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Íslendski forsetin -  Vóni føroyingar finna íslendsku 

oljuna

Føroyingar eru brøður og systrar hjá íslendingum, og eg síggi fegin - og kenni 

meg tryggan við - at tað verður eitt føroyskt oljufelag, sum finnur ta íslendsku 

oljuna, segði íslendski forsetin á samkomu í Londum herfyri. Hann helt onga 

mótsøkn verða í, at Ísland leitar eftir kolvetnum um somu tíð sum landið 

nøktar orkutørvin á landi við grønari orku. Væl fyrireikaður Tað var ein væl 

fyrireikaður og væl upplagdur Ólafur Ragnar Grímsson, sum nú um dagarnar 

saman við umboðum frá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum og tí 

íslendska Iceland Petroleum, tók ímóti oljufólki, bankafólki, politikarum og 

pressuni í bretska høvuðsstaðnum London. Íslendski forsetin vildi við hesum 

tiltakinum vera við til at seta Ísland á altjóða oljuheimskortið. Faroe 

Petroleum við stýrisvøl Nú Ísland av álvara hevur sett hol á síni fyrstu veruligu 

útbjóðing til oljuleiting, og hevur latið stýrisvølin til føroyska Faroe 

Petroleum, gjørdu íslendsku myndugleikarnir av saman við føroyska felagnum 

og teirra egna Iceland Petroleum at halda eina samkomu í London fyri 

innbodnum. Hátíðarhaldið varð hildið í tí søguliga og kenda  Naval and 

Military Club, har umleið 70 fólk hittust at hoyra um og umrøða íslendsku 

útbjóðingina og eisini framtíðar vinnumøguleikarnar í tí arktiska økinum. 

Hetta kemur stutt eftir, at íslendsku myndugleikarnir gjørdu av at lata Faroe 

Petroleum leitiloyvi eystan fyri Ísland. Nils Sørensen, sum saman við Graham 

Stewart , umboðaði føroyska felagið, sigur við Oljan.fo, at tað var einki minni 

enn ein frægd og eitt stórt upplivilsi at hoyra íslendska forsetan taka orðið í 

samfullar 45 minuttir - tosa um útbjóðingina og eisini møguleikarnar í Arktis 

og týdningin at fara væl um okkara felags umhvørvi. Vit lata Nils Sørensen 

greiða frá -  Arktis og framtíðin Ólafur forseti bergtók áhoyrarnar. Tosaði fyrst 

um Arktis, sum higartil bara hevur verið ein hvítur blettur á globussinum. 

Hvussu skjótt tíðin flytur seg. Fyri 20 árum síðani var tað eingin, sum hugsaði 

um tað arktiska økið. Tað var bara har. Fyrr í ár sigldi fyrsti ísbrótarin úr Kina 

gjøgnum nýggju arktisku siglingarleiðina til Íslands og heimaftur á somu 

farleið. Sparingin í orkunýtsluni var umleið 40% og harvið eisini munandi 

minni CO2 útlát. Hetta metti hann sum ta størstu kollveltingina síðani 

Panamakanalin varð tikin í brúk. Ólafur Ragnar Grímsson nevndi eisini 

Clinton, Al Gore og Putin, sum allir vóru samdir um at fara friðaliga fram í 

Arktis, hetta síðsta órørda økið í heiminum. At fara eftir tilfeinginum uttan 

kríggj. Hann tosaði eisini um góða samstarvið við Grønlandi og Norra í 

Norðuratlantshavi. Og kom síðani inn á sambandið við føroyingar og Føroyar. 

Føroysku brøðurnir og systrarnar Hann varð sera fegin um, at tað vóru 

føroyingar, sum stóðu á odda fyri leitingini eftir olju og gassi á íslendska 

landgrunninum. Føroyingar vóru at meta sum brøður og systrar hjá 

íslendingum, og tí føldu teir seg tryggar við, at tað nettupp var eitt føroysku 

oljufelag, sum stóð á odda fyri oljuleitingini í Íslandi. Hann endaði sína røðu 

við at minnast aftur á barnaárini í Ísafirði, tá hann spældi fótbólt saman við 

føroyskum fiskimonnum. Oljuleiting einki dilemma Tá forsetin varð spurdur, 

um tað ikki var eitt dilemma og paradoks fyrst at vera sjálvsveitandi við 

grønari orku á landi til síðani at fara eftir kolvetnum í undirgrundini helt hann 

fyri, at hetta varð heilt náttúrlig gongd. Tað ræður bara um her eins og í 

Arktis at geva umhvørvinum, trygdini og heilsuni gætur og tryggja, at øll 

oljuleiting og vinna taka hædd fyri hesum. Og at fiskivinnan ikki verður nervað 

av nýggju vinnunum. Marknaðarføring Nils Sørensen sigur, at samkoman í 

London var sera væleydnað, Íslandi og Føroyum og báðum oljufeløgunum til 

frama. Hetta var eitt tiltak, sum hevði til endamál at marknaðarføra bæði 

Ísland og Føroyar sum lond men eisini teirra oljufeløg. Tí vóru eisini føroyski 

og íslendski sendiharrarnir við til tiltakið, sum Nils Sørensen heldur neyvan 

verður tað seinasta, har Føroyar og Ìsland fara at standa saman. Samkoman 

endaði við at Andy Robert, leiðandi jarðfrøðingur hjá Faroe Petroleum greiddi 

frá, hví felagið metir íslendska landgrunnin verða so áhugaverdan. Góðan 

samstarvsfelaga í Petoro Miðlar í Bretlandi gera nógv burtur úr tiltakinum og 

skriva, at almenna norska oljufelagið Petoro, sum verður við í leitingini í 

Íslandi, hevur gjørt týðandi kanningar av økinum, har leitiloyvini eru latin. Nils 

Sørensen sigur, at nú teir samstarva við Petoro fara teir eisini at fáa atgongd 

til hesar upplýsingar. Og Petoro fer so eisini at fáa innlit í ta vitan, sum 

føroyska felagið hevur um økið. Hetta er tað, sum á oljumáli verður nevnt at 

harmonisera oljudatabasar. Avgerðin hjá Petoro at vera við í leitingini í Íslandi 

hevur helst eisini politiskan týdning, tí norski staturin fer í næstu framtíð at 

bjóða út økini nær Jan Mayen, sum eru í norskum umráði. Harvið er norski 

staturin umboðaður í bæði íslendskum og norskum øki á hesum enn ókendu 

leiðum. Myndir -  Íslendski forsetin, Ólavur Ragnar Grímsson og Graham 

Stewart, stjóri í Faroe Petroelum. Íslendski forsetin hevur framløgu Íslendski 

forsetin, Ólavur Ragnar Grímsson, Graham Stewart, stjóri í Faroe Petroleum 

og Kristijan Jóhansson, stjóri í Iceland Petroleum. Íslendski sendiharrin í 

London, Benedict Jónsson, Valgard Valgardsson og Eldur Olafson frá Iceland 

Petroleum, íslendski forsetin Ólavur Grímsson, John Bentley, 

nevndarformanni og Graham Stewart, stjóra í Faroe Petroleum. Graham 

Stewart saman við íslendska sendiharranum í London. Kelda -  Faroe 

Petroleum
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Føroyingar eru brøður og systrar hjá íslendingum, og eg síggi fegin - og kenni 

meg tryggan við - at tað verður eitt føroyskt oljufelag, sum finnur ta íslendsku 

oljuna, segði íslendski forsetin á samkomu í Londum herfyri. Hann helt onga 

mótsøkn verða í, at Ísland leitar eftir kolvetnum um somu tíð sum landið 

nøktar orkutørvin á landi við grønari orku. Væl fyrireikaður Tað var ein væl 

fyrireikaður og væl upplagdur Ólafur Ragnar Grímsson, sum nú um dagarnar 

saman við umboðum frá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum og tí 

íslendska Iceland Petroleum, tók ímóti oljufólki, bankafólki, politikarum og 

pressuni í bretska høvuðsstaðnum London. Íslendski forsetin vildi við hesum 

tiltakinum vera við til at seta Ísland á altjóða oljuheimskortið. Faroe 

Petroleum við stýrisvøl Nú Ísland av álvara hevur sett hol á síni fyrstu veruligu 

útbjóðing til oljuleiting, og hevur latið stýrisvølin til føroyska Faroe 

Petroleum, gjørdu íslendsku myndugleikarnir av saman við føroyska felagnum 

og teirra egna Iceland Petroleum at halda eina samkomu í London fyri 

innbodnum. Hátíðarhaldið varð hildið í tí søguliga og kenda  Naval and 

Military Club, har umleið 70 fólk hittust at hoyra um og umrøða íslendsku 

útbjóðingina og eisini framtíðar vinnumøguleikarnar í tí arktiska økinum. 

Hetta kemur stutt eftir, at íslendsku myndugleikarnir gjørdu av at lata Faroe 

Petroleum leitiloyvi eystan fyri Ísland. Nils Sørensen, sum saman við Graham 

Stewart , umboðaði føroyska felagið, sigur við Oljan.fo, at tað var einki minni 

enn ein frægd og eitt stórt upplivilsi at hoyra íslendska forsetan taka orðið í 

samfullar 45 minuttir - tosa um útbjóðingina og eisini møguleikarnar í Arktis 

og týdningin at fara væl um okkara felags umhvørvi. Vit lata Nils Sørensen 

greiða frá -  Arktis og framtíðin Ólafur forseti bergtók áhoyrarnar. Tosaði fyrst 

um Arktis, sum higartil bara hevur verið ein hvítur blettur á globussinum. 

Hvussu skjótt tíðin flytur seg. Fyri 20 árum síðani var tað eingin, sum hugsaði 

um tað arktiska økið. Tað var bara har. Fyrr í ár sigldi fyrsti ísbrótarin úr Kina 

gjøgnum nýggju arktisku siglingarleiðina til Íslands og heimaftur á somu 

farleið. Sparingin í orkunýtsluni var umleið 40% og harvið eisini munandi 

minni CO2 útlát. Hetta metti hann sum ta størstu kollveltingina síðani 

Panamakanalin varð tikin í brúk. Ólafur Ragnar Grímsson nevndi eisini 

Clinton, Al Gore og Putin, sum allir vóru samdir um at fara friðaliga fram í 

Arktis, hetta síðsta órørda økið í heiminum. At fara eftir tilfeinginum uttan 

kríggj. Hann tosaði eisini um góða samstarvið við Grønlandi og Norra í 

Norðuratlantshavi. Og kom síðani inn á sambandið við føroyingar og Føroyar. 

Føroysku brøðurnir og systrarnar Hann varð sera fegin um, at tað vóru 

føroyingar, sum stóðu á odda fyri leitingini eftir olju og gassi á íslendska 

landgrunninum. Føroyingar vóru at meta sum brøður og systrar hjá 

íslendingum, og tí føldu teir seg tryggar við, at tað nettupp var eitt føroysku 

oljufelag, sum stóð á odda fyri oljuleitingini í Íslandi. Hann endaði sína røðu 

við at minnast aftur á barnaárini í Ísafirði, tá hann spældi fótbólt saman við 

føroyskum fiskimonnum. Oljuleiting einki dilemma Tá forsetin varð spurdur, 

um tað ikki var eitt dilemma og paradoks fyrst at vera sjálvsveitandi við 

grønari orku á landi til síðani at fara eftir kolvetnum í undirgrundini helt hann 

fyri, at hetta varð heilt náttúrlig gongd. Tað ræður bara um her eins og í 

Arktis at geva umhvørvinum, trygdini og heilsuni gætur og tryggja, at øll 

oljuleiting og vinna taka hædd fyri hesum. Og at fiskivinnan ikki verður nervað 

av nýggju vinnunum. Marknaðarføring Nils Sørensen sigur, at samkoman í 

London var sera væleydnað, Íslandi og Føroyum og báðum oljufeløgunum til 

frama. Hetta var eitt tiltak, sum hevði til endamál at marknaðarføra bæði 

Ísland og Føroyar sum lond men eisini teirra oljufeløg. Tí vóru eisini føroyski 

og íslendski sendiharrarnir við til tiltakið, sum Nils Sørensen heldur neyvan 

verður tað seinasta, har Føroyar og Ìsland fara at standa saman. Samkoman 

endaði við at Andy Robert, leiðandi jarðfrøðingur hjá Faroe Petroleum greiddi 

frá, hví felagið metir íslendska landgrunnin verða so áhugaverdan. Góðan 

samstarvsfelaga í Petoro Miðlar í Bretlandi gera nógv burtur úr tiltakinum og 

skriva, at almenna norska oljufelagið Petoro, sum verður við í leitingini í 

Íslandi, hevur gjørt týðandi kanningar av økinum, har leitiloyvini eru latin. Nils 

Sørensen sigur, at nú teir samstarva við Petoro fara teir eisini at fáa atgongd 

til hesar upplýsingar. Og Petoro fer so eisini at fáa innlit í ta vitan, sum 

føroyska felagið hevur um økið. Hetta er tað, sum á oljumáli verður nevnt at 

harmonisera oljudatabasar. Avgerðin hjá Petoro at vera við í leitingini í Íslandi 

hevur helst eisini politiskan týdning, tí norski staturin fer í næstu framtíð at 

bjóða út økini nær Jan Mayen, sum eru í norskum umráði. Harvið er norski 

staturin umboðaður í bæði íslendskum og norskum øki á hesum enn ókendu 

leiðum. Myndir -  Íslendski forsetin, Ólavur Ragnar Grímsson og Graham 

Stewart, stjóri í Faroe Petroelum. Íslendski forsetin hevur framløgu Íslendski 

forsetin, Ólavur Ragnar Grímsson, Graham Stewart, stjóri í Faroe Petroleum 

og Kristijan Jóhansson, stjóri í Iceland Petroleum. Íslendski sendiharrin í 

London, Benedict Jónsson, Valgard Valgardsson og Eldur Olafson frá Iceland 

Petroleum, íslendski forsetin Ólavur Grímsson, John Bentley, 

nevndarformanni og Graham Stewart, stjóra í Faroe Petroleum. Graham 

Stewart saman við íslendska sendiharranum í London. Kelda -  Faroe 

Petroleum


