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Falklandsoyggjar vilja læra av Hetlandi
Í næstum koma umboð fyri myndugleikarnar í Falklandsoyggjunum á vitjan í
grannalandi okkara, Hetlandi at fáa innlit í umleið 40 ára drúgvu royndirnar
hjá hetlendingum í oljuvinnuni og læra av teimum. Fyri norðan og sunnan
Olja og gass eru funnin báðumegin Atlantshavið. Men í norðara og syðra
partinum av hesum risastóra havi verður enn roynt at finna oljukeldur. Tað er
tí ein sannroynd, at áhugin fyri oljuvinnuni er vaksandi bæði í
Suðuratlantshavi og í Norðuratlantshavi. Í báðum førum er talan um
oyggjalond, ið telja fáar íbúgvar men har oljufeløg síggja stórar møguleikar
fyri at finna bæði olju og gass. Og hóast Falklandsoyggjarnar liggja langt
burturi, so velja tær ein av grannum okkara, Hetland, tá íbúgvararnir har vilja
læra, hvussu tað er at liva við oljuni. Hetland hevur verið oljuland í mong
tíggjutals ár, meðan Falklandsoyggjabúgvar síggja fram til eina framtíðar
oljuvinnu. Herfyri sigldi boripallurin Leiv Eiriksson alla leiðina úr Grønlandi til
Falklandsoyggjar. Nú gongur tað hinvegin aftur. Nú koma umboð fyri
Falklandsoyggjar til Hetlands at síggja og hoyra, hvussu hesir norðaru
oyggjabúgvarnir í Stórabretlandi hava tacklað oljuvinnuna. Longu 11. mai vitja
umboð fyri Falklandsoyggjarnar í Hetlandi, har tey fara at greiða
hetlendingum frá sínum ætlanum at fara undir útbyggingar av oljufundum.
Oljufeløg hava nevniliga gjørt fleiri fund í Suðuratlantshavi. Og tá verður eisini
høvi hjá oyggjarbúgvunum fyri sunnan at hoyra og síggja, hvussu
starvsfelagarnir fyri norðan hava megnað at menna eina oljuvinnu og liva við
hesi í skjótt 40 ár. Krøv og rættindi Júst í hesum døgum eru 30 ár síðani, at
Falklandskríggið endaði. Hetta var eitt stríð um rættin til oyggjarnar, sum
liggja út fyri Argentina. Oyggjarnar hava hoyrt til bretsku krúnuna leingi, og
íbúgvararnir har vilja vera verandi undir Bretlandi, tó at stjórnin í Argentina
krevur rættin til oyggjarnar. Eftir øllum at døma er hetta eisini eitt stríð um
møgulig oljuríkidømi. Fleiri oljufeløg hava borað og rakt við oljukeldur, sum
tey meta kunnu byggjast út til framleiðslu. Samtíðis roynir Argentina at gera
alt fyri at seta fót fyri hesum ætlanum við at nokta skipum atgongd til tess

Falklandskríggið endaði. Hetta var eitt stríð um rættin til oyggjarnar, sum
liggja út fyri Argentina. Oyggjarnar hava hoyrt til bretsku krúnuna leingi, og
íbúgvararnir har vilja vera verandi undir Bretlandi, tó at stjórnin í Argentina
krevur rættin til oyggjarnar. Eftir øllum at døma er hetta eisini eitt stríð um
møgulig oljuríkidømi. Fleiri oljufeløg hava borað og rakt við oljukeldur, sum
tey meta kunnu byggjast út til framleiðslu. Samtíðis roynir Argentina at gera
alt fyri at seta fót fyri hesum ætlanum við at nokta skipum atgongd til tess
havnir og sama hava grannalondini gjørt fyri at stuðla Argentina í tess kravi.
Men stjórnin í London ætlar sær ikki at víkja ein tumma. Soleingi íbúgvararnir
á Falklandsoyggjunum vilja hoyra til Bretland, so sleppa teir tað. Nú eru so
líkindi til, at ein oljuvinna kann taka seg upp í enn einum parti av bretska
kongadøminum. Áhugavert er hjá bæði føroyingum og grønlendingum at
fylgja við gongdini hjá grannunum fyri sunnan og uppaftur nógv syðri.

