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Eyðun
dohtari
Eyðun Andreassen, fólkalívsfrøðingur, vardi hósdagin doktararitgerð sína á
Universitetinum í Keypmannahavn um tíðindaflutning í Føroyum í 100 ár

Hósdagin fekk fólkalívsfrøðingurin Eyðun
Andreaasen víðkað sítt

heitið, so hann nú er dr.
phil. Hetta var tá hann
vardi
doktararitgerð
sína um líðindaflutning
og mentanarlig viðurskifti í Føroyum seinastu lOOárini.
Eyðun Andreassen vil
vera við, at tað, sum fólk
hava at siga hvørjum
øðrum, hvar tey enn hittast, ávirkar tæravgerðir,
ið tiknar verða, av høgum sum lágum, í politikki, mcntanarlívi o.a.
Fyrr gekk tað mesta av
líðindaílulninginum
bara, har fólk hiilusl, á
gøtuni, í føðingardøgum
o.a. Nú hava fjølmiðlamir yvirtikið hesa uppgávu.
M.a. hesar spumingar
dregur Eyðun Andreassen fram í dok tarari tgcrð
síni, ið hann nevnir
Folkelig Offentlighed.
Rilgerðin kom út í bók
fyri stultum.

Oljan nærkast_ Fjyrojum i

RISASTÓR
O LJU K ELD A
Eitt stórt amerikanskt oljusamtak, "Amerada Hess", hevur
funnið eina risastóra oljukeldu á kantinum á Hetlandsrennuni miðskeiðis millum Føroyar og Skotland.
Nýggja
oljukeldan gevur
umleið 9000
tunnur av olju um
dagin ella tríggjar
ferðir so nógv
sum annars
higartil størsta
oljuøkið longur
norðuri, Clair.

Síða 4

Keyptu sterkt øl
til skúlaveitslu
16-17 ára gomlu næmingarnir, sum hildu veitslu á Argjum
hóskvøldið, keyptu sterkt øl í stríðum streymum og leigaðu høli
undir egnari áhyrgd
Onlcursvegna mistu 10.
floks ncemingarnir, sum
hildu veilslu hóskvøldið
tamarhaldið, og nøkur
fóru úl at sorla bilar.
Tað verður dýrtfyri
tann, sum framdi
herverkið.

Síða 3
Góða
hvítusunnu
Blaðið kemur
út aftur mikudagin 10. juni

Lyklaklár
FJARÐA HUS

Sí lýsing á siðu 7

M ikum orgun 10.6., kl. 9
R IM M A R
a
byrjar H VÍTVØ R U U I O U L A
okkara á T O R G IN U M í S M S
Sí fýsing
í blaðnum

L M -handilin

sosialurin

Risastór oljukelda
sunnan fyri Foroyar

Amerikonsk oljufyritøka
funniðstóra oljuke
um kantinum á Hetlandsrennuni miðskeiðis millum
Føroyar og Skotland
Tað stóra amerikanska
oljusamtakið "Amerada
Hess Lim ited" hevur
funnið eina risastóra
oljukeldu vestan fyri
H etlan d
m ið sk e ið is
m illum F øroyar og
Skotland. Talan er helst
um
ta ð
s tø rs tu
o lju kelduna í øllum
hesum
stó ra
og
áhugaverda økinum.
Tað eru hálvtannað ár
síðani at farið varð undir
royndarboringar á hesi
leiðini heilt úti á kantinum á Hetlandsrennuni
og hava kollveltandi úrslilini frá boringunum
verið hildin loynilig til
nú.

Tríggjar ferðir so
stór sum Clair
Fyri at fáa eina hóming
av. hvussu stór henda
oljukeldan er kunnu vit
sammeia hana við stóru
oljukeldurnar í Clairøkinum , sum liggja
longur norðuri. Tá hesar
vórðu uppdagaðar í 1977
vóru tær mettar sum tær
størstu í øllum økinum.
Tær vóru mettar at geva
2920 tunnur av olju um
dagin.
N ýggja oljukeldan,
sum nú er funnin á sjálvum
k a n tin u m
á
Hellandsrcnnuni, cr mett
at kunna geva 8300

tunnur um dagin ella
tríggjar ferðir so stór
sum Clairøkið. Oljan er
eisini lættari og betri
enn tann í Clairøkinum.
Amerada oljufyriløkan
er nú farin undir at flyta
o lju b o rip allin longur
norður í sama øki fyri at
vita, hvussu stór henda
oljukeldan veruliga er.
Tað er greitt, at við
oljukelduni so nær føroyskum øki, verður
spurningurin um møguligt oljuríkidømi í føroysku undirgrundini, enn
meira aktuellur.
jan
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Pílurin visir, hvai stóra oljukeldan er funnin. Svørtu boripallarnir longur
norðuri á kortinum eru Clairøkið. sum higartil hevur verið mell at vera
framtiðar oljuøkið, men sum vísir seg at geva nógv minni enn nýggjasta
oljukeldan

Oljupallur av hesum slag verður brúkiur í boringini

Skriv frá Amerada frá september í fjør

