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Meðan tosað verður um dýra vatnorkuútbygging:

El-kaðalin úr íslandi 
spøkir nú aftur
Fleiri stórir kaóalframleióarar í Europa kanna í løtuni, hvat taó fera t kosta og hvussu 
taó tekniskt skal gerast - at legxja ein elkaóal úr íslandi inn á meginlandið. Fyribilstøl 
vísa, at elorka um kaóal er kappingarfør. Føroyar kunnu koma inn í myndina.
UM sornu tíð sum føroy- 
ingar eru tarmr at tosa um at 
halda tram við sioru og 
kostnaðarmiklu vatnorku 
uthyggmgim í Hysturoynni 
sjvkir clkarfahn úr íslamli 
aftur.

Spummgurin um at 
lcggjaein clkaðal ur íslamli 
inn a cvropciska mcgin- 
larulið m a via Høroyar cr 
ikki nvggjur lað  hcvur 
vcrið tosaø um hcsa actlan i 
mong ar. og higartil hcvur 
hon mcst venð á tjakstøði

Nú sarr tó ikki mætan út 
cnn. at menn cru farmr 
undir at gcra álvara av at 
kanna møgulcikan at leggja 
cin clkaAal á havsins hotn 
hcilt úr íslandi til Týsk- 
lands

S tó r  avlop
í danska hlaðnum Ingcm- 
orcn vcrður clkaðalætlamn 
viðgjprd

Grcitt vcrður fyrst frá. at 
íslcndingar Itava scra stórt 
orkuavlop Irá stóru vatn- 
orkuverkunum og gcotcr- 
miskum hita Hendu orka 
svarar til SOTWh pr ár Til 
sammctingar hrúkar Dan- 
mark 30 TWh pr ár

Bcrt 10*5f av samlaAu 
islcndsku orkuframleiðsl 
uni vcrða hrukt sum cr

L.íka siAani orkufclags- 
s sapurin I .andsv irkjun

varð stovnaður i 1965 sum 
citt samstarv millum statin 
og kommunurnar na rhcnd 
is Rcykjavik og Akureyri 
hcvur tankin vcrið frammi 
um at útflyta ravmagns- 
orku

Mcn slíkur útflutmngur 
krcvur langar kaAalar Hin 
kaðal úr Islandi til Skot- 
lands vcrAur 1 100 kilo- 
rnctrar og kcmur at liggja á 
1000 mctra dvot.

Ein kaðal til Brctlands. 
Tvskalands og Hálands 
vcrður 1900 kilometrar 
langur - harvið hcimsins 
longsti

Hcsa scinastu tíðina hcv- 
ur ællamn vcnð umrodd í 
støm álvara cnn áður - citt 
nú hjá Landsvirkjun. sum 
tykist at dáma hcsa ætlan 
bctur og hetur og síggja 
ítøkiligar møguleikar í 
henni

K anna kaó a llegg in g
Helagsskapurin hcvur hcitt 
á lciðandi kaðalframleið- 
arar i Huropa um at gcra 
cinaætlan. sum fcvnir hæði 
um tckmsku møgulcikamar 
og kostnaðin

Og fynhils úrslitið sær 
scra áhugavcn úl Hlorkan 
frá cinum islandskaðah clla 
háAum tvcimum cr kapp- 
ingarfør á útlcndska markn- 
aðinum KostnaiVirin av

orkuvcrkum og einum kað- 
alitil Skotlandser !4m ilh- 
ardir krónur TilTýskaland 
og Háland 19 mia kr 
Prisurin á elorku frá kaðali 
cr mctt til 0.23 krA W h til 
Skotland og 0.29 kr til 
Týskaland og Háland

Til sammctingar kostar at 
tramlciðacin kilowatttima i 
Danmark 0.40 kr

Taka vít so og sammcla 
við føroysk viðurskifti. so 
liggja prisimir nógv hægri

Ingcniørcn skrivar. at taA 
fyri tíðina eru samráðingar 
við Scottish Hydro-Elcctnc 
Plc í Skotlandi. Ham- 
hurgischc Hlcktricitats- 
Wcrkc AG í Týskalandi og 
halcndsk elfcløg Síðani er 
tað spurnmgurin um kapi- 
tal Hann má fyri stóran part 
koma uttanifrá.

f samhandi við umrøddu 
clkaðalætlan hava Føroyar 
eisini flciri ferðir vcrið mni 
i myndini.

Fyri g(H>um ári siðam 
hcvði Sosialurin samrøðu 
við ein av tcimum vísinda- 
monnunum á lærda há- 
skúlanuin i Edinhurg. sum 
arhciðir við umrøddu ætlan 
Hann hclt tað vera eitt scra 
áhugavcrt hugskot at kanna 
møgulcikan fyn at tikið upp 
kaðalin i'Føroyum og síðani 
bygt eina orkustøð hcr. Tá

fmgu vit nógv biligari el- 
orku

G a ss  i f ø roysku  
undirgrundini!
Hin spumingur. sum eisini 
hcvur venð havdur á lofti í 
sama viðfangi cr frarn 
lciðsla av clorku í Føroyum 
hurtur úr møguligum gassi i 
undirgrundmi.

Víst hcvur vcrið á, at tað 
hcvði veriðein frálík kom- 
hinatión við cinum kaðal úr 
íslandi Iá  høvdu vit so 
havt kunnað framlcitt og 
sclt clorku til útlandið 
hunur úr føroyskum gassi 
um tann islendska clkað- 
alin

Sosialunn fcr at viðgera 
hcsar spumingar mcira 
gjøllascinni Eisini fara vit í 
hcsum samhandi at hyggja 
eittsindurat møgulcikanum 
fyn at finna gass i undir- 
grundmi og siðani spurn- 
inginum at fíyta hctta gassið 
til lands um rør á hav- 
hotmnum

Spumingunn um
framtiðar nýtslu av gassi 
varð nógv frammi á olju- 
ráðstevnuni í Aherdecn í 
famu virku og fara vit í tí 
samhandi cisini at tríva i 
tað. sum har varð sagt

Samanumtikið kann tó 
hcr sigast. at tørvurio á gassi

í Brctlandi fer at vaksa ntigv 
og tí verður hrúk fyn at 
finna nýggjarog stórargass- 
kcldur Nú niangt hendir á. 
at hcsar møguliga finnast 
millum Føroyar og Hctand 
sctir tað alla olju- og gass- 
lcitingina við Føroyar í eitt 
hcilt nýtt perspektiv. ti 
higartil hevur vcnð mctt. at 
gassfund á føroyskum øki 
fóru ikki at hava tann stóra 
áhugan.

Hvat viðvíkur cinum 
clkaðali ur Islandi hava

eisim fleiri føroyskir verk- 
frøðingar umrøtt hann Tað 
fara vit eisini at venda aftur 
til

jan

M a n n a r æ tt in d i  
í f ó lk a s k ú la
Amnesty Intcrnational 
l'øroya Deild hcvur júst 
útgivið hókina -M.inna 
rættindi-. ið er ætlað 
framhaldsdeild fólka- 
skúlans Bokin sný r scg i 
stuttum um mannarætt 
indi. hvørji hcsi eru. og 
hvussu tcy kunnu verj- 
ast

Støðið vcrður tikið ur 
Hcimsyvirlysingini hjá 
ST um mannarættindi 

~ Afturat hvørjari grcin 
cru sm æm  uppgávur 
knýtlar. ið skulu hirta 
upp undir kjak millum 
næmingar og áhugað 
annars.

I hókini eru eisini 
smærri grcinar. iðkunnu 
geva næmingunum cina 
hóming av. hvussu støð- 
an cr viðvtkjandi manna- 
rættmdunum Bókin er 
eftir cini norskari læru- 
hók. ið Amncsty Inter 
national í Norcgi hevur 
útgivið

Hctla er tnðja læru- 
hókin um mannarætt-

indi. ið kcrnur ut á før- 
oyskum Tær haðar! vrru 
voru rættaðar m li harna- 
skúlanum. Tann fyrra 
-Tann langa ferðin« var 
ræltað móti 3. og 4 
flokki. mcðan tann 
scinna -Kætt og Rangt 
var ætlað 5.. 6 og 7 
flokki Nú cr so hokin 
-Mannarættindi -. ið cr 
ætlað framhaldsdeild 
fólkaskúlans. komin

Afturat hcsum tnmurn 
útgávum kcmur so tón- 
leikaútgávan »Amncsty 
Tónar«, ið eisini er væl 
cgnað sum undirvising- 
arttlfar

Bókin -Mannaræit- 
indi« cr til kcyps á skriv - 
stovuni hjá Amnesty In- 
tematmnal i Vágshotni 
Flokssett ella størn 
mongdir kunnu eisini 
kcypast frá Bókamiðsøl- 
um Bókin kostar einans 
30 kr . og pcningurin. ið 
kcmur inn. fcr óskerdur 
til komandi útgávur av 
undirvisingartilfari
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