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Kinesiskur ísbrótari á politiskari vitjan í Íslandi

Íslendsku fjølmiðlarnir gjørdu nógv burturúr, tá ein kinesiskur ísbrótari vitjaði 

í Reykjavík og á Akureyri nú um dagarnar. Bæði vertirnir og gestirnir løgdu 

dent á, at ísbrótarin var á einari rannsóknarferð. Hann var komin 

landnyrðingsleiðina norðan fyri Sibir, hevði gjørt rannsóknir har og í 

íslendskum øki og skuldi nú aftur til Kina somu leið, sum hann var komin og 

gera fleiri rannsóknir afturat á heimferðini. Men í kinesiskum fjølmiðlum sást, 

at tann langa ferðin hjá ísbrótaranum var ikki bara vísindalig, men eisini 

politisk, og kinesiski sendiharrin í Íslandi, Su Ge, duldi heldur ikki fyri tí. -Kina 

og Ísland hava samstarvað væl diplomatiskt, handilsliga og mentanarliga. Fara 

veðurlagsbroytingarnar at standa við, er tað sannlíkt, at siglingarleiðin við 

pólin verður opin um stutta tíð. Eg haldi, at vit kunnu menna okkara samstarv 

í Norðurøkinum, segði sendiharrin við íslendsku fjølmiðlarnar. Nógva umrøðu 

í Kina Ferðin hjá ísbrótaranum bleiv eisini umrødd í kinesiska sjónvarpinum, 

skrivar Morgunblaðið. Har varð sagt, at kinesisk vísindafólk høvdu valt Ísland, 

nú tey skuldu kanna norðlýsið, havstreymar, bráðnandi jøklar, broytingar í 

fiskastovnum og virksemið í gosfjøllum. Eisini sjónvarpið nam við tað politiska 

ella vinnuliga endamálið við ferðini. Sagt varð, at landafrøðiliga støðan hjá 

Íslandi gevur landinum lyklastøðu sum umskipingarhavn í sambandi við ta 

komandi landnyrðingsleiðina. Sjónvarpið legði afturat, at kinesarar leggja 

dent á at finna ta bestu siglingarleiðina, góða tilbúgving til bjarging á sjónum 

og atgong til feskt vatn. Teir kinesisku vísindamenninir, sum vóru við 

ísbrótaranum, vóru á Bessastøðum og vitjaðu Ólaf Ragnar Grímsson, forseta, 

og hann gjørdi nógv burtur úr møguleikunum fyri størri samstarvi millum 

Ísland og Kina í komandi árum. Hann gjørdi samstundis vart við, at Ísland 

virkar fyri, at Kina skal fáa eygleiðarastøðu í Arktiska Ráðnum.
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