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Tcí lcindgnumsmarkið millum Foroyar og Bretland kemur uppá pláss:

Ein spildurnýggj tíð 
byrjar í Føroyum
-Tá markið kemur uppá pláss byrjar ein nýggj tíð í Føroynm, Táfer tað at snúgva seg um møguliga tilfeingi okkara í  
umiirgrundini. oljuna. Og tá ætla vit at lata upp dyrnar fyri bæði bretum, norðnwnnwn, dønum og øðrum, sum vilja 
gera ílogur her sigur Eyðun Elttor, landsstýrismaður í oljumálum. Hann viðgongur, at tað hevur gingið seinni, enn 
irtlað, men heldur kortini, at bíðitíðin hevur verið sunn og góðfyri okkum. Hon hevur givið føroyingum møguleikan 
at lata tingini sodna og luirvið betur kunna fyrireika seg til komandi útviklingin. Nú nuirkið er um at koma uppá pláss 
tekur tann annars sera tigandi Eyðun Elttør blaðið frá  munninum.

O r o íx ; myndir:
J an Mi'LLER

-Marknaóxrmjan \ ið hretar 
er hovuðsorswkin lil. at eg 
sum oliumálaráOharri ikki 
ha\i úttalaO meg so nógv 
alment um «>ljumál. Man 
h e v u r  ikki \ iIjaó gjort ó- 
n e v ó u g a r  trupulleikar í tí 
m á lin u m . og sum ollum 
k u n n u g t e r  marknamálió 
tæ tt tengt at spuminginum 
ini e in a  komanđi tóroyska 
’hu\ in n u  her serstakliga ti 

rstu og so  t\ óamli útbjtWV-

Hetta eru oróini hjá EyiV 
n Hlttor. landssty rismanni 
■ 'iiiimalum. ta \ it seta hon- 

um spumingin. hví hann 
he\ur verid s> tiganđi og 
ringur at táa orð á hjá for- 
>>\ sku pressuni.

Hsóun Hlttor \ iðgongur. 
at marknamálió er ikki 
hansara N>ró. men vísir á. 
at hæói undanfama lands- 
stýrióog taó núverandi - við 
hreióari undirtoku frá and- 
stoóum - ha\ a lagt stóra á- 
heróslu á at nidda slóó fyri 
eini loysn í marknamálin- 
um. áðrenn spónurin varð 
settur í eitt leitiskeió á for- 
oyska landgrunninum.

Men nú mangt tykist 
henda á. at \ it eru nær eini 
loysn. heldur landsstýris- 
maóurin í oljumálum seg 
hetur til at s\ara spuming- 
um og greióa frá stoóuni í 
hesurr. stóra og týðandi 
máli. -Eg vóni. og tað er 
mítt ynski. at vit á Olju- 
fyrisitingini kunnu vera 
meira opnir í framtíðini.

Tók við í mai
Tað hava verið røddir 
frammi í flokkunum um, at 
tað var óneyðugt at seta ein 
landsstýnsmann i oljumál- 
um burtura\. tá landsstýrið 
varð skipaó fyri skjótt ein- 
um ári síðam. Nú markna- 
trætan hevur havt fyrsta 
prioritet. og landsstýris- 
maðunn í oljumálum har\ ió 
likasum hevur verið í eini 
biðistoðu spurdu vit Eyðun 
Elttør. um hann ikki harvió 
hevur sitið til fánýtis í hes- 
um starvi’

-Tað ha\ i eg avgjørt ikki. 
Eg ha\i hrúkt tiðina til at 
kunna meg við hetta nýggja 
og stóra økið og havi brúkt 
nógva tíð saman \ ið mínum

embætisfólki á oljufyrisit- 
ingini Taó hava so eisini 
verið nógvar uppgá\ur í 
sambandi vió at umboóa 
Horoy ar mótvegis oljufelog- 
unum. nakaó. sum eg haldi 
he\ur týdning fyri okkum 
uppa longri sikt. Eyóun 
Elttor heldur ti sjálvur. at 
tað hevur verið eitt bæói 
neyóugt og gevandi signal 
at senda út til altj\W>a olju- 
heimin. at Føroy ar settu ein 
landsstýrismann í oljumál- 
um burtura\.

Eyóun Elttor sigur seg 
annars at \era sera \æl 
nogdan \ ió arbeióió !ijá 
Oljufy rísitingini og visir á. 
at hi>ast taó er mest umráó- 
andi. at fólkini her arbeíóa. 
fáa tann nevðuga kunnleik- 
an. so eigur eisini ein lands- 
stýrismaður at vera væl 
kunnaður. -Henda tíðin he\ - 
ur so avgjort ikki verió til 
fánýtis. Hon hevur verið 
sera lærurík og g(Sð fy ri meg 
og fer nú at vera góð ballast. 
tá vit skulu til at seta hol a 
útbjóðingina og aðrar fyri- 
reikingar. Við at gera oljuna 
til sersakt málsoki hevur tú 
eisini lyft hesa framtíðar 
vinnuna uppá á eitt hægri 
stoði. har hon eigur at 
verða.

S e rs ta k t  stýri
Tað ei s,i eisini i hesum 
sambandi. at miðjað hevur 
verið móti at fáa oljuna 
burtur úr Vinnumálastýri- 
num og gera eina deild ella 
direktorat. sum burturav 
umsitur oljuntál. Eyðun 
Elttor er varin. tá nomið 
verður \ið  henda spurn- 
ingin. Sambart ætlaða al- 
menna bygnaðin skuldu 
oljumál í hvussu er at byrja 
við vera partur av Vinnu- 
málastýrinum og so skuldi 
ein seinni, tá størri virksemi 
hevði tikið seg upp. skipa 
oljuna í sjálvstoðugt stýri.

Men eftir øllum at døma 
hevur Eyðun Elttor mett. at 
tann stundin longu er kom- 
in. og hevur hann tí eisini 
húsast undir somu lon sum 
Oljufyrisitingin nú í longri 
tíð. -Tað er her eg sum 
landsstýrismaður hoyri 
heima, santan við teimum 
mongu fólkunum. sum dag 
og dagliga arbeióa viðolju- 
málum. Eyðun Elttør váttar, 
at hann hevur givið til kenn-

ar, at tað er neyðugt. at tað 
verður arbeitt sjálvstøðugt 
við oljumálum á sjálvari 
Oljufyrisitingini.

Landsstýrismaðurin sig- 
ur, at taó fer ikki at ganga 
so nógv tíð til. at teir verða 
eitt sjálvstøðugt stýri uttan 
nakað tilknýti til Vinnu- 
málastýrið.

Hann \ ísir á. at tað skjótt 
fer at verða boðið út til leit- 
ing. og tá verður helst eisini 
neyðugt at fáa serkon fólk 
uttanífrá til at leggja okkum 
lag á. -Eg leggi stóran dent 
á. at alt virksemi, sum hevur 
við oljuna at gera, ikki bert 
verður ein partur av øðruin 
virksemi her í landinum. Vit 
skulujú umsitaeitttilfeingi. 
og eg dugi ikki at síggja tað 
neyðuga í, at hetta skal 
verða partur av einum stýri. 
sum umsitur onnur vinnu- 
mál. Tað er tørvur á. at hetta 
verður eitt stýri fyri seg.

Hitti Battle  í 
Stavanger
Hóast Eyðun Elttør ikki 
hevur havt nakað beinleiðis 
við marknatrætuna við bret- 
ar at gera, so vónar hann 
kortini, at fundurin hann 
hevði við enska starvs- 
bróðurin. John Battle. í Sta- 
vanger í fjør, var við til at

fáa loyst upp fyri markna- 
málinum, sum var vorðið 
fastlæst.

-Eg ivist ikki í. at tann 
fundurin hevur ikki drigið 
frá, men hevur heldur lagt 
aftrat tíl okkara fyrimun.

Saman við embætis- 
monnum fráOljufyrisiting- 
íni, sum eisini eru partur av 
føroysku nevndini. ið sam- 
ráðist um markið - og í full- 
ari semju við løgmann - 
gjørdi Eyðun Elttør tí bret- 
ska orkumálaráðharranum 
greitt. hví føroy ingar stóðu 
so fast við miðlinjuprin- 
sippið, og soleingi bretar 
ikki vildu góðtaka hetta, fór 
neyvan nakað at henda, og 
tað vildi so aftur hava við 
sær, at eitt annars áhugavert 
oljuøki fór at liggja órørt í 
mong mong ár aftrat.

Her hittust tv eir ráðharrar, 
har hvørkin hevði beinleiðis 
ábyrgdina av málinum, 
men har báðir høvdu ein 
felags áhuga í, at málið 
bleiv loyst.

Sam starv  við bretar
Tá endalig semja verður 
gjørd um markið. verður 
tørvur beinanvegin á sam- 
starvi við bretar á nógvum 
økjum. Talan er jú um at 
seta gongd á eina leiting f

einum lutvíst ókendum øki. 
har bretar og føroyingar eru 
næstu grannar. Verða t.d. 
funnin oljufelt. sum ganga 
tvørturum markið. so verð- 
ur neyðugt við greiðum av- 
talum á tí økinum. og eisini 
kann hugsast. at bretar 
kunnu rætta føroyingum 
eina hjálpandi hond í sant- 
bandi við fyrstu føroysku 
útbjóðingina. Hetta er nak- 
að. sum als ikki er fremmant 
fyri Eyðun Elttør. og er tað 
ikki óhugsandi, at báðir 
oljumálaráðharramir fara at 
hittast aftur. -Tað haidi eg 
er vert at umhugsa leggur 
Eyðun Elttor aftrat og vísir 
á. at tað eru komnar rætti- 
liga ítøkiliga ábendingar frá 
bretum um, at teir eru sinn- 
aðir til at bjóða okkum at 
vera v ið, tá teir fara at leggja 
eina útbjóðing til rættis í 
økinum. So tað ræður um 
at kunna troyta teir sam- 
starvsmøguleikar, sum em 
ikki bert við bretar, men 
eisini við bæði norðmenn 
og danir á oljuøkinum.

-Tá markið er komið upp- 
á pláss byrjar ein spild- 
umýggj tíð í Føroyum. Tá 
er tað oljan, tað snýr seg 
um. Vit ætla tá at opna dym- 
ar fyri bæði bretum, døn- 
um, norðmonnum og øðr-

Exdun Elttør. landsstýris- 
maður i otju- og umhvørv- 

ismálum heldur ikki bíði- 
tíðin hevur verið til 

fánxtis. Føroxingar hava 
kunnað brúkt tíðina at lata 

málið sodna betur.
um. sum vilja vera við til at 
leita eftir olju og gassi á 
landgrunninum.

O ljuprísir og Føroyar
At markið kemur uppá pláss 
er gott fyri okkum. men 
lágu oljuprísirnir toga so 
hinvegin. Tað eru tey, sum 
halda. at oljuleiting við Før- 
oyar hevur onga framtíð í 
løtuni og tað besta vildi ver- 
ið bara at bíðað til betri tíð- 
ir!

Eyðun Elttør vísir til, at 
vit við lóggávuni frá 1993 
hava sett út í kortið og hav a 
fyrireikað bæði okkum 
sjálvi og oljuídnaðin uppá, 
at vit skulu í gongd við 
veruligar oljuleitingar. Tað 
em gjørdar íløgur í milli- 
ardaklassanum á føroy aøki- 
num, sum neyvan nakar 
ynskir skulu fara fyri skeyti. 
Vit hava so eisini sagt frá, 
at ein útbjóðing verður so 
skjótt hon er klár. Hetta er 
alt í tráð við løgtingssam- 
ty ktina, og tað er einki, sum 
sigur nakað annað.
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-Sjálvandi er tad øórvísi 
nú við so lágum oljuprísum. 
enn tað \a r fyri tveimum 
aruin síðani. Men oljuverk- 
ætlanir eru langsiktaóar. og 
tí er tað eitt sindur trupult 
at leggja ítøkiligar verkæt- 
lanir alt eftir, hvussu prís- 
imir em í dag. Tað er heldur 
einki. sum týðir uppá. at á- 
hugin fyri føroyska økinum 
er minni í dag. enn hann 
hevur verið.

Eyðun Elttør vísir á. at 
oljufeløgini orka sjálvandi 
minni í dag enn fyri tíð 
síðani. soleiðis, at tað verða 
kanska færri og veikari ar- 
beiðsprogramm. sum verða 
løgd fram. har vit annars 
kundu ynskt okkum tað 
optimala. - Vit fara at síggja. 
at oljufeløgini fara at leggja 
seg eftir ávísum økjum 
heldur enn at spjaða seg. og 
vit kunnu tí rokna við, at 
feløgini neyvan fara at vága 
sær út í leiting norðan ella 
vestan fyri Føroyar við ver- 
andi prísum. Feløgini vilja 
heldur ganga út frá teimum 
verandi kendu økjunum 
stutt frá markinum. Ein má 
tí ganga út frá. at feløgini 
fara søkja um økini nær 
markið.

Landsstýrismaðurin sigur 
víðari. at meðan vit við sera 
góðum otjuprísum t.d. 
kunnu krevja av oljufeløg- 
unum. at tey átaka sær at 
bora so og so nógvar bmnn- 
ar, so verða vit noyddir til 
at taka hædd fyri lágu prís- 
unum og kanska linka um 
hesi krøvini. Men tað skuldi 
kortini ikki havt nakra ál- 
varsliga avleiðing við sær.

-Vit á Oljufyrisitingini 
em rættiiiga bjartskygd at 
fáa eitt leitingarumfar í 
gongđ. sum gevur góða 
meining í okkara verð, og 
sum vónandi verður grund- 
arlag undir eini longri pro- 
sess. har tað koma aðrar 
rundur seinni.

Annars kann ein rokna 
við, at fleiri av bólkunum 
verða øðrvísi. tá tað nærkast 
útbjóðingini. Tað kann eis- 
ini henda. at feløg. sum í 
dag standa á síðulinjuni og 
hyggja at, fara at melda frá 
luttøku, tá latið verður upp 
fyri runduni.

EyAun Elttør, oljumála- 
ráðharri ivast ikki í, at 

oljufetøgini fara at vísa 
førvyska okinunt stóran 

ans. tá úthjóóinf’in verður 
latin upp. Nú verður full 

ferð sett á arheiðið uppá 
útbjóðingina

Sosialurin skilur annars. 
at einki felag enn hevur 
boðað frá, at tað tekur seg 
aftur av føroyaøkinum. 
Hetta kemst uttan iva av tí. 
at tey halda seg hava rætti- 
liga giiðar ábendingar um. 
at her er okkurt. At tað er 
ringt at finna nýggj stór felt 
í Norðsjónum ger. at fel- 
øgini nátlúrliga leita víðari 
til grannalagið fyri at vita. 
ikki minst um her kunnu 
vera stór felt, sonevndir ele- 
fantar.

-Vit mugu so heldur ikki 
gloyma. at feløgini eru ikki 
sinnað at leggja allar btíltar 
í eina kurv. Tey vilja heldur 
spjaða vágina. og tá Føroyar 
eru eitt politiskt trygt øki. 
telur hetta til okkara fyri- 
mun.

Lágir p risir sunt fyri 
okkum
Eyðun Elttør heldur ikki tað 
er rætt. um vit føroyingar 
nú fara at ivast í, um tað í 
heila tikið er rætt at fara 
undir eina leiting við so lág- 
um oljuprísum, tí tað hevur 
so ómetaliga nógv at siga 
at koma í gongd við at leita. 
Tær fyrstu boringarnar em 
av stórum týdningi bæði 
fyri føroyskar oljumyndug- 
leikar og fyri oljuidnaðin.

-Eg síggi, eisini í føroysk- 
ari pressu. at man er farin 
at ivast í, um vit fáa nakra 
vinnu, nú skorið verður nið- 
ur aðrastaðni. Her haldi eg 
tað er umráðandi at gera sær 
greitt. hvat vit tosa um. At 
oljufeløg leggja ávísar verk- 
ætlanir, tvs. oljuøki, sum 
em funnin og sum skuldu 
undir framleiðslu. á hillina 
hevur einki at gera við á- 
hugan og ikki minst tørvin 
á at leita eftir nýggjum økj- 
um við olju og gassi. Har 
felt. sum eru funnin og 
skulu byggjast út, skal tú til 
at læna pengar. Har hongur 
tað so bráddliga ikki saman

hevur líkasum ikkí vitað. 
hvat tú skuldi gera.

Eyðun Elttør roknar \ ið, 
at kolvetnisskattalogin 
verður løgd fyri tingið um 
stutta tíð.

Utbjoðingín í h eyst
Sveinastykkið hja land'- 
stýrísmanninum í oljumál- 
um má sigast at vera fyrsta 
útbjiíðing. Um hana sigur 
Evðun Elttør. at einaferð í 
heyst verður latið upp. So 
skjótt markið er komið uppá 
pláss xerður full ferð sett á 
arbeiðið uppá útbji'xtingina.

-Hetta er nakað nýtt fyri 
okkum. men eg havi álit á. 
at okkara fólk fara at klára 
hesa uppgávuna. og miðjað 
verður so móti at hava eitt 
uppskot klárt til í heyst. So 
skal tingið uinrøða tað. og 
eftir tingviðgerðina fara so  
ikki at ganga nógvir dagar 
til ein mnda kann leggjast 
fyri oljufeløgini. Síðani 
verður sett ein freist úr 
trimum til seks mánaðir hjá 
feløgunum at gera sítt ar- 
beiðið í, og eftir tað ganga 
so aftur nakrír fáir mánaðir 
at viðgera umsóknimar.

Nær fyrstu loyvini verða 
givin velst so um. hvussu 
stórur áhugin er fyrí at 
sokja. Sosialurin skilur. at 
\ it em komin út á summarið 
ella heystið ár 2000. áðrenn 
lov \ i verða givin til boring

B retar aðrenn vit
Nú markið kemur uppá 
pláss. so kann roknast við. 
at bretar verða fyrr enn vit 
viðeini útbjóðing i teiinum 
fyrr umstríddu økjunum 
Kann tað ikki gera. at olju- 
feløgini heldur \elja at 
brúka sínar pengar í leiting 
bretsku megtn markið enn 
her hjá okkum ’

Til tað sigur landsstýrís- 
maðurin. at hetta er eitt mál. 
sum hevur verið umrøtt á 
Oljufyrisitingini, men hann 
metir ikki. at tað verður 
nakar tmpulleiki. Tí fáa le! 
øgini skjótt greitt at \ ita. 
hvattey kunnu væntahend- 
ir á okkara \>ki. so fara tey 
eisini at planleggja eftit i. 
-Eg trúgvi ikki. ai ein ui- 
bjciðing á enskum oki úti- 
lokar nakran áhuga fyri eim

frárnhahl á turstu siða

Landsstxrismaðurin hevur 
nógv fakliga va l icvali- 
fiserað fólk at halda seg 
til, tá tað um oljunitil neð- 
ur. Vm. Herólvur Joensen. 
leiðari á Oljufyrisitiny ini 
og hm. Martin Heinesen. 
leiðari av Jarðfrøðissavn- 
inum.

við lágu oljuprísunum. Tí 
vilja feløgini nettup royna 
at finna nvggj felt í nýggj- 
um økjum. sum eru størri 
og sum tí nettup kunnu bera 
lægri oljuprísir. So tað eina 
útilokur ikki hitt. kanska 
tvørturímóti. Tað ræður 
eisini um hjá oljufeløgunum 
at halda eykagoymslumar 
við líka.

Landsstýrismaðurin. sum 
hevur verið á vitjan bæði í 
Noregi og í Alaska í sam- 
bandi við olju\ innunarnar 
har, sigur. at hesar vitjanir 
hava lært seg, at tað er 
kanska slettis ikki so galið. 
at oljuprísimir em lágir, tá 
farið verður undir leiting 
við Føroyar. tí hetta lærir 
okkum at fara sinniliga, 
skilagott og realistiskt fram.

-Høvdu prísimir verið í 
topp. so Gud viti, hvussu vit 
høvdu borið okkum at. Nú 
teir em lágir kann tað føra 
til. at vit hugsa eitt sindur 
jarðbundið.

Vit spurdu Eyðun Elttør 
um tað ikki er ein vansi við 
hesum lágu oljuprísunum. 
at vit ikki kunnu seta nóg 
stór krøv til oljufeløgini!

-Hvat er nóg stór krøv?

Tað fella bara samfelagnum 
inntøkur, um eitt vinnuligt 
virksemi gevur yvirskot. 
Tað eru jú nógv, sum siga, 
at vit stóran part av X()-un- 
um reelt sæð einki yvirskot 
høvdu av fiskivinnuni 
Onkur vil entá siga, at vit 
kundu bara verið givin. So 
spurningurín er, hvat hósk- 
andi ella nóg góð krøv er til 
eina og hvørja tíð. Og tað 
er svingandi.

Alitið á  føroyingar
Hesi seinastu árini hava 
føroyingar meldað út fyri 
umheiminum. at vit skulu í 
gongd við eina oljuleíting, 
og tíðarkarmur er settur upp 
og so broyttur aftur og aftur. 
A ólavsøku í fjør segði løg- 
maður, at kolvetnisskatta- 
lógin skuldi koma fyri ting- 
ið innan árslok, men hon er 
enn ikki komin á tingborð. 
Á nyggjárinum boðaði løg- 
maður frá, at útbjóðingin 
verður løgd fyri tingið á 
ólavsøku. Men hvørja try gd 
hava oljufeløgini. ið skulu 
gera íløguætlanir fyri. at út- 
bjóðingin fer at halda. tá 
kolvelnisskattalógin enn 
ikki er komin á tingborð og

er ikki vandi fy ri. at okkara 
trúvirði hevur fingið eitt 
skot fyri bógvin!

Eyðun Elttør: -Eg kann 
bert siga. at markið hevur 
veriðein trupulleiki fyri øll 
tey. ið hava arbeitt í olju- 
fyrisitingini. sum jú hava 
sett út í kortið. hava sett eina 
maskinu ella eitt tok í 
gongđ. og oljufeløgini ha\ a 
verið í góðari trúgv. Tey 
hava fyrireikað seg. og vit 
hava fyrireikað okkum við 
tí fyri eygað at kunna fara 
undir leiting og seinni eisini 
framleiðslu fyri at fáa inn- 
tøkur. Uttan framleiðslu 
hava feløgini ongar inntøk- 
ur. Tað at leløgini vilja gera 
fløgur her er við vón um at 
fáa inntøkur í hinurn end- 
anum.

Eyðun Elttør vísir á. at 
orsakað a\ markinum. sum 
vit av náttúrligum orsøkum 
ikki hava kunnað tosað opið 
út um. hevur verið so torført 
at handfara oljufeløgini til 
lítar. -Men eg haldi. at tey 
flestu feløgini, sum vit hava 
tosað við, hava eitt gott for- 
stáilsi fyri hesum trupulleik- 
anum, og tí haldi eg ikki, at 
tey hava mist álitið á okkum 
ella seta spurnartekin við 
okkara trúvirði.

-Men tú kanst ikki brúka 
markið til at forklára. hví 
ein rammtdóg sum kol- 
vetnisskattalógin ikki 
verður liðug

-Har mugu vit so bara á- 
sanna. at tingini hava tikið 
eitt sindur longur tíð enn 
ynskt. Tað er so eisini ein 
spurningur um, hvussu 
nógvar kreftir vit leggja í 
hesi tingini. Men kortini 
haldi eg. at hetta við mark- 
inum. at vit als ikki hava 
vitað, hvønn veg tað bar. 
hevur sett ein dempara á. Tú
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F ramhald

..spildurnyggj 
tíd byrjar í 
Foroyum......

úlbjtH'ing hcr hjá okkum 
nakaO >einni.

Foroysk o ljufelag  við
Hcrúri gjordi citt foro>ski 
pnvat oljufelag av at fara 
upp i samstarv \ iO útlendskt 
oijusamtak. Tad cru onnur 
utlendsk oljufclog. sum 
hava ávarad móti cinunt 
sltkutn útviklingi. har for- 
ovsk luttoka i einum ein- 
stokum samtaki skal gcva 
ti fvnnuinir fram um onnur 
felog Sxr Evóun Elttor 
onga \anda i hesutn ’ 

-Okkara málsetaingur 
hevur verii> og verður. at 
eingin fær framihjárættind- 
t. aníinhann sohevursam- 
starv við eitt toroyskt olju- 
fclae ella tkkt.

M en er tað ikki v. nt 
rmgt “r ktmta ullun uin eitt

iiv tpmyskum vinniilívi er 
vi<\ tá nnm jú  iwttup her 
áiitt dent á txdiiingin tuð 
hevur iir fuivu foroyska 
viimitlivið við i einuiti

-Tad er eingin loyna. og 
tað er eisini \ i<> í oljulóg- 
guvunt. at vit síggja helst. 
at tóroy skar v orur og taen- 
astur veróa brúktar a\ olju- 
felogunum. sum táa loyvi. 
men taó hava oll oljufel- 
ogini moguleika at fyri- 
halda seg til við ella uttan 
luttoku a\ einum føroysk- 
um oljufelag. V it kunnu ikki 
gev a einum samtaki við for- 
oyskari luttoku fyrimuntr. 
Her mugu vera reinar linjur.

Eyðun Elttor vísir her til. 
at leiðslan i Atlants Kol- 
vetm nettup hevur lagt dent 
a. at samtakið tað arbeiðir 
v ið ikki skal hav a fynmunir 
fram um onnur.

-The Faroes Pannership 
fxr ikki nakran fyrimun 
t ram um annað felag bara tí 
at teir hav a eitt føroy skt fel- 
ag við. Eg gangi út frá. at 
okkara fukfólk. sum v iðgera 
umsóknirnar. hava púra 
reint borð. og tað álit havi 
eg eisini á teimum.

Alment o ljufe iag ?
Hvat sigur landssty ristnað- 
unn so til spumingin um eitt 
’.nent oljut'elag - er tað rætt 

at bert nakrir fáir foroying- 
sum  eiga kapital. skulu 

. >a moguleikaat fáabun- 
i! av oljuinntokunum? 

Hetta málið verður kann- 
i lotuni. Men her mugu 
eera okkum greitt. at eitt 
■>skt oljufei 'Uin tað
enna eieur .r ikki
eba r>g Mat a. í sxr
. um ríkar iandið 

taka peng uppá 
logvar mai. .1 við 
11. Tað ken mr al- 
uiingum til _ 1
yðun Elttor u. _ r aftr
at tað einasí.;. atn er 

. 1. tátú fer inn \ u’< einum 
.nen n u m  oljufelag. er. at 

ferathavaútreiðslur við 
-L m eitt prnat olju 

ig skuldi vunmð pengar 
; sínar ílogur. s«« haldi eg 

-ð er írálikL Tear koma

ongantið at taka allar peng- 
arnar. sum tann føroy ski al- 
menningurin kundi fingið. 
Verður oljuleiting við For- 
oyar vreleydnað. so fer eitt 
pmkulítið prívat felag í ein- 
um samtaki við onkrum lítl- 
um prosentparti ikki uppá 
nakran máta at undirgrav a 
moguleikan hjá tí foroyska 
almenninginum at tjena 
pengar. Tvorturímóti fer tað 
at hjalpa til. Og tað er nettup 
hetta. sum oljuvirksenn 
snyr seg uin: at taka a seg 
v ágiligar tlogur. Men tað er 
just tað virksetni. sum sam- 
anlagt skal hjalpa okkum 
foroyingum at fáa nyttu 
burtur ur.

Læ ra av oðrum
Vit spurdu at enda oljumala- 
ráðharran. um v it foroy ing- 
ar hava verið ov órealist- 
iskir 1 oljumalinum - hava 
vit sett ov nógv í gongd. 
uttan at v ita. um nokur olja 
er her?

-Avgjoft ikki. Nlenlongu 
nú eiga vit oll somul í land- 
inum at hugsa um. hvat skal 
henda. ta oljan rennur inn í 
búskapin. Tað var ein av 
ia-rdómunum v it tingu heim 
úr Alaska: at tað er so um- 
rávVandt at gera sær greitt. 
hvussu oljuinntokurnar 
skulu ávirka og harv ið eisini 
styra samfelagsgongdini.

Landssty rismaðurin sigur 
í hesum sambandi. at talan 
er um ein langsiktaðan ut- 
vikling. Tey tyrstu timm 
árini koma neyv an nakrar 
stórar inntokur til samfel- 
agið. og koma tær tey fyrstu 
10 árini. soer talan um eina 
suecessogu.

Eyðun Elttor v ísir annars 
á. at bæði í tíðini tá Martin 
Hetnesen var leiðari á Olju- 
fyrísitingini og nú Herólvur 
Joensen stendur á odda hev - 
ur verið gjort nógv burtur 
úr at mana til. at vit hildu 
bæði beinim á jørðim.

-Eg haldi. at tað. sum 
okkara fólk hava gjort hig- 
artil. hevur verið gjort var- 
isliga og skílagott. Og lat 
meg her undirstrika. at með- 
an hetta arbeiðið hev ur ver- 
ið gjort. so hev ur ein rúgva 
av tóroyingum ftngið sær 
útbúgving og arbeiði innan 
frálandav innuna.

Eyðun Elttor v ísír til allar 
teir foroyingar. sum í dag 
arbeiða í oljuvinnuni. Tað 
er útilokandi tí. at umheim- 
urin hevur fingið eyguni 
upp fvri. at i Foroy um fer 
kanska okkurt at henda.

Sosialurin skilur annars. 
at tey folkini. sum í dag ar- 
beiða á Oljufy risitingini v ið 
sjálvum landssty rismann- 
inurn á odda. kanska ikki 
eru so ónogd v ið útv iklingin 
kortini - hóast tey halda. at 
tað hevur gingið i so seint.

Hetta líkasum hevurgivið 
foroyingum moguleika at 
lata tingini sodna og finna 
út u\. hvat man vil \ið  oll- 
uni hesum.

-F.g haldi taðhevur \erið 
goti \ið hesi umhugsunar- 
tiðíni og fyrireikingini sein- 
astu timm árini. Men nú 
mugu v it til at handla sigur 
oljumálaráðharrin at enda.

Politisk v ióm erk in g :

Onga grundlóg fyri Føroyar
- sigur javnaðarflokkurin
At tilevna eitt uppskot til 
grundlóg er sjálvandi ein 
grundleggjandi partur hjá 
einumhvorjum landi. sum 
ætlar sær at standa á egnum 
beinunt. ætlar sær at vera 
eitt sjalvsty randi land einsa- 
malt. ella i samveldi við 
annað land.

At vinmi Foroviiin polit- 
iskt oft biiskaparhyt sjálv- 
stýri er lethin <>g avtula 
samtumitunnar. Hesm setn- 
intitir er boðadur doitiiin fni 
einmn sanulum loi;tiiii;i 
tann lO.juni i fjor. <>g henda 
sernini; hevur danski for- 
stí'tisráuVtarrin verið i For- 
oyum og hotVifl frát. ar teir 
sum statsvald við háveldis- 
netti yvir Foroymn hava 
noterai) siee

Danir hava ikki niót- 
malt foroyskum fullveldi
Danir ho\ du møguleika fy ri 
at mótmæla hesi greiðu og 
einmæltu samtykt hjá For- 
oya Logtingi. Tað gjordu 
teir ikki. og tað verður úti i 
heimi tikið sum greitt tekin 
unt. at danir og foroyingar 
eru farnir undir eina pro- 
sess. har suverenteturin yvir 
danska rikinum verður 
sundurltðaður.

Tá ið málið um setan av 
grundlógamev ndin nú verð- 
ur avgreitt av tinginum. 
verðurenn eitt storri arbeiði 
sett í verk. íð endar vtð eini 
fólkaatkvøðu aftan á tings- 
ins viðgerð og samtykt

Grundlógarnevndin fær 
fult innlit í og kemur at sam- 
starva við hinar nevndirnar 
um ta samlaðu verkætlan- 
ina. og ætlanin er. at hon 
skal mannast viðeinum limi 
fyri hvonn tlokkin á tingi. 
einum landsstýrismanni og 
fimm fólkum við hægri 
samfelagsv ísindaligari út- 
búgving.

Málið fekk drúgva 1. og 
2. viðger á tingi. og vóru 
tað serliga viðmerkingamar 
til stoðuna hjá javnaðar- 
tlokkinum í rættarnevndini. 
sum elvdu til hesar.

Sambandsflokkurin tók 
als ikki undir við uppskoti- 
num. og tað var greið tala. 
Orðingar um stórheits- 
dreymar. minnisv irðis- 
kenslur. sjálvhevjan. á- 
byrgdarloysi og fullveldis- 
limbus -  lótu vit standa fyri 
sambandsins rokning. sum 
tað tær vóru.

Tendentiosur javnað ir- 
flokkur
Tendentiosu v iðmerki ngar- 
nar hjá umbo<>i javnaðar- 
tloksins tæntu sama sam- 
bandsendamálið sum tær 
hjá sambandsflokkinum.

Vit fmgu i álitið eina út- 
skrift úr dagbókini hjá Hans 
Paula Strom. har hann frá 
fundi til íund í rættarnevnd- 
ini á sera subjektivan hátt 
greiddi t'rá sínum egnu upp- 
livingum í hesum máli.

Hann helt fyri, at sam- 
gongan brúkti eina líka so 
rangvorga politiska inann- 
agongd í setan av grundlóg- 
anevnd. sum í ollum full-

veldismálmum Men - segði 
hann so seinni í sama broti 
-  v ar jav naðartlokkurin við. 
so var hetta ein gongd leið 
kortini.

Tað rangvorga var also 
bara rangvorgt. tá ið javn- 
aðartlokkurin ikki var við.

Veruleikin var. at javnað- 
artlokkurin hevði sett sær 
fyri at venda ollum sjálv- 
stýrispolitikkinum á hi>vd- 
ið. Og tá man vendir soleið- 
is, at tað sum vendir niður 
\ endir upp. ja so sá politiski 
veruleikin presis so rang- 
vorgur út. sum Hans Pauli 
Strom sá hann.

1 oðrum lagi segði dag 
bokin hjá Hans Paula 
Strom. at uppskotið um eina 
foroyska rættarskipan ikki 
hoyrdi heima hjá grundlóg- 
arnevndini. Tað er ein 
spumingur. um so er. men 
ætlanin er. at grundlógar- 
nev ndin ger tað y v irskipaða 
arbeiði. og kann seta eina 
sernev nd at gera uppskolið 
um rættarskipan. Her kundti 
vit saktans funnið eina 
seinju saman við javnaðar- 
tlokkinum. hevði tað nakr- 
an áhuga. men so var ikki.

I triðja lagi vildi hann 
hava ein víðkaðan arbeiðs- 
setning. sum segði. at 
nevndin í øðrum lagi skuldi 
gera uppskot til tær broyt- 
ingar í donsku grundlógini. 
sum neyðugar vóru fy ri at 
tryggja foroyskum sjálv- 
stýri innan fyri ríkisfelags- 
skapin.

Ltopia javnaðarfloksins
Her var tað. at vit funnu 
utopia hjá jav naðarflokki- 
num. Her var tað. at javn- 
aðarflokkurin vildi hava 
foroyska samveldið at dusa 
sær í allari framtíð - undir 
skjúrtuv elinum hjá donum. 
Fara vit føroyingar aktivt 
inn og biðja okkum status 
av einumhvorkjum slagi 
innanfyri donsku grundlóg- 
ina. so hava \ it bundið okk- 
um fastar í henni fyri tíð og 
ævir.

Væl ber síðani til at kalla 
hendan nýggja hamin fyri 
eitt samveldi. men beiskur 
veruleiki fylgir við. Tað

verður tann danska grund- 
lógin. iðeigur háveldisrætt- 
in. og so kann javnaðar- 
tlokkurin pjossa so nógvar 
orðablómurum samveldi og 
líkarætt sum teimum lystir 
upp á hendan hamin. Tað 
\ erður so  ikki annaðenn ein 
tómur skrokkur kortini.

Tað verður danska grund- 
lógin. tað verður teirra há- 
veldisrættur. sum vit hava 
biðið um innivist innanfyri. 
og tað fara at vera teirra 
avgerðir samsvarandi hes- 
um. ið foroyingar fara at 
verða stý rdireftir 1 lulheldi 
dana. At vit moguliga fáa 
nakrar tillagingar til foroy sk 
viðurskifti \erður líka si> 
gjarna nakað at doyggja. 
suni at liva av. Men hetta 
var so sjáh t tað fundament- 
ala innihuldið í sjálvstýris- 
politikki jav naðartlokksins: 
at tinna eina aðra rók. ið 
einans kom at umsita útdel- 
egera vald fyri danir.

I tjórða lagi tosardagbók- 
in um odemokratisk. stórog 
gretlig lýti. sum benda á ein 
margháttligan einaveldislig- 
an hugsunarhátt hjá lands- 
stýrismanninum. Landsstýr- 
ismaðurin hevði sett rætt- 
arnev ndina undir umsiting. 
segði hesin alt annað enn 
serliga nógv royndi nevnd- 
arlimurin hjá javnaðar- 
flokkinum víðari.

Hugsa sær til. hetta er 
vorðið tann fasta manna- 
gongdin hjá Føroya Jav nað- 
arflokki. ið einans erein lítil 
minniluti her á tingi. Lurta 
ikki alt og øll rætt eftir lát- 
upípu javnaðarfloksins, ja. 
so er talan um einaveldi. 
diktatur oa. av somum 
skuffu.

í fimta lagi vóru teir held- 
ur ikki nogdir v ið tnanning- 
ina í grundlógamevndini. 
Har skuldi eisini alt vera 
oðrvísi. tí at javnaðarflokk- 
urin helt tað. Og so skuldu 
øll onnur halda tað sama. 
skuldi demokratiið ikki 
koma í vanda.

Dagdrey mar og veruleiki
Uppskoti hjá Hans Pauli 
Strom um at lata áhuga- 
bólkar tnanna eina grund-

lógamevnd gav onga mein- 
ing. tí hvar byrja teir. áhug- 
abolkarnir. og hvar enda 
teir. Ahugabólkar kunnu jú 
stovnast um øll verðsins 
áhugamál. og tey em ikki 
so fá.

I sætta lagi ftngu vit at 
vita. at uppskot hansara 
onga veruliga \ iðgerð l'ekk 
í rættarnevndini. men tað 
var ikki so.

Alitini, Hans Pauli Strøm 
hevur skrivað undir. teljast 
helst á einari hond. men 
sikkurt er. at væntar hann 
at síggja sólina rísa, hvørja 
ferð hann heldur seg hava 
funnið eitt skilagott hug- 
skot. so gerst hann ein vón- 
brotin maður í politikki.

Tað sum at enda undraði 
eitt sindur, mi niinnilutin hjá 
javnaðarflokkittum í ra ttar- 
nevndini gjørdi so tiógvan 
háva btirtur úr síni egni 
"fortreffiligheit, ” var. at 
hann heilt gloymdi at seta 
fram uppskot samsvarandi 
sínurn egnu liiigskotuni.

Javnaðarflokkurin hevur 
t dag einki at taka stoðu til 
frá Hans Paula Strom. so 
sigast má. at væl var arbeitt 
av hesuni annars so tíðind 
afróða manni.

Hergeir Nielsen


