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Oljufyrisitingin fær
aftur gamla heitið
NAVNABROYTING
Jan Müller

Óvissan
burtur
Oljufyrisitingin
Jan Müller

Sigurð í Stórustovu,
sum er settur sum stjóri
á »nýggju« Oljufyrisitingini, er fegin um
hepnu gongdina í málinum, eftir at Olju-málaráðið varð niðurlagt. Nú
er so ein avgerð tikin og
sleppa starvsfólkini tí
undan at liva í óvissuni,
og tað hevur alt at siga.
Nýggi oljustjórin vil
ikki gera viðmerking til
avgerðina at niðurleggja Oljumálaráðið, tí
tað var jú ein politisk
avgerð, men soleiðis
sum úrslitið er vorðið,
heldur hann ikki, at
myndugleikarnir hava
niðurprioriterað oljuøkið.
– Nú óvissan er burtur ber til at fara til
verka. Hetta verður ein
sera stór avbjóðing,
sum eg ætli mær at átaka mær í fullum álvara og í tøttum samstarvi við starvsfólkini
sigur Sigurð í Jákupsstovu. Hann heldur, at
man nú má taka sær ta
neyðugu tíðina til at
meta um fyrimunir og
vansar við at leggja
báðar stovnarnar saman.
Spurningurin er so,
hvat fer at verða broytt í
arbeiðinum, nú tað
gamla Oljumálaráðið er
farið í søguna. Tað eru

so tey, sum siga, at
Oljumálaráðið í síni tíð
var partur av eini politiskari kabalu, og sigur
man, at niðurleggingin
av tí eisini er politikkur,
so er status quo og man
situr eftir við tí stovninum, sum skal gera arbeiðið, og sum nú fær
sama heitið sum tað
hann bar undan stovnanina av Oljumálaráðnum, nevniliga Oljufyrisitingin. Munurin
ella broytingin verður
so tann, at fyrrverandi
stjórin er farin í annað
starv, meðan upprunaligu uppgávurnar verða
stórt sæð tær somu.
Hugsast kann eisini, at
henda endaliga loysn
kann betra um samskiftið og møguliga eisini forstáilsið millum
føroysku oljumyndugleikarnar og brúkararnar, sum m.a. eru oljufeløgini. Nú vita tey so
við vissu, hvør adressan
er, og hvør hevur ábyrgdina, politiskt og
fyrisitingarliga.

Bjarni Djurholm er landsstýrismaður í oljumálum

manninum, men hann kemur so kortini at referera,
vísa til landsstýrismannin í
vinnumálum sigur Bjarni
Djurholm, sum vónar, at
starvsfólkini á stovninum
við hesum kunnu fara
ekkaleys og nøgd til arbeiðis undir tí nýggja

karminum. Hann vónar at
fáa eitt gott samstarv við
stovnin og vil gera sítt til at
fáa eitt smidligt og gott
samskifti. Hann sær fyri
sær nógvar spennandi og
týðandi uppgávur í næstu
framtíð. Fyribils verður so
talan um tveir stovnar á

olju- og undirgrundarøkinum, Jarðfrøðissavnið og
Oljufyrisitingina. Leiðari
fyri báðar stovnarnar er
Sigurð í Jákupsstovu. Lagt
verður nú upp til at kanna
møguleikan fyri at leggja
hesar báðar stovnar saman í
ein felags stovn.

Búmerki til nýggjan festival skal finnast
Ein nýggjur Jazzfestivalur fer at ríka havnagøtur við tónleiki í
summar. Heitið verður Havnar Jazz Festival, og tað er Havnar
Jazz Felag, ið skipar
fyri

í Europa í nógv ár, og sum
nú eru fløguaktuellir við
Live from Birdland. Eisini
verður verðinskenda diskostjørnan, Geraldine Hunt,
ið millum annað hevur
gjørt og sungið lagið, Can’t
fake the Feeling, við á festivalinum. Hon fer her at
spæla saman við The
Arnold Ludvig Trio.
The Merlin Factor við
luttøku av Jim Hillman og
Tuku frá Kanada. Jussi
Kannaste Quartet frá
Finnlandi.
Sjálvandi vera tað eisini
nógv góð føroysk nøvn á
skránni so sum Uni Debess
Band, Hans Petur í Brekkunum Band, Yggdrasil og
onnur.

Tónleikur
Tíðindaskriv

Eftir at gamli Jazz, Fólka
og Blues Festivalurin fór í
søguna er nú ein nýggjur
festivalur á gáttini. Tað er
Havnar Jazz Felag, sum
síðani 1975 hevur skipað
fyri konsertum í Havnini,
ið tekur stig til nýggja festivalin.
Jazz, Fólka og Blues
Festivalurin hevur verið
hildin á hvørjum ári síðan
1984 undir leiðslu av
Brandi Øssursyni, men við
tað at Brandur flutti aftur til
Danmarkar, eftir at hann
fór frá við eftirløn á heysti
2003, er harvið hendan hátíðarstevnan hildin uppat.
Havnar Jazzfelag hevur
síðani miðvíst arbeitt fyri at
stovna ein nýggjan festival,
sum skal fylla tað tómrúm,
ið gamli festivalurin lat eftir sær. Vegna Havnar Jazz
Felag eru Arnold Ludvig og
kona hansara Anna Iachino
sett sum høvuðssamskiparar av festivalinum.
Hetta er gjørt i samstarvi

Uni Debess er ein av teimum, sum skal spæla á nýggja
jazzfestivalinum í summar. Mynd: Jens Kristian Vang

við Brandur Øssurson, ið
hevur givið sína hjálp og
sín stuðul til tiltakið.

Øðrvísi karmar
Nýggi festivalurin fær heitið Havnar Jazz Festival, og
verður samstundis eitt sindur øðrvísi enn tann gamli.
Konsertirnar vera ikki
longur hildnar eina í Norðurlandahúsinum, men á
Gamla Meiarínum, Sjónleikahúsinum,
smærri
spælistøðum í Havnini og
eisini á Havnargøtum. So-

leiðis fær festivalurin ein
meira festival kendan dám.
Dentur verður á hesum
fyrsta sinni lagdur á norðurlendskar og kanadiskar
bólkar.

Nøvn á festivalinum
Festivalurin verður frá døgunum 28 juni til 4 juli, og
nógv spennandi nøvn eru
longu komin á skránna.
Nevnast kunnu til dømis
New Jungle Orchestra
(DK), sum hevur verið eitt
av allarbestu jazzorkestrum

Búmerkið
Til Festivalin skal nú finnast eitt nýtt búmerki. Tískil
skipar Havnar Jazzfelag
fyri
búmerkjakapping.
Freistin er longu sett til 15
mars.
Vinningurin er atgongumerki til allar konsertinar,
ið verða á festivalinum og
fløgurnar, ið hesi orkestur
hava útgivið. Vónandi
verður undirtøkan stór.
Meiri fæst at vita við at
senda ein teldupost til
Olavur
Olsen
á
Olavur@hotmail.com ella
hjá Tutl@info.fo
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Sigurð i Jákupsstovu oljustjóri:

»Oljufyrisitingin«. Hetta
verður heitið á tí stovni,
sum í framtíðini skal umsita oljumál. Eftir áheitan
frá landsstýrismanninum í
vinnumálum hava starvsfólkini á tí niðurlagda Oljumálaráðnum gjørt av at
finna tað gamla navnaheitið framaftur, nevniliga
Oljufyrisitingin. Hetta er
eisini í samsvar við ta fullmakt, sum Bjarni Djurholm
hevur givið fólkunum, sum
skulu umsita oljutilgongdina framyvir. Landsstýrismaðurin hevur nevniliga
lagt upp til, at talan skal
ikki vera um eina deild
undir Vinnumálaráðnum,
men heldur um ein sjálvstøðugan stovn við egnum
stjóra, ja við egnum lívi.
Stovnurin verður tí at sammeta við t.d. Heilsufrøðiligu Starvsstovuna og
Landsverkfrøðingsstovnin.
– Eg havi latið lyklarnar
frá mær aftur til stovnin, tí
hann skal kunna arbeiða óheftur av landssstýris-
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