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juvinria í Qórðingsøld
Bretska frálandavinnan hevur nú 25 ár á baki

Flogskipari var
ikki drukkin
Taiwanska deildin hjá
flogfelagnum, China
Airlines, avvísti í gjár,
at flogskiparin á Airbus A300-600R, ið
datt niður í Japan seinast í apríl í ár, var fullur,
tá vanlukkan hendi.
Eitt av ferðafólkunum,
ið kom frá vanlukkuni
við lívinum, hevur annars sagt, at flogskiparín
dúgliga drakk likør á
túrinum.

Talsmaðurín sigur, at lik
amið á deyða flogskipara
num varð kannað, og har
vóru ongin tekin til, at hann
hevði drukkið.

í øðini

Leiðslan í China Airlines er
í øðini inn á úttalilsini hjá
japanska ferðamanninum,
Noriyasu Shirai. Teir spyija,
hvussu hann kann vita hvat
fyrifórst á bussines-class, tá
hann sjálvur sat á »økonomiplássi«.
264 fólk doyðu, tá Airbus
A300-600R datt niður við
endan á flogbfeytini í Nagoya. Flogfarið sá annars út
Eg sá flogskiparan og til at fara at lenda sum vantveir av manningini ganga ligt, men í seinastu løtu,
runt rnillum kinesiskar beint áðrenn tað lendi,
kenningar. Har drukku teir hendi vanlukkan.
dúgliga likør bert fjøruti miEitt japanskt tíðarrit,
nuttir áðrenn vanlukkuna, Kyoto, hevur áður skrívað,
segði ein japanesarí, ið at løgreglan í Aichi, nærslapp frá vanlukkuni við lív- hendis Nagoya, fann tekin
inum.
um alkohoi í likamunum
Ein talsmaður hjá China hjá flogskiparanum og
Airlines. Lodge Lo, segði í stýrimanninum.
gjár, at tað at skuldseta
Síðani vanlukkuna hevur
deyð fólk fyri líkt og ólíkt, Taiwan sett nýggjar reglur í
ikki er siður í Kina. Hann gildi. Nú er bannað floglegði dent á, at eftir at eitt skiparum og stýrimonnum
flogfar lættir, verður hurðin at dIrekka
rúsandi løgir í átta
n .................................
"
til stýrhúsið (cockpitið) aft- tfmar áðrenn fráferð.
urlatin.
Bert sjey fólk komu frá
Deyð hava jú ongan stóru flogvanlukkuni í Namøguleika at gera viðmerk- goya við lívinum.
ingar til slíkt, segði Lodge
Lo.

Um heystið í 1969 varð
farið undir at bora eftir
olju vestan og norðan
fyri Skotland; hóast
væntað var, at hetta
ævintyýr fór ikki at
vara meira enn tvey
áratíggju og vera av nú,
so øktist oljuframleiðslan 6% í íjør í mun
til árið fyri.
ABERDEEN 23. sept. (Diml.)
Fyri fjórðingsøld síðani var
Bretland einans byrjandi
smáframleiðari av olju. Tey
flestu roknaðu við, at henda
framleiðsla fór ikki at halda
á meira enn nøkur fá ár; og
at nú, á okkara døgum, var
bretska oljuvinnan langt
síðan farin í søguna. Væntað var, at oljuútvinningin á
bretska
landgrunninum
kom í hæddina um 1980 og
fór so at minka aftur.
Men hesir døpru spádómar komu ikki at halda. í
staðin verður oljuframleiðsla úr bretska landgrunninum nú mett sum tað,
teir kalla eitt »búgvið vælútgjørt oljuøki«, har frálandavinna fer at verða rikin í langa tíð frameftir. Mett
verður, at nøgdin av olju,
sum funnin verður í undirgrundini, og sum kann útvinnast, framhaldandi fer at
økjast skjótari enn framleiðslan, sum seinasta ár, til
dømis, øktist 6 prosent í
mun til árið fyri.

Byrjanin

Ránsmaður skotin
í Suðurnoregi
Ein norskur ránsmaður
varð skotin í gjár, tá
norska løgreglan
royndi at bjarga fyra
gíslum, tveir ránsmenn
høvdu tikið. Teir fýra
gíslamir sluppu
óskaddir frá hendingini.
Tað var mikukvøldið, eftir
at teir báðir ránsmenninir
høvdu rænt pening á einum
lokalum posthúsi, at teir
tóku gíslamar, eitt eldri par

og tvey løgreglufólk, eina
kvinnu og ein mann.
Ránsmenninir kravdu 10
milliónir US-dollarar ella
umleið 65 milliónir krónur í
loysigjaldi fyri gíslarnar.
Haraftrat kravdu teir at fáa
eitt flogfar, ið skuldi flúgva
teir til USA.
Dagfin Aanonsen, stjómartalsmaður, segði fyrrapartin í gjár, at løgreglan
hevði sagt stjómini frá, at
gíslamir vóru bjargaðir t
øllum góðum. Men annar
vápnaði ránsmaður varð
skotin, og doyði á staðnum.

Tað var oljufelagið Amoco,
sum gjørdi fyrstu vinnuiigu
oljuboringarnar í bretska
partinum av Norðsjónum í
september 1969. Hjá fyrrverandi
umsjónarmanninum hjá Amoco, Brendan
McKeown, er júst hesin
mánaður fyri 25 árum
minniligur av tveimum or-

søkum.
Hin fyrsta er tann, sum
umheimurin veit mest um,
og tað var, at tá komu teir
fram á fyrsta vinnuliga oljuøkið í Norðsjónum.
Hetta
Norðsjí
varð byijanin til eina røð av
væleydnaðum royndum og
átøkum, ið sum frá leið váttaði, at Bretland var eitt týðandi øki í frálandavinnuni.
Onnur orsøkin, og hana
vita
einans
Brendan
McKeown og fá onnur innan oljuvinnuna um, er tann,
at fyrsta oljan varð flutt til
lands - ikki, sum tey flestu
halda, í eini tunnu, men í
nøkrum heilt øðrum, sum
Brendan hevði biðið um í
kantinuni.
Søgan byijaði í veruleikanum 14. september, tá
ið manningin á ’Sea Quest’
boripallinum kom niður á
ein oljulumma á økinum,
sum seinni fekk heitið Arbroath Field, um 130 fjórðingar eystan fyri Aberdeen.
Men lftið vistu teir tá um,
hvat , undir havbotninum
var. Árla henda morgunin
fór Brendan enn eina ferð
ffá landi, so sum hann og
fleiri við honum høvdu gjørt
einar tríggjar ferðir um vikuna siðan mai mánað sama
ár. Og hetta var fyrsta oljukeldan, Amoco stóð fyri;
men framtøkini vóru eingi,
og útlitini tóktust døpur.
Tvørligt var at bora, tí tilfarið var ringt at koma
ígjøgnum; móra og slíkt
tarnaði eisini. Ein móruserfrøðingur kom úr USA. Tá
ið komið var á um 1.600
metra dýpd, mátti støða
takast til, um royndin skuldi
enda elía haldast skuldi
fram. - Hetta seinna varð
gjørt, men torført var.
Teir komu so niður í
3.000 metra dýpi; og tá stóð
borurin fastur og vikaðist
ikki. Men enn vantaðu um
1.000 metrar í teirri dýpd,
teir ætlaðu niður í. Og við
stríð og strev eydnaðist at
koma um 4.000 metrar niður. Framvegis eingin olja.

So fóru teir at bora eitt
sindur til viks í um 2.700 og
2.800 metra dýpi; og nú
hendi tað, sum biðað hevði
verið eftir í fleiri mánaðir.
Norðsjóvarolja fleyt fyri
fyrstu ferð í nøgdum, eingin
ivi var um. Brendan tók
nakað av oljuni í land í eini
glaskrukku; oljan
varð
kannað í loynd og vfsti seg
at vera av besta slag.
Seinni varð oljan ikki
koyrd f glasfløt úr eini kantinu, men í tunnur; ella
neyvari: einar 2.160 tunnur
um dagin, tá ið gongd var
komin á royndarætlanina.
’Sea Quest’ var chartrað
frá BP, t.e. British Petroleum, og øll vóru sera spent
um at frætta, hvat spurdist
burtur úr royndunum hjá
Amoco eystan fyri Aberdeen.
Fimm dagar seinni gjørdist ódnarveður, og ’Sea
Quest’ sleit og mátti fara til
Firth of Forth til umvælingar. Ikki fyrr enn í desember
varð í lagi aftur, og proppur
settur í boriholið, tí onnur
vóru hildin vera betur
skikkað tá.
Ikki fyrr enn í 1990 kom
verulig gongd á oljuvinnuna
í Arbroath-økinum, og nú
koma 40.000 tunnur haðani
um dagin.

Framburður
Oljuvinnan hevur havt - og
hevur - ovurstóran týdning
fyri alt Skotland; og restina
av Bretlandi við. Ikki minst í
Aberdeen og økinum uttan
um býin, har alt sá rættiliga
dapurt út f seinnu helvt av
sekstiárunum. Fiskiskapurin var minkaður munandi;
serliga
Qarfiskiskapurin,
ikki minst undir Føroyum
og íslandi, har fiskimørkini
vóru flutt út. Og fólk rýmdu
í hópatali.
Men frá byijanini av sjeytiárunum kom verulig vend
í; og brátt gjørdist Aberdeen
miðdepil fyri allari oljuvinnu í Norðsjónum. Skjótt

Fangin, David Johnston, ið
sat í einum upplatnum
fongsli nærhendis Blackpool í útnyrðingspartinum

Høvuðsvegurin, sum higar
til hevurr ha
havt navnið »Jan
Smuts Drive«, fær hereftir
heitið »Nelson Mandela

V e ð r ió
Brúgvaløg við regni yvir Atlantshavinum ferðast
eystureftir móti Norðsjónum og Danmark. Eitt hátrýst norðanfyri ísland breiðir seg suðureftir og í
ein landsynning, og tað mennist.

Gul til strúk av norði, 8 til 13 m/s. Tað verður
framvegis ælaveður, men sólin sær eisini. Hitalagið:
millum 3 og 6 stig um dagin, um náttina um frostmarkið.

av Onglandi, segði við bilføraran, ið steðgaði:
- Eg vóni ikki at tú leggur
nakað í tað, men er eri
flýddur úr einum fongsli.
- Nei, eg leggi onki í tað
um so er, at tú onki leggur í,
at eg eri fangavørður, svarar
bilførarin.
Skjótt sat David Johnston
aftur í fongslinum í Blackpool.

Nelson M andela
uppkallaður
Býráðið í høvuðsstaðnum í Suðurafrika,
Pretoria, hevur gjørt av
at geva høvuðsvegnum
út til floghavnina uttanfyri býin nýtt navn.

Fyrsta nøgdin av olju í 1969

í dag:

Flýddur fangi
tumlaði fangavørð
Ein fangi, ið sat fongslaður fyri at hava stolið
bilar, flýddi hendan
dagin. Og fyrsti bilførarin, hann tumlaði, var
fangavørður.

varð býurin skýrdur Oljuhøvuðsstaður Eu
Europa; og
ørgrynni av
neyðugum
hjálpar- og stuðulsvinum í
sambandi við frálandavinnuna hava tikið seg upp.
Seinastu 20 árini er
fólkatalið økt við fleiri enn
60.000; 50.000 nýggj størv í
800 ymiskum fyritøkum
eru komin afurat; fbúðareindirnar eru eisini øktar
við 50.000; iønimar eru
hækkaðar í mun til aðrastaðni í Bretlandi; arbeiðsmøguleikamir eru nógv
fleiri og meira fjølbroyttir.
Aberdeen er eisini vorðin
granskingar- og útbúgvingardepil innan frálandavinnuna; hitt 500 ára gamla
University of Aberdeen,
eins og hitt nýggja Robert
Gordon University, hevur,
umframt
at
menna
»gomlu« lestrargreinimar,
sett á stovn deildir og
royndarstovur við nýggjastu tøknifrøðiligu útgerð
og hevur helst fleiri útbúgvingar innan ymisk øki oljuvinnuni viðvíkjandi enn
lærustovnar nakra aðrastaðni. Nógv vísindaligt arbeiði, nýgerðir og tílíkt
verður eisini gjørt á hesum
og øðmm stovnum.
So statt leita fólk úr øllum
heimspørtum til býin at
nema sær kunnleika; ikki
einans innan frálandavinnu
og tað, sum uppi í henni
hongur, men eisini innan
onnur øki.
í 1981 arbeiddu 18.500
fólk í frálandavinnuni f
bretska partinum av Norðsjónum, í 1986 19.200, í
1991
27.000, í 1993
24.500; og nú tøknifrøðin er
vorðin munabetri minkar
talið á arbeiðsmegini nakað; í ár arbeiða 21.400 fólk
har, í 1996 verða helst
20.000, í 2001 19.600 o g í
2006
verða
framvegis
18.400 beinleiðis í oljuvinnuni í Norðsjónum.

Drive«. Jan Smuts Drive
verður hereftir flutt til eina
minni gøtu í býnum.
Tað, sum er eitt vet merkisvert. er at allir limimir f
býráðnum í Pretoria eru
hvítir.
Jan Smut var hermaðurin,
sum gjørdist fórsætisráðharri í 1919. Hann helt fram
sum forsætisráðharri til
1924, og aftur frá 1939 til
1948

I

Nútfðar oljuboripallur

F e r d 'n a n d

læygardagin:
Eitt lot til gul av norði, undir 8 m/s. Tað verður turt,
og onkur sólglotti. Hitalagið: millum 3 og 6 stig um
dagin, um náttina fer hitin at liggja um frostmark-

