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Julian 
millum teir 

bestu
At føroyingar ikki kunnu klára 
seg í atjóða ítrótti er ein »saga 
blot«. Um vikuskiftið stóð Juli- 
an Johnsson seg so væl, at hann 
var millum ellivu teir bestu í 
Noregi

HB vann  
toppdystin  
í R unav ík

HB er nú einsamalt oddalið í 
fyrstu deild hjá monnum eftir at 
teir um vikuskiftið vunnu topp- 
dystin móti NSÍ heili 4-0

ítró ttu r síðurnar 13  - 20

Fólkafloksmenn á Tvøroyri:

Rok í Fólka- 
flokkinum í 
Suduroy
Álvarsligt stríð hevur tikið seg upp í Fólkaflokkinum eftir at tað gjørdist greitt, at 
Páll Vang heldur ikki hesaferð gjørdist landsstvrismaður. Málið er so álvarsligt, at 
tað kann væl henda at tað fær avleiðingar fyri flokkin Síðd 6

Eyðun Elttør, fyrsti oljumálaráðharrin:

Droymt 
olju undir 
Føroyum
Nýggi oljumálaráðharrin ivast ikki í, at 
góðir møguleikar eru at frnna olju við 
Føroyar. Sjálvur hevur hann fleiri ferðir 
droymt, at olja er í undirgrundini

E yðun  E ltte r : -  O lju v in n an  
q  skal g e ra s t tý d an d i tá t tu r  í

O l O d  «#  b ú sk ap in u m  í f ram tíð in i

Heppin í 
óhappi-

Ein ungur vágam aður, 
sum  datt om an sunnu- 

i dagin , var ó trú liga hepp- 
in at hann ikki doyði av 

fallinum
Siða 3
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Eyflun Elttør, Føroya fyrsti oljumálaráðharri ger greitt:

-Oljuvinnan gerast 
týðandi partur av 
okkara búskapi
-H etta e r  e itt s tó r t álit, sum ve itt e r  mær, og  eg  skal royna  
a lt eg  kann f y r i  a t handfara hetta  stóra  m álið, oljuvinn- 
una, við  skili, s ig u r Eyðun Elttør, sum jú s t hevur tikið við  
sum F øroya fy r s t i  o ljum álaráðharri.

Ja n  M u l l e r

Hann er Føroya lyrsti olju- 
m álaráðham . Tann 57 ára 
gam li m askinm aðurin  úr 
K laksvík. Eyðun Elttør. 
hcvur fingið  litið  upp í 
hcndi at lcggja lil racttis cina 
føroysku oljuvinnu. Hetta er 
ein so mikið stór og krevj- 
andi uppgáva, at tað undir 
sam gongusam ráðingunum  
varð avtalað , at oljum ál 
skulu vcra sjáivstøðugt 
m álsøki í T ingancsi. Tað 
hcvur annars eisini vcrið 
nevnt. at veruliga orsøkin lil 
at skipa o ljum álin i sum 
m álsøki hurturav var tann. 
at politiska kahalan kundi 
hcrt ganga upp. um m.a. 
hctta varð gjørl.

M en hvussu og ikki. so 
er avgerðin tikin uin at Før- 
oyar skulu hava cgna olju- 
málaráðstovu. Tað tall ílu t- 
in hjá sjálvstýrisflokkinum  
at fáa hctta málsøki at um- 
sita, og endaði oijan í hond- 
unum á klaksvík inginum  
Eyðun Elttør, sum - nú eing- 
in føroysk olja cnn cr funnin 
- kortim  hcvur havt úl- 
lcndska olja á fmgrunum .

Hann sigur við Sosialin, 
at hann cr scra lcgin um at 
hava fingið hctta álitið og 
ætlar hann sæ r at fara upp í 
arhciði við lív og sál.

Sær fegin  at o lja  er 
her
-Hetta cr so  nýtl fyri incg 
cins og tað cr lyri okkum 
føroyingar sum  hcild. Vit 
vita jú  ikki, um nøkur olja 
finsl. mcn tað cr so tað, ið 
vit skulu til al finna út av. 
Og tað skal ikki vera nakað 
dulsm ál, at cg siggi lcgin, 
at vit fínna olju og gass við 
Føroyar. Sjálvur haldi cg, at 
hcsi kolvclni cru Ijald í und- 
irgrundini - undir hasaltin- 
um og hara híðar cl'tir at 
vcrða tikin upp til gagn fyri 
hctla fólkið og ikki minst 
lyri okkara cflirkoinarar.

Eyðun Elltør heldur, at vit 
ciga ikki hara at hugsa um 
dagin  í dag. Sjálvur sæ r 
hann uppgávu sína suni cina 
roynd at lcggju lunnar undir 
citt sam fclag. ið vit kunnu 
vcra crrin av al lala víðari 
lil okkara cflirkom arar.

-M cn hcr c r alt so nýll, al 
cg má nú lára at tosa við 
lólkini á O ljulyrisitingini og 
annars tcy inongu. sum  
hava tilknýti til oljumál.

Gott sam starv
Hann vónar og ivasl ikki í 
al fáa citl golt sam starv við

hcsi fólkini og sigur scg 
vilja ganga konstruktivt og 
positiv t inn í arheiði at 
m enna hctta spennandi og 
nýggja økið.

Eyðun E lttør hevur út- 
húgving sum maskinmaður 
Hann hyrjaðiá skúlanuin í 
K laksvik og helt so fram og 
gjørdi seg lidnan í Havn. I 
1978 tók hann víðkað 
m askinm eistaraprógv í Ár- 
hus. Hann hcvur so cisini 
verið við skipi og var eitt 
skifti á vcrkinum  hjá SEV í 
Kluksvik . Frá 1987 hevur 
hann arheitt sum eftirlits- 
m aður á A rheiðseftirlitinum 
og hevur scinastu árini havt 
undirvísing og hlaðútgávu 
um hendi. Eyðun sannar, at 
lívið hevur verið sera fjøl- 
hroytt og fer hann at saknu 
starvsfclagarnar á A rheiðs- 
cftirlitinum. M en nú slcppur 
hann so at royna seg á 
einum  nýggjum  øki, ið 
neyvan vcrður minni fjøl- 
hroytt.

Nú m álið í altjóða olju- 
vinnum  cr enskt setir tað 
eisini nátúrlig krøv til ein 
føroyskan o ljum álaráð- 
harra, at hesin klárar at 
..hcganga" seg í tí enska. 
Tað heldur Eyðun Elllør 
ikki verða nakran trupul- 
lcika. -Eg var so hcppin fyri 
nøkrum árum  sfðani bara at 
vera m illum  ensktalandi í 
Bretlandi í m ciracnn níggju 
mánaðir. Umfram t lað vit 
hava lært á maskinincislara- 
skúlanum . so hevur hctta 
vcnð  m ær ein gtíð hallast.

Dialogurin viO 
oljufe løgin i av stórum  
tydníngí
Eyðun Elttør ásannar, at cin 
partur av sínum  arhciði 
verður ncltup at tosa við 
um boð fyri útlcndsku olju- 
vinnuna, og tað sær hann 
cisini fram ímóti.

-Dialogurín viðútlcndsku 
fcløgini, ið ynskja at aibciða 
og gcra fløgur á føroyskum  
øki, er av alstórum  týdningi 
fyri okkum . tcy og hcsa 
vinnu. Eg skal í hvussu cr 
gcra mítt til, at vit fáa ein 
góðan d ialog . Eg fari al 
lurtu og sainan við ntínum 
..o lju ló lkum " al scla  tcir 
røltu spurm ngarnar. 'lað  
ræður ncvniliga um at hava 
citt gott sam starv og 
samskifti um somu tú. sum 
lú ikki niissir lcg sjálvan 
hurtur.

Kunnar seg við m alíð
Tað cr cnn ov tiðliga at siga 
nakað ítøkiligl um, hvønn

oljupolinkk nýggi oljumála- 
ráðharrm  fcr at reka. Hann 
cr tó  longu farin at kunnu 
seg við alt hctta nýggja við 
m.a. at gjøgnum ganga tað 
nógva tilfarið, sunt hevur 
verið í hløðunum  seinastu 
áríni.

-H cr hevur Sosialurin 
gjørt eitt stórt arheiði. og 
tøkk skal blaðið hava fyri 
tað. Talan c r hcr um fjøl- 
broytt tilfar, sum fevnir scra 
víða. O g tað fari cg nú at 
kunna incg væl við. Annars 
fari cg sjálvandi at hrúka 
míni cm hæ tisfó lk  og hcr 
ikki minst tcy góðu fólkini 
á O ljufyrisitingini, sum eg 
havi skilt, liava gjørt eitt 
scra gott arbeiði. Eg fari 
hruka tcirra vitan og royndir 
í inínum arbciði og fari eis- 
ini at cggja teimum til fram- 
haldandi al gera eitt gott 
arbeiði.

Eyðun Elllør ásannar, at 
skal tað koma nakað muna- 
golt og skilagott hurtur úr 
eini føroyskari oljuvinnu, so 
krcvur lað, al allar góðar 
kreftir í hcsum landi virka 
saman, heldur enn at mót- 
arbeiða hvørjum øðrum.

-M ín sctnm gur vcrður at 
hrúka samstarvið hcrhcim a 
og úteftir sum drívmegin, ja  
sum am hoðið til at røkka 
einum  góðum úrsliti.

Eyðun Elttør dy lur hcldur 
ikki l'yri. at hann æ llar sær 
cisini at gcra brúk av tí vit- 
an, sum form aðurin í Sjálv- 
stýrisflokkinuin. Hclcna 
Dam á Ncystabø, hcvur á 
oljuøkinum . H clcna hcvur 
sum fram søgukvinna hjá 
llokkinum í ncflup oljumál 
um og sum limur í Uttan- 
landsnevndini citt gott innlit 
í bæði o ljuspurningin og 
haral'lrat marknatrætuna við 
brctar. H ctta cr sjálvandi 
ikki cilt mál undir mínum 
m álsøki, m cn cg fari al 
fylgja scra væl við gongdini 
i marknatrælum. ti hon cr 
so lýdningannikil fyri okk 
um og so nær tcngd at, 
hvussu vit fara al arhciða á 
oljuøkinum í næstu framtíð

T á vil spyrja Eyðun Elt 
lør, hvøijai lankar og vissi- 
ónir hann hcvur á oljuøki- 
num vil hann veraciU  sind- 
ur vartn. -Lal mcg nú lyrsl 
slcppa al kunna mcg mcir* 
við hclta nýggja økið og 
tosa við mini siurvsfólk 
Mcn citl cr visl: cg ætli m ær 
ikki al liggja á  li lælu siðuni 
mcn lara lil vcrka og hyggju 
fram cftir

N akað av li tyrsia. sum 
EyiVin F.t'lør fcr at k u m u

seg við, eru æ tlaninar um 
cina kom andi úthjóðing. 
Hann vil ikki lova nakað 
men hcldur tað er týdning- 
armikið at vit fylgja teimum 
líðaræ ttanum . suin longu 
eru settar út í kortið, har 
hetta lctur seg gera. Hann 
veit væl, at nakað av arhciði 
skal gerast, áðrenn uj /pskot 
til skatlalóg og avg jiU ’slóg 
fyri oljuvinnuna kann leggj- 
ast fyri tingið. M en artxritt 
hcvur verið við hesum og 
hctla arbeiðið eigur at full- 
førast. solciðis a( haldgott 
støði fæst undir eina fyrstu 
úlhjctðing.

-H cr cins og á øðrum økj- 
um vcrður ncyðugl at ar- 
heiða miðvíst mcn so sanni- 
liga eisini við skili. T í inugu 
vit ikki lcypa framav mcn 
hcldur ikki scinka cinum  
nátúrligum  útviklmgi. Fyri 
mcg cr tað umráðandi, at vit 
hava ein m álsctning al 
arhciða Iram ímóti og ti ætli 
eg cisini at sluðla og vcra 
við til at slim hra tcy fólkini. 
sum nú í tlcíri ár hava lagt 
alla orku í at fáa oljuvinn- 
una við á føroysku dags- 
skránna. Tcirra stríð  og 
hcgni skal ikki hava vcrið 
lil fánýtis, tvørturinu'Hi

Droymt um Føroyar 
u im  oljuland
F.yðun F.ltlør sær lcgin, a> 
ItH oyar gcrast cill oljuland 
-F.g havi m angan droym t 
um. loussu  lantastiskl tað 
hcvði vcrið. um vit lunnu 
( !ju og gass í undirgrundmi 
Hv us.su liclta - lundlarið  \ ið 
skili kundi vcnð  vio ul at 
gjort lað cnn liviligari a 
hcsiim klctium

M cn Eyðun Elttør. sum í 
dagliga yrki sfnum  á Ar- 
beiðseftirlitinum  hevur ar- 
beitl við umhvørvi og trygd, 
ællar sær ikki at hyggja upp 
cina o ljuvinnu fyri ein- 
hvønn prís. T í æ tlar hann 
sær eisini at leggja stóran 
dent á júst hcsi økini av eini 
komandi oljuvinnu. O g hcr 
koma so royndim ar frá Ar- 
hciðscftirlitinum  honum  (il 
hjálpar.

Hann e r  nevniliga sann- 
førdur um , at tað em  væl 
hrúktir pcngar. sum  fara til 
at scta  trygdina og um- 
hvørvisvernd í hásæti Hctta 
snýr scg jú  hæði uin mcnn- 
iskju og cina cins livandi 
náltúru. I hcsum  samhandi 
c r hann sjicnlur um tað sam- 
starv, ið hcvur tikið scg upp 
m illum  útlendsku olju- 
fcløgini og hwoyskar niynd- 
uglcikar og sum  hann nú 
skal lit at umsita.

-Tað e r grcitt, at hcr 
vcrður nogv al taka hond í, 
og nú cr al lara lil verka 
lcggur hann aftrat.

í s-amljoó við 
flskivinnuna
Fiskivinnan cr høvuðsvmna 
okkara og lcr at vcra tað í 
fram tíðini cisini. Ta sann- 
roynd hcldur nýggi olju- 
iná laráðharrin  ikki. at vit 
skulu und iim cla M cn vit 
m ugu hcldui ikki vcra hlind 
fyri al sanna. at oljuvinnan 
cisini kann gcrast cin týð- 
andi láltur i húskapi okkara.

Tað vóni cg. nwn hcnda 
vinna má incnnast við skili 
og vcrða sam skipað við 
liskivinnuna.

I giánnorguiiin hcvði log-

E y ð u n  E l t t ø r  a - t la r  s t r r  a t  
l e g g j a  s tó r a n  d e n t  á  

s a m s t a r v  o g  g ó ð a  
t il r a r t ta le g g in g .  n ú  h a n n  

f e r  í  g o n g d  v ið  a t  u m s i ta  
o l ju m á l i n i  i  n ý g g ja  

l a n d s s t ý r in u m .  M y n d  J e n s  
K  V a n g

m aður sett leim um  nýggju 
landsstýnsfólkunum  stevnu 
í Tinganesi. Tá var eisim  
nýggi oljum álaráðharrin til 
steðar. Nú skal so pláss 
finnast (il hansara og fyn- 
sitingina, sum  fcr at taka 
sær av oljum álununi. Olju- 
m álaráðharrin  kem ur at 
v irka sam an við Vinnu- 
m álaráðnum , sum  Oljufyri- 
sitingin er cin partur av. Tað 
er ógreitt, hvar henda fyri- 
sitingin fer at verða i ti al- 
m cnna bygnaðinum . M en 
(að frættist, at hon hclst fer 
at vcra i hølum  a Bryggju- 
bakka. Tvs. at talan cr um 
at ílyta O ljufyristingm a úr 
gróthygnm ginum  á Dehes- 
artrøð. Hetta hava vit ló ikki 
fingið vátlað.

Til Noregs
Ein av teiniuin fyrstu upp 
gávunum  hjá nýggja olju- 
m alaráðharranum  vcrður at 
laka ím óli innhjóðing al 
viija O ljunoreg saman við 
løgm anni. S lutt fyri valið 
scgði norski f trsæ lisrá ð - 
harrin Kjeld M agnc Bondc- 
vik við Sosialm , at h.inn cfl- 
ir valið  fór at hjóða iøg- 
manni og cinum  møgu- 
ligum føroyskum  oljumála- 
ráðharra at vilja í Norcgi.


