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Stoltenberg vitjar Statoil í Havn

Norski forsætisráðharrin Jens Stoltenberg kom til Føroya seinnapartin í gjár 

og gekk leiðin í Norðurlandahúsið, har skipað varð fyri tónleikaframførslum, 

filmsfyrivísan og upplestri. Um kvøldið varð løgmaður vertur til ein døgurða í 

Müllers pakkhúsi. Har segði Jens Stoltenberg m.a. í røðu síni seg vóna, at 

føroyingar og norðmenn kunnu samstarva á olju- og orkuøkinum. Hann 

fegnaðist um, at Statoil hevur ein týðandi leiklut í royndunum hjá føroyingum 

at finna olju og gass. Hann duldi tó ikki fyri, at oljuleiting kann taka drúgva tíð 

og uggaði føroyingar við at vísa til, at meðan tað einans eru boraðir sjey 

brunnar í Føroyum, so vórðu ikki færri enn 60 brunnar boraðir í 

Barentshavinum, áðrenn lønandi fund varð gjørt. Um einar tveir mánaðir fer 

Statoil at seta borin í føroysku undirgrundina saman við ExxonMobil og 

Atlantic Petroleum. Stoltenberg hevur ynskt at vitja skrivstovuna hjá Statoil í 

Havn og støkkur hann inn á gátt hjá norska oljufelagnum í morgun, áðrenn 

hann fer á fund í Tinganesi við løgmann. Vertur fyri Jens Stoltenberg hjá 

Statoil verður Rúni M. Hansen, sum herfyri var útnevndur leiðari av nýggju 

arktisku eindini hjá Statoil, ein eind, sum so avgjørt eisini hevur stóran áhuga 

hjá norsku stjórnini. Tað er greitt, at oljan og samvinna á orkuøkinum fara at 

fylla nógv, tá løgmaður og norski forsætisráðharrin fara á fund fríggjadagin. 

Eisini veðurlagsbroytingar og nýggir møguleikar í Arktis fara at vera partur av 

fundarskránni umframt mong onnur mál av felags áhuga. Mynd Frá 

hugnakvøldinum í Müllers Pakkhúsi í gjár, har oljumál eisini áttu sín part av 

prátinum. Her norski forsætisráðharrin, Jens Stoltenberg saman við 

stjóranum hjá Statoil, Rúna M. Hansen. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller Mynd 

Stoltenberg saman við løgmanni og stjóranum hjá Statoil í Müllers Pakkhúsi í 

gjár. Myndatøka -  Jens K Vang
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