur+vitjar.savn
http://oljan.fo/m-60022-skotskur+foroyavinur+vitjar.savn
http://oljan.fo/m-60023-skotskur+foroyavinur+vitjar.savn


 
 

 


