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Deres Kongelige Højheder, kære lagmand, kære alle sammen. 
 
Færøerne oplever i disse år en stor befolkningstilvækst. En del af årsagen er, at man fra 
politisk side har valgt at øge bevillingen til Færøernes Universitet. Over de sidste 5-6 år er 
universitetet næsten fordoblet til 1000 studerende og 150 forskere og administrativt 
personale. 
 
Hvis vi var her for 20 år siden, ville vi have stået på toppen af et stort saltbjerg. Den 
legendariske iværksætter Saltkongen importerede salt fra Ibiza, og det blev brugt til at salte 
torsk og sild. Dette og den store bygning, som vi har gået igennem, blev oprindelig bygget i 
50’erne blandt andet til produktion af tønder til opbevaring af salt og fisk. 
 
Vi køber stadig salt fra Middelhavet, men nu er vi så småt ved at finde ud af, at der også er 
salt i havet omkring os, og at det måske kan udnyttes som en resource. Én af 
virksomhederne, som Deres Kongelige Højheder mødte i Hugskotið, har netop som idé at 
sælge færøsk gourmet-salt. 
 
Vi kan tørt konstatere, at det eneste konstante er forandring. I dag er dette hus et 
omdrejningspunkt for innovation og ny vidensindustri på Færøerne. Thorshavn’s kommune 
har været primus motor for transformationen og har skabt disse fantastiske rammer.  
 
I bygningen har vi en inkubator med iværksættervirksomheder, vi har filmværksteder, vi har 
traditionelle virksomheder, samt erhvervsfremme- og investeringsfonde. 
 
Det største skridt blev dog taget i maj i år, hvor universitetets afdelinger for naturvidenskab 
og sundhed flyttede ind og også blev en del af miljøet. 
 
Resten af universitetet ligger på forskellige adresser rundt omkring i Thorshavn, men på 
tegnebrættet er der store planer for et samlet campus på bakken lige bag ved jer. 
 
Sjóvinnuhúsið, som er navnet på bygningen, vi er i, ligger midt i et sammensat 
industriområde med fiskeskibe, skibsværft, trawl-produktion, oliedistribution og i den gamle 
fiskefabrik også et ambitiøst projekt med indendørs dyrkning af grøntsager med metoden 
hydroponi. 
 
Der er liv, der er driftighed og der er fremtid. 
 
Det er universitets vision, at vi til stadighed skal fremtidssikre Færøerne. Herunder, at vi er 
en katalysator for bæredygtig innovation og iværksætteri. 
 
Det er mig en glæde at konstatere, at allerede nu har flere af vores studerende på IT 
ingeniør uddannelsen fået studiejob i iværksættervirksomheder i Hugskotið, og jeg ser 
mange flere synergieffekter for mig. 
 



Derfor har vi på universitetet også oprettet Center for Innovation, der starter op med et 
kursus i innovation i næste uge. Centret har til formål at styrke universitetets forskning og 
innovationsevne, samt vores evne til at arbejde sammen med andre forskningsinstutioner 
og andre organisationer både på Færøerne og i andre lande. 
 
Over de sidste godt 25 år har færøske skoler på gymnasialt niveau deltaget i Company 
Programme hos Young Enterprise eller Ungt Virki, som vi kalder det her på Færøerne. De 
sidste år som en del af Fonden for Entreprenørskab. 
 
To af de virksomheder, Deres Kongelige Højheder mødte i Hugskotið, har deltaget i Ungt 
Virki. I Ungt Virki kombineres teori og praksis, og Fondens forskning viser, at deltagerne får 
bedre lyst og evne til at starte egen virksomhed og generelt set være innovative. 
Resultaterne ser vi blandt andet her på universitetet og i vores sprudlende 
iværksættermiljø. 
 
Fonden for Entreprenørskab arbejder for, at innovation og entreprenørskab i højere grad 
skal forankres på uddannelsesinstitutioner, og sammen med Fondens direktør er jeg glad og 
taknemlig for, at Deres Kongelige Højheder kunne deltage i dagens arrangement og på 
denne måde sætte fokus på iværksætteri og uddannelse. 
 
Som formand for bestyrelsen på Færøernes Universitet vil jeg også benytte lejligheden til at 
sætte fokus på Creative Business Cup. Jeg vil takke Heini Zachariassen for en særdeles 
inspirerende forelæsning, dommerne for deres kyndige vurderinger, de fem deltagende 
virksomheder, alle jer, der har været her i dag, og sidst, men ikke mindst, dem, der stået for 
organiseringen: Sóleyð Heradóttir Hammer og hendes team fra Hugskotið, Bjartur Nolsøe og 
hans team fra Iværksætterhuset, Martin Mohr Olsen og alle jer andre fra universitetet, 
Kirstin Ferjá Hansen fra erhvervsfremmefonden Vinnuframi, samt Udenrigs- og 
erhvervsministeriet. Tak til jer alle sammen. 
 
Jeg vil ønske Deres Kongelige Højheder fortsat godt ophold på Færøerne og at vi snart kan 
se Dem og Deres familie igen. Tak for denne gang! 


