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Olja nýtist ikki at merkja loysing

Danski uttanríkisráðharrin, Willy Søvndal, sum vitjaði í Føroyum í vikuni, 

heldur ikki, at møgulig oljufund í Grønlandi ella Føroyum nýtast at hava við 

sær, at Ríkisfelagsskapurin verður upploystur og Føroyar og Grønland taka 

loysing frá Danmark. Nógv bindur saman Willy Søvndal var gestur hjá Kaj Leo 

Johannesen í vikuni. Á tíðindafundi í Tinganesi setti oljan.fo ráðharranum 

spurningin -  -Møgulig oljufund í Grønlandi og Føroyum kunnu hava við sær, 

at hesir partar av Ríkinum møguliga megna at standa á egnum beinum og 

harvið vilja gerast sjálvstøðugar tjóðir. Hvat sigur tú sum danskur 

uttanríkisráðharri til henda framtíðar møguleika? Tað er so nógv, sum bindur 

okkum saman. Hetta er nakað, sum mennist alla tíðina. Ì dag hava vit tosað 

um føroyska ynskið um sjálvstøðugan limaskap í WTO. Hetta er nakað vit fara 

at arbeiða við til frama fyri Føroyar. Vit hava eisini umrøtt eitt føroyskt ynski 

um at vera partur av donsku sendistovuni í Moskva. Eisini tað vilja vit taka 

upp. Loynidómurin við Ríkisfelagsskapinum er okkara evni til alla tíðina at 

nútímansgera og menna hann og taka nýggj stig. Tað vóni eg vit kunnu halda 

fram við, sigur ráðharrin og heldur fram -  Vit fara sjálvandi ikki at seta okkum 

upp ímóti føroyskum og grønlendskum ynskjum og avgerðum. Men eg sjálvur 

haldi bara, at tað er nakað virðismikið í tí at vera saman og arbeiða saman. 

Har vit kunnu hjálpa hvør øðrum, um ódnir gera um seg. Kemur tað bráddliga 

hartil, at vit fáa eina bankakreppu, tá er tað gott, um vit eru fleiri um tað og 

kunnu hjálpa hvør øðrum. Eg viðurkenni, at onnur kunnu hava eina aðra 

áskoðan men vil kortini undirstrika, at ríkisfelagsskapurin er virðismikil, 

nettupp tí vit alla tíðina megna at broyta og nútímansgera hann og gera hann 

tíðarhóskandi. Standa við avtalur -Fyri 20 árum fingu føroyingar rættindini til 

undirgrundina. Tá var andstøðan í Danmark í øðini. Nú ein donsk stjórn hevur 

givið Grønlandi rættindini til undirgrundina, hoyra vit aftur donsku 

andstøðuna mótmæla. Sær tú fyri tær, at man frá danskari síðu fer at seta 

krøv fram um at endurskoða hesar avtalur? Nei, avgjørt ikki. Vit standa við 

tær avtalur, sum vit hava gjørt bæði við Føroyar og Grønland og ynskja 

tykkum góða eydnu. Uppá fyrispurning um hann sær fyri sær, at danskur 

ídnaður fer at fáa lut í einum føroyskum oljuævintýri sigur Willy Søvndal, at 

tað vónar hann. Vit hava fyritøkur á hesum øki, sum hava nógvar royndir og 

vitan, eitt nú Mærsk og Dong. So tað er upplagt, at eisini danskar fyritøkur 

vera við í menningini av eini føroyskari oljuvinnu. Men eg ímyndi mær als ikki, 

at danskar fyritøkur skulu hava nøkur framíhjárættindi. Tær mugu vera í 

kapping við øll onnur. Føroyar og Arktis -Hvørjar møguleikar og avbjóðingar 

sær tú fyri Føroyar sum part av Ríkisfelagsskapinum, nú so stórar broytingar 

henda í Arktis? Tit fara at síggja, at fleiri ferðamannaskip koma henda vegin, 

og at skipaflutningurin fer at økjast, nú tað fer at bera til at sigla gjøgnum 

Arktis millum Europa og Asia. Men her verður eisini talan um stórar 

avbjóðingar fyri Føroyar eins væl og restina av Ríkinum, tá vit hugsa um trygd 

og umhvørvi. Kaj Leo Johannesen, løgmaður sigur, at sjálvandi eiga føroyingar 

eisini at lata dyrnar upp fyri donskum vinnulívi, um oljufund verða gjørd her. 

Hann vísir til mongu føroyingarnar, sum hava og arbeiða hjá eitt nú Mærsk, 

so tað má ganga báðar vegir, tá talan er um samstarv. Danir skulu vera 

vælkomnir at koma henda vegin og luttaka í eini møguligari oljuvinnu sigur 

hann. Myndir Willy Søvndal , uttanríkisráðharri og Kaj Leo Johannessen, 

løgmaður í Tinganesi Kort frá Jarðfeingi yvir leitiøkini á landgrunninum, sum 

oljan.fo lat danska uttanríkisráðharranum, hevði stóran áhuga. Her Willy 

Søvndal, Kaj Leo Johannesen og Árni Olafsson, serkønur í føroyskum málum í 

danska uttanríkisráðnum. Willy Søvndal í føroyskari troyggju heimaftur til 
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Danski uttanríkisráðharrin, Willy Søvndal, sum vitjaði í Føroyum í vikuni, 

heldur ikki, at møgulig oljufund í Grønlandi ella Føroyum nýtast at hava við 

sær, at Ríkisfelagsskapurin verður upploystur og Føroyar og Grønland taka 

loysing frá Danmark. Nógv bindur saman Willy Søvndal var gestur hjá Kaj Leo 

Johannesen í vikuni. Á tíðindafundi í Tinganesi setti oljan.fo ráðharranum 

spurningin -  -Møgulig oljufund í Grønlandi og Føroyum kunnu hava við sær, 

at hesir partar av Ríkinum møguliga megna at standa á egnum beinum og 

harvið vilja gerast sjálvstøðugar tjóðir. Hvat sigur tú sum danskur 

uttanríkisráðharri til henda framtíðar møguleika? Tað er so nógv, sum bindur 

okkum saman. Hetta er nakað, sum mennist alla tíðina. Ì dag hava vit tosað 

um føroyska ynskið um sjálvstøðugan limaskap í WTO. Hetta er nakað vit fara 

at arbeiða við til frama fyri Føroyar. Vit hava eisini umrøtt eitt føroyskt ynski 

um at vera partur av donsku sendistovuni í Moskva. Eisini tað vilja vit taka 

upp. Loynidómurin við Ríkisfelagsskapinum er okkara evni til alla tíðina at 

nútímansgera og menna hann og taka nýggj stig. Tað vóni eg vit kunnu halda 

fram við, sigur ráðharrin og heldur fram -  Vit fara sjálvandi ikki at seta okkum 

upp ímóti føroyskum og grønlendskum ynskjum og avgerðum. Men eg sjálvur 

haldi bara, at tað er nakað virðismikið í tí at vera saman og arbeiða saman. 

Har vit kunnu hjálpa hvør øðrum, um ódnir gera um seg. Kemur tað bráddliga 

hartil, at vit fáa eina bankakreppu, tá er tað gott, um vit eru fleiri um tað og 

kunnu hjálpa hvør øðrum. Eg viðurkenni, at onnur kunnu hava eina aðra 

áskoðan men vil kortini undirstrika, at ríkisfelagsskapurin er virðismikil, 

nettupp tí vit alla tíðina megna at broyta og nútímansgera hann og gera hann 

tíðarhóskandi. Standa við avtalur -Fyri 20 árum fingu føroyingar rættindini til 

undirgrundina. Tá var andstøðan í Danmark í øðini. Nú ein donsk stjórn hevur 

givið Grønlandi rættindini til undirgrundina, hoyra vit aftur donsku 

andstøðuna mótmæla. Sær tú fyri tær, at man frá danskari síðu fer at seta 

krøv fram um at endurskoða hesar avtalur? Nei, avgjørt ikki. Vit standa við 

tær avtalur, sum vit hava gjørt bæði við Føroyar og Grønland og ynskja 

tykkum góða eydnu. Uppá fyrispurning um hann sær fyri sær, at danskur 

ídnaður fer at fáa lut í einum føroyskum oljuævintýri sigur Willy Søvndal, at 

tað vónar hann. Vit hava fyritøkur á hesum øki, sum hava nógvar royndir og 

vitan, eitt nú Mærsk og Dong. So tað er upplagt, at eisini danskar fyritøkur 

vera við í menningini av eini føroyskari oljuvinnu. Men eg ímyndi mær als ikki, 

at danskar fyritøkur skulu hava nøkur framíhjárættindi. Tær mugu vera í 

kapping við øll onnur. Føroyar og Arktis -Hvørjar møguleikar og avbjóðingar 

sær tú fyri Føroyar sum part av Ríkisfelagsskapinum, nú so stórar broytingar 

henda í Arktis? Tit fara at síggja, at fleiri ferðamannaskip koma henda vegin, 

og at skipaflutningurin fer at økjast, nú tað fer at bera til at sigla gjøgnum 

Arktis millum Europa og Asia. Men her verður eisini talan um stórar 

avbjóðingar fyri Føroyar eins væl og restina av Ríkinum, tá vit hugsa um trygd 

og umhvørvi. Kaj Leo Johannesen, løgmaður sigur, at sjálvandi eiga føroyingar 

eisini at lata dyrnar upp fyri donskum vinnulívi, um oljufund verða gjørd her. 

Hann vísir til mongu føroyingarnar, sum hava og arbeiða hjá eitt nú Mærsk, 

so tað má ganga báðar vegir, tá talan er um samstarv. Danir skulu vera 

vælkomnir at koma henda vegin og luttaka í eini møguligari oljuvinnu sigur 

hann. Myndir Willy Søvndal , uttanríkisráðharri og Kaj Leo Johannessen, 

løgmaður í Tinganesi Kort frá Jarðfeingi yvir leitiøkini á landgrunninum, sum 

oljan.fo lat danska uttanríkisráðharranum, hevði stóran áhuga. Her Willy 

Søvndal, Kaj Leo Johannesen og Árni Olafsson, serkønur í føroyskum málum í 

danska uttanríkisráðnum. Willy Søvndal í føroyskari troyggju heimaftur til 
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