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Alt ella einki
Júst sum norska stjórnin fyrireikar seg til at taka avgerð
um at loyva oljufeløgunum at bora í Barentshavinum,
boðar Statoil frá, at verða loyvi ikki givin á minst trimum leiðum, fer felagið als ikki at bora í Barentshavinum.
Sambært norska útvarpinum royna sterkar kreftir í
stjórnini at forða fyri, at feløgini sleppa at bora í einum
øki, sum eitur Goliat. Men leitistjórin hjá Statoil, Tor
Fjæran, sigur við NRK, at sleppur felagið ikki at bora í
Goliat-økinum, fer felagið als ikki at seta borin í botnin
í Barentshavinum. Leitistjórin sigur, at verða loyvi ikki
givin í øllum trimum økjunum, er tað ikki fíggjarliga
forsvarligt at bora yvirhøvur. Í oljuvinnuni verður hildið, at Barentshavið fer at fáa størri týdning fyri norsku
vinnuna enn leiðirnar í Norðsjónum.
Tað er serliga flokkurin Vinstri, sum er ímóti at loyva
oljufeløgunum at bora í Goliat-økinum, sum er vestan
fyri Nordkapp. Flokkurin kann loyva feløgunum at
bora í hinum báðum økjunum, men krevur, at myndugleikarnir áleggja oljufeløgunum sera strong umhvørviskrøv.

Flogfar fekk hol á vongin

Oljufeløgini ongantíð
dálkað so illa sum í ár
Oljufeløgini, sum eru
virkin á norska
landgrunninum, hava
ongantíð dálkað so
illa sum í ár
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Alt bendir á, at árið í ár
verður metár, tá tað snýr
seg um dálking hjá feløgunum, sum reka oljuvinnu
á norska landgrunninum.
Sambært myndugleikunum mistu feløgini 1050
rúmmetrar av olju og kemiskum evnum út í havið teir

fyrstu seks mánaðarnar í ár,
og tað var tvær ferðir meiri
enn alt árið í fjør. Tá mistu
tey 516 rúmmetrar. Út frá
hesum rokna myndugleikarnir við, at feløgini hava
ongantíð dálkað so illa sum
í ár. Tað gamla metið er frá
1999, tá oljufeløgini mistu
1121 rúmmetrar av olju og
kemiskum evnum út í havið.
Oljufeløgini á norska

landgrunninum hava annars givið myndugleikunum
lyfti um, at aftan á 2005
fara tey ikki at dálka havumhvørvið. Men kunningarstjórin hjá Shell í Noregi,
Einar Knudsen, sigur við
NTB, at tað ber ikki til at
tryggja seg ímóti slíkari
dálking.

Á skíðum í býin

Eitt av ferðafólkunum umborð á einum flogfari hjá teilendska flogfelagnum Orient Thai Airlines varnaðist
mánadagin, at eitt stórt petti brádliga datt av øðrum
vonginum.
Flogfarið var statt í 10.000 metra hædd og var á veg
úr Hong Kong til Chiang Mai í Teilandi, tá óhappið
hendi. Ferðafólkið, sum varnaðist, hvat hendi, tók
myndatólið og tók eina mynd av vonginum, meðan
flogskiparin snaraði flogfarinum og setti kós aftur til
Hongkong, har flogfarið lendi í øllum góðum.
Kanningar í Hong Kong vístu, at eitt petti, sum var
80 ferðir 100 centimetrar, var dottið av øðrum vonginum, men hví tað var dottið av, er ikki greitt.

Arnold stevndur

AP framgongd

Í Noregi fær Arbeiðaraflokkurin stóra framgongd í einari nýggjari meiningakanning.
Kanningin, sum Gallupstovnurin hevur gjørt fyri
blaðið VG og sjónvarpið TV2, gevur Arbeiðaraflokkinum 27,5 prosent av atkvøðunum. Tað er 2,5 prosentstig
meiri, enn flokkurin fekk í einari kanning í síðsta mánað. Kanningin gevur eisini tveimum av teimum trimum
stjórnarflokkunum framgongd. Høgri fær eitt prosentstig afturat og fær 17,5 prosent, Vinstri fær eisini eitt
prosentstig afturat og fær 3,5 prosent, meðan Kristiligi
Fólkaflokkurin hjá Kjell magne Bondevik, forsætisráðharra missir 0,5 proisentstig og fær 5,5 prosent.
Í andstøðuni er tað bara Arbeiðaraflokkurin,sum hevur framgongd. Framburðsflokkurin missir 2,5 prosent
og hevur nú 20,5 prosent, og Sosialistiski Vinstriflokkurin missir 0,5 prosent og fær 16,5 prosent.

Rættiligur stórkavi er lagstur í fleiri av teimum stóru býunum við amerikonsku eysturstrondina. Her eru vit í býnum Portland í
statinum Maine, har hesin maðurin hevur valt at taka skíðirnar fram heldur enn bilin.

"Scandinavian Star"
má kannast umaftur
Fyrrverandi ovastin
hjá løgregluni í Oslo
heldur, at kanningararbeiðið, sum varð
gjørt í sambandi við
vanlukkuna við ferjuni "Scandinavian
Star", má kannast.
Ivaspurningarnir eru
ov nógvir, sigur hann
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Tá 159 fólk doyðu av eldi
umborð á ferjuni "Scandinavian Star" í 1990, var
var Leif A. Lier løgregluovasti í Oslo. Nú sigur hann,
at alt ov nógvir leysir endar
eru í sambandi við vanlukkuna, og at fleiri spurningar eru framvegis ikki
svaraðir.
Tí hevur hann skotið upp,
at sjálvt kanningararbeiðið

aftan á vanlukkuna verður
kannað. Við Dagbladet sigur Leif A. Lier, at nógvar
gitingar, áskoðanir og metingar eru komnar fram aftan á vanlukkuna, og sum
ikki vórðu tiknar við í
sjálvum kanningararbeiðinum. Tí heldur hann, at
ákæruvaldið eigur at seta
eina óhefta nevnd at kanna,
um hald er í tí, sum er komið fram.
– Tað snýr seg ikki um at
kanna, hví eldur kom í
skipið. Men eg haldi tað

vera neyðugt at kanna
sjálvt kanningararbeiðið,
sum varð gjørt her í Noregi,
so vit fáa at vita, hvat vit
gjørdu, og hvat vit ikki
gjørdu, sigur Leif A. Lier
við Dagbladet.
Í Danmark kannar statsadvokaturin í løtuni eisini
eina áheitan um at taka eitt
mál um "Scandinavian
Star" uppaftur. Her snýr tað
sum um eigaraviðurskiftini
í reiðarínum og um tryggingarsvik.
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Ein kvinna, sum fyrr hevur lagt guvernørin í Kalifornia, Arnold Schwarzenegger, undir kynsligan ágang
ímóti sær, hevur nú stevnt guvernørinum fyri ærumeiðing.
Rhonda Miller var ein av teimum sekstan kvinnunum, sum undir valstríðnum upp undir guvernørvaldið
vildu vera við, at Schwarzenegger hevði gjørt seg inn á
tær kynsliga. Hon sigur nú, at guvernørurin nýtti ærumeiðandi orð, tá hann avsannaði skuldsetingarnar.
Undir valstríðnum segði Rhonda Miller, at
Schwarzenegger hevði togað blusuna av henni, og at
hann síðani hevði tikið myndir av bróstum hennara.
Hetta hendi, tá filmurin "Terminator 2" bleiv tikin upp.
Stuðulsmenninir hjá guvernørvalevninum vístu hesum
aftur, og teir avdúkaðu ymiskt meiri ella minni ivasamt
um fortíðina hjá Rhondu Miller. Tað vísti seg kortini
aftaná, at stuðulsmenninir høvdu mistikið seg, tí upplýsingar teirra snúðu seg um eina aðra kvinnu, sum eisini eitur Rhonda Miller.
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