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Nyrup um oljuvinnu:

Danir hjálpa fegnir føroyingum
Føroyingar tykjast væl fyrireikaðir at fara undir oljuvinnu. Og við teirri góðu
marknaavtaluni við bretar og øllum tí stuðli, Danmark kann lata, fer tað at
bera til, segði forsætisráðharrin eftirfund við Eyðun Eltør, landsstýrismann í
oljumálum, mánadagin

Lagið var gott eftir fundin millum Eyðun Eltør ot> Poul Nyrup Rasmussen í Oljunuílastýrinum mánadagin
(Mynd: Jens Kristian Vanf;)

E dvard Jo en sen

Grundarlagið fyri føroyskari oljuleiting tykist vera í
lagi, segði Poul Nyrup Rasmussen, forsa:tisráðharri,
eftir fund við Eyðun Eltør.
landsstýrismann í oljumálum.
Hesin fundurin varð í
samhand við vitjan forsætisráðharrans hildin í Oljumálastýrinum mánadagin.
Poul Nyrup Rasmussen.
forsætisráðharri, segði seg
hava sannað, at føroyingar
hava fyrireikað seg væl til
hesa stóru avbjóðingina.
Og Danmarkar vegna var
hann fegin um at kunna
hjálpa føroyingum á teimum økjum, føroyingar
ynskja tað og hava brúk fyri
tí.
Hann nevndi serliga trý
øki. har brúk kundi verða
fyri danskari hjálp.
Tey vóru gransking, umhvørvi og egnar, danskar
royndir av umsitinig av
oljuøkjum mótvegis A.P.
Møller og øðrum oljuframleiðarum í Danmark.
Forsætisráðharrin gleddist um, segði hann, at føroyingar taka umhvørvið í so
stórum álvara. sum gjørt
verður. nú oljutíðin nærkast
í stórum.
Hann segði seg vera sannførdan um. at føroyingar

kunnu skapa heimsins mest
umhvørvisvinarligu oljuleiting. júst tí at vit eru so
væl fyrireikaðir. segði Poul
Nyrup Rasmussen, forsætisráðharri.
Spurdur um. hvørt Danmark fór at krevja ein dropa
burturav, um olja verður
funnin í føroysku undirgrundini. vísti forsætisráðharrin til 10. juni avtaluna.
Har er hædd tikin fyri
afturgjaldi av skuld í mun
til inøguliga. føroyska oljuvinnu.
Forsætisráðharrin mælti
annars til. at føroyingar
framvegis arbeiða við sama
toli og skynsemi. sum higartil.
Eyðun Eltør. Oljumálaráðharri vísti á, at føroyingar hava fingið góðan
stuðul frá Orku- og Umhvørvismálastýrinum. og at
hesin stuðul eisini fer at
haida á í framtíðini.
Eisini vónaði hann. at vit
á øðrum økjum eisini framvegis kunnu fáa danskan
stuðul.
Hóast slík ynski ikki Ijóða
serliga fullveldiskend. metti
Eyðun Eltør ikki. at tey fóru
at forða fyri fullveldinum.
Hann vísti á. at í slíkum
málum má tað bara arbeiðast upp aftur meira saman.
tá vit fáa fullveldi.

Sólarmyrking:

Nýtið ræ tta sv e isig la sið
Tað ger ikki tað sama, hvat ein hevur fyri eyguni, tá hugt verður eftir sólini. I gjár mæltu vit til at nýta sveisiglas.
Men tað skal vera tað rætta glasið, um ein ikki vil skaða evguni
H øgni M ohr
f gjár mæltu vit fólki til at
nýta sveisiglas, um hugt
verður eftir sólini, í samhandi við myrkingina fyrrapartin í dag. Sosialurin hevur í sambandi við hesa tilmæling, tosað við tey í
Sveisihandilin í Tórshavn.
Haðani verður sagt, at tað
ikki er týdningarleyst,
hvøiji sveisigløs verða nýtt
til endamálið. Minstamarkið er, at glasið hevur ein
tættleika, sum eitur 14.
Undir vanligari Mig - og
Tig-sveising, verður nummar 10 nýtt, meðan farið
verður upp á 12, er talan um
elektrodusveising. Tískil er
undir sólarmyrkingini neyðugt at veija seg við gløsum,
sum eru væl svartari, enn
tey, ið vanliga verða nýtt í
smiðjunum.
Eyguni eru tvinni, so havið hetta í huga...

/ dag verður
sólarmyrking at síggja
í pørtum av Europa.
Fyribrigdið verður tó
so sunnalaga,
at einkifer at síggjast
til tað í Føroyum.
Men suðuri í Miðeuropa
hevur tað vakt
rcettiliga stóran ans,
og fólk eru komin
langvegis frá
at fylgja við.
Tað er langt síðan,
øll hotelrúm
vóru bíløgd
á rutuni
hjá hesi
sólarmyrkingini
(Modelmynd:
Álvur Haraldsen)

