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O ljuáhugin stórur, hóast
eingin olja er funnin - enn
Verdur ikki ruddað
upp eftir oljuleiting í
norskum sjógvum, er
bótin fyri havdálking
so ómetaliga stór, at
Norsk Hydro ikki er
hugað at fáa eina
slíka aftur. Tí leggur
oljufyritøkan stóran
dent á upprudding
eftir liðugt arbeiði.
Eisini tá leitingin
hevur verið til fánýtis.
Hetta upplýsir varaforsetin í Norsk Hydro, Tor Bjørnulf Lund
B eate L . Sam u e ls e n
Við ávísum millumbili koma umboð fyri stórar
oljufyritøkur hendavegin
at vitja og heilsa uppá
føroyingar, og harvið geva
seg til kennar.
I oljusamtakinum The
Faroese Partnership við
Johan Mortensen, eingilska konslinum sum samskipara, hava fleiri umboð
fyri fyritøkumar Norsk
Hydro og Lasmo verið her
um dagamar.
Hinar báðar fyritøkumar

í The Faroese Partnership
em
Amerada Hess og
Dong.

Týdning vid
samstarvi
Á samkomu i Listaskálanum mitt í viku skipaðu
Norsk I lydro og Lasmo fyri
hugnalot u fyri innbodnum.
Fyri at gera løtuna so
hugnaliga sum gjørligt
tóku
teir báðir Stamen
Stantchev, klaver, og Atli
Petersen, violin, sær av
tónleikinum.
Ein teirra, sum Dimmalætting fekk eitt prát
við,
var
Kama
Holte
Strand, informatiónsstjóri
f\já Norsk Hydro, sum í fjør
hevði ein umsetning uppá
næmm
100
milliardir
krónur.
- Tað er av stórum týdningi, at feløg sumsturvu í
einum mali sum hesum í
hevur sumhand við ofjuleitingar, heldur Kama
Holte Strand.
Norsk Hydro
arbeiðir,
umframt á oljuøkinum
undir Føroyum, eisini á
øðrum havleiðum.

Olja funnin
f løtuni er fyritøkan í ferð

við at skjóta seismikk á
leiðini út fyri New Foundlandi, umframt aðra staðni,
t.d. á økinum Terra Nova,
har rakt var við olju í fyrsta
skoti. Men teir va>nta ikki,
at oljan verður tikin upp
har fyrr enn um eini tvey
ár.
Úrslitið av teimum kanningum, ið gjørdar em og
enn vera unđir Føroyum,
tekur tíð, tí allar informatiónir, øll data, sum
hava samband við ta>r seismikk-skjótingar, ið gjørdar
verða á havbotninum, skulu savnast og siðani skulu
eftirmetingar gerast, sigur
hon.
Ein av hesum frágreiðingum verður ikki liðug
fyrr enn við árslok.

3 km av cementi
Uppá fyrispurning, hvat
gjørt verður við tey hol, ið
borað em niður í havbotnin
uttan úrslit, sigur varaforsetin í Norsk Hydro við
Dimmalætting, Tor Bjømulf Lind, at teir lata ein
boripinn standa eftir f
botninum, meðean tann
endin, sum stingur uppúr,
verður kvettur av á)avnt
við botnin.

Síðani verður cement
koyrt i, ja, heilt upp í 3 km
av cementi, sjálvandi alt
eftir hvussu tjúkkur havIx»tnurin er, og hvussu
djúpt holið gongur niður.
Alt verður ruddað burtur,
so einki stendur eflir, tá
kanningarnar em lidnar.
Hetta verður gjørt fvri at
ikki
reiðskapurin
hjá
fiskiskipum
skal verða
oyðilagdur, um hann kemur fastur í havbotnin, har
oljuleitingar em fam ar
fram.

Strangt eftirlit
í Noreg verður væl ansað
eftir, at oljufvritøkur rudda
upp eftir sær úti á havinum. Sjóverjuskip hava
eftirlit við oljub'itingum og
-boringum. Liggur nakað
eflir, vita tey, hvør syndarin
er, tí tað verður skrásett
lyá myndugleikunum í
sambandi við loyvi at leita
á ávísu økjunum.
Norsk Hydro ger nógv
burturúr við at beina alt
burtur, tá fyritøkan hevur
skotið seismikk á havsins
botni.
Ikki minst kemur hetta
av, at fyritøkan hevur brent
seg av hesum einaferð, tá

Frá vinstru: Eyðun E lttør, landsstýrism udur v ið oljum aluin, Kuma llo lt e Strand. info rm atio n sstjóri i
N orsk H ydro, og T o r B jo rn u lf Lund, va ra fo rse ti í N orsk H ydro.
\|wui t
,IUHm
okkurt sløgdist eftir seismikkskipavitjan.
Og bótin, ið givin verður,
er risa høg, sigur Tor Bjømulf Lund.
- Slíkari l»ót viha vit
helst sleppa undan eina
ferð aftrat.

37.000 fólk í arbeidi
Norsk Hydro man verða
eitt av størstu arbeiðsplássum í heiminum. Har

starvast um 37.000 fólk,
um helvtin í Noreg og restin ymsa staðni úti í heimi.
Sjálv fyritøkan er ikki
nakar ársungi. Hon var
st*tt á stovn í 1905, og hevur síðan arbeitt seg upp til
tað, hon er í dag.
Og tað er ikki smávegis.
Umframt oljuahugamal,
fæst Norsk Hydro við
laksaaling bæði í Noreg,
írlandi, Hetlandi og aðra
staðni. Haraftrat hevur

fyritøkan stort virksemi
innan framleiðslu av plastikk, pvc-rømm, o.l. til
húsabygging.
Eisini hevur Norsk Hy
dro stóra framleiðslu í
gongd av ymum metalli, so
sum lættmetall, aluminium o.ø.

Ahutnn er har
Samlaði
umsetningurin
hja Norsk Hydro fyri 1997

lá upp imóti teinium 100
milliardum kronunum
Fatt voru umboðini fyri
beeði Norsk Hvdrt* i»g enska
Lasmo á samkomuni í Listaskalanum samd um, og
tað var, at eingin við vissu
kundi siga, um otøa ella
gass l’anst í løroyskum havøki.
Iloast hesa ovissu tykist
áhugin hjá utlendskum
oljufyntøkan vera stórur
fvri Førovum i løtuni.

Atlantsljómur - eitt
stórfingið sangtiltak
Norðurlandahúsid
verður í komandi viku
karmur um eina stórfxngna kórstevnu, sum
er komið burturúr
einum nýggjum tónleikasamstarvi um
Norðuratlantshav.
Úrslitið av stevnuni
verður ein stór
konsert við verkinum
»Requiem« hjá Verdi
leygardagin 4. og
sunnudagin 5. juli

napartin mánadagin. Kórið
telur umleið 40, so tey eru
ein fjórðingur av tí savnaða
kórinum, sum fer at luttaka á stevnuni.
Him korini eru: Ijangholtskirkjukorinn úr Islandi, Øystre Slidre Sanglag
og Kammerkoret F.I.K.S.

ur Noregi. Úr Danmark kemur
Lyngby-Taarbæk
Symfoniorkester.
Ein fyrrverandi skeiðhaldari hjá Huvnarkórinum, Andre Orlowitz, hevur
leitað fram solistamar og
kórleiðaran Yaacov Bergman.

Gomul ætlan

D á n i a l H o y d a i ,___________

Um vikuskiftið koma fleiri
enn 200 sangarar og tónleikarar til landið fýri at
luttaka í stórari kórstevnu,
sum verður nevnd »Atlantsljómur' . Altjóða heitið
er >The North Atlantic
Choir F'estival-, og við henni er ætlanin at samstarva
við londini í Norðuratlantshavi.
- Fjrrst og fremst eru tað
ísland, Noreg, Skotland,
hugsað verður uni til eitt
slíkt samstarv, sigur Ólavur Hátún, stigtakari til
samstarvið og stevnuna.

Havnarkórid
Havnarkórið er fyriskipari
til stevnuna, og kórið er
eisini kjamin í øllum tiltakinum, sum byrjar sein-

Høvuðsendumálið
við
stevnuni er at framføra
megnarverkið »Requiem»,
deyðsmessuna eftir Giuseppt* Verdi. Fleiri minnast
helst stóru kórtiltøkini
•Messiashjá
Hándel,
»Jólaoratoriið« hia Bach,
Skapamna- hjá Huydn
ella ••Krýningarmessuna
l\já Mozart, sum Havnakórið eisini hevur verið við
til at framføra, men Ólavur
Hatún sigur, at hetta
verkið ber av í stórleika og
dramatiskari megi.

Ó la v u r Hátún e r s tig ta k a ri til tilta k ið . H aru m fram t
e r hunn k ó rle ið a ri h já H avnakórin u m , sum nú
h e v u r 32 u vrik a rík ár á baki

- Ætlanin um eina slíka
stevnu
og
millumtjóða
samstarv hevur verið í umbúna f fleiri ár. Síðan
"Summartonleikadagamir
« í Norðurlandahúsinum
hildu uppat seinast í 80’unum hevur ein saknur
verið í einum serligum kórarbeiði, sum kundi fáa stór
verk upp at standa á
altjóða støði. Føroyakórið
var tá kjarnin í tiltakinum,
men tað datt sundur
- Fyri tveimum árum siðani høvdu vit na*stan fingið
lagt alt til rættis, so »Requiem- kundi framførast,
og tað var tá skipað sum
ein partur av árligu »Summartónunum-. í seinastu
løtu datt requiem-tiltakið
tó niðurfyri, og tað var sera
óheppið fyri Summartónarnar, tí tað var tá komið

H a v n a k ó rið e r v e rtu r o g fyris k ip a ri til storu k órs te vn u n a í N oróurlandah usinum í kom andi viku.
>>Requiem- hjá V erd i e r á skránni, o g tud e r e itt nv storstu k órverk u m , sum fínst
við í skránna, og stómr
saknur var i framførsluni
m.a. lyá vitjandi gestum
uttanífrá.
- Vit hava verið so heppin, at stuðulin frá Nordisk
Kulturfond, sum skuldi
figgja alt tiltakið stóð við til
í ár, og tá tað knappliga sá
út til at eydnast at fáa
tiltakið upp at standa í ár,
máttu vit smíða, meðan
jam ið var heitt, og í tí rokinum kom samstarvið við
Summartónamar ikki við.
Vit hava tó bjóðað fyriskiparunum á fund og vóna, at tiltøkini kunnu stuðla upp undir hvørt unnnð
heldur enn at leggja forð-

ingar í vegin, sigur Ólavur
Hátún.

Um verkid
Hon verður nevnd operan
yvir øllum operum, og tað
er ikki uttan orsøk. Orka ng
lív eyðkenna verkið, sjálvt
um tað í veruleikanum er
ein deyðsmessa, og boðskapurin er sterkur.
Hon er gjørd av einum av
kendastu klussisku tónaskaldunum nakrantið, og
hesin brúkti serliga opruna
sum amboð til at skriva sín
tónleik. Fán serfrøðing í
oprum, kann hann kallast,
og »Requiem« er kanska
hansara høvuðsverk.

M y rk ir gongum enn í L ítlu vík
Leygardagin klokkan
14 letur framsýning
upp í Smiðjuni í
Lítluvík við
málningum eftir
Jóannes Jakobsen
INGI RASMUSSEN__________

Tann syngjandi fótbóltshetjan Jóannes Jakobsen
hevur tikið pensilin í hondina.
fæygardagin debuterar
hann av álvara við søluframsýning í Smiðjuni f
Lítluvík við málningum,
sum hann hevur málað,
sfðani hann byrjaði fyri
l»ert tveimum árum síðani.
- Eg havi ongar ambitiónir um at verða javnt
mettir við teir etableraðu,
kendu føroysku listamálararnar, sigur Jóannes Ja-

kobsen, tá vit hitta hann í
einari av hansara fáu fríløtum yvir ein kaffimunn á
konditarínum í Havn.
Umframt arbeiðið sum
pedagoghjálpari í Havn er
hann fótbóltsveqjari hjá 1.
deild hjá KÍ. Hann hevur
nýliga givið eina fiøgu út
við heitinum Myrkursins
gongumenn - og hevur mín
sann eisini fingið tíð til at
mála - um náttina.

Eindin
Málningarnir og tónleikurin eru eíin eind.
- Myndevnini hanga saman við tekstunum á fiøguni, og málningarnir eru
gjørdir um somu tíð. Tankam ir eru komnir út í orðum, ljóði og myndum og
undirbyggja hvørt annað,
sigur Jóannes Jakobsen.
Symbolikkurin er eyð-

sýndur. Afturvendandi evnið í málningunum er ein
niðurboygd
fólkamongd,
sum er ávegis onkustaðni
móti onkrum ókendum.
Onkustaðni í havsbrúnni
hómast sólin á veg upp ella
niður - alt eftir hvør tulkar.

Longsulin
Myndimar em eitt stríð
millum
mótsetningamir
ljósið og myrkrið, sum á
einum kosmiskum plani,
leiðir tankamir móti einum aflurvendandi tema í
listini - lívsins kreflir móti
deyðanum.
Men útgangsstøði hjá Jóannesi er av einum meir
ítøkiligum og heimligum
slag.
- Ixmgsulin eftir einum
frælsum landi er íblásturin, sum er afturvendandi í
øllum tí eg geri, sigur
Jóannes Jakobsen.

Trúgvin
Á einum menniskjaligum
plani snýr tað seg um at tora at taka av eini avbjóðing
og trúgva á egnan mátt og
megi.
- Skuggamenniskjuni á
málningunum eru ikki
fysiskar verur, men ímynda
við sínum niðurboygda
kroppsburði
vantandi
trúnna hjá føroyingum á
seg sjálvar, sigur Jóannes
hugsunursamur.
I hesum sama ljósinum
kann royndin hjá Jóannesi
við penslinum og vatnlitunum síggjast sum ein
roynd at vísa á vegin - at
hava dirvið at taka av eini
avbjóðing.

Egoisman
- Hetta er rein egoisma ein tráan eftir at vinna á
mær
sjálvum
og
at

spreingja míni egnu mørk,
sigur Jóannes Jakobsen,
sum hevur ein konstantan
tørv á avbjóðingum.
Hann hevur ongantíð
havt ætlanir um at stilla
út, at selja ella liva av málningalistini.
- Men so hevur onkur
sæð myndimar og víst aeg
at dámt tær - og serliga
systir mín hevur eggjað
mær at halda áfram.

Dómurin
Jóannes Jakobsen dylur
ikki, at tað er tann debuterandi amatørurin, sum
nú leggur síni verk fram til
almennan dóm.
- Men eg ræðist ikki
dómin. Málningamir em
fyrst og fremst persónligir.
Tað sigur mær minni, hvat
fólk halda, tá eg sjálvur eri
nøgdur.

Mcditatiónin
Gerandisdagurin hja Jóannesi er strævin og langur
við ferðing millum størv og
áhugamál í Klaksvik og
Havn.
- Listin er eitt slag av
međitatión, sum ba*ði er til
hvífd og øsing, sigur hann.
Tá Jóannes st*tir seg við
hvíta lørifti hevur hann
onga endaliga mynd í høvdinum.
í tí kreativu prosessini
flytir hann seg úr einum
stað til eitt annað - og tað
er persónliga mennandi,
heldur hann sjálvur.
- Motivið er ikki klárt
frammanundan. Tað eru
tankarnir, sum ferðast í
høvdinum,
sum
skapa
myndina.
Framsýningin hjá Jóannesi verður frá 26. juni til 4.
juli og telur 40 størri og
minni og størri málningar.

Stórbærið t verkinum
stendst kanska ikki minst
av tí, at Verdi livdi, meðan
romantikkin var aðalrák,
og just ta voru stor orkestur og kór nytt til fram
førslumar Tað krevur tí
sítt at skipa slík verk í dag
og ber ikki til undir van
ligum umsUNlum i Føroyum.
Verkið er skrivað til minnis um eitt annnð stort
tónaskald í samtíð Verdis,
nevniliga Rossini, sum,
hóast teir ikki kendust,
hevði verið undangongumaður hia Verdi. Split kom
tó í millum mt*dhøvundam ar hjá Verdi, og orkest-

urstjorin tok seg eisini
burturur, ta Verdi skeyt
upp, ut ult arbeiðið við
heiðurakonøertini hja Rossini skuldi gerast sjálvIxklið. Fimm ár seinni varð
verkið tó gjørt liðugt og
framført i samhandi við
deyðan hja einum tjóðarskuldi, sum stoð Verdi sera
nær, og ummælini voru
framurskarandi
Brahms
kallaði verkið -genialt- og
Vertli for sina sigursgongd
um alt F'uropa við opruni.
Nu 124 ár seinni er hon
komin t'l Føroyar, og her
verður hon framførd fyri
fyrstu ferð, og allarhelst
ikki aftur i bru*ði.

