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Kanna oljuna í 
Lopraholinum
Taft er framvegis olja f 
vainmum, sum scyrar upp 
ur tí 2200 metra djúpa 
horiholinum í Lopra 
Hclta holið varft boraft 
fyri meira cnn 10 árum 
víftani í samhandi vift 
jarftfrpftiligar kannmgar 
av  f ø r o y s k u
undirgrundini.

Royndir av oljuni verOa 
i lotuni kannaðar á geo- 
kenusku dcildini á Dan- 
marks Gcologiske Untlers- 
øgelser. EndamáliO viO 
hesum kanningum er at 
staOfesta, hvaðam olja 
stavar og hvat slag av olju 
talan er um

SliðskeiOis í 80-unum 
vóru eisini kanningar 
gjørdar av hesi oljuni og

varð komið til, at hon 
helst slavaði frá algum. 
sum hava livað í sjónum 
Júst algur, sum liva f 
sjógvi, eru ein hin bcsta 
fyritreylin fyri, at olja cr 
nl steðar

Nú eru kannmgar so 
gjørdar aftur viO nieiri 
framkomnari teknofrofti 
M artin  H e in c se n , 
jarðfrøðingur sigur vift 
Sosialin, at leir nú \itja 
royna at siaðfesta fyri vist, 
hvaOam oljan kcmur

Fleírí meguleikar
Hon kann stava frá kolt 
ella frá algum, sum antin 
hava livað í feskvatni ella 
í sjónum. Fynbils úrsliuni

frá DGl' bcnda á. at talan 
hclst er um algur, sum liv 
að hava í sjónum og 
skuldi heua verið eitl gott 
tekm. um hugsaft verður 
uin vónma at finna olju í 
undirgrundini.

Men cin annar niøgu 
lciki cr so eisim ul steftar, 
og hann er, at oljan stavar 
frá okkum sjátvum Tvs. 
at tá boringin varO g>vrd í 
1981 kom bivrurin at sita 
fastur og tí varð olja 
koyrd niftur í hohO. láft 
eydnaðist at fáa hann 
lcysan aflur og bora víð- 
ari.

Martin Hctnesen sigur, 
at talan er ikki um rafli 
ncraða olju, sum kemur 
upp vift vatninum úr bori
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hohnum, og li' er ncyvan 
talan um olju vit sjálvir 
hava koyrt i holiO Men 
hctta kann tó cnn ikki 
sigast viO vissti. tí vit vita 
ikki, hvat slag a\ olja. 
sum koyrd varft í hoh tá

Algur i sjogvi
Sjálvur heldur Martin 
Heincsen, at tað er mcst 
sannlikt, at olja i vatnmum 
í Loprahohnum stavar trá 
algum, sum hava hvaO i 
sjógvi.

VatniO, sum kcmur upp

úr holmum. scur inn rxtti 
hga djúpt. hclst niðari a 
|90() til 2000 metrum 
Sjálvt boriholið er umlenft 
2200 rnetrar djupt

Martin Heincscn sigur, 
at teir táa endahga úrshtiO 
av kanningim i nxstum 
Hann er sera s|Kiitur um 
úrsliliO, li taO kann korna 
at siga okkum nóvg um 
upprunan av hcsi oljuni 
M.a. hvussu hon er sam 
ansett og frá hvørji jarft 
frøftiligan uO hon stavar 
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Haldarar fáa blaðið ov seint
Sostalunn hevur seinasui 
lífttna fingið hóp av klagum 
írá haldarum í Havn um at 
teir ikki fáa blaðið útborið 
fynr enn langt út á seinna- 
panin, og uift sýnist ikki 
vera tann stón munurin á 
hvar tey búgva, men ringast 
fyri eru haldarar í ávísum 
útjaðaraøkjum.

Teir mongu haldarar, sum 
hava klagað um hesa so 
nógv versnaðu útberingar- 
Lænastu, skilja ubeuir, at lað 
ikki er blaOúlgevarin, sum 
liggur oman á bløðunum, lí í 
síðsta enda verOur taO hes- 
in, sum verður harðast rakt- 
ur av hesi ógvuliga nógv

vcrsnaðu útberingini.
011 skulu vil spara, eisini 

Postverkið, sum hevur latið 
okkum skilt, ai hetla ólag i 
útbenngini lulvíst er úrslil 
av spanngum, men at vit 
kortini við vissu skulu fáa 
eina »fwúkihga« útbermg- 
artænaslu.

Úti um landiO man hon 
enn vera brúkilig, tí hagan 
frætta vit ikki nógv í so 
máta, mcn í Havn er hon 
stórt sæð ikki til at kenna 
aftur, soøgiliga nógv vána- 
ligan, hon nú er í ávísum 
byarpønum.

Vit rokna sjálvsagt ikki 
við, al hetia verður útber-

ingartænastan, PostverkiO 
heldur vcra rímuliga hjá 
havnarfólki. og ynskja hcs- 
um annars frálíka stovni 
góða eydnu við teimum á- 
bótum, teu cru í holt við í so 
máta.

Vit skilja sjálvsagt. at 
sjálvt smæm umleggingar í 
arbeiðsgongdini á so stór- 
um stovni sum Postverk- 
inum, eiu skifu kunnu elva 
ikki nlætlaða broyúngar í 
tænastastøðinum - og 
kanska fæm postboð í Havn 
ú! óbroy tta postmongd he v - 
ur viO sær flein úlberingar- 
túnar úl hvørt teirra. So 
nógvar, at fólk í summum

býarpønum ikki fáa eiu nú i 
bUiOim fyn enn langt út á 
seinnaparún.

Men meðan PostverkiO 
roynu sítt, vib vit royna 
okkara ul at geva haldarum 
okkara í Havn og aOrastaOm 
betri tænastu.

Til, sum fáa blaOiO »ov 
scint« eru ú vælkomin at 
ringjj úl okkara. tlf. 11820. 
so vit kunnu fáa frægast 
møguhga yvirlit yvir, hvar 
ringast er stait \ ið útbcring- 
ini.

Bíða eftir 
úrslitum 
frá Total
UtVendska oljufelagið Tot 
al, sum gjørdi seisnukar 
kanmngar viO Føroyar ■ 
fjør. ler í næstan at lata 
Føroya landsstýri tcy 
fyrstu kanningarúrslium 
Hctta fclagið fckk i fjør 
sum tað fyrsta nakranuft 
loyvi at gera seismiskar 
kanrungar rnni á føroy sk 
um øki í sambandi vift. at 
tetr cisini gjørđu kannmg 
ar hinumegin markift 

Hctta vóru ikki scr hga 
rúgvismiklar kanningai 
Tolal skjcyt b c n  ema hnju 
inni á føroyskum øki 
Vanliga verða fleirt

túsund linjur skotnar, tá 
fariO vcrður undir 
miðvísar kanningar Mcn 
av tí at fctagiO gjørdi 
k an n m g ar su nær 
markinum varO biftið um 
loyvi at sleppa inn á 
føroyska økið og gerj eiru 
lillj kannmg

KanningararbeiOiO er 
um at vera liðugt Sjálv 
dalaviOgerOin av tiltart- 
num skuldi skjótt vcnO 
liðug og i ruestum fara 
føroysku mynduglcikanur 
helst at faa okkun ai vita 
hevur Sosialurm frxtt
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Kvinnuhúsið
RáOgavlngln hjá Kvinnuhúslnum mt opln hvann 
hosdag frá kl. 19.00-21.00, inngongd hjá KFUM. 
undlr PisuvarOa 2, slla á tlf. 17200.

KvlnnuhuslO sr opiO garandlsdagsr Irá kL 
15.30-17.30. Tslsfonin, 17200, svarsr hvann dag 
frá kl. 15.30-7.00 á morgnL


