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Ami_Olafsoth form aður f Oljuráðleggingarnevnd:

Bádir partar halda
h etta vera skilagott
Oljufeløgini vita nú so mikid nógv, at tey eru fø r fyri at svara okkum, hvat tey
halda um føroyska økió. At oljulóggávan er eitt sindur seinka er neyvan naka r trupulleiki, oljufeløgini taka tað róliga. Vit bíða enn eftir einum hretskum
útspieli í marknatrætuni sigur Árni Olafson, leiðari av Oljuráðleggingar nevndini m.a. við Tfðindablaðið Sosialin
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M u rtin Heinesen. leiflari á Oljufynsttinf’ini her saman
vifl emum av manningini hjá Danup i Lnpra. M \n d jan

Martin Heinesen, leiðari á Oljufyrisiting

Eingin bind
ing er í innbjóðingini
J an M u l le r

J an M ú ix e r
Formaðurin i Oljuráðlcgg
ingarncvndim. Ami Olalson cr nøgdur við. at cin
innbjóðing nu er larin út til
oljufcløgini, har tcy slcppa
at siga sina hugsan um
føroyska økið. og hvørjar
partar av økinum tcy mcta
al vcra áhugavcrdar.
Uppá fyrispurnm g hvi
hetta vcrður gjort júst nú
sigur hann. al tað likasum
hevur ligið i luftini i cina
tið. um tað ikki var citt gott
hugskot at gcra eina n >vnd
at víta. hvat oljuteløgini
halda um føroyska økið
-E f haldi, at fd ø g m i
hava so mikið av vitan nú.
al lcy halda. at tcy kunnu
svara skilagott uppa eitt
slikt bræ\ S já lv n w vitatcy
kanska mcira um citt hálvt
ár. mcn cltir at hava tosað

við fcløgini cru vit komnir
fram til. at hctta cr citt gott
hugskot Vit kunnu hcldur
ikki biða út i tað (icndaliga
U ppá lyrispurnm g um
hctta hevur nakað við cúl
møguligt positivt úrslit i
Lopra at gcra sigur Árni
Olatson. al tað nýtist tað
ikki.
-Mcn sjálvandi. alt tclur
satna vegin
Ámi O lalson sigur. at tað
cru ftngnir týðandi upp
lysingar um jarðtrø«>ina i
boringini i Lopra Hann vil
ikki siga so nógv mcn visir
ikki aftur. at tcir undir
horíngini eru koinmr i onnur løg enn basall. og at hctta
í sær sjálvum gcvur orsøk
til al siga. at horingin hevur
ikki vcrið til fánýtis
Hvat sigur lorm aðurin í
O ljuráðlcggingam cvndim
til. al lóggávan nú vcrður

nakað scinkað!
Hon vcrður naka<> seinkað í mun til okkara mál, sum
kanska var ov am bitiøst
Men cg haldi ikki. at hetta
cr nakað. sum skapar trupulleikar Tá tú tosar við
oljufcløgini. so hcvur tú
varhugan av, at tey taka lað
heilt róliga.
Vit spurdu eisini Árna
O lafson. hvat nýtt er í
spum ingum um inarkið
Hann sigur. at teir framvegis bíða eftir cinum
bretskum útspæli Teir vita
enn ikkt. um bretar hava
valt ein nýggjan lciðara av
sam ráðingarnevndini og
hvør hann verður.

Moirae „live“ í Gimle
læ ygarkvøldið 12 oktoher
vcriSur Føroyakvøld í Mcd
borgcrhusct (iim le. Thorshavnsgade 21 í Keypmannahavn
Hetta vcrður citt stórt
konscrt- og dansikvøld
Vælumtokti tonlcikarbolk
urin Moirac lcr at spæla. og

Hyðun Nolsøc lultckur
eisim
ftir sigurin í P m Føroyar
kappingim hevur gingið
skjótt fram á hjá Moirac. og
lløga teirra, surn kom út fyrT
í ii. hevur verið tann mcst
sclda fløgan i Føroyum i ár
f løtum lerðast teir knng

Føroyar og spæla fyrí
tullum húsum
Moirae vcrður at hoyra í
Gimle leygarkvøldið frá kl
23 til 09 <X)
Tcir limm. sum manna
M oirac. cru Kim, Hjalti.
M ikkjal. Terji, Kaj og
Eyðun

Tá Oljurádleggingarnevndtn hevfli fund á Hotel Hufnia herfxrt Martin
Heinesen. leiáan á Oljufyrisitingini rrstar í Mxnd
kalmar

Hugnaðu
sær í
skúlanum
læ ygam áttina cr brotið inn
í sívúlan á Eiði.
Mcn ikki tyri at stjala
Teir hava dirkað eina hurð
upp tyri at sleppa inn f
skúlan at hugna sær og
roykja.

Tað at føroyskir oljumyndugleikar nú hava biðið i>ljutcløgini siga sær. hvørjar
blokkar á føroyskum øki tey
kundu hugsað sær at fingið
tillutaðar í cinuin komandi
utbj(M>ingarumfan. mcrkir
m a , al Føroyar vilja vfsa
oljufeløgunum. at tað vcrður arbcitt miðvíst og seriøst
við hcsum stóra máli frá
føroyskari síðu eisini.
I hesum ercingin binding
annað cnn, at føroyskir
m yndugleikar fáa eina ábcnding um, hvat oljufcløgini vilja. og hvørji øki tey
meta eru áhugavcrd
Martin Hcinesen. fciðari
á Oljutyrísitingim sigur seg
vcra fcgnan um. at hcsi boð
nú kunnu fara úl til oljulclø^iiii og mctir tey sum
citt týdmngarmikið signal
I hrævinum til oljufeløgini stcndur, at ætlanin er
at hava fyrsta úibjoðmg
arfarið i scinnu helvt av
1997. Hctta cr nøkunlunda
í tráð við tað. sum ein hcvur
arbcitt við, hóast talan
kanska hcvur verið nakað
fyrr í 97

Aftur herverk
á Skálatrøð

I scinastu skrivaðu vit tey
tiðindi. at dckkini vóru
skorin upp á einum bili.
sum á alljósum degi sttið
parkeraiVir á Skálalrøð.
Um vikuskiftið eru dekkim á trimum bilum. sum
stiiðu á Skálatrøð. skorin
upp
Fortoy mngurin hjá cinum
bali. sum lá hundin v ið hálabrúnna. var eisini kvctlur.

Nakrir unglingar vórðu
sæddir renna hurtur frá bilunum. sum herverak var
gjørt ár, og politiið hcldur.
at teir somu gjørdu hervcrkið móti hilunum og
bátinum við hrúnna.
Nógv annað herverk cr
gjørt í Havn hctta v ikuskift
ið um ailan býin. Rútar cru
brotnir havastakitt hrotið
o a

L ó g g á v a n s e in k a ð

Hvai \ í k u r vjálvari lóggávuni, so hcvur verið sagt.
al landsstýrió skuldi táa
tilnui’lió í mai. mcn seinni
cr so komid tram. at hetta
bleiv ikki fyrr cnn í vetur.
Nú er so grcitt. at alt tiltarió
í samhandi
við eina
komandi oljulóggávu verður ikki landsstýrinum i
hcndi fyrr enn í januar
næsta ár. Hctta merkir so,
at umrødda aðalorðaskittið
um oljupolitikkin vcrður
kanska ikki fyrr enn til várs
aftur ella kanska nakað tyrr
Tað. sum gjort verður nú.
snýr seg ikki at yvirhála tað
orðaskiftið ella undan tí at
hinda seg til nakað InnbjrWingin nú til oljufcløgini
cr heilt obindandi fyri báðar
partar. Hon skal fyrst og
fremst hjálpa føroyskum
oljumy nduglcikum
til
seinni al kunna koma við
so neyvum og realistiskum
tilmælum sum gjorligt
M artin H eincsen sigur
annars. at svarini tcir fara
at fáa trá oljutcløgunum
verða tikin við í m ctineunum av, hvørji øki oljum yndugleikarnir fara at
rnæla landsstýrinum at
bjóða út.
I
úthjóðingarum farið
verður so einaferð á heysti
1997 Frá tí at hol verður
sett á I um tarið gongur
helst eitt hálvt ár, lil svar er
tingið aftur trá oljufeløgunum við ítøkiligum umsóknum. Síðani skulu føroyskir m yndugleikar aftur
viðgera hesar umsóknir, og
tað merkir so attur. at vit
eru komtn nakað væl út í
1998. áðrenn ley fyrstu
loyvini veroa latin oljufeløgunutn og hesi so kunnu
scla spakan í.

