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F ø ro y sk u r ferðam annapolitikkur:

Lortur til
turistarnar

Eftir ávísingfrá Tórshavnar
Býráð, tømir Jógvan Haraldsen bukkubil sín Yviri við
Strond. - 1 sama stað sum
sama býráð hevur latið gera
eitt campingpláss tilferða fólkini

_______________ Síða 15

Tað má ikki
henda aftur
Tað er óverdugt at trunka
ungar og eldri sjúklingar við
ymsum psykiatriskum sjúkum saman á eini deild, har
rúm ikki er fy ri teimum øllum, siga nøkur starvsfólk á
deild fimm. Slíkt má ikki
henda aftur, siga tey
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Ein av heimsins best útgjordu oljuboripallum er bert 70 fjórdingar úr Akrabyrgi. Teistin sigldi framvid honum i
vikunL

Teistin vitja r oljuboripall

8 00 9

Bora eftir olju
nærri Føroyum
Snim m a á m orgni seinasta leygardag sigldi Teistin
fram við gitna boripallinum »O cea n A llia n c e «y ið liggur
góðar 90 fjórðingar i ein landsynning úr A k ra b y rg i o g
120 fjórðingar úr Lerw ick i Hetlandi, skam t frá føroysk um sjóøki.

Tey fáa
av at vita
Páll Guðlaugsson, landsliðsvenjari, lovar hevnd:
-T á vit møta hesum londunum
íLandskrona.fáa tey at síggja,
at vit veruliga fara at stríðast
fy ri at hevna hesa ógerðina,
tey hava gjørt okkum. Vitfara á
ongan hátt at spara okkum
móti Jugoslavia og N orðurírlandi, sigur hann
Síðd 11

tiðindablaðið

Síða 8

sosialurin

Nr. 139 -

Tekstur: Tórður Jóansson
Myndir: Tommy Djurhuus

T eistin v itja r o lju b o rip a ll

25. juli 1991

Ein av heimsins best
útgjørdu oljuboripallum
er bert 70 fjórðinga r úr
Akrabyrgi. Teistin sigldi
framvið honum í vikuni.

Boriroyndir nærkast
nú føroyskum øki
Snimma á morgni seinasta leygardag sigldi Teistin fram við
gitna boripallinum »Ocean Alliance«, ið liggur góðar 90 fjórðingarí ein landsynning úr Akrabyrgi og 120 fjórðingar úr Lerwick í
Hetlandi, skamt frá foroyskum sjóoki.
Tá ið strandfaraskipið
Teistin gjørdi regluligu
ferð sina til Scrabster
seinasta vikuskifti, varð
avrátt at broytá kósina
eitt vet, so siglt varð til
kanningarpallin
••Ocean
Aibance«, sum liggur á 60
gr. 22 min. 59 sek. norður,
4 gr. 16 min. 42 sek. vestur.
Tað
var oljuráðgevi
landsstýrisins,
Danny
Poulsen, sum fekk hetta í
lag, tí pallurin liggur sera
nær føroyskum øki, og
fjølmiðlar høvdu fingið
boð um hetta høvið at

kunna seg við viðurskiftini á staðnum og taka
myndir.

Vitjanin
Um fimmtíðina leygarmorgunin 20. juli dagaði
••Ocean Alliance« úr havsbrúnni, og klokkan sjey
var Teistin um 500 metrar
frá risastóra palhnum,
sum hevjaði seg høgt upp
úr sjónum. Um radiotelefonina varð skiparín á
Teistanum, Aifred Jacobsen, spurdur, hvat hetta
var fyrí skip, hvat tað
skuldi har og hvør var um-

borð. Svarað varð, at
hetta einans var føroyskt
ferðamannaskip við fólki
til Skotlands at halda frí,
at at tað kundi vera
áhugavert at síggja slíkan
pall.
Undir liðini á pallinum
lá eftirlits- ella eftiransingarskip, sum nærkaðist Teistanum, sum teir
hiidu vera í so naskan.
Kallað varð fleiri ferðir og
boð givin um, at ikki
mátti komast nærri enn
500 metrar frá pallinum.
— Hóast væl skiltist, at
teir á pallinum og á eftir-

litsskipinum vóru ais ikki
fegnir um »vitjan« Teistans, so vóru samrøðumar
siðiligar og vinarUgar.
Fyrr hevur verið roynt
at vitja og taka myndir av
••Ocean Alliance«, men líkindi vóru ikki til hetta fyrr
enn hesuferð. Besta veður, klárt og stilli.
Seinni, um níggjutíðina,
kom Teistin fram við boripallinum »High Sea Driller«, men nú var frástøðan
einar fýra fjórðingar, so
ikki sást so nógv.

Ocean Alliance
Oljuboripallurin, ið vitjaður varð, er millum teir
fýra størstu og best útgjørdu í heiminum, serliga
ætlaður til royndarboringar í djúpum sjógvi og er
ein sonevndur »Semi Submersible Rig«, ið kann
sigla sjálvur. »Ocean Alliance« varð bygdur í 1988
og kostaði 90.000.000

sterlingpund, t.d. um 950
miljónir krónur.
Hann kann nýtast til
vanligt royndar- og boriarbeiði við akkerum; men í
hesum føri fleyt hann
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leysur á sama stað, hildin
í fastari legu við fylgisveina-, teldu-, og skrúvuskipan; hann eins og flýtur á kavbátum. Tá kann
hann arbeiða, har dýpið er
út við 2.000 metrar. Eisini
ringt veður tolir hann,
vindmegi 12-13, t.e. 32-42
m/sek., tarnar ikki, og aldur skulu vera um 15 metrar høgar, áðrenn tað
bilar.
Vanligir oljuboripallar i
framleiðslu
standa
á
steyrum, sum eru festir i
botnin, og mesta dýpið er
um 200 metrar. So her er
stórbroyting farin fram
seinastu árini. Men slíkir
sum »Ocean Alliance« eru
gjørdir við skipi sum fyrimynd, verður hugsað um
tekning og bygnað. Til
dømis var »Ocean Alliance« vestan fyri St. Kilda
fyri einum mánaði síðani
og sigldi sjálvur hagar,
hann nú er.
Manningin telur 200, 80
umborð, 80 í landi og 40
avloysarar og annað. 110
kunnu búgva á pallinum í
senn, og har er biohøll,
sauna, bókasavn og tílíkt
til dagdvølju. O g sjálvsagt er øll tøknifrøðilig og
onnur útgerð samsvarandi dagsins krøvum.

Hevur skund
Einans 70 fjórðingar úr
Akrabyrgi hómaðist hesin
risapallur, og hann verður
neyvan hin seinasti, vit
fara at frætta um so nær
føroyskum øki í ár.
Danny Poulsen, oljuráðgevi, sigur, at helst er tað
Flógvakreppan, ið elvdi til
økta áhugan fyri olju á
hesum leiðum. Saman við
tí, at seinasta heyst varð
nýggju oljukelda funnin á
sama øki, sum »Ocean
Alliance« lá, og sum nevnist 204. Men tað eru mong
ár síðan, at fólk fóru at
tala um Føroyar og leiðirnar kring oyggjamar í
sambandi við oljuvinnu.
Tað tykist púra greitt,
at stóru oljufeløgini hava
áhuga fyri royndarboringum á okkara leiðum, tí
nógvar kanningar — bæði
løgligar og ikki so løgligar
— benda á, at olja er í før-

oysku
undirgrundini.
Spumingurin er, nær og
hvussu byrjað verður,
hvør byrjar — og hvør fær
vinningin. Og hesir, eins
og mangir aðrir spumingar í hesum sambandi. em

av álvara famir at troka á.
Helst er í tøkum tima,
um ikki í seinna lagi, at
føroyingar í fullum álvara
taka spurningarnar um
undirgrundina og møguliga framtíðar oljuvinnu
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P ílu rin vísir okkum.
hvar oljuboripallurin er
í løtuni. Hann er í øki
204 og nærhendis miðlinjuni millum Føroyar
og Bretland.

1

til viðgerðar. T í lítið er at
ivast í, at um heilt stutta
tíð verða vit — við ella uttan okkara vilja — drigin
upp í oljuvinnuna á ein
ella annan hátt. O g tá ræður um at vera tilbúgvin og

væl fyrireikað,
Danny Poulsen.

heldur

Her liggur hann. ein av
heimsins mest fra m komnu boripallum til at
leita eftir olju. Myndirnar eru tiknar f r á
Teistanum, sum sigldi
fra m v ið p a llin u m í
vikuni.

