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Marknastríðið helst á  dagsskránni í Stavanger:

E lttø r og B attle
A ltjó d a  o lju fra m sý n in g in  O N S  9 8  
le tu r  u p p  í  S ta v a n g e r  í  N o re g i í  d a g , 
v ið  s tó r a r i  lu ttø k u  ú r  e i t t  nú F ørox-  
um. M . a. e r  fø r o y s k i  o lju m á la rá ð -  
h a rrin  E yð u n  E l t tø r  v ið  á f r a m s ý n -  
in g in i, sa m a n  v ið  f ý r a  ø ð ru m  o lju -  
rá ð h a rru m

h itta s t í N oregi

Fyrsta uttanlandaferðin hjá nýggja føroyska oljumálaráðharranum byrjaði sunnudag- 
in. tá hann saman við leiðaranum á Oljufyrisitingini og leiðaranum á Jarðfrøðissavn- 
inum, fó r  til Noregs. Her eru teir tríggir steeddir í  floghavnini í  Keypmannahavn á veg 
til Noregs. (Mynd: Jan Miiller)

J an M uller  úr  O sl o

í dag letur altjóða oljufram- 
sýmngin ONS 98 upp í 
norska oljuhøvuðsstaðnum. 
Stavanger. Ikki færri enn 5 
oljuráðharrar eru við, tá 
framsýningin verður sett av 
Harakti kongi. Teirra míll- 
um er føroysku oljumála- 
ráðhamn. Eyðun Elttør og 
er hetta fyrsta ferð hansara 
i útlandinum. síðani avgjøit 
varð av seta ein oljumála- 
ráðharra burturav

-  Hetta er ein sera stór 
avbjóðing fyn meg og fyn 
Føroyar Eg aetli at brúka 
mína uð vzl og koma heim- 
aftur fuilur við hugskotum 
og upplýsingum frá norð- 
monnum og teirra royndum 
í oljuvinnuni.

Eyðun Elttør kom til 
Noregs longu sunnukvøld- 
ið. og u'ðliga mánamorgun- 
m fór hann á ema helđur 
óvanliga og forvitnisliga 
ferð Statoil hevði boðið 
føroyska oljumálaráðharr-

anum at vitja á einum av 
sínum borípallum. Leiðin 
gekk ul Vesiefrigg boripall- 
in, har Elttør varð sera væl 
móttikin. Eisini Alex Buvik 
frá Oljufyristingim var við 
á hesi ferðini úú í Norðsjón- 
um.

-  Eg haldi tað hevur nógv 
at siga fyn okkum at síggja, 
hvussu arbeiðið fer fram úú 
á einum bonpalli. Tað verða 
slíkir pallar sum hesin. ið 
fara at bora á føroyskum øki 
um vónandi ikki so langa 
úð sigur Eyðun Elttør við 
Sosialin.

H ltta  B attle
Eyðun Elttør dylur íkki fyri, 
at hann sær nógv fram úl at 
hitta bretska starvsbróðunn, 
John Battle. sum hevur 
ynskt henda fundin. Ætlan- 
in er, at teir báðir skulu hitt- 
ast emaferð í dag - á olju- 
ráðstevnuni í Stavanger.

-  Tað er John Battle. sum 
hevur biðið um henda fund- 
in, og ætli eg mær at brúka

úðina saman við honum 
væl. M.a. hevur Eyðun Elt- 
tør í hyggju at greiða sínum 
bretska starvsfelaga frá 
gongdini í oljumálinum og 
hvat føroyingar halda um 
eina komandi oljuvinnu. 
Hann ætlar særeisini at siga 
honum. hvussu stóran týdn- 
ing allir føroyingar leggja í 
spumingin um markið.

-  Eg fari ikki at leggja 
meg út í samráðingamar. 
men tað er greitt. at her 
stendur nógv upp á spæl. Vit 
føroyingar vilja fegnir hava 
í gongd eina útbjóðing, men 
hon verður ikki fyri ein og 
hvønn prís. Kortini vóni eg. 
at fyrsta útbjóðingin verður 
um ikki alt ov langa úð.

Umhvørvið
Nú Eyðun Elttør hevur røkt 
starvið sum Føroya fyrsti 
oljumálaráðharri í nakrar 
mánaðir heldur hann. at tað 
var rætt at seta landsstýris- 
mann burtur av úl at røkja 
hetta málsøkið Og hann 
meúr eisini, at tað er rætt, 
at málsøkið eisini fevnir um 
umhvørvisspumingar.

-  Tað eru ikki minst um- 
hvørvisspumingar eg ætli at 
taka upp við tey mongu 
fólkini, sum vit fara at hitta 
undir vitjanini sigur Eyðun 
Elttør, sum ikki er einsa- 
mallur í Noregi. Saman við 
sær hevur hann m.a. leið- 
aran á Oljufyrisiúngini, 
Herólv Joensen, leiðaran á

Jarðfrøðissavnmum, Marún 
Heinesen, Alex Buvik, ráð- 
geva í umhvørvismálum og 
nýggjasta fólkið á Oljufyri- 
siúngini, Anni á Hædd, sum 
er sett a taka sær av løg- 
frøðiligum spumingum.

H ltta  norska  
starvsfe lagan
Eyðun Elttør fer at fáa ov 
mikið at taka úl undir vitj-

anini íNoregi. Mikukvøldið 
skal hann hitta norska olju- 
málaráðharran. Marit Am- 
stad. Tey bæði fara at tosa 
um sínámillum samvinnu á 
oljuøkinum.

Um sama mundið, sum 
føroyski oljumálaráðharrin 
hitúr starvsfelagar á olju- 
messuni í Stavanger, er An- 
finn Kallsberg, løgmaður á 
síni fyrstu vitjan nakrantíð

á einum oljupalli. Løgmað- 
ur er úú á framleiðslupall- 
ínum Snorre, sum Saga Pe- 
troleum er operatørar á.

Mikudagin verða bæði 
Eyðun Elttør og Anfinn 
Kallsberg á oljumessuni í 
Stavanger. Umframt eru eis- 
ini umleið 80 føroyingar á 
messuni. Fleiri teirra eru við 
í føroyska básinum, sum er 
á stevnuni.

Kallsberg hittir Bondevik í Oslo:

O l j a r a
s p ø k i r
Hóast eingin enn veit um olja finst í  før- 
oxsku undirgrundini, so er tað kortini olj- 
an, sum spøkir tá føroyski og norski stjóm- 
arleiðaram ir hittast. Norðmenn vilja nevn- 
iliga vera við íføroyska oljuævintýrinum

Jan M uller úr Oslo

Tað er eingin ivi um, at tað 
er oljan. sum er tann stóri 
spumingunn. nú Anfínn 
Kallsbcrg. løgmaður hevur 
venð á síni fyrstu almennu 
vitjan í Noregi. Kjell Magne 
Bondevig, forsærisráðham, 
váttaði á úðindafundinum 
efúr samráðingaraar í Oslo, 
fyrrapartin mánadagin. at 
Noreg hevur stóran áhuga 
at vcra við í føroyska olju- 
ævintýrinum. Her hugsar 
hann ikki minst um tey trý 
stóru norsku oljufeløgim. 
Statoil, Norsk Hydro og 
Saga. sum øll liggja framvið 
at vera við í leiúngim á før- 
oyska landgrunninum

Norski forsæúsráðhamn 
sigur seg vóna, at markna- 
trætan við bretar kann verða 
loyst stkjótt, soleiðis at ein 
útbjóðing kann byrja á før- 
oyskum øki

-  Tey norsku feløgini eru 
øll sinnað úl at vera við í 
hesi leiúng og vit eru annars 
sinnaðir frá norskari síðu at 
hjálpa føroymgum við bæði 
»know how« og annars 
teimum royndum. vit hava 
á økinum, sigur hann.

Men Kjell Mange Bonde- 
vik leggur stóran dent á, at 
tað er ikki 'tlanin hjá Noregi 
at seta kilar millum Dan- 
tnark og Føroyar ella at út- 
nytta støðuna, sum hevur 
venð og er millum Føroyar 
og Danmark.

Kjell Magne Bondevik og Anfinn Kallsberg avmyndaðir aftaná fundin teirra millum mánadagin (M ynd Jan Miiller)

-  Tað er onkur, sum hevur 
verið frammi við, at vit f 
Noregi eru hugaðir til at 
»fiske i rørt vand«, men tað 
er ikki rætt. Talan er um 
eina gamla innbjóðing, sum 
verður gjørd úl veruleika 
nú. Talan er so avgjørt ikki 
um at skapa nakrar kom- 
plikatiónir millum Keyp- 
mannahavn og Tórshavn, 
sigur norski forsætisráð- 
harrin.

Uppá fyrispurníng um 
Noreg ikki vil vera tann 
sum stendur á odda fyri 
menningini av øllum ú stóra 
og ríka Útnorður økinum,

sigur Kjell Magne Bonde- 
vig, at her er veruliga talan 
um eitt ríkt øki, sum Noreg 
fegin vii vera við úl at 
menna og samstarva við 
hini londini í Norðuratlanls- 
havi um.

Anfinn Kallsberg sigur, at 
hann hevur umrøtt nógvar 
spurningar við norska 
starvsbróðunn. Oljan liggur 
tó sera frammaliga, og er 
løgmaður eisini av úerri á- 
skoðan, at tað hevur stóran 
týdning. fyri eitt oljusam- 
starv við Noreg eisini , at 
vit fáa greitt marknatrætuna 
við bretar.

-  Eg havi hugsað og 
hugsi nógv um hetta málið 
og eg havi gjørt mær mína 
niðurstøðu. Tað er hana eg 
ætli at fara úl Uttanlands- 
nevndina við, áðrenn vit 
taka næsta súg í málinum, 
sigur Anfinn Kallsberg, sum 
seinnapartin i gjár hitti 
oljumálaráðharran og fiski- 
málaráðharran.

Ætlanin var at løgmaður 
skuldi hitta norska uttanrík- 
isráðharran, men hetta var 
av ongum. Orsøkin er tann, 
at Vollebæk, skuldi hitla 
palestinska leiðaran Arafat 
og fyrrverandi ísraelska

stjórnarleiðaran Peres. í- 
staðin hitú løgmaður vara- 
ráðharran Oslaug Haga. Tey 
tosaðu um ES og var her 
serliga spurningurin um úl- 
knýú Føroya til ES umrøtt. 
Eisini mentaligt samstarv 
var á skránni.

Fyrrapartin mánadagin 
vitjaði løgmaður á slotún- 
um hjá Haraldi kongi. Teir 
høvdu ein sera góðan fund, 
sigur løgmaður og vísir á, 
at kongur vfsú stóran ans 
fyri oljuni við Føroyar og 
marknastríðnum viðfHetar 
So norðmenn fylgja eftir 
øllum at døma væl við.


