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B orurin rakk
3.558 m etrar
u n d ir Lopra
Teir góvust at bora, tá
teir høvdu borað 3.558
metrar niður í jørðina,
ella um vit samanbera, tá borurin var
farin niður l'ýra ferðir
hæddina á Slættaratindi. ið er 882 metrar
høgur.

B«»ritorni<> i l.nprn e r nú tik ið niúur og flu tt av landinum . O tøufelogini «-ru
v orðin hópin u p p lýsin gar ríka ri, sum tey kom andi tið in a fara at arb eið a
v íd a ri v ið

Oljufeløgmi eru oll væl
nogd við boringina í Lopra.
sum nu er liðug eltir slok
um fyra manaðum. Boi
ingin byrjaði 13. juli i hesum arinum og endaði 3. november.
l'pprunu boringin i 1961
rakk niður a 2 175 metrar.

so hesaferð bleiv holið borað 1.383 metrar longur niður.
Sambært einum tiðindaskrivi, sum operatørurin
Dan.sk Olie & Naturgas,
hevur sent fjolmiðlunum,
so hevur boringin hesalerð
givið oljufelogunum hopin
av nvggjum, virðisnnklum
upplysingum um undirgrundina.
Kg kann ikki siga, um
vit megnaðu at koma niður
gjognum basaltflaimar, ti
hetta verður mett sum týðandi upplysingar fyri tey
intjan oljufelogini, sigur
leiðarin fyri verkætlanina i
Lopra. A m e Kosenkrands
Larsen.
Hann sigur. at boritomið
i Lopra er tikið niður og
sent til Danmarkar Nakað
av uppruddingararbiáði er
«*flir at gera i Ixipra
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Oljufelogini skulu nu
sjalvi arbeiða viðari við
teimum upplysingum, sum
tey hava fingið. Vit koma at
gera eina iimanhýsis frágreiðmg, sum oll tey nitjun
oljulelogini fáa. NÍen einstoku telogmi gera eisini
sinar egnu metingar, sigur
Arne Kosenkrimds Larsen.
Dong, sum Am e Rosenkrimds Larsen arbeiðir
fyri, er i samstarv'sbolki við
Ameradu Hess, LASMO og
Norsk Hydro, um royndar
boringina i Lopra. Ein
annar bolkur er Atluntic
Margin við trimum feløg
um: Enterprise Oil. Mobil
Oil og Statoil.
Annars em 12 oljufelog
aflrat. ið hava verið við til
at gjalda tær 4f> milliónirnar, ið verkæthmin hevur
kostað. Tey eru: Amoco
Deninark
Exploration
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Company, .VKCO Bntish
Ltd., B HP Detroleum, British Gas Exploration and
Production Ltd.. BP Exploration Operating Company
Ltd.. Chevron Europe Ltd.,
Deminex U K Oil og gas

Lul.. Esso Exploratum and
Production l TK Ltd.. Kina
Research SA, Phillips Pe
troleum Company I K Lul
Saga Petroieum Internati
onal AS og Shell Explora
tion BV.

Vinnulívid kunnast um oljusáttm álar
Seksti persónar innan
føroyska vinnulívið
skuiu gjøgnum skeiði.
sum oljufelagið Phillips og Føroya Oljuidnaður í felag skipa fyri
a Hafnia. Oljumenn
við fleiri ára royndum
frá Phillips eru
skeiðleiðarar.
O ia

MrnloRii

I sainhandi við oljuvinnuna. sum stendur í durunum, og fyrsta utbjoðingar
umfarið, sum verður í komandi árí, skal vinnulivið
kunnast um sáttmálar.
treytir og góðkenningar í
hesum sambandi.
Seksti vinnulívsfolk. umlioðandi ein breiðun skura
av vinnulívinum. huva i
gjár og i dag verið á skeiðnum, sum Phillips saman
við Føroya Oljuídnaði skiparfyri.

Drúgvar royndir
Skeiðleiðarar eru Kjell R.
Søiland. John Jewhurst og

Jakob Kugland fra oljufelagnuin Phillips. Allir hava
drugvar
royndir
innan
hvør sitt øki. Kjell er logfrøðingur. John er verkfroðingur og Jakob Rugland
hevur verið í yrkinum siðan 1968. Hann er eisini
umtxiðsmaður hja Phillips i

Foroyum
- Eg kenni eitt sindur til
mannagongdina í samban
di við eina otøuvinnu. Lika
síðan oljuvinnan byrjaði í
Noregi havi eg fylgt við. Eg
kenni mannagongdina fra
fyrireikandi arbt*iðnuni lika fram til tíðinu. tá oljupallurin byijar at framleiða, so eg burdi vita eitt
sindur um stoðuna. sum
føroyska samfelagið er í,
sigur Jakob Rugtand.
Umboðsmaðurin
lyá
Phillips sigur. at hann
hevur verið við til at gjort
hopin av sáttmálum og
klausulum gjognum tiðina.
Og tað er júst hetta. sum
føroyska vinnuhvið verður
kunnað um á skeiðnum.
Jakob Rugland sigur í
hesum sambandi. at teir
ikki bara vilja fóðra luttakaramar á skeiðnum við
upplysingum. men vilja

eisini hava at vita okkurt
fra vinnulivinum Eitt nu
hvat
vinnulivið
kundi
hugsað sær at lært i hesum
sambandi

B ert eitt av fleiri
Pauli Einarsson, formaður
i Føroya ojjuidnaði, sigur.
at skeiðið, sum verður
hildið fyri vinnulivmum, er
ein av tyðandi portunum í
sambandi við oljuvinnuna
- Hetta eru nakrir av
tyðandt
upplýsingunum.
sum vinnulívið skal kunn
ast um. Tað er umraðandi.
at vinnulívið fær innlit i.
hvussu sattmalar verða
fyrireikaóir,
og
hvorjar
treylim ar em. Verkstøð.
fy-ritøkur og onnur kunnu
sostatt seta seg inn i. hvus
su alt hetta gongur fyri seg,
sigur Pauli Einarsson.
- Skeiðið hesaferð er beit
eitt av fleiri. sum vinnulívsfóik fáa í boði. Hesaferð
er tað Phillips. ið stendur
fyri skeiónum. og næstu
ferð verður tað okkurt ann
að oljufelag. sigur Pauli
Einarsson.
Hann sigur, at menninir
frá Phillips. sum standa

fyn hesum skeiðnum. em
sera dugnuligir menn
- Phillips er eitt va*l virk
andi oljuletag, og teirra serfroðingar eru ometaliga
væl inni i ollum arbeiðnum
víðvíkjaudi at stápla eina
oljuvinnu upp a beinini.
sigur formaðunn i Føroya
Oljuidnaði. Pauli Einars-

F oroy a O lju id n a ðu r og
oljuf«*lagið P h illip s
P etroleu m standa fy ri
skeidnum á Hafnia. Fra
vinstru. Pauli
Einarsson, form a ðu r í
FO Í, John Jew hu rst.
Jakob Kugland og Kjell
R. S o iland frá P h illip s
P etroleu m
Mvnd: Alvur llv>r»l<Wn

V e tra rfe rd a æ tla n in
h já A tlan tic A ir w a y s
Fleiri eykaferðir verða
gjørdar um hálvan desember og til hálvan
januar.
í
famu
viku
var
ferðaætlanin hjá Atlantic
Airways lidug prentað. og
er hon send øllum landsins
ferðaskrivstovum,
kunningarstovum, gistingarhúsum o.ø.
Hon er ikki bert prentað
a føroyskum. men eisini á

bæði donskum og enskum
hesaferð.
Á
Danmarkar-Føroyamtuni verður flogið. sum
vanligt úr Foro>aim kl. 11
og ur Keypmannahavn kJ.
15.15 hvønn dag.
Eins og fleiri ár undan
hava flogfeløgini bæði á
Føroya-mtuni gjort semju
um ikki at flúgva ein dag í
viku.
Hetta merkir. at Atlantic
Airways ikki flýgur týsdagar í tíðarskeiðnum 29. oktober til 26. november og aft-

ur 28. januar til 18. mars.
Sama tíðarskeið flýgur
Maersk Air ikki mikudagar.

R eyk ja vík o g
Árhus eru vid
Ísland-Foroyar sambandið
verður flogió mánadagar
av Icelandair og fríggjadagar av Atlantic Airways.
Frá og við 13. desember
og líka til og við 12. januar
ger Atlantic Airways fleiri
eykaferðir millum Vágar og
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Keypmannahavn.
eisini
verður flogið til og ur Aar
hus undan jólum og aftaná
nýggjár.
Vetrarferðaætlanm
er
galdandi til og við 29. mars
komandi ár.
Nærri upplysingar um
jóla- og nyggjarsflogferðsluna fáast á øllum ferðaskrivstovum og annars hjá
Atlantic Airways, upplýsir
Heri H. Niclasen. solu- og
marknaðarstjori hja Atlantic
Airways
í
einunt
tiðindaskrivi.

t.d. HokusPokus stólar,
bilstólar, babyalarmar,
portur, galesjustólar o.a.

vr

%

Atlantic Airw'ays og M aersk A ir hava aftur í ár gjørt vetrar-avtalu um, at foroyska flogfarid ikki flýgur
týsdagar og dunska flogfari«> ikki m ikudagar ein stóran part av tíðini
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