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Grønlendingar síggja fram til samvinnu

Henrik Leth er stjóri í grønlendska arbeiðsgevarafelagnum, og hann tekur fult 

og heilt undir við Magna Arge, formanni í Oljuvinnufelagnum um at menna 

samvinnuna millum Føroyar og Grønland á oljuøkinum. Eisini hann varð við á 

oljumessuni í Aberdeen herfyri. Sjálvur sær hann fyri sær, at fyritøkur í 

báðum londunum kunnu hittast og tosa saman um viðurskifti tey kunnu 

samarbeiða um og supplera hvør annan, soleiðis at samlaða køkan verður 

størri fyri báðar partar. Vit vita, at okkara fyritøkur eru smáar í mun til 

útlendsku fyritøkurnar, ið vilja virka her, og kunnu vit taka upp eitt samstarv, 

tá kunnu vit eisini átaka okkum størri uppgávur heldur enn einki at gera sigur 

hann og heldur fram -  Vit hava sjálvandi eina vón um, at olja verður funnin, 

tó at vit ikki vita tað í dag. Hinvegin vita vit, at bara kanningarnar og 

leitivirksemið hevur nógv arbeiði við sær. Og tað hevur stóran týdning fyri 

samfelagið, og kunnu vit eisini fáa meira burtur úr tí enn í dag gjøgnum 

samstarv millum myndugleikar og vinnuna og eisini tvørtur um landamark. 

Henrik Sørensen er formaður í grønlenska arbeiðsgevarafelagnum. Vit spurdu 

hann, hvørjar møguleikar hann sær í einum møguligum samstarvi á 

oljuøkinum millum Føroyar og Grønland. Vit síggjar stórar møguleikar, nú vit 

eru tvey rímuliga stór samfeløg, har til ber at samarbeiða á fleiri økjum í 

sambandi við at veita vørur og tænastur til stóru oljuvinnuna. Eg kann bara 

taka fult og heilt undir við ynskinum hjá Magna Arge og Oljuvinnufelagnum 

um samstarv. Sjálvur var eg við í tí sendinevndini, ið vitjaði í Føroyum nøkur 

ár herfyri. Tað hevði glett okkum, um føroyingar tóku líknandi stig og vilja vit 

taka væl ímóti føroyskum vinnufyritøkum, sum kundu hugsað sær at vitja 

Grønland.
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