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Løgmaður undirskrivað marknaavtalu í London

Tað var í 1999, at táverandi løgmaður Anfinnur Kallsberg, danski 

uttanríkisráðharin Nils Helveg Petersen og bretski varauttanríkisráðharrin 

Tony Loyd undirskrivaðu søguligu marknaavtaluna millum Føroyar og 

Bretland. Drúgvu samráðingarnar endaðu við einum miðlinjumarki, tó at 

partur av semjuni eisini gjørdist eitt felagsøki har suðuri. Ein ískoytissáttmáli 

fyri felagsøkið hevur so bíðað eftir at verða undirskrivaður, og hetta hendi í 

London sjálvan flaggdagin. Tað var eingin minni enn Kaj Leo Johannessen, 

løgmaður, sum undirskrivaði ískoytissáttmálan til landgrunnssáttmálan frá 

1999 við bretsku stjórnina. Hetta fór fram í Foreign and Commonwealth 

Office í London. Aftrat løgmanni skrivaði eisini danski sendiharrin í London, 

Anne Hedensted Steffensen og bretski ráðharrin Lord Howell undir henda 

seinasta partin av hesum fyri Føroyar so týðandi sáttmála um 

landgrunnsmarkið millum Føroyar og Bretland. Kaj Leo Johannessen sigur við 

oljan.fo, at fundurin í morgun er endin á tí arbeiði, sum byrjaði longu í 1978, 

tá fyrstu stigini vórðu tikin til at fáa ásett eitt undirgrundarmark millum 

Føroyar og Stórabretland  eitt slóðbrótandi arbeiði, sum føroyskir 

embætismenn saman við politisku skipanini greiddu sera væl úr hondum. 

Ískoytissáttmálin fevnir um tann yvirlappandi partin av 

landgrunnsáttmálanum, har semja er um at hava eitt felagsøki, har londini 

kunnu virka inni á økjunum hjá hvørjum øðrum. Løgmaður, sum hevur verið á 

fundum í Bruxelles og London í hesum døgum helt tað var eitt gott høvi hjá 

sær at undirskriva ískoytisprokollina, nú hann í ørindum í útlandinum. Hann 

leggur aftrat, at tað eisini er hugaligt at kunna avgreiða hetta málið sama dag, 

sum ein av oddamonnunum aftanfyri avtaluna, Árni Olafsson fyllir sjeyti. Eg 

haldi hetta er ein góð markering og endi á tí tilgongd, sum Árni Olafsson 

hevur verið so týðandi partur av. Tað var Árni Olafsson, sum stóð á odda fyri 

teimum torføru samráðingunum við bretsku stjórnina í 90-árunum, og har 

mótparturin varð umboðaður av einum av tí kenda og framstandandi bretska 

diplomatinum Tony Brenton, sum eitt skifti var sendiharri Bretlands í USA og 

Ruslandi.
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