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Vit høvdu ein 
fínan túr

Tui' kunđi verid ein fyritøku al farið av lanđinum. Kanska serliga nú. ið 
m) langt er liðið út á árið. ofta er veðrið eisini nakað ófýsið - tað kann vera 
hált al koyra - man hættar sær næstan ikki avstað í myrkrinum.

At fara vestur dagin fyri, og seta seg við búgvið nátturðaborð er ólíka 
hugnaligan. At fara til songar. uttan at skula hugsa um at fara upp á miðjari 
nátt Alt er jú longu pakkað og klárt. so tað er bara at fara inn til morgunmatar- 
borðið. og síðani oman á flogvøllin.

Vit høvdu eitt sindur av frystigóðsi við okkum. Tað er gott at kunna hava 
eitt sindur av foroyskum mati við til familju og vinfólk, ið búgva uttanlands.
tí hvat er ta betur enn ræstur tiskur og ein foroysk rullupylsa?

V  HOTEL VÁGAR
FO-380 Sørvágur • Tel 33 29 55 • Fax 33 23 10 • E-mail hotel@ff.fo • www.ff.fo

sambandi við flogferð bjóðar

V
HOTEL VÁGAR

Nátturða
2  ræ ttir og  kaffi omaná 

Gistíng
á einkuit- eiia dupultkamari

Morgunmat
buffet

Flutning oman á flogvollin

kr. 350,- fyri hvonn á dupultkamari 
kr. 475,- fyri hvønn á einkultkamari 

Alt íroknað

Bileggið á tel 33 29 55
Á  Hotei V ág u m  eru 23 duputtkøm ur og 2 suitir. 011 køm ur 
hava vesi, baft, minibar, sateltit-sjónvarp, útvarp og  telefon. 
Køm ur til fotk, ift e ru  ovurviðkvom  ella ikki to ia royk. kunnu  
bíleggjast. Hotel V ágar kann í ávisan m un veita goymslu- 
pláss til frystigófts. Tilboftift er galdandi til 30. april 2000

Italskt oljufelag 
deild í Føroyum
Oljufelagið Agip metir góðar møguleikar vera fyri at 
finna olju á føroyska landgrunninum og hevur gjørt av at 
stovna egna deild í  Føroyum. Ingi Højgaard, advokatur, 
er settur sum deildarleiðari á skrivstovuni, sum heldur til
hjá Advokatfelagnum við Strond 4 í  Havn

Ja n  M u l le r

Risastóra italska oljufelagið 
Eni7Agip hevur nú skrásett 
føroyska deiid av felagnum 
og letur í hesum sambandi 
upp skrivstovu í Føroyum. 
Hetta hevur felagið avgjørt 
í sambandí við, at Føroyar í 
næsta mánað fara at lata upp 
fyri 1. útbjóðing til olju- 
leiting á landgrunninum.

Talan verður um eina 
deild av Agip, sum tó í 
fyrstu syftu ikki fer at seta 
fleiri fólk. Avgjørt er, at Ingi 
Højgaard, sum starvast sum 
advokatur hjá Advokatfel- 
agnum við Strond 4, skal 
verðadeildarleiðari og taka 
sær av uppgávum hjá Agip 
í Føroyum. At advokatur hjá 
Advokatfelagnum hevur 
fmgið hesa uppgávuna um 
hendi hevur sum so einki at 
gera við virksemi hjá fyri- 
tøkuni annars at gera. Ad- 
vokatfelagið tekur sær 
framhaldandi av uppgávum 
fyri allar kundar og tað ver- 
ið seg eisini onnur olju-

feløg.
Sosialurin skilur. at síðani 

italska oljufelagið er vorðið 
meira virkið á Føroyaøk- 
inum hevur Jógvan Ellef- 
sen. advoktatur hjá Ad- 
vokatfelagnum tikið sær av 
uppgávum fyri felagið.

Italska oljufelagið sigur 
í tíðindaskrivi, at teir eru 
komnir væl ávegis í sínum 
kanningum á Atlantsmót- 
inum, nú beint undan 1. 
útbjóðing við Føroyar. I 
veruleikanum kemur av- 
gerðin at lata upp skrivstovu 
í Føroyum nú aftaná. at 
felagið í fleiri ár hevur 
staðið fyri sera nágreinilig- 
um og tjølbroyttum kann- 
ingum á føroyska land- 
grunninum. Við í hesum 
kanningum eru eisini sera 
framkomnar geofysiskar 
mátingar, sum felagið hevur 
gjørt á ymsum støðum í 
Føroyum í ár.

Italska oljufelagið, sum 
telist millum heimsins 
størstu oljufeløg, metir før- 
oyska landgrunnin at verða

Ingi Højgaard, sum verður 
deildarleiðari á 
skrivstovuni hjá italska 
oljufelagnum Agip í 
Føroyum. Ingi er 
advokatur og er 
tofiamaður. Myná Jens K 
Vang

eitt tyðandi útjaðaraøki leit- 
ing á djúpum vatni - við 
stórum møguleikum fyri at 
gera fund. Felagið sigur. at 
tað metir seg vera væl ført 
fyri at ganga teimum um- 
hvørvisligu og tøkniiigu 
avbjóðingunum, sum eru í 
økinum, á møti.

Umboð fyri Agip koma lil 
Føroya 14. desember at 
vitja Oljumálastyrið.

íað  Ijóðarannars. at stóra 
bretska oljufelagið BP 
Amoco eisini arbeiðir við 
ætlanum um at lata upp 
nýggja skrivstovu í Før- 
oyum. Henda verður eftir 
øllum at døma at liggja 
rættiliga sentralt í Havnini.

Annars frættist, at umboð 
fyri amerikanska oljufel- 
agið Anadarco koma til Før- 
oya týsdagin at hava fund 
við Oljumálastýrið. Ein av 
ovastu stjórunum í fel- 
agnum kemur úr USA til 
Føroya.

Deiláin hjá italska olju- 
felagnum kemur at halda 
til í  hygninginum hjá Aá- 
vokatfelagnum við Stroná 4
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