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Uttan at taka munnin ov fullan, kunnu vit loyva okkum at siga, at tað verður fyrsta røða, sum 

Aksel Johannesen fer at halda sum løgmaður á einum so stórum altjóða tiltaki, sum tá hann 

trínur á pall á “Arctic Circle Conference” í Reykjavík í vikuskiftinum. Har fer hann saman við 

Hákun Djurhuus, stjóra í SEV og Sjúrða Skaale, løgtings- og fólkatingsmanni og formanni í 

arktiska bólkinum á Fólkatingi at varpa ljós á støðu Føroya í framtíðar Arktis. 

Undir heitinum: “REDRAWING THE ENERGY AND ECONOMIC MAP: THE FAROE 

ISLANDS’ MOVE FROM PERIPHERY TO CENTRAL HUB IN THE ARCTIC”, fara teir 

tríggir at greiða frá ætlanunum hjá føroyingum at víðka karmarnar til fara frá Føroyum sum 

ein útjaðari, til at gerast ein tænastumiðdepil fyri shipping, flutningi og undirstøðukervi í 

Arktis. 

Hóast tað eru umleið 1500 vitjandi, tað veri seg røðarar og gestir úr øllum heiminum til 

ráðstevnuna, sum byrjar í dag og endar sunnukvøldið, so hevur tað eydnast Føroyum at fáa 

fótafesti á øðrum av høvuðspallunum í einki minni enn eini perlu av einum bygningi, 

nevniliga Hørpuni, har tiltakið fer fram, í hvussu er í hálvan tíma ella so. Hetta verður 

fyrrapartin leygardagin. 

Hóast Føroyar hava kent seg sum part av Arktis, so hendi tað frambrotið fyri stuttum, at 

altjóða landgrunsnevndin hjá ST, eftir eitt sera gott og professionelt fyrireikandi arbeiði frá 

føroyskari síðu, gav føroyingum rættin til eitt stórt øki norðan fyri Føroyar. Harvið komu 

Føroyar fysiskt og geografiskt at liggja innan fyri polarkringin. Henda sannroynd hevur tí ikki 

so lítið at siga, tá Føroyar nú møta á heimsins størstu ráðstevnu um Arktis við sjálvum 

løgmanni á odda. 

Ráðstevnan “Arctic Circle” verður hildin á hvørjum ári og er hetta triðju ferð, at umboð fyri 

ikki bert tey arktisku londini men fyri nógvar aðrar tjóðir eisini, sum hava ein stóran áhuga í 



Arktis, møtast í íslendska høvuðsstaðnum. Her kunnu nevnast Týskaland, Frakland 

umframt EU annars og síðani eisini lond sum Kina, Suðurkorea og Japan, sum øll koma við 

stórum sendinevndum. Eisini fleiri framstandandi stjórnarleiðarar vera stæddir í Reykjavík 

komandi dagarnar, eitt nú franski forsetin Francois Hollande, sum fer at seta ráðstevnuna. 

Hann vil við síni hjáveru í Reykjavik eisini varpa ljós á stóra verðurlagsfundin, sum verður í 

París í desember. Týski kanslarin Merkel sendir fleiri av sínum næstu medarbeiðarum á 

stevnuna og sama ger Kina, hvørs umboð m.a. verður kinesiski uttanríkisráðharrin. Umframt 

politikarar verða eisini granskarar, vinnulívsfólk og umboð innan flest hugsandi fakgreinar, ið 

onkursvegna kunnu hugsast at hava relatiónir til eitt framtíðar Arktis. 

Endamálið við Arctic Circle tiltakinum, sum íslendski forsetin, Ólavur Ragnar Grímsson 

stendur á odda fyri, er at savna heimsins tjóðir til ein skilagóðan dialog um Arktis og framtíð 

tess. Hetta bæði sæð við veðurlagsbrillum og annars øllum tí, sum Arktis hevur at bjóða 

framtíðar ættarliðum, bæði av møguleikum og avbjóðingum. 

Tí eru eisini ikki færri enn fýra dagar settir av til ráðstevnuna, sum samstundis er við til at 

seta Ísland á breddan. Hetta er heldur ikki fyrstu ferð, at okkara íslendsku grannabrøður 

megna at taka stig til og standa fyri eini so týðandi ráðstevnu við umboðan frá fleiri av 

heimsins stórveldum. Vit minnast, hvussu íslendingar á sinni megnaðu at fáa heimsins 

fremstu stjórnarleiðarar, Gorbatjov og Reagan til Reykjavíkar at halda fund. Og minnini frá 

heimskendu telvarunum Spassky og Fischer verða eisini seint gloymd. Eisini tað megnaði 

grannarnir fyri norðan. 

At Føroyar nú verða umboðaðar av sjálvum løgmanni sigur so heldur ikki so lítið um okkara 

áhuga fyri Arktis. Herfyri fór nýggj føroysk verkætlan “Faroe Islands Maritime Services” av 

bakkastokki, hvørs endamál hevur júst sama boðskapin, sum løgmaður og onnur nú fara at 

leggja fram í Reykjavík, nevniliga at varpa ljós á geografisku støðu Føroya, har vit liggja við 

inngongdina til Arktis og tí kunnu vera við til at menna framtíðar siglingarleiðirnar her. 

Tað verða eisini onnur umboð úr Føroyum á ráðstevnuni, eitt nú Christian Nagata, sum 

umboðar fyritøkuna Guðrun og Guðrun. Somuleiðis er eitt umboð fyri NORA, North Atlantic 

Cooperation, Ásmundur Guðjónson við. Enn ein føroyingur er millum røðararnar. Tað er 

Birita í Dali, sum í dag arbeiðir í Grønlandi. Partur av hennara útbúgving hevur fevnt nettupp 

um Arktis, her serstakliga russiska partin. 

Framløgurnar á ráðstevnuni eru nærum hundraðtals og verða hildnar fyrst og fremst í 

Hørpuni men eisini aðrastaðni í Reykjavík. 

Føroyski oljuportalurin verður eisini hjástæddur í Reykjavík hesar dagarnar og fara vit 

sohvørt at bera fram tíðindi frá hesum nærsagt risastóra tiltaki, sum so avgjørt eisini eigur at 

hava áhuga millum føroyingar, bæði hvat umhvørvi og veðurlag viðvíkur, men so sanniliga 

eisini tá tað snýr seg um vinnu, mentan og samfelagsspurningar sum heild. 

 



 
 

 

http://oljan.fo/m-60519-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn
http://oljan.fo/m-60520-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn


 

 
 

 

http://oljan.fo/m-60521-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn
http://oljan.fo/m-60522-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn


 

 
 

 

http://oljan.fo/m-60523-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn
http://oljan.fo/m-60524-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn


 

 
 
 

 

http://oljan.fo/m-60525-logmadur+roda+a+altjoda+arktiskari+radstevnu+i+reykjavik.savn

