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Grønland - kinesiska lopfjølin til Arktis

Síðani ísurin í Arktis fór at bráðna og møguleikarnir fyri oljuleiting harvið 

betraðust munandi er stórveldið Kina av álvara farið at vísa tí risastóra 

arktiska økinum ans. Hetta sæst m.a. av ætlanum at brúka meira enn eina 

milliard kr. til at menna grønlendska undirstøðukervið. Sambært danska 

blaðnum Berlingske Tidende eru kinesarar sinnaðir til at gera stórar íløgur í 

flogvallir og havnir í Grønlandi. Hetta fyri at rudda slóð fyri komandi íløgum í 

vinnuna í Grønlandi. Í næstum kemur kinesiski forsetin á vitjan í Danmark og 

roknað verður við, at hann tá eisini fer at umrøða kinesiska áhugan fyri at 

gera íløgur í Grønlandi. Tað eru ikki minst mineral og olja og gass í tí 

grønlendsku náttúruni og undirgrundini, sum hava áhuga hjá kinesarum. Kina, 

sum hevur alstóran tørv á rávørum til sín vaksandi ídnað, hevur leingi gjørt 

íløgur í øðrum londum, eitt nú í Afrika, har mett verður, at umleið 1 millión 

kinesarar arbeiða í dag. Nú kemur so túrurin til Grønlands, sum kanska er 

veruliga lopfjølin til stóra Arktis. Sambært Berlingske Tidende nú um dagarar 

tykist Kina at fylgja somu leið í Grølandi, sum tað í fleiri ár hevur gjørt í eitt nú 

Afrika, har tað fyri at fáa fatur á týðandi ráevnum, eisini ger íløgur í vegir, 

havnir og floghavnir í afrikanskum londum. At kinesarar vilja vera við til at 

útbyggja bæði havnina og floghavnina í Nuuk síggja eygleiðarar sum eina 

roynd at útvega møguleikar fyri at kunna servisera ta ætlaðu leiting og 

boringar, sum altjóða oljufeløg fara eftir í Grønlandi. Í Grønlandi eru tey varin 

at gera viðmerkingar til søgurnar um kinesiskar íløgur men myndugleikarnir 

siga tó, at Grønland ynskir altjóða samstarv og fer at samstarva við tey, sum 

ynskja at gera íløgur í Grønlandi. Mynd -  Havnin í Nuuk, sum kinverjar vilja 

brúka nógvar pengar at útbyggja sum lopfjøl til sítt virksemi í Arktis
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