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Morten Sparre A ndersen. 
jarðalisfrøðingur:

-Laíið upp 
fyri oiju- 
feløgunum

Morten Sparre Andersen

og loyvið veruligum rann- 
sóknum eftir olju íføroysku 
undirgrundini. Teknisku 
fyritreytirnar atfara víðari 
nú eru til steðar. Oljafinst í 
undirgrundini. Spurningurin 
er nú at kanna, hvar - og um 
hon kann nýtast til vinnulig 
endamál.
Lesið samrøðu á síðu 6 og 7

BJARGINGIN
Mikukvøldið tapti føroyska fótbóltslandsliðið 6-0 ímóti walisiska landsliðnum, 
ið var mannað við so kendum spælarum sum Ian Rush, Mark Hughes, Dean 
Saunders og Neville Southall. Men spælið hjá okkara monnum var gott, og 
landsliðið tapti við æru. Sum einasta føroyska blað hevur Tíðindablaðið Sosial- 
urin myndir frá dystinum í Cardiff. Á myndini omanfyri tekur Jens Martin 
Knudsen brotssparkið hjá Ian Rush SÍÐURNAR 13, 14,15 & 16

Royna at
bjarga
Elektron
Landsstýrið kannar í løtuni 
ymiskar møguleikar fyri at út- 
vega Elektron fleiri uppgávur, 
so eindarprísurin fe r  niður, 
soleiðis at Sjóvinnuhankin ikki 
fellur fyri freistingini at fara  
uttanlands l - e s

Áðv>

Bjarni Vilhelm, stjóri í 
Elekiron. hevur her reist 

seg upp fyri Steingrini 
Nielsen. 

sjóvinnuhan&astjóri. Nú 
er ivasamt utr. eila nter 
Steingrímur reisist. og 

fer sín veg úr Elektron.
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Morten Sparre Andersen:

-Latið upp fyri 
oljufeløgunum
-Teknisku fyritreytirnar fyri at fara undir veruligar oljurann- 
sóknir íføroysku undirgrundini eru nú til steftar, og gjørdi 
landsstýrið longu í morgin av at lata føroyska økið uppfyri 
oljufeløgunum at gera rannsóknir, so haldi eg tað hevði verið 
eitt frálíkt hugskot.

Hetta sigur Morten Sparre Andersen, danskur jarðalis- 
frøðingur, sum seinastu átta árini hevur arheitt við føroysku 
undirgrundini. Hann ivast heldur ikki longur í, at olja finst, 
men spurningurin um vit kunnu gera nýtslu av oljuni,fer at 
standa ósvaraður, til okkitrt av stóru oljufeløgunum sleppur í 
gongd. Sosialurin hevur tosað við hann.

Morten Sparre Andersen, geofysikari ogfyrrv. íeiðari av 
Føroya deildini av DGU heldur. at landsstýrið hevur 
borið seg rætt at. lá tað ikki higarttl hevur loyvt 
veruligum rannsóknum í sambandi við komandi 
oijuvinnu - men nú er tíðin komin heldur hann

Hóast lað cnn ikki cru 
gjørđar iniðvísar ranns- 
óknir av føroysku undir- 
grundini við tí fyri eygað 
al finna fram til um farast 
kann undir veruliga olju- 
vinnu, so cr farin frani 
miðvís gransking á hesum 
øki í mong ár.

Ein teirra, sum hevur 
verið við í hcsi gransk- 
ingini í skjótt átta ár, er 
danski jarðfrøðingurin 
Morten Sparre Andcrsen. 
Hann hevur scinastu seks 
árini starvast á Føroya- 
dcildini hjá DGU, Dan- 
marks Gcologiskc Undcr-

søgclser, mcn er nú íluttur 
aflur til Danmarkar at ar- 
b e ið a  v íð a r i v ið  
granskingartilfari um 
føroysku undirgrundina. 
Hetta er m.a. neyðugt, tí 
tað skulu brúkast rættiliga 
stórar teldur til arbeiðið.

Sosialurin hevur tosað 
við mannin um royi.dir 
hansara á hesum hcldur 
s j á l d s a m a  m en  
áhugaverda arbeiðsøki, 
um úrslitið av arbeiðinum 
higartil og um egnu 
m etingar hansara av 
møguleikunum fyri eini 
komandi oljuvmnu í Før- 
oyum.

Vegamót
Saman við okkara cgna 
jarðfrøðistovni stcndur 
DGU fyri tí nógva av 
granskingararbeiðinum, 
sum hevur sumband við 
førovsku undirgrundina 
Føroyska dcildin av DGU 
h cv u r s ín a  cgnu  
skrivstovu við Handan Á 
5 í Havn. Her hava tcir 
ymsu upplýsingarnir frá 
granskingararbeiðmum 
verið savnaðir ár um ár. 
og tað cr okkurt, sum 
bendir á, at nú er mkkið til 
eitt rættiliga avgerandi 
vegamól í royndunum at 
finna fram tii, um olja 
ftnst og um hon møguliga 
kann takast upp til 
vinnuligt endamál.

M o r tc n  S p a r re  
Andcrsen hevur cins og 
flcstu aðrir vísindamenn

og granskarar vcrið scra 
varin at úttala seg um olju 
og oljuvinnu øll hesi árini 
hann hevur verið við í 
granskingararbeiðinum. 
Men nú - eftir 8 ár - er 
hann fúsur at siga sína 
hugsan.

Og hvat hcldur so hesin 
danski jarðfrøðingurin um 
eilt tað málið, ið nógvir 
føroyingar vísa sera stóran 
áhugi fyri í eini tíð, lá 
fíggjarliga kreppan ger um 
seg í øllum samfelagnum!

Teknisku (yritreytirnar 
i lagí
-Hóast nógv gransking 
framvegis fer fram og 
vcrður komandi árini, so 
haldi cg vit í dag kunnu 
siga, at leknisku fyri- 
treytirnar fyri at fara víð- 
ari, tvs. geva oljufeløgum 
lovvi at byrja miðvísar 
rannsóknar á føroyskum 
øki, eru líistaðar. Tíðin er 
vorðin búgvin til tcss, men 
harvið sigi cg ikki, at hetta 
arbciði eigur at byrja í 
morgin clla um eitt ella 
tvcy ár. Eg sigi bert, at 
fara landsstýríð og ríkis- 
myndugicikarnir nú at 
geva onkrum av oljufcl- 
øgum loyvi tii at byrja 
veruligar rannsóknir, 
(cfterforskning) so er tíðin 
búgvin til tcss.

Oijufeíag áhuga
Morten Sparrc Anderscn 
helđur tað vera eina rímu-

Kortið vtsir. hvørji krøv tey ymsu londini gera til 
undirgrundina í tí sióra økinum har cisinni føroyingar 
gera krøv galdandi
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DGU, Føroya deild heldur til í hesum húsunum við Uandan Á 5, har dagligi leiðarin er Regin Waagslein, 
jarðfrøðingur. Mynd kalmar

um. Sjálvur haldi cg, ai 
bæði landsstýrið og ríkis- 
mynduglcikamir hava bor- 
ið seg bæði ræu og klókt 
al í hesum sióra máli. 
Hyggja vit at gongdini t 
Grønlandi og brúka hana 
sum sammctingargrundar- 
lag, so vita vit, al útlcndsk 
oljulcløg longu í 70-áru- 
num sluppu at gcra rann- 
sóknir har, mcn orsakað 
av tørvandi tckniskari vit- 
an at arbeiða í slíkum øki, 
eitl nú við at finna fram til 
egnaðar seismiskar ar- 
bciðshætlir, so Hngu fcl- 
øgini einki burtur úr og 
góvust - við lí úrsliti, at 
tað skuldu ganga næstan 
20 ár, til oljufcløg aftur 
fóru at vísa Grønlandi 
nakran áhuga, sigur 
Mortcn Sparrc Andcrscn 
og hcidur fram:

-íniynda vit okkum, at 
landsstýrið hevði givið 
loyvi til rannsóknir í Før- 
oyum fyri 5-10 ella 
kanska 15 árum síðani, so 
kundi hcnt, at vit cndaðu í 
som u v e it  sum

grønlcndingar: at cinki 
spurdist burtur úr orsakað 
av tørvandi gransking og 
tckniskari vitan, og at tað 
fóru at ganga mong mong 
ár, áðrcnn nakar fór at 
visa hcsum øki nakran 
sum helst áhuga altur.

M o rten  S p a r rc  
Anderscn sigur, at tað 
hcvur so ómctaliga nógv 
at siga, at tær ickmsku 
fortreytirnar eru í lagi, 
áðrenn  tey  stó ru  
oljufcløgini fara at gcra 
rannsóknir. Og scrliga lá 
talan cr um eilt ókcnt og 
torført øki sum Føroyar, tá 
hevur hctta lýdning. Tí 
mctir hann, al tað hcvur 
verið rætl av føroysku og 
donsku mynduglcikunum 
ikki fyrr cnn nú at laia upp 
fyri oljufcløgunum.

Tí í dag er eru tólini og 
arbeiðshæilimar, ið verða 
brúkt á m.a. tí seismiska 
økinum, so mikið bctri 
cnn fyri bert fáum árum 
síðani, al nú kunnu fel- 
øgini veruliga fáa nakað 
burtur úr.

liga avgerð, um lands- 
stýrið tekur hcsa nú ella 
um ikki so langa tíð. Hann 
vísir eisini á, at tað cru 
oljufcløg ella konsortiur, 
tvs. fleiri feløg, sum ar- 
bciða saman, ið hava á- 
huga fyri at koma í gongd.

-í u løtu tað verður laúð 
upp, so veit eg, at tað 
verður áhugi millum fleri 
av oljufcløgunum.

M o rten  S p a r re  
Andcrsen sigur víðari, at 
DGU og jarðfrøðissavnið 
arbeiða við cini ætlan um, 
hvussu víðari skal farast í 
spurninginum um bæði 
gransking og rannsóknir, 
og um hcsar ætlanir vísa 
scg at hava áhuga, skuldi 
einki verið til hindurs fyri, 
at tað blivu tey stóru 
oljufeløgini, sum sjálvi 
fíggjaðu og stílaðu fyri 
miðvísum rannsóknum og 
ikki Føroya landsstýri ella 
danski staturin.

Framleiðsla ettir 
á r 2000
Tað skulu øgiligar pen- 
ingaupphæddir til at fara 
undir slíkar rannsóknir. 
Morten Sparre Andersen 
metir, at oljuboring við 
Føroyar kann koma at 
kosta millum hálva og 
eina millard krónur um 
ikki nógv meira. Við 
teimum frægu úrslitunum 
vestan fyri Hetland og 
útlitinum al finna meiri 
olju í framtíðini er eingin 
ivi um, at oljufcløg eisini 
eru áhugað l'yri at gera 
rannsóknir á føroyskum 
øki.

Uppá fyrispuming hvat 
í praksis fer at henda, um 
landsstýrið tckur av um- 
sókn frá oljufcløgunum at 
gera rannsóknir sigur 
danski jarðfrøðingurin, at 
fcløgini helst fyrsl fara 
undir cin hóp av scismisk

um kanmngum rætl og 
slælt í allar endar og 
kantar. Helst fara 2 til 3 ár 
at ganga til hctta arbciði, 
frá tí at uppýsingamir cru 
innsavnaðir til teir eru 
liðugl tulkaðir. Síðani 
vcrða pcikað úl ávís øki 
við serligum áhuga.

Vcrður byrjað í morgin 
so ganga hclst í minsta 
lagi trý ár til vit síggja 
fyrsta boripallin á før- 
oyskum øki, og tað vcrður 
so neyvan fyrr enn aftaná 
ár 2000, at fyrsti bori- 
pallurin til vcruliga fram- 
lciðslu kcmur hcnda vegin 
hcldur Mortcn Sparre 
Andersen.

Hann ber ikki ótta fyri, 
at slíkar rannsóknir skulu 
hava óhepnar avleiðingar 
á føroyska samfelagið og 
sammetir við hesum 
royndirnar, sum bæði 
danir og norðmenn hava 
gjørt í sambandi við rann- 
sóknar av slíkum slag.

Oljan erhar, men hvar
Men hvat vísa so úrslilini 
av granskingini og kann- 
ingunum, sum eru gjørd! 
Er vissa fyri, at olja er í 
undirgrundini.

Morten Sparre Ander- 
sen: -Tí ivist eg ikki long- 
ur í. Eftir at hava arbeitt 
við hesum málum øll hesi 
seinastu árini eri eg vorðin 
sannførdur um, at olja er í 
føroysku undirgrundini. 
Men ein annar spumingur 
cr síðani: hvat er til av 
olju og hvar finst hon. 
Hetta sigur Mortcn Sparre 
Andcrscn scg ikki kunna 
svara uppá, og tíansheldur 
um talan cinaferð verður 
um vcruliga oljuvinnu á 
føroyskum øki.

-M cn taka  v it 
royndimar og úrslitini frá 
økinum cysturu mcgin 
Føroyar-Hcllandsrcnnuna,

Boringin í Lopra hevur havt slóran rídningfyri kanningarnar av undirgrundtni 
Mynd jan

Total í juni
Morten Sparrc Andersen 
vísir við hesum cisini til 
tær kanningarnar, sum 
enski parturin av Iranska 
oljufclagnum Total gjørdi 
við Føroyar í juni.

Total, sum skuldi gcra 
seismiskar kanningar hct- 
lcndsku megin Føroyar- 
Hctlandsrennuni, søku um 
loyvi at gcra nakað av 
kanningum á føroyskum 
øki cisini fyri at sleppa 
niður til tey djúpan 
basaldøgini. Hctta fingu 
teir loyvi til frá donsku 
m y n d u g le ik u m  og

har olja er funnin nógva 
staðni, og tá vit vita, at 
jarðfrøðisligi útviklingurin 
føroysku megin rcnnuna 
helst hevur vcrið tann 
sami, so haldi eg, at 
møgulcikar skuldu verið 
fyri at funnið olju eisini til 
vinnuligl brúk. Men lat 
meg undirstrika, at vit í 
dag ikki vita, um allar 
fortreytir fyri framleiðslu 
eru til stcðar.

M o rten  S p a r re  
Andersen leggur so eisini 
aftrat, at tað eru mong í 
oljuídnaðinum , sum 
halda, at tað veruliga er 
vert at leita eftir olju við 
Føroyar. Og so leingi 
tørvurin á olju í heiminum 
er so stómr og helst bara 
veksur, so er tað orsøk til 
at halda, at oljufeløgini 
vísa nýggjum økjum sum 
Føroyum ans.

Rætt at bíða til nú
-Men átli landsstýrið ikki 
fyri langari tíð síðani at 
givið oljufeløgunum al 
byrja rannsóknir við Før- 
oyar!

-Tað kunnu tað sjálv- 
andi vcra ymsar mciningar

ENCE INTERESTS _ |_______1 | |_______ j_______ f ______

Verður loyvi givið til úllendsk oljufeløg at gera rannsóknir í føroysku undrigrundini 
sftir olju, so kann koma uppá tala at býta økið út í sokallaðar kassar eins og gjørt er 
eystan fyri Føroyar-Hetlandsrennuna. Pílurin vísri okkum. hvar oljufelag hevur 
funnið eina risastóra oljukeldu.
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Amerikanska oljufelagið Amereda Hess hevur funnið eina 
stóra oljukeldu ikki so langt frá  miðlinjuni millum 
Føroyar o% Hetland.

endaliga úrslilið fyriliggur
føroysku, sum so afturfyri 
skulu fáa øll úrslit frá 
kanningunum.

M o rte n  S p a r re  
A ndersen sigur, at

um citt ar, mcn longu nu
bcr til at siga, at 
upplýsingartilfari cr av

besta slag og betri enn 
nakað annað, sum er gjørt 
hcr um lciðir.

Tað hevur ncvniliga

verið scra trupult at koma 
niður jýøgnurn basallløg-
ini í tcimum seismisku 
kanningunum, sum gjørd- 
ar eru frammanundan. 
Mcn sum sagl so eru so 
mong framstig gjørd í 
tcknrkkinum at gera 
scismiskar kanningar, m.a. 
U' so mangrr gransking- 
arstovnar arbciða við júst 
hcsum, at cin kann siga, 
at nú bcr veruliga til at 
fara undir eilt ítøkiligt 
arbciði.

Holið í Lopra
Mortcn Sparrc Andcrsen 
hcldur ikki vit eiga at 
gloyma ella minka um 
týdningm av lí arbciði, 
sum cr gjørt í Føroyum á 
hcsum øki. Við hcsum 
sipar hann m.a. til roynd- 
arboringina í Lopra. Úrs- 
litið av tí kannmgini var 
sera gott og týðandi bæði 
fyn vitanina um, hvat finst 
í undirgrunđini og hvussu 
seismiskar bylgjur bera 
scg at í basaltløgunum

Gass kom upp úr hol- 
ínum og eisini víslu 
royndirnar, at lívrunnið 
tilfar er í undirgrundini,
jú s t tað , sum er 
grundarlagið undir olju. 
Aftrat hcsum var ein 
geofon lorað niður í 
boriholið og vóru seis- 
miskar royndir gjørdar. 
Hetta tilfarið varð síðani 
kannað á lærda háskúlan- 
um í Bcrgcn og hjá norsk- 
um oljufclag.

M o r te n  S p a r r e  
A ndcrsen sigur, at 
boringin í Lopra hevur 
givið okkum nógvar 
áhugaverdar upplýsingar, 
sum nú í dag saman við 
cinum hópi av øðrum 
gran sk ingarúrsl i lum 
kunnu b rúkast sum 
grundarlag undir víðari 
granskingini og møguliga 
rannsóknunum  av 
undirgrundini við Føroyar.

Frálík hugskot
Og hervið eru vit komin 
til eiu vegamól í øllum

spuminginum um olju- og 
oljuvinnu við Føroyar.

-Higartil hava iands- 
stýrið og donsku orku- 
myndugleikarnir út frá 
einum politiskum sjón- 
armiði ikki viljað givið 
loyvi ul rannsóknir, men 
hetla hevur so ikki tamað 
granskingini. Mín persón- 
liga meting í dag er tann, 
at granskingin er komin so 
langt, og teknisku fortreyt- 
imar eru so mikið góðar, 
at ger landsstýrið av í 
morgin at lata upp fyri 
loyvum til útlcndsk olju- 
fcløg at gcra rannsóknir, 
so er hetta eitt frálíkt hug- 
skot sigur Morten Sparrc 
Andersen, sum ikki held- 
ur, at eitt slíkt loyvi fer at 
ncrva ella skaða samráð- 
ingamar millum Føroyar 
og Danmark um ognar- 
rættin til undirgrundina 
nakað.

-Oljan er har. Nú mugu 
rannsóknir til fyri at vita, 
um hon kann brúkast til 
vinnulig endamál.

jan

F E R Ð A Æ T L A N Broytingar til ferðaætlan i Dimmalætting 
leygardagin 5. sept. 1992

100: VESTURLEIÐIN
Tórshavn-Vestmanna-Vágar (Airport) LEIÐ100,30 og 300

LEIÐ100: □  av Bursatanga 640 8.50* 9.50* 13.10 15.10 [16.10] 17.20 19.05’) 22.00
frá Auto 6.45 8.53V 9.55T 13.15 15.15 [16.15] 17.25 1908 22.05
fráBil 6.50 9.00T 10.00V 13.20 15.20 [16.20] 17.30 19.10 22.10
úr Kollafjarðardali 7.15 9.20^ 10.20T 13.40 15.40 [16.40] 17.50 19.30 22 30
úr Kvivik 720' 9.25V 10.25 ▼ 13.45 15.45 [16.45] 17.55 19.35 22.35
i Vestmanna 740' 9.50T 10.50V 14.10 16.05 [17.00]* 18.20 2000 23.00

LEIÐ 30 » ÍSJ Sam av Vestmanna (6.00) (6.40) 7.50 8 40 1000* 11.00V 12.15 13.00 14.20 15.10 16.10 17.30 18.30 19.20 20.10 21.15A
Sam á Oyragjógv (615) (655) 805 855 10.15T 11.15T 12 30 13.15 14.35 15.25 16.25 17.45 18.45 19.35 20.25 21.30A

LEIÐ 300 Q  av Oyragjógv 805 10.15V 11.15T 14.40 16.25 18.45 20.251
úr Sandavági 815 10.25T 11.25V 14.55* 16.35 18.55* 2035
ur Miðvági 8.20 10.30T 11.30V 15.00 16.40 19.05 20.45
á flogvøllinum 8.30 @ 10.40» ® 1 1 4 0 T 15.05 16.50 19.15 20.55
i Sørvági 8.40 10.50T 11.50T 1510 17.00 19.20 21.05

LEIÐ300 0  Sørvágur-Bøur 15.15

[): Ikki leygardag og sunnudag ': Til Kvivikar, annars tá biðið verður um tað. Runt i Vestmanna 10 min. fyri Út á Bakka í Sandaváqi (tó ikki floqleiðin)
(): Mánadag-friggjadag ’) Leygardag og sunnudag verður farið kl. 20.00 ella, tá suðuroyarskipið er komið
▼ Bussurin ter um sundið við fer|um SAM t: Tilkalling

og annars vanliga, tá hann er i ftogleið A: Bert leygarkvøld - sunnukvøld

300: VESTURLEIÐIN
Vágar-Vestmanna-Tórshavn

LEIÐ300 O  Bøur-Sørvág 6.151 15.20
LEIÐ300 B  úrSørvági (5.45) 6.20 □ 9.40 rv t 1120T 14.00 15.50 17.10* 19.50av flogvøllinum (5.50) 6.25 □ 9.45 fca 12.00T 14.05 15.55 17.15* 19.55

i Miðvági (5.55) 6.30 □ 9.50 12.10T 14.15 16.05 17.20* 20.00
i Sandavági (6.00) 6.35 □* 9.55 12.1541 14.20 16.10 17.25* 20.05
á Oyragjógv (6.15) 6.50 □ 10.10 12 30^ 14.35 16.25 17.40* 20.20

LEIÐ 30 @] SAM av Oyragjógv (6.20) (7.00) 8.10 9.00 10.20 1120 12.35T 13.20 14.40 15.30 16.30 17.50* 18.50 19 40 20.30SAM á Vestmanna (6.35) (7.20) 8.25 9.15 10.40 11.35 12.50V 13.35 14.55 15.45 1645 18.05* 19.05 19.55 20.45
LEIÐ100 B  ur Vestmanna [6.45]* [7.20] 7.50 10.40* 12.55V 15.00* [16.10] 17.00 18.05* 20.45úr Kvívfk [7.00]* [7.351 8.05 10.55* 13.10T 15.15* [16.25] 17.15 18.20* 21.00úr Kollafjarðardali [7.05] [7.40] 8.10 11.00 13.15T 15.20 [16.30] 17.20 18.25* 21.05iTórshavn [7.45] [8.20] 8.50 11.40 13.55V 16.00 [17.10] 18 00 19.05* 21.45

[ ]: Ikki leygardag og sunnudag *: Til Kvfvíkar, annars tá biðið verður um tað. Runt í
() Mánadag-friggjadag Vestmanna 10 min. fyri. Lft á Bakka í Sandavági (tó ikki flogleiðin)
▼ Bussunn fer um sundlð við ferjuni SAM t  Tilkalling

og annars vanliga, tá hann er i flogleið □: Leygardag og sunnudag úr Sørvági 6.40 og Sam av Vestmanna 7.00

samferðslustovan ?r,s:4srs,-5T;̂ ,viv,0T6rshavn


