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\p ril IW4
dagur
2 \ Ley Tórshavn
24 Sun
25 Man
23 Lcy Mykines
24 Sun
25 Mán
23 Lcy Sumba
24 Sun
25 Mán
23
24
25 Mán

SÓI.IN
Longd á
nióur degnum
upp íí suóri
15.29
13.25 21.11
5.42
5.39 13.25 21 14 15.35
5.35
13.25 21.17 15 41
5 45 13.29 21.15 15.30
5 42 13.29 21.18 15.36
15 42
5.39 13.29 2121
5.44 13.25 21.08 15 24
5 4!
13 25 21 .1 1 15.29
5 )|
13.25 21.13 15 35
5 39 13.24 21.12 15.33
5.36 13.24 21.15 15 39
5.33 13.24 21.17 15.45

Munur
velur summar
+ 10.28 + 4.07
+ 10 34 + 4.02
+ 10.40 + 3.56
+ 10.31 + 4.09
+ 1037 + 4.03
+ 10.43 + 3.57
+ 1008 + 3.56
+ 10.14 + 3.50
+ 10 19 + 3 44
+ 10 41 + 4.15
+ 10.47 - 4.09
+ 10.53 + 4.03
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Forsetavitjan
á krossm essu
Christian Helm Hansen, forseti í Dansk
Røde Kors vitjar í Føroyum 3. mai, ið lýstur
er Reyði Kross-dagur í
Føroyum burturav.
BHATH L. JENSEN
í næsta mánaði kemur forsetin í Dansk Rode Kors til
Føroyar at vitja.
Tað er Reyði Krossur
Føroya, sum hevur boðið
forsetanum, Christian Helm
Hansen, henda vegin í sambandi krossmessu, 3. mai,

Aprd 1994
dagur
23 Ley Tórshavn
24 Sun
25 Mán
23 Ley Mykines
24 Sun
25 Mán
23 Ley Sumba
24 Sun
25 Mán
23 Ley ViAareiAi
24 Sun
25 Mán

upp
18.09
1949
21.30
18.13
19.53
21.35
18.08
19.47
21.26
18.09
19 50
21.31

MANIN
niAur
ísuóri
4.38
23.39
4.51
5.06
0.35
4.42
23.43
4.54
5 09
0.39
4.38
23.39
4.52
5.08
0.35
4.37
23.38
4.49
5.03
0.34

V e ð r ið
Eitt minni lágtrýst í ein landnyrðing úr íslandi,
fylgt av kavaælingi og kaldari luft, fór framvið Føroyum í nátt. Eitt lágtrýst í ein útsynning úr Bretlándi førkar seg norðureftir, og frá leygardegnum
streymar lýggj og slavin luft inn yvir Føroyar.

sum er lýstur sum føroyskur
Reyði Kross-dagur burturChristian Helm Hansen
kemur til Føroyar longu 2.
mai og steðgar her í einar
tveir ella tríggjar dagar,
upplýsir
formaðurin
í
Reyða Krossi Føroya, Kaj
Kallsberg.
Forsetar í Dansk Røde
Kors verða valdir fyri tvey
ár í senn. Forsetin undan
Christian Helm Hansen
vitjaði í Føroyum í 1992, tá
hann m.a. útnevndi Harry
Johansen sum heiðurslim í
Reyða Krossi Føroya.

Fram sýning
í Kollafirði
í KollaQarðar skúla letur
ein framsýning upp kl. 3
seinnapartin í dag.
Tað er kvøldskúlin í
Kollafirði, ið hevur sett
framsýningina saman av
øllum handaliga arbeiðinum, ið kvøldskúlanæmingarnir hava gjørt í vetur.
Tilsaman hava millum
150 og 200 fólk gingið á
kvøldskúla har seinasta

hálva árið og sýna tey fram
ymist arbeiði innan smíð,
seyming, brodering o.a.n
Umframt sjálva framsýningina verða nakrar tónleikaframførslur,
meðan
framsýninin er opin í dag og
í morgin millum kl. 3 sp. og
kl. 7. Tað eru ungir Musikkskúlanæmingar, ið skipa
fyri tónleikinum.

Frískur vindur til hvassan vind av landnyrðingieystri, 10 til 15 m/s. Skýggjað og kavaslettingur ella
regn. Hitin fer at liggja um 5 stig.

Flaggdagshald
Arliga
flaggdagshaldið,
sum Havnar Hornorkestur
skipar fyri, verður Flaggdagin 25/4.
Kl. 15.00 fara skótar við
Havnar Hornorkestri á
odda skrúðgongu úr Nýggja
Kommunuskúlagarði oman
á Vaglið, har Jona Henrik-

sen fer at flyta fram røðu.
Hornorkestrið fer aftur í
ár, sum undanfarin ár, umframt at spæla vanliga lagið
til flaggsangin, eisini at
spæla lagið, sum Gunnar
Mikkelsen sáli, skrivaði til
henda.

Flaggdagshald í Vági
Flaggdagshald verður við
Minnisvarða teirra sjólætnu
í Vági mánadagin kl. 15.00.
Niels Pauli Danielsen
løgtingsmaður heldur røðu.
Vágs
Tónleikarafelag

spælir horn. Skótar, Úlvar,
Ungdómsskótar og leiðarar
møta í skótahølinum hjá
skótaliðnum
Royndini
hálvan tíma áðrenn haldið.

M ATGERÐ
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í V æ lgagnist-sendingini
í útvarpinum
nýtti Elin Mortensen í Havn hetta tilfar til

H øsn asalat
(til um l. 10 fólk)
2 høsnarungar verða kókaðir í ein tíma
saman við hesum tilfarinum:
1 stórur leykur
3-4 tsk. av salti
23 gularøtur (skornar sm áttl
1 laurberjablað
Eitt sindur av selleri ella bleikselleri.
Tá ið kókað er, verður skinnið koyrt av, og
kjøtið skorið í hóskandi bitar.
T ilfa r til sa la tið
2 dl. av rísi verða kókaðir í 3 dl. av vatni
34 avocadofruktir
2 súpisk. av sitrónsevju
200-400 gr. av rækjum
3 harðkókað egg (skorin í flísar)
Eitt sindur av vatnkarsi
200-300 gr. av bacon (snerkt og skorið í bitar)
50-100 gr. av valnøtukjarnum
1 súrepli (skorið smátt)
Til d ressin g
3 dl. av yoghurt
300 gr. av mayonnaise
2 dl. av súrróma
Sukur - salt - sitrónsevja
Hvítleykur ella hvítleykspulvur.
Koyr tilfarið í eina skál, rør saman og smakka.
Salatið verður blandað soleiðis: Koyr eitt lag
av høsnakjøti, rísi, avocado, rækjum, eggjum,
vatnkarsi, bacon, súreplum og valnøtum í
skálina, oys dressing omaná, og halt so fram í
somu raðfylgju til alt er uppi.

1981 varð farið undir royndarboringar í Lopra. Tvey ár seinni vórðu smaar nøgdir av olju og gassi funnar í
boriholinum. Oljan og gassið eru kannað av nýggjum í 1992 saman við føroyska basaltinum. Hesar kanningar vísa, at
nøgdirnar kunnu stava frá vanligum koli millum basaltfláirnar og ikki frá móðurgrýti niðri undir basaltinum

Oljan og gassið í Lopra
eru eingi haldbæ r tekin
Sakkøn mæla frá, at ov
stórur dentur verður
lagdur á tær nøgdir av
olju og gassi, sum
funnar eru í boriholinum í Lopra
PÓL Á KLETTI

I mars mánaði legði Niels
Pauli Danielsen úr Kristiliga Fólkaflokkinum uppskot fyri tingið til samtyktar
um at heita á landsstýrið um
at taka uppaftur boringarnar í Lopra og gera kanningar eisini undir basaltlagnum, nú ið leiting eftir olju
og jarðgassi av álvara er við
at taka seg upp í føroysku
undirgrundini.
Tað var fyrst í áttatiárunum, at farið varð undir at
gera royndarboringaf á føroysku landjørðini. í Vestmanna varð í 1980 borað
660 metrar niður og í Lopra
í 1981 heilar 2.178 metrar
niður.
Boringarnar í Lopra kostaðu 13 mió. kr . landsstýrið
rindað tær 12. íslendingar
stóðu fyri hesum boringum

saman við Landsverkfrøð- mió. kr. settar av til fyrisitinginum,
Jarðfrøðisavn- ing av undirgrund umframt
inum og DGU (Danmarks tað, sum játtað er til seisGeologiske Undersøgelser). miskar kanningar (587 tús.)
I 1988-89, tá ið tøknin og samstarvið DGU/Førvar betri, vórðu seismiskar oya Jarðfrøðisavn (655
kanningar gjørdar í Lopra. tús.).
Hesar kanningar søgdu frá,
at 250 metrar longur niðri
broytist undirgrundin, uttan I>øgtingið eigur at
at nakar við vissu kann siga, halda settu kósina
hvat ið er.
Tingið viðgjørdi málið tann
Nú landsstýrið hevur giv- 23. mars og beindi tað í ídnið amerikanska seismikk- aðarnevndina.
felagnum Western GeoIdnaðamevndin
tekur
physical Corporation bæði ikki undir við uppskotinum,
loyvini at gera seismiskar men vísir á, at tað finnast
kanningar á føroyska meg- nøkur tekin um kolvetni í
inlandsstøðinum innan fyri Føroyum, og tey vit kenna,
200 fjórðingar, umfata eru fingin uppi á landi. Tey
kanningarnar eisini bori- eru:
holið í Lopra.
í viðmerkingunum til - kol, ið liggur í legugrýtislindum millum basaltuppskot Kristiliga Fólkafláimar,
floksins vísir Niels Pauli
Danielsen á, at skulu fleiri - lívrunnið voks, ið knýtt
er
at úrskildum steinkanningar gerast á landi,
sløgum er at finna í
man eingin ivi vera um, at
poknum og sprungum í
einki er bfligari enn at bora
basaltinum, og
longur niður í Lopra og
nevnir samstundis arbeiðs- - smáar nøgdir av gassi, ið
seyra úr boriholinum í
skapandi møguleikar, sum í
Lopra.
hesum døgum ikki eru so
mangir.
í 1983 vórðu smáar nøgdir
Á figgjarlógini í ár eru 2 av gassi og olju úr borihol-

inum í Lopra kannaðar. Úrslitini eru kunngjørd í bókini »The Deep Drilling
Projct 1980-1981 in the
Faroe Islands«.
Oljan og gassið úr boriholinum eru aftur í 1992
kannað saman við føroyska
basaltinum. Nýggju kanningarnar vísa m. a., at
nevndu nøgdir møguliga
kunnu stava frá vanligum
koli millum basaltfláimar,
og ikki frá móðurgrýti niðri
undir basaltinum.
Olju- og gasskanningarnar geva heldur ikki nakra
heilt vissa ábending um
teirra uppruna, og frá sakkønari síðu verður rátt frá at
leggja ov stóran dent á hesi
tekin av olju og gassi í føroysku undirgrundini.
Idnaðamevndin mælir tí
løgtinginum til at halda seg
til tann orkupolitikk, ið
samtyktur er og ikki letur
seg taka av fótum av bráðkomnum parta- og lokalpolitiskum herðindum. Til tess
eru møguligu virðini í undirgrundini
eftirkomarum
okkara ov kostnaðarmikil.

í morgin:
Frískur vindur til hvassan vind av eystri, 10 til 15
m/s. Skýggjað og regnælingur. Hitin fer at liggja
millum 4 og 7 stig. Mánanáttina snarar hann í ein
landsynning, og makar vindin.

F e r d 'n a n d
Mánadagin:
Gul til frískan vind av landsynningi. Skýggjað og
regn av og á. Hitin fer at liggja um 5 stig.

Týsdagin og mikudagin:
Eitt lot til frískan vind av útsvnningisuðri, 5 til 10
m/s, seinni veksur hann vindin til umleið 15 m/s.
Tað verður skýggjað og regnælingur, og hitin fer at
liggja um 5 stig.
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