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Føroxski oljumálaráðharrin Eyðun Elllør, hittir
hretska starx sbróðir sín,
John Battle

B retar bera ótta fyri, a t oljufeløgini rým a:

Báðir partar mugu tí loysa
marknatrætu sum skjótast
Tað v a r í ju li íjjø r, a t táx eran di bretska stjóm in kom við einum nýggjum útspæ li til føn oyin gar í m arknatrætuni. Nú b íð a vit eftir einum føroysku m útspæli, sig u r bnetslá orkum álaráðharrin, John B attle
altjóða oljumessuni í Stavanger í vikunt.
Upprunaliga var innbjóðingin frá norðmonnun
Úl undanfama løgmann. Edmund Joensen. sum tá bæði
umsat marknatrætuna og
J.\N M l LLER l'R
S tavanger
J o h n K a tilt h « idur. a t
s a m r á d in g a r n a r eiga a t
v era m illum o v astu em b a -tism e n n in ar h já báðum londum . og bert um
ta ia n e r u m v eru lig a r politisk a r tru p u lle ik a r. eig u r
m aiid at v erd a loyst poiitiskL

Hcíast Ey cVun Elttør sum
oljumálaráðham etnki beinletðts hevur við marknatrætuna vtð bretar at gera.
so var tað tó nettup hann.
sum umrøddi spurnmgm á

M arit A m sted, norski
oljum álaráðharnn. saman
við M artin Heinesn.
Exðun Elttør og Annfinm
Kallsherg

oljumál. Men eftir at nýtt
landsstýri varð skipað, og
Føroyar Fingu ein oljumálaráðharra burturav, buðu
norðmenn bæði løgmanni
og oljumálaráðharranum á
vitjan

Mánadagin var Eyðun
Elttør úti á boripallinum
Veslefngg saman við eitt nú
Alex Buvik, ráðgeva í umhvørvismálum, og Annie á
Hædđ, sum júst er sett í
starv á oljufynsitingini sum

serkøn í jura.
Mikudagin vitjaði Eyðun
Eltlør á oljuframsýningini
saman við Anfinni Kallsberg, løgmanni. Teir vitjaðu
á hásunum hjá teimum trimum norsku oljufeløgunum

Statoil, Norsk Hydro og
Saga, og hjá tveimum av
teímum stóru norsku oljuídnaðarfyntøkunum, Kværner og ABB. Eisini stukku
teir ínn á gólvið á føroyska
básinum.
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tørført við at góðkenna
teirra áhaldandi krøv langt
inn á føroyska landgrunnin.
Týskvøldið hitti Eyðun Elt- Annars varð greitt frá tíðartør tann hretska orkumála- ætlamni fyri eini fyrstu útráðharran, John Battlc, sum bjóðing í Føroyum.
sjálvur hevði biðið um ein
Hóast talan ikki var um
fund við føroyska starvs- samráðingar um markið, so
bróðurin. Brctar vóru sera cr greitt. at marknamálið
væl mannaðir til fundin. hevur stóran týdning fyri alt
Teir vildu fegnir tosa um oljumálið sum heild. Spumsamvinnu á oljuøkinum, ingurin er um, hvussu vit
men eisini um marknatræt- fáa eina gongd á lcitingina
una, sum liggur sum ein við Føroyar, og her er
forðing fyri lciting í stórum marknamálið ein forðing í
parti av okinum millum løtuni, og tað gjørdi Eyðun
Føroyar og Shctland.
Elttør bretska starvsbróður- Tað var fótbólturin, sum in greitt.
dróg okkum saman. John
Sosialurin skilir, at førBattle var sera fótbóltsáhug- oysku umboðini hava greitt
aður og segði við meg, at frá støðu føroyinga og sagt
hann helt við Leeds og eg frá, at okkurt má henda um
segði honum, at eg kendi ikki langa tíð. Tað ber ikki
væl hetta fræga bretska lið- til at fáa nakað ítøkiligt at
ið, sigur Eyðun Elttør við vita um eitt møguligt nýtt
Sosialin.
føroyskt útspæl.
Hann vtsir á, at teir fyrst
- Vit søgdu bretum, at vit
tosaðu um orkumál um vóna at fáa eina skjóta
hcild, og var ynski frammi loysn, soleiðis at tað ber til
frá bretskari síðu at fáa eitt at fáa tey øki við í eini útsamstarv í lag á økinum. bjóðing, sum marknatrætan
Men bretar komu rættiliga annars kann verða ein forðskjótt inn á spumingin um ing fyri, sigur Eyðun Elttør.
markið.
Teir løgdu fyri við at við- O lju íd n a ó u rín o to lin
ganga, at marknamálið var - Bæði eg sjálvur og Eyðun
ein forðing fyri samstarvi Elttør em nýggir oljumálamillum londini John Battle ráðharrar í tveimum ymsum
helt fyri, at hóast hetta mál- stjómum, og eg má siga, at
tð ikki var málsøki hjá ork- tað var sera hugaligl at hitta
umálaráðharranum,
so tykkara ráðharra fyri fyrstu
kundi tað vera gott, um mál- ferð. Vit høvdu ein sera
ið var eitt sindur mýkt á góðan fund, sum eg vóni
poliliskum stigi, og har kann vera við til at knýta
kundu so báðir oljumálaráð- bæði Føroyar og Brctland
harramir vera við til at á- nærri saman, nú tá tað verðvirka bæði bretska uttanrík- ur tosað um at menna oljuisráðharran og løgmann, vinnuna á Atlantsmótinum.
sum umsita málini.
sigur bretski orkumálaráð- Um eg geri mítt til at harrin, John Battle við Sosfáa málið loyst, kanst tú so ialin eftir fundin.
ikki gera títt, spurdi John
John Battle, sum sjálvur
Battle føroyska starvsbróð- hevði biðið um at fáa ein
urin á fundinum.
fund við føroyska starvsOg Eyðun Elttør svaraði, bróðurin tók eisini málið
at hann sjálvandi vildi gera um marknatrætuna upp á
tað.
fundinum.
- Talan var sjálvandi ikki
um
nakrar veruliga og týðFø ro ys k t útspæ l
Eyðun Elttør greiddi á fund- andi samráðingar, men vit
inum bretum frá markna- síggja fegnir, at føroyingar
málinum, soleiðis sum vit viðgera málið, soleiðis at vit
síggja tað frá føroyskari kunnu fáa gongd á aftur
síðu, har vit m.a. hava sera samráðingamar og fáa mál-
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S tó r b re ts k
d e ie g a tió n

ið loyst.
John Battle sigur seg
vóna, at bretar og føroyingar kunnu finna eina loysn
innan árslok.
- Eg eri bangin fyri, at
oljufeløgini, sum eitt nú eru
við á hesi altjóða oljumessuni, fara aðra staðni at gera
íløgu um tey merkja, at tey
ikki sleppa í gongd í hesum
økinum millum Bretland og
Føroyar orsakað av eini
marknatrætu.
Og so verður endin tann,
at eingin fer at leita eftir olju
í økinum.
John Battle sigur, at bæði
føroyingar og bretar vnskja
at oljufeløgini skulu gera
fløgur á Atlantsmótinum, og
tí mugu londini eisini fáa
loyst marknatrætuna so
skjótt sum til ber.

John Battle sigur, at tað
er ikki uppgávan hjá ráðharrum, eitt nú sær og Eyðun Elttør at samráðast um
markið, tí tað skulu embætismenninir gera.
B re ta r b íd a e ftir
fø ro y s ku m útspæ li

- Tað var undir undanfarnu
stjómini í juli í fjør, at vit
frá bretskari síðu komu við
einum útspæli. Tað tørvar
nú eitt svar frá nýggja føroyska landsstýrinum. Tá vit
hava tað føroyska útspælið,
so kunnu partarnir aftur fara
og tosa um smálutir í málinum.
- Undanfarni løgmaður
ynskti málið uppá hægsta
politiska stig, tí hann helt
samráðingarmøguleikamar
verða úttømdar, er tað ikki

rætt at lata málið upp í
hendurnar á Blair og hansara starvsbrøðrum í Danmark og Føroyum?
- Lat meg siga tað á henda
hátt. Vit hava brúk fyri at
uttanríkisráðið er við í hesum máli. Latið teir gera alt
forarbeiðið - „the underground work“ og fáa uppskot til loysn á borðið. So
kunnu politikaramir semjast
aftaná. Eru tað tá veruligir
politiskir trupulleikar. so lat
okkum royna politiskt at fáa
loyst málið.
John Battle sigur, at
bretska stjómin er fús til at
brúka allar sínar bem kreftir
til tess at fáa loyst málið.
H itti e is in i no rs k a
ol j u m al araóh ar ran

Eyðun Elttør hitti eisini

Eyðun Ehtør, føroyski
oljumálaráðharrin á
fram sýningini í Stavanger

norska oljumálaráðharran á
oljumessuni í Stavanger.
Fundurin teirra millum var
góður og gjørdi Marit Amstad føroyska starvsbróðurin greitt, at norðmenn fegnir
vilja vera við í eini føroyskari oljuvinnu.
- 011 trý norsku oljufeløgini, Statoil, Norsk Hydro
og Saga vilja fegin vera við
í leitingini við Føroyar og
tað er okkara vón, at marknatrætan skjótt verður loyst,
soleiðis at m.a. norsku feløgini sleppa í gongd.

Andrias Samuelsen, maskinstjóri
43 ár í sama reiðaríi
Fríggjadagin 28. august
1998 var seinasti æfreiðsdagur hjá Andriasi Samuelsen á Strandfaraskipum
Landsins. nú hann fer frá
vegna aldur eftir samfull
43 ár í tænastu.
Andrias byrjaði sum
maskinmcistan umborð á
gomlu Ternunt tann 22.
november 1955. Hann
hevur siglt við flest øllum
skipum hjá Strandfaraskipum Landsins sum maskinmeistari, millum onnur
kunnu nevnast Jens Chr.
Svabo, Gamli Smiril, Dagstjøman, Ritan, Teistin og
seinastu árini sum maskinstjóri umborð á Smyrli.
Tá Teistin bleiv keyptur
í 1980 fór Andrias umborð
á Teistan sum maskinstjóri.

og sigldi øll árini viðTeistanum til hesin bieiv seldur
av landinum í 1996. Síðani
hevm hann siglt við Smyrli
sum maskinstjóri - og nú
er so seínasti arbeiðsdagur
komin at enda.
At Andrias hevur verið
trúgv og álítandi arbeiðsmegi kann eingin sum hevur siglt saman við honum
ivast eina løtu í.
Har Andrias var vildi
hann hava røkjuskap og øll
vita vit, at maskinrúmið á
Teistanum var eitt tað
vakrasta og reinasta - har
var altíð so skfnandi
blankt, ja Ifktist mest eini
dagligstovu.
Vit vita at tú, Andrias,
hevur fyrireikað teg til
hetta tíðarskeiðið í lívið

tfnum. Tú fert tíbetur ikki
at seta teg hendur í favn
framman fyri sjónvarpsglugganum.
I Havnardali bíða trøðin,
seyðurin og gæsnar eftir
tær - og hønurnar tú ætlar
at fáa tær kunnu gleða seg,
og ikki at forgloyma alt tað
f Skálavfk tú hevur at trfva
í.
Nei, ikki bera vit ótta
fyri at tú kemur at keða teg.
Andrias góði, vit kunnu
bara takka tær fyri øll hesi
árini og ynskja tær alt gott
í framtfðini - og nú mást
tú ikki gloyma okkum
heilt, men hyggja forbí av
og á.
Starvsfólk á SL

