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Oljurok í
Brandansvík
Tróndur Patursson og Timothy Severin skulu navngeva kappróðrarbát,
sum útlendsk oljufeløg hava latiðføroyingum
Komandi manadag tann 9.
íebruar veríVir heldur sjáldsamt tiltak í Kirkjubø. Tá
veriVir em nvggjur føroyskur kappróðrarbátur - í
aítjoða høpi - navngivin.
Talan er um bátin. sum
oljufelagið Ameradajíess í
fjsn gav føroyskum kappróðn til ognar Ætlanin er
at brúka henda hátin til
venjing í Føroyum. áðrenn
ein róðrarmanmng - tann.
sum vinnur 10. mannafarsróðurtn a ólavsøku - fer
til bretsku Scillyoyggjarnar
at kappast saman við manningum úr nógvum øðrum
londum
Bátunn kom herfyri til
Føroya. Ætlanin er at sjóscta og navngcva hann í
samhandi við etna samkomu í Kirkjubø.

Báturin verður navngivin
av ongum øðrum enn
Trónda Paturssym og Tim •
othy Severin. í hesum sambandi verður sktpað fyri
samkomu fyri innbodnum.
har m.a. ein av stjórunum i
oljufelagnum
Amerada
Hess. Richard Hardmann
verður til steðar. Skipað
verður eisini fyn sokallaðan
suzukikonsert við bømum
úr Føroya Musikkskúla.
Violinimar bømini spxla
við hevur Amerada Hess
latið musikkskúlanum
Umboðsmaðurin
hjá
Amerada Hess, Johan Mortensen. sigur. at urr.framt at
stuðla menningini av einum
oljuídnaði í Føroyum so
halda tey fýra oljufeløgini í
samtakinum Faroes Part-

Um boð frá T h e Faroes Partnershlp og mannlngin á Vestmennlngi
Foroyameistarar og vlnnarar avThe Faroes Partnershlp Stcyplnum 1997.
nership, Lasmo, Norsk
Hydro, Dong og Amerada
Hess. at tað er umráðandi.
at tey taka lut i tí samfelagnum. sum tey vónandi
koma at virka í.
Á ólavsøku í fjør varð
steyp latið til vinnandi 10.
mananfarið. Fyri at byggja
víðari í ítróttarhøpi varð
avgjørt at bjóða steypavinn-

aranum møguleikan at
kappast í World Pilot Gig
Racing Championships.
Henda kapping verður hildin árliga á Scilly-oyggjunum í útsynningspartinum
av Bretlandi
Bátamir á Scilly oyggjunum. sonevndir gigs og
róðrarlagið er heldur øðrvísi
enn tað vit kenna í Føroy-

um. Fyri at tryggja vestmenningum betri møguleikar í kappingini, varð ein gig
av sama slag, sum nýtt
verður í kappingini, k»ypt
við Føroyum fyri eygað.
Við hollum ráðum frá
Hálvdan Hálvdansen og Jan
Johannesen er gig keypt frá
Hayle Rowing Club. Bát-

urin verður nú málaður og
gjørdur klárur.

O ljufeløg innrás
Fyrsta útlendska oljufelagið, norska Saga Petroleum
letur upp skrivstovu í Havn í dag. Stovnað er føroyskt
felag „Saga Føroyar“ og er føroyskur stjóri settur

Bratvið. sum Itgmaður sendi Nyrup Rasmussen 27. janaur í ár

Nyrup í sam ráð
um undirgrund
J an M lller
Um somu tíð sum Føroya
løgmaður hevur beitt á danska forsxtisráðharran um at
hjálpa føroyingum at fáa
loyst marknatrætuna við
bretar - hevur politiska og
búskaparliga nevndin í
fólkatinginum sett Nyrup
Rasmussen stevnu f samráði Og evnið er føroyska
undirgrundin Limimir f
nevndini vilja siggja øll
skjøl. sum hava havt samband við yvirtøku av undirgrund og undirgrundar-

málið annars Eisini skal
forsætisráðharrín
svara
spumingum, sum snúgva
seg um, hvat hendi bæði
áðrenn og aflaná. at avtalan
um undirgrundina varð
samtykt. Sambart Degi og
Viku fríggjakvøldið verður
eisini spurningurin um
rættin hjá føroyingum til eitt
yvirskot frá oljum tikin upp
í samráðmum. Snurt fer at
verða. hvørji løggiklug krøv
føroyingar hava til eitt
møguligt y virkot frá oljuni.

Sjónvarp Føroya. sum
gjørdi eitt stórt arbeiði fyri
at fáa alment innlit í skjøl
frá bankamálinum. hevur
etsini roynt at fáa innlit í
skjøl um undirgrundina.
Men her vísir tað seg, at
nærum øll skjøl eru stemplað loynilig. Løgmaður
bað herfyri Nyrup um at
greiða frá øllum undirgrundarspumingum. Svarið
varð, at her var cinki at lara
eftir. Tí eru fólkatíngslimír
ikki samdir i.

Tað verður einki minni enn
innrás av oljufeløgum til
Føroya í næstum. Henda
innrás byrjar í dag, tá norska oljufelagið Saga Petroleum sum tað fyrsta í
Føroyum ietur upp egin høli
í Havn. í lýsing í blaðnum í
dag verður upplýst, at
stovnað er føroyskt felag
,.Saga Føroyar". Kunngjøn
verður í dag, hvør fer at
manna nýggja felagið. Sum
Sosialurin hevur skilt verður settur ein føroyskur stjóri
umframt norskur forstjóri.
Haraftrat verður eitt skrivstovufólk sett at arbeiða hjá
felagnum, sum fer at halda
til í bygninginum hjá Trygd
á Bryggjubakka.
Longu í næstu viku koma
umboð fyri samtakið Shell
og BP henda vegin. Sama
gcra umboð fyri Amocosamlakið, ið er ein bólkur
av oljufeløgunum Amoco,
Fina, Mærsk Olie og Gas
og Deminex. Hettaer fyrstu
ferð hetta samlakið er í
Føroyum, síðani Amoco
kom uppí og tók yvir operatørleíklulin.
Eisini umboð fyri Texaco,
Conoco og Murphey-samlakið koma henda vegin í
næstum.
Harumframt verða eisini
fundir í GEM, sum er samtakið av oljufeløgunum. ið
arbciða við umhvørvisspumingum.
Eftir tí Sosíalurin hevur
frætt eru fcløgini rætlilíga
spent, hvat fer at hcnda. nú

oljulóggávan skal samtykkjasl og støða síðani skal
takast til skattalógimar í
sambandi við eina komandi
útbjóðing.
Blaðið skilur, at uttan
mun til um marknatrætan
verður loyst nú ella ikki, so
eru tað fleiri oljusamtøk.
sum eru sinnað at bjóða
uppá øki. sum ongantíð
hava verið umstrídd. Tvs. at
hesi liggja uttanfyri teir

partar av føroyska landgrunninum. sum brelar hava
gjørt krav uppá undír samráðingunurn Millum hesi
samtøk eru bæði AMG og
Faroes Partnership.
Annars verður roknað við
seismiskum virksemi her í
næstum. Bæði Geco Pracla
og Digicon fara undir seismiskar kanningar Digicon
fer helst at halda fram við
sínum 3D-kanningum.

Tveir av oddamonnunum lijá Saga. her uttanfyri hølini
hjá Trygd á Bryggjubakka.

