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Sjúróur
skrivar
hvítbók
Stjórnmálafrøð- 
ingurin og jour- 
nalisturm Sjúrður 
Skaale skal 
samansjóða 
greiningararbeið- 
ið í fullveldisbólk- 
unum.

Heimatíðindi 5

-  Hann 
er bara 
blindur
Blindi Uni Ras- 
mussen hevur 
fingið starv í av- 
greiðsluni í Norð- 
urlandahúsinum.
-  Hann er jú 
bara blindur, sig- 
ur Helga Hjørvar

Heim atiðindi 4

Fyrrverandi 
fíggjarmálaráð- 
harri domdur
I rættinum í Malaysia varð 
Anwar Ibrahim funnin sekur í 
ákærum um mutur, og við- 
haldsfólk hansara eru ógvu- 
liga onogd. í Kuala Lumpur er 
stoðan spent, tí at tann dømdi 
sigur seg vera ósekan og offur 
fyri eini samansvørjing.

U ttanlandstíðindi 8

O ljufeløgini rædast basaltfláim ar
Líkt er til, at øll oijufeløgini 
fara at kappbjóda um teir 
kassamar, sum liggja í 
landsynninghorninum á 
føroyskum sjóøki 
Eli Guttesen__________ •

Meginparturin av føroyska land- 
grunninum liggur fjaldur undir
tjúkkum basalti, og tað er alt annað 
enn góð tíðindi fyri oljufeløgini.

Hetta kom fram á aðalfundinum 
hjá AtJants Kolvetni týskvøldið, har 
Arvid Halvorsen frá Norsk Hydro 
helt fyrilestur.

Útreidelumar at bora ígjøgnum
basalt eru ovurhonds stórar, og sam- 
an við óvissuni um olja yvirhøvur 
finst undir hasaltinum, heldur hetta 
oljufeløgini frá at nýta pening upp á 
hesi økir í fyrsta umfari.

Oljufeløgini hava hinvegin serlig- 
an áhuga í iandsynningshorninum á 
føroysknm sjóøki, har basaltfláin 
tynnist út fyri heilt at hvørva í tí so- 
kallaðu hvítu sonuni.

Tað ger nevniliga ikki áhugan 
minni, at bretar btnnt hinumegin 
hvítu sonuna hava funnið olju. Hetta 
økir í øllum føruni uffl líkindini fyri.

at vit eisini finna otøu okkara megin.
Enn er tað eingin, sum við vissu 

veit, hvar markið fer at liggja, hóast 
tey flestu nuinnu vóna, at vit sleppa 
so iangt í ein landsynning, sum yvir- 
høvur gjorligt.

Útlit eru fyri eini semju um mark- 
ið fyrsta dagin, og eftir hetta verða 
einstøku kassarnir væntandi btKlnir 
út.

Lítil iv i <‘r um, at øll feløgini vrið 
áhuga fýri oljuni fara at leggja seg so 
tætt upp at bretska markinum, sum 
tey sleppa.

Orsøkin er einfalt tann, at har eru 
boriútreiðslumar minst, samstundis 
sum líkindini fyri at finna olju eru 
størst.

Men so hvørt sum vit nærkast Før- 
oyum úr hesum øki, gerst basaltfláin 
tjukkri, samstundis sum útlitini fyri 
at finna olju minka

At basaltflain støðugt gerst tjúkk- 
ri, so hvøit sum vit na'rkast Før- 
oyum, merkir eisini, at tað verður 
dýrari og dýrari ut gera royndar- 
hormgar eftir møguligari olju.

Bara at liora eitt einstakt hol kost- 
ar omanfyri 100 mió. kr., og vanliga 
verða fleiri royndarboringar gjørdar, 
áðrenn farið verður yvir til at gera

enn størri íløgur.
Innan oyuvinnuna snýr alt seg um 

at avmarka váðan sum mest, og 
hetta er orsøkin til, at fleiri 
royndarboringar verða gjørdar.

Vísir tað seg, at rímiligar nøgdir av 
olju eru til staðar, sum tað loysir seg 
at fara eftir, kostar tað nevniliga 
milliardir at gera íløgur í fram- 
leiðslupallar ella framleiðsluskip.

Sostatt hava oljufeløgini havt 
fleiri milliardir í útreiðslum. ádrenn 
tey síggja fyrsta oljudropan, og tað 
skulu nógvir slíkir dropar til at 
gjaldu alla døguna aftur.

Tað er ikki óvanligt, at tað ganga 
nógv ár, áðrenn inntøkurnar inn- 
heinta útreiðslumar, ja  heilt upp í 20 
ár.

Sostatt eiga teir føroyingar, sum 
hava sett partapening í oljuvinnuna, 
at vera sera tolmr.

íløgur í oljuvinnuna eru nevniliga 
langsiktaðar íløgur, sum tað tekur 
fleiri ár at vinna innaftur - væl at 
merkja um tær wirhøvur koma aft-

Hetta og mangt annað ahugavert 
var at hoyra á aðalfundinum hjá At 
lants Kolvetni týskvøldið.

Hohoitak taka blodroyndir av KÓLKUM: t Keuter) Nú eru tær tídimar skjott famar, tá ein laborantur skal stinga 
fleui ferðir fyri at finna eina a*ðr, sum blóð kann tukast úr. Granskarar við Imperial College í London hava 
uppfunnið ein robott, sum kann taka blóðroyndina, uttan at blá merki ella fleiri prik skulu til.

Mannagongdin er tann, at ein armur á rolKittinum kannar arm tín, og finnur tað staðið, har ;eðnn er nærmast 
húðini. Hetta stað kemur síóani fram á einum skíggja, og so skal okkuil livandi menniskja bara trýsta á ein knøtt, 
og so verður blóðroyndin tikin. Granskararnir søgdu við tíðindafólk, at hetta var serotakliga til nyttu, tá bøm ella 
ógvuliga tjukk fólk skulu taka bióðroyndir.

Ronja er eitt 
føroyskt ross 

í Æðuvík
lkki eru nógv føroysk ross eftir 
í Føroyum, men eitt teirra eigur 
Jógvan Elias Davidsen í Æðu- 
vík. -  Tað er deyðaspakt og gott 
at fáast við í allar mátar. Rópar 
tú, kemur tað beinanvegin, sig- 
ur hann.

Føroyska rossið er lítið, bert 
einar 125 cm úr faksi í hógv. 
Orsøkin til hetta er helst, at tað 
fyrr gekk uti alt árið. Tá fekk 
tað ikki nóg mikið av føði, og 
hevur hetta tí ávirkað støddina, 
vísa íslendskir vísindamenn á.

Síða 4 Nú skal Føroya b e s t i  sveisari finnast
í hesum døgum fáa yvir 200 
virkir og einstaklingar eina 
innbjóðing, har boðað verður 
frá, at amboðsdeildin hjá 
Thomas Dam bjóóar til 
føroyska meistarakapping í 
sveising

Leif Laaiial___________________

Ein av teimum fyritøkum, sum fram 
leiðir sveisiútgerð, eitur Migatronic 
Hendan hevur skipað seg við 23 so-

nevndum sentrum. Fyri at vísa, at 
sveisiútgerð er eitt, meðan persón- 
ligar dygdir er eitt annað, hevur 
leiðslan i fyritøkuni avgjørt at skipa 
fyri eini stórari danskari kapping, 
har besti sveisari i ríkinum skal finn- 
ast. Bæði í Føroyum og Danmark em 
Migatronic sentur, og tískil verða eis 
ini innleiðandi kappingar i hesum 
londum.

Tann, sum vinnur undanumtárið i 
Føroyum, kann sostatt hálvan mai 
rópa seg óalmennan føroyskan meist- 
ara í sveising.

Kappingin í Føroyum verður í viku 
21, tað vil siga millum 25. og 29 mai

Sjálvurdagurin er ikki ásetl 
fýrst skulu fyrirreikaran 
svar frá teimum, sum hava

Kappast verður i trimui 
um, har luttakarin skal xási 
sini innan trý ymisk slog av 
Føroyski vinnarin skal um 
oyar í donsku finalunt. sum 
Hl-messuni í Herning i sept 
umframt at faa steyp og i.m 
Danmarkar hevur forovski 
inøguleika at vinna fyn 
islønina i Damnark, sum i 
kronur.


