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Borigóðkenning til ENI UK Ltd

TÍÐINDASKRIV FRÁ
OLJUMÁLARÁÐNUM
Seinnapartin í dag fer
Oljumálaráðið at lata
italienska oljufelagnum
ENI UK Ltd góðkenning at
fara undir leitiboring eftir

olju í loyvisøki 002 á føroyska landgrunninum.
ENI UK Ltd er fyristøðufelag í samtakinum. ENI
Denmark BV og Føroya
Kolvetni umboða ávikavist
75% og 25% av loyvinum.
Boriskipið Belford Dol-

phin, sum skal bora brunnin
hjá ENI samtakinum, er á
veg móti Føroyum og verður
væntandi á boristaðnum ein
av nærmastu døgunum.
Loyvisøkið liggur í ein
landssynning úr Føroyum
við landgrunsmarkið mill-

um Føroyar og Bretland.
Brunnurin verður boraður á
Marimas leitimiðinum á
60° 29’ 46.78’’N og 04° 47’
30.85’’ V. Havdýpið á
staðnum er 1048 metrar.
Boringin er mett at taka
slakar 2 mánaðir.

ENI er nýggja navnið hjá
oljufelagnum Agip. Brunnurin skuldi sambært leitiloyvinum verið boraður í
2002, men ENI søkti um og
fekk loyvi at útseta boringina
eitt ár, av tí at úrslitini frá
leitiboringunum í 2001 vístu,

at jarðfrøðiligu viðurskiftini
á føroyska økinum sum heild
vóru øðrvísi, enn roknað
varð við frammanundan.
Hetta kravdi, at arbeiðið,
sum til tá var gjørt á økinum,
varð endurskoðað.

Týr missir russiskan møguleika Hans Mortensen sagt seg úr
Smyril Line

Týr varð herfyri biðið um
at koma til Russlands at

Rover 620 2,0 SI
131 hk
Árg. sept. 2000, bert koyrt
12.300 km. Bilurin hevur
aircondition, alufelgur,
fjarstýrt sentrallás, elsíðuspegl v. hita, CD-anlegg v.m.
Prísur: kr. 180.000
P/f D.B. Bilar
Jónas Broncksgøta 15
Tel. 310600 Fax 310650

ur til okkara næstu fløgu,
greiðir bólkurin frá á
heimasíðu síni.

Til Póllands
Týr heldur, at ferðin til
Russlands kundi verið
spennandi fyri bólkin og
føroyskan tónleik sum
heild. Týr gjørdi herfyri útgávur avtalu við russiska
felagið
CD-Maximum,
sum skal geva fyrstu
útgávuna hjá Týr út í fleiri
londum eystanfyri.
Hóast møguleikin at
sleppa til Russlands reyk,
so er okkurt spennandi á
skránni hjá Týr í summar.
Bólkurin skal til Póllands
at spæla frá 25. juli til 8.
august, og nýggja fløgan
hjá bólkinum, sum hevur
fingið navnið Eric The Red,
verður givin út í Póllandi í
samstarvi við Polish Delnet
Distribution. Í næstu viku
viku byrjar promotionátakið í Póllandi.

nú er gjørt.
Sangirnir á fløguni
byggja millum annað á føroyskar sagnir og kvæði, og
tónleikurin er sum vit
kenna tað frá Týr – rockur.
Lenhert Kjeldsen hevur
mastrað fløguna, sum verður í sølubúðunum um tvær
ella tríggjar vikur.

Hans Mortensen gjørdist
ikki gamal í sessinum sum
nevndarformaður í P/F
Smyril Line. Í júst útsendum tíðindaskrivi boðar
Hans Mortensen frá, at
hann hevur sagt seg úr
starvinum.
- Orsøkin til uppsøgnina
er, at eg ikki kundi fáa
meiriluta í nevndini fyri at

gera neyðugar broytingar,
fyrst og fremst í stjórn felagsins. Hetta var ein treyt
fyri at eg tók við sum
nevndarformaður, boðar
fráfarandi formaðurin frá í
tíðindaskrivi sínum.
Hans Mortensen hevur
annars onga viðmerking til
málið.
-jm

Lidnir við upptøkur
Upptøkurnar til Eric The
Red eru lidnar, og Tutl fer
at geva fløguna út síðst í
juni mánaði.
Týr hevur verið í Jacob
Hansen Studio í Jútlandi,
har upptøkur og ljóðbland
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spæla til tvey spennandi
tiltøk síðst í juni mánaði.
Annað tiltakið var í St.
Petersburg, har Týr kundi
spælt fyri 10.000 fólkum,
og hitt tiltakið var í Petrozavodsk. Harafturat var
møguleiki fyri fleiri øðrum
framførslum.
Men Týr hava takka nei
til innbjóðingarnar úr risastóra landinum fyri eystan.
Bólkurin klárar ikki at
fíggja ferðina til Russlands,
og so er einki at gera.
– Vit kláraðu ikki at finna
stuðlar til ferðina. Vit hava
heldur ikki fingið allar
pengarnar inn fyri stuðulsavtalur í fjør, og nú hava vit
brúkt pengar upp á upptøk-
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Týr klárar ikki at
fíggja ætlaðu ferðina
til Russlands, og tí má
bólkurin siga nei takk
til gyltan møguleika
at gera vart við seg
haryviri. Bólkurin
harmast um støðuna,
men kann fegnast
um, at teir skulu til
Póllands at spæla
síðst í juli mánaði

