
FØROYSKUR OLJU’  
SERFRØÐÍNGUR:

Spælið ikki 
hasard við 
undirgrund
Lesið á síðunum 9, lOoglí 
samrøðu uið Sverre Dam 
Joensen, id er niðri í Bahrain

Breid semja er um, at ein um fevnandi sanering má 
gjøgnumførast -  ikki fyrr ella seinni, men her og nú!
Joh an  K. Joensen: -  Sanering hevur stóran skund, 
tí annars er vandi fyri, at alt stedgar upp
B irg ir  D an ielsen : -  Verdur alt vinnulív lagt undir  
eitt felag, fly tir tað okkum aftur í monopoltídina
M a rita  P etersen: -  Taó ber illa til at blanda seg uppí, 
hvussu kreditorarnir vilja sanera okkara skuld

33

Aftur
summar
Nýlemht á summarmála, 
dagin vit eisini síggja 
likkuna og lundan koma
Spógvi, lógv, 
stelkur og onkur 
annar summar- 
gestur á flogi vóru 
sceddir longu i  
dimbuldagavikuni 
og dagarnar kom• 
andi -  lika til halv- 
arðsøku, við tem- 
uni sum tí seinasta 
-  verður heimur 
okkara alt betri 
mannaður við hes- 
um vcelsignaðu

veingjaðu verum, 
sum farna vetur so 
inniliga hava tráað 
eftir at síggja okk- 
ara kara oyggja- 
land aftur.

Hinvegin flyta tí- 
an verri ov mong 
tvibeint av land- 
inum -  neyvan so 
fegin ella vónrík,

sum fuglurin — 
men løgið skal tað 
vera, um hesir

trúgvu summar- 
gestir ikki aftur 
i  ár megna at

stimbra tey eftir- 
verandi til enn 
einaferð at koma

igjøgnum tað, sum 
kemur eftir h vørt 
summar.
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Sverre Dan Joensen skrivar úr oliulandinum fíahrain:

Týdningarmikið 
ikast til oljutjak

r

Svtrre Dan Jornsen vil fegin tuuu a: Jcr> kunnu
faa nvtcu a\. IX jr a  rovndum unum  . óunnnum  t 
Miflry uri og bruka i<zr u l  ai /<>rfla f \ ' i  at xera tev ■ mu 
misttk aflrir hava y f i r t , ><,’ •ÍOtfl i Jvrum J.>mum fvri

TíOindablaðiO Sosialurin 
hevur fingiO sendanđi eina 
ræiuliga áhugaverda grein 
frá Sverra Dan Joensen, 
sum arbeiOir í oljuvinum í 
Bahrain. Greinin náddi 
líanveni ikki í blaOiO fyri 
páskir.

Sosiaiurin fer tí at 
prenta hana í komandi 
bløOum og byrja vit í dag. 
FrágreiOingin hjá Sverre 
Dan Joensen er eitt íkast 
til orOaskifuO ella mangl- 
andi orOaskiftiO um cina 
møguliga komandi olju 
vinnu í Føroyum. Fictla 
má sigast at vera fyrsta av 
sínum slag, og lí er hon 
kærkomin - líka mikiO 
antin vit eru samdir viO 
hann elia ikki.

FrágreiOingin er í ein 
slóran mun viOmerkmgar 
til samrøOur, sum Sosial- 
unn hevur havt viO fólk í 
lilknýti til oljuvinnu og 
undirgrundarspummgin 
sum heild Scrstakliga er 
talan um viómerkmgar til 
úttalilsini hjá Stefan Hult-

bcrg, oljusefrøOingi i Sos 
talinum hesar seinastu 
mánaOirnar

Men taO, sum kanska 
serliga hevur fingiO Svcna 
Dan Joensen, at tríva í 
pennin cr avgerOin hjá BP 
at almannakunngcra upp- 
dagingina av eini stórari 
oljukcldu viO føroyska 
markiO.

18 ára royndir 
i oljuvinnu
í sknvi sínum ul føroysku 
fjølmiOlamar sigur Sverre 
Dan Jocnsen annars, at 
sum "hálvføroy ingur’’ 
sonur Niclas Johanncs 
Joensen, kaptcvm úr Hørg 
í Sumba, sum gekk burtur 
undir krígnum í 1943, og 
bróOursonur Poul F. 
Jocnscn - at taO er hansara 
skylda at lata føroyingum 
lul í sínum royndum innan 
oljuvinnu í MiOcysui hesi 
scinastu 18 árini.

Hann vónar, at royndir 
hansara kunnu vcra ein 
partur av tí grundarlagn-

um, sum føroyingar nu 
skulu til at taka avgcróir 
út frá í sambandi viO 
nýtslu av møguligum 
rácvnum í undirgrundini

Svcrre Dan Jocnsen ar 
beiOir sum ’consiruciions 
managcr" hjáeini fyntøku 
í Bahrain, sum arbeiOir 
innan oljuvinnu, scrliga i 
sambandi viO gresvtur, 
bygging ol

Hann er útbúgvin 
vcrkfrøOingur og mcrko- 
nomur og vcrOur hann 
brúktur sum ráOgevi hjá 
m cnningarstovuni i 
Bahrain.

Utlanveltaður
Sverrc Dan Joensen sigur. 
at hann ikki bcinleiOis er 
bundin av peningaligum 
áhugamálum í sambandt 
viO oljubonng og viO taO 
at hann býr hcilar 8(XX) 
kilomctrar úr Føroyum og 
li hcldur ikki hevur figgj- 
arlig áhugamál her. so 
mctir hann scg sum 100% 
ultanveltaOan. lá hann sig-

ur hugsan sina um olju 
vinnu í Føroyum

Hann visir á. at nctlup 
stóra tjarsiøOa hansara. 
gcr, at hann kann úllala 
scg friu. at siga júst laO. 
sum hann hcldur vcra 
sannlcikin og uttan at taka 
hædd fyri um hann sloytir 
antin hcnda ella handa 
partin.

-Eg ynski bcrt. at før 
oyingar skulu fáa nytiu av 
minum royndum upp á 
gott og ilt - soleiOis at tit 
ikki gera somu mistøk. 
sum aOrir longu hava gjivrt 
og goldiO fyn - oftast alt 
ov dýn.

Føroylnqar kunnu 
taxa tii Bahrain
Sverre Dan Jocnsen sigur 
at enda i brævinum. at øll. 
sum vnskja taO, kunnu 
seta scg í samband viO seg 
á fax nr. (0973) 262323, 
har hann so kann svara 
møguligum spurnmgum 
um olju og oljuvinnu

Hann sigur annars, at 
æilanin viO hcsi trágreiO- 
ing sim cr at royna at fáa 
orOaskifuO um ' gransk- 
ingina og troytamna av 
tøroysku undirgrundim á 
citt realistiskt støOi. tá 
talan er um tøkni, tiOar 
karm og taO búskaparliga 

Haraflat at slcppa undan 
tí skeivu uppfatan. at

tmytan av rávevnum i før 
oysku undirgrundini cr cin 
bjarging fyri buskaparligu 
by gnaOarkrcppuna i Før
oyum

jan

Martin Heinesen, jarðfrøðingur og limur í oljubygnaðarnevndini:

Eitt seriøst innlegg
-Eg meíi hasa frágreiðingina hjá Sverre Dan Joensen at vera 
eitt seriøst innlegg í orðaskiftið um eina møguliga komandi 
oljuvinnu.
Hetta sigur Martin Heine- 
sen, jarOfrøOingur og lim- 
ur í oljubygnaOamevndim 
Uppá fyrispurning um 
hann tekur undir viO mO- 
urstøOuni hjá Sverra Dan 
Joensen um m.a. at vit 
eiga cinki at fyntaka okk- 
um fyrr enn spumingurin 
um markiO viO England er 
avgreiddur sigur Marun 
Heinesen, at taO er ikki 
rætt av sær at gera viO- 
mcrkingar lil slíkt annaO 
enn hana, at hetta er ein 
ærlig og senøs meimng. 
sum verOur undirbygd í 
greinim. Men taO kunnu 
so sjálvandi vera aOrar 
meinmgar um hctta sama.

Martin Heinesen er ein 
av leimum, sum er vifl til 
at rágeva og viOgera 
nógvar av spumingunum, 
iO viOvíkja undirgrundini

og møguligari oljuvinnu. 
Hann vitjaOi m.a. umborO 
á seismiska skipinum, iO 
vitjaOi Havnina herfyri og 
helt hetta vera eina sera 
áhugaverda vitjan.

Men ber Martin Hcine- 
scn ikki ótta fyri, at hcnda 
vitjanin og annars allir teir 
oljuserfrøOingar, sum vitja 
hcnda vegin, kunnu 
órógva og skunda ov nógv 
undir ta annars nátúrligu 
gongd, sum alt hetta stóra 
máliO cigur at fáa í Før- 
oyum!

-Eg haldi tafl cr í lagi, at 
vit fáa vitan og upplýs- 
ingar um, hvussu arbcitl 
vcrOur eítt nú umborO á 
cinum scismiskum skipi.

viija teir, sum eiga hesi 
skip, koma henda vcgin at 
vísa okkum, hvussu tcir

arbeifla og hvørja útgerO 
teir arbeiOa viO, og teir 
sjálvir nnda kostnaflin av 
hesum. so kunnu vit bara 
siga tøkk fyn taO.

Martin Heinesen sigur 
annars, at spumingurm 
um scismiskar kanmngar 
skulu ( gongd longu í 
surnmar er politiskur 
meira enn ein fakligur 
spumingur.

OljubygnaOamevndin 
arbciflir viO eini frágreiO- 
ing til landsstýrifl, sum 
verOur liOug í juni TaO 
verflur so upp til lands 
stýrifl at taka eina avgcrfl

í frágrciOingim vcrOa so 
uppskot um, hvussu farast 
skal fram og hvat skal 
gcrast. Um so landsstýriO 
ynskir. at hetta arbeiOi 
skal fáast frá hondim sum 
skjótast fyri harviO at

kunna byrja seismiskar 
kanningar longu í ár cr 
tcirra avgerO sigur Martin 
Heinescn

Nevndin skal hava tund 
aftur í næstu viku. Hann 
verOur í Keypmannahavn 

jan
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Foroxskur oliuserfro^in^ur í Bahrain vifl góihim rát)um:

Spælið ikki 
hazard við 
undirgrund
/ oljuídnaðinwn galda eingi bróðurlig vina- 
bond. Har er alt ísakøld forrætning. Har verða 
allar snildir brúktar. Tí eiga føroyingar ikki 
leypa á leistum fyri íitlendskum feløgum, sum 
bjóða sær at gera seismiskar kanningar ókeypis.

Um landsstýrið kortini ger tað, so er tað 
einki minni enn at spæla hazard við arvinum hjá

olie. d.v.s oiieindlægteme 
gav Bahrain mulighed for 
en hojere levcsiandard. men 
ikke mulighed for store 
hensæltelser til senere gen 
erationers fortsatte opret 
holdelse. af den hojere leve-

komandi ættarliðum av førovingum sigur Sverre *,andard. nir oi.eevent>ret
J  • °  °  var slut.

Og det er den situation 
nationen stár i nu. og forso- 
ger at overv inde

Dan Joensen, verkfrøðingur hjá oljufyritøku í 
Bahrain m.a. í grein síni, sum vit í dag prenta 1. 
part av.

(Mieudvinding i 
alminddighed

1. Mulighed for stor 
gevinst eller stort tah
Jeg blcv meget glad. da jeg i 
decemher erfarede. at far 
nngeme havdc opnáct tuld 
hestemmclsesrei over den 
farrvvske undererund hvil- 
kct pá lang sigt kan give 
multghed for. »at Fxroeme 
kan fá store ekstra indtxg 
ter. hvis de er hefdige, al fin 
de olie. i sá store marngdcr. 
at de kan udnyttes kommer 
eiell og det lykkedcs at fá 
en god olie koneessions at 
tale med det konsortie. man 
vxlger nl at udvmde olie 
og gaslorekomsteme F.ller 
olie eventyret kan ende 
med et nyt nulliard under 
skud. hvis sagen ikke grihes 
professtonell an. og ivarrk 
sxttes udcn en langtids stra 
tegi. men udtores ved tilfxl 
dige »hovsa losninger-. 
hvorved det lykkes smarte 
-olie cowboys- gennem 
troskyldige txrøske mel- 
lemmxnd al udnyttc fx- 
nngemcs ukendskab til oli 
eudv mding til egen lordcl. 
pá den fxroske nations be 
kostmng

II. Min baggrund: 
»halv-færing«, 18árs 
erfaring, lOO'r uvildig
Soiit »halv-fxring« - son af 
kaptajn Niclas Johannes Jo- 
ensen. Horg, Sumba. der

krigsforliste i 1^43 og bror 
son af Poul F Joensen sy- 
nes jeg. det er min pligt. at 
delagtiggore txnngerne 1 
mine erfaringer inden for 
udforskmngen og udvindin 
gen af olie i Mellemosten 
gennem de sidste 18 ár

Sáledes. at disse erfarin 
ger har mulighed for at vxre 
en del af beslutningsgrund 
laget for de fxnnger. som 
skal tage de meget betyd- 
ningsfuldc beslutninger i 
forbindelse med udnyttel 
sen af den fxroske under 
grund

Jeg er »Constructionma 
nager« i et lokalt bahrainsk 
timia med over 100 store 
entreprenormaskiaer. der 
arbejder tnden for jordtlyt- 
ning. vejbygning. samt 
dxmningsbyggen og bore 
plallorme for landbascrede 
»dnlling-ngs«. i det lille 
olie sheikdomme Bahrain i 
Mellemosten

Min kombinerede uddan 
nelse som ingenior og mer- 
konom i forbindelse med et 
alsidigt erfanngsgrundlag. 
har bevtrket, at jeg i praksis 
virker som uofficiel rádgi- 
ver til Udviklingsmimsten- 
et í Bahrain

Herved har jeg opnáet et 
indgáende kendskab til me- 
kanismeme inden for oli- 
eudforsknmg og andre ud 
viklings projekter

f>a jeg ikke direkte er 
ínvolveret i olieudvmding. 
og - da jeg bor 8000 kilo- 
meter fra Fxroerne. da jeg 
ikke har nogen okonomiske 
ínteresser pá Fxroerne. el-

ler i ni>get andet tirma inden 
for oliesektoren. betragter 
jeg mig selv som 100*2 uvil- 
dig med hensyn til udnyttel 
sen af Fxroernes under 
grund

Til gengxld gor den store 
afstand. at jeg kan udtale 
mig frit - sige hvad jeg me- 
ner er sandheden uden at 
skulle tage hensyn til om jeg 
stoder den ene eller anden 
part.

Jeg onsker blol at fxrin- 
gerne skal have mulighed 
for at benytte sig af mine 
erfaringer pd godt og ondt 

inden for dette felt. sá fx 
ringerne ikke behover at 
begá de samme fejltagelser. 
sont andre alterede har gjort 
og belalt for oftest alt for 
dyrt.

Derfor stár det alle fnt for 
gratis at benytfe sig af de 
nedenfor beskrevne erfann- 
ger fđet omfang de'skonrrei 
det formálstjenligt

111. Olieudvindingen 
i Bahrain
Gennem de sidste 60 ár har 
Bahrain udvundet og rafft- 
neret landets olie, hvilket 
har bevirket, at landets oko- 
nomi nxsten udelukkende 
har vxret baseret pá ind- 
txgteme fra olien

Nu er olien fra de gamle 
oliefeltsr i Bahrain imidler 
tid nxsten udtomt.

Desvxrre blev det meste 
af landets olie ngdomme 
udnyttet í kolonitiden, hvor 
leverandorlandet kun blev 
betalt meget lidt pr tønde

IV. Bahrain har 
forgæves søgt efter nye 
olieforekomster
Derfor har man igennem al- 
le de 18 ár, jeg har vxret i 
Bahrain. forsogt at fmde 
nye oliefelter Báde pá 
lanđ og i havet; men disse 
18 árs eftersogning af nye 
oliefelter har vxret forgx 
ves, selv om man har gjort 
mange forsøg. der har kos- 
tet de implicerede parter 
masser af millioner

Penge. der er brugt uden 
en enestc krone i indtxgt 
selv om alle boringeme har 
vxret baseret pá positive 
seismograftske opmálinger. 
udført af meget professio- 
nelle olie-udforskningsfir- 
maer

Dette viser blot hvor 
svxn og usikkert, det kan 
vxre at finde nye olie-fore 
komster, selv om man pá 
Bahrain har masser af akti 
ve gas-oliekilder ca. 25 km 
fra en af de nye boringer 

Yderligere ligger Saudi 
Arabiens enorme olie- og 
gasforekomster kun 30 km 
vest for Bahrain og

Qatars Northfield 
verdens tredie største gas- 
felt grxnser op til Bah 
rains søtemtone mod 
nord-øst

V. Vanskeligheder ved 
ai Tinde olie pa 
Færeerne
Hvor meget mere usikken 
má det derfor ikke vxre in 
den for det fxrøske omráde. 
at lokalisere (garantere) oli-

eforekomstcr
1 Nár man endnu ikke pá 

noget stcd har fundet 
spor af olie og kun fun 
det smá mxngder af gas 
ved Lopra

2 Nár det nxmieste olie- 
fund bekendtgiort 
gennem Associated 
Press 4 marts 1993 (ko 
pi vedlagt) er BP’s nye 
oliefelt 170 kilometer 
syd-vest for Shetlands- 
øeme nord for den skot- 
ske kyst, med et forven 
tet olieindhold pá en 
kvart til en halv miliiard 
tønder olie.
Et meget stort fund. men 
meget langt vxk fra 
Fxrøeme

1 et interview den 10 marts 
1993 t dagbladet »Sosialu- 
rtn« omtaler chefgeolog 
Stefan Hultberg. GDU. 
(DOG) et stort BP-oliefund. 
der er gjort mellem Shet- 
land og Fxrøeme - i Shet- 
lanđs renđen 14 sømil 
fca. 22 km) fra den nuvx- 
rende skillelinie mellem 
den britiske og Fxrøemes 
undergrund

VI. lngen garanti for
succes
Det eneste, der er 100*T sik- 
kert i forbindelse med jag- 
ten pá olie er, at der skal 
foretages »enorme« inve- 
stennger mden udvindingen 
kan begynde. og ingen kan 
pá forhánd i det fxrøske 
omráde »garantere«
I At der vil findes olie, i 

det hele taget'
2. At olien vil vxre tilstede 

i sá store mxngder, at 
det er teknisk muligt at 
udvtnde den.

3 At prisen for oliepro- 
dukter. baseret pá fxr 
øsk ráolie vil vxre kon- 
kurrencedygtig med im 
porteret olie.

4 Om del kan betale sig at 
rafftnere olien pá Fxr- 
øerne

Kun een ling er sikkert, og 
det er, at det nuvxrende

fxrøske omráde t Shet- 
lands-renden hvor der er 
ca 99*2 chance for at linde 
store olicmxngder. Iigger i 
el omráde. som hngland 
tortsat gør krav pá

Dette V unne se ud som et 
•>pudsigi« sammentrxf

VII. Tilbud om 
»gratis« seismiske 
undersøgelser
Det er almindeligt kendt. at 
alle olte efterforsknmgs bo- 
nnger er baseret pá omfat 
tende systematiske seismi 
ske undersøgelser af det pá- 
gxldende omráde

Det má derfor for »den 
almindelige fxnng« virke 
som en »generøst udstrakt 
hánd« nár blandt andet et 
norsk selskab tilbyder »gra 
tis« at udføre seismiske un 
dersøgelser af det fxrøske 
undergrundsomráde. og 
yderligere tilbyder at lade 
Fxrøeme nye godt af dette 
firmas erfannger inden for 
olieudvmdtng

Ja man har allerede ind- 
gáel et samarbejde med et 
fxrøsk firma

Senere har flere andre fir- 
maer anmodet om tilladelse 
til ligeledes »gratis« at ud- 
føre sádanne seismiske má- 
linger

IX. »Gratis hjælp« 
eller
»industrispionage«!!
I olieindustrien er der ingen 
broderlige venskabsbánd - 
det er iskold forretnmg - 
hvor alle kneb gælder.

Ønsket om at udføre seis- 
miske undersøgelser inden 
for det fxrøske omráđe er 
udelukkende baseret pá fir- 
maemes egne ønsker om, at 
komme i besiddelse af disse 
meget vigtige seismíske op- 
lysninger. sá de pá forbind 
selv kan vurdere chanceme 
for at finde olie i omrádet. 
sáledes at deres firma har en 
meget stor fordel, nár fxrin-
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gernc senerc forstfger at uđ 
hvđe olieudforskningskon- 
cessioncme i licitation 

F.llcr cndnu varrTe for 
Frrocme firmacrnes
utuldstrndtgc seismiske
málingcr viscr máske. in 
koirekt at det frroske 
omrádc tilsyneladendr ikke 
cr vrrd at hyde pá

X. Akcepf af »gratis
scismiske 
undcrsøgelser* er
farlig
Hvis landsstyret eller en- 
kelt pcrsoner herat pá nu 
vrrendc tidspunkt givcr sá- 
danne firmaer tilladelse til 
seismiske undersøgelscr in- 
den for det frroske under 
grundsomráde. er der í h 
til min opfattelse tale om 
»Ha/ard spiU med de 
kommende generationers 
•fxdrene ars- Ft unodven 
digt ha/ard-spil, hvor en 
eventuel gevinst for Frr- 
øeme er meget lille eller lig 
nul, idct de modtagne op 
lysmnger ferst pá ct mcget 
senere tidspunkt kan benyt- 
tes af frnngcme

Tíl gengrId har »de ud® 
vcnde firmaer« alle gode 
kort pá hánden. til selv at 
udnytte disse eplysntftger, 
fordi de har íuldt overhlik 
over situationen. eller de 
kan videresrlge dem til an- 
dre interesserede firmaer, 
som f.eks. BP og andre store 
olietirmaer

hn sádan tilladelse hor 
kun gives, hvis den er en del 
af »en jundisk forpligtende 
aftale« om at gennemføre 
disse undersogelser »helt 
ulhunds- d.v.s indtil man 
har
l Lokaliseret »alle« po- 

tentielle muhgheder for 
oliefund inden for >heie 
omrftdet«, inklusiv 
land omrádet eller 

2. Konstateret at der 
med det ídag til rádig 
hed vrrende tekmske 
udstyr . ikke er nogen 
mulighed for at udpege 
steder, hvor der er en n- 
melig chance for at fin- 
de olie.

D v.s. »Det grads ulbud« 
bliver i det mindste omsat til 
et »klart beslutningsgrund
la g -

Pá denne máde kommer 
man »et fuldt skndt vide- 
re«, d v.s.
1 Man -fastslár de poten- 

tielle muligheder- for 
prøvebonnger eller man 
fastslár,

2. At der »ikke« pádette 
tidspunkt er mulighed 
for at lokalisere olie. 

Dette stár i skarp modsrt- 
ning til oliebonngen ved 
Lopra. hvor man anvendte 
et stort belob pá en boring, 
der ikke gav noget defimtivt 
resultat.

En fejlinvestenng. der 
vist nok vxsentlig skyldtes, 
at beslutmngstageme íkke 
havde tilstrækkelig kvalifi- 
ceret professionel rádgiv- 
ning
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Kilag III

XI. Hvis det gar galt, 
má færingerne hetale 
regningen
Hvisde forste seismiske un- 
dersogeKer viser. at under- 
grunden er fuld af olie er 
der ikke noget problem 
(som Shetlands-renden)

Men hvis dette ikke skul- 
le vacre tilfzldet, og det 
kommer lil en uemghed 
med udøveren. viser det sig 
meget ofte, at aftalens 
•uskyldige ordlyd«. netop 
tager højde for den págæl 
dende situation. sá alle 
ulempeme má bacres og be- 
ulcs af faeringeme

Dette forhold er ingen 
tilfzldighed. fordi det seis 
miske firma ved af erfanng. 
hvilke komplikationer, der 
kan opstá. og hvor dyre de 
kan blive

Del var sá vidt jeg ved 
netop tilfaeldet med amen 
kanemes olieudforskmng 
pá Nova Scotia

XII. Syslematisk or 
professionel udvinding 
er nodvendig
For at undgá dyre »hovsa 
løsnmger- og fejltagelser. 
bør ingen foretage sig noget 
i forbindelse med under 
grunden, inden landsstyret 
har fasilagt en langtids 
strategi for den fremlidige 
udforskning og udnyttelse 
af den fzrøske undergrund

Det ville vaere utrolig 
»negativt og psykologisk 
nedbrydende- hvis facnn 
geme udhød »olie-konces 
sioneme- páen sádan máde 
og pá et sádant tidspunkt. at 
ingen af de store olie-ud- 
forskmngs firmacr ville 
•afgive tilbud«

Hvilket var tilfzldct. da 
grønlzndeme bad om til 
bud pá udforsknmgen af 
undergrunden pá østsidcn 
af Grønland

Man bør her tznke pá. at 
ndeme er sádanne, at en

stw fzdrene arv giver ikke 
alene mulighed lor enomic 
mdlzgter. men ogsá mulig 
hed for at ophygge en 
enorni gzld

XV. Nyt opdateret 
kort over Færøernes 
underj'rund
Hvis et sádant kon fmdes. 
burde det nu opdateres med 
angivelsc al BP's nye olic 
fund Dette skullc vzre helt 
lcgalt nu BPofficieh har be 
kendtgjort eksistenscn af 
det enorme oliefund Konet 
skal blot tydeligt angive. at 
den angivne grznselmie ik 
kc er accepterct af F.ngland 

Et sádant kort skulle ogsá 
antøre afstandc til de for 
skellige slørrc havne, fyr 
táme og andre landken 
dingsmzrker

Fndvidere burde afstan 
dene mellcm de forskellige 
havne og flyvepladser angi 
ves.

Ligeledcs hurde kortet 
angive de omtrentlige hav 
dybder. da havdybden har 
en alt afgørende indurk 
nmg pá størrelsen at de nød- 
vendige investennger og 
produktionsomkostmnger 
samt tekniske muitgheder 

Et sádant kort burde vzre 
et obligatonsk dokument. 
ved en hver kvaliflceret dts- 
kussion om Fzrøemes un 
dergrund, sá medlemmer af 
lagting. landsstvre. politike 
re. tekmkere og den almin 
delige fznng nøjagtigt kan 
se. hvad hele diskussionen 
drejer sig om

Hviset sádant dansk fzr- 
øsk kort ikke tindes pá nu- 
v zrende lidspunkt. bør det 
hurtigst muligt fremstillcs. 
da grznsespørgsmálet dre 
jer sig om masser af milliar- 
der kroner

Som bilag 111 er vedlagt 
en mcget grov skitsc. der vi 
ser den engelske opfattelse 
af den bntisk-fzrøske 
grznse-problcmalik Dcn

viser klart de uhyggclige 
pcrspcktivcr Hvis englzn 
derne tlr dcrcs viljc. sá skal 
grznsen gá 25 '<> km Ira 
Sudcrø Samtidig givcr den 
formodning om langvangc 
og vanskclige tortiandlin 
gcr. hvor I ziøcrnc vil tá 
brug tor al mulig diploma 
tisk og international op 
bakning samt nødvcndig 
hcd af at konsultcrc dcn hø 
jestc ekspcrtise i intcmatio 
nal undergrunds og grzn 
sespørgsinál

(ivenstáende konstatc 
nng af tilstedcvzrclsen af et 
sá enormt olicfelt i et 48 
meter tykl olieførenđc 
sandlag. sá tzt pá Fzrøeme 
gør sandsynligheden for at 
findc olic inden lor det tzr 
øskc omrádc cndnu størTr 
(en rcalitet i

Derfor cr spørgsmálet 
om fastholdelsc af den nu 
vzrcndc tzrøskc grznseli 
nie det alt afgørcnde 
spørgsmál i torbindelse 
mcd Fzrøcmes unđcr 
grund

Indcn dcttc spørgsmál cr 
cndcligt algjort, ligger dc 
fleste ting i forbmdelse mcd
Fzrøernes undergrund stil 
le hvilket naturligvis er 
kedeligt

Hv is afklanngen af grzn 
sespørgsmálet torccres 
frem sálcdes at det dan 
skc Izrøske forhandlings 
team har opbyggct dcn i u v I 
vendige eksperticc, og før 
det er sikre pá. at kunnc tá 
ret vil det resultere t. at 
englzndcrne vinder grzn 
sestriden med deiat tab af 
mangc milliardcr tor tzrin 
geme et tab der aldrtg er 
siattcs

Dct var nzsten det sant 
mc. som var tiltzldet da 
nordmzndene vandt dcn 
dansk norske grznsestnd 
om nordsøolicn

I grznsespørgsmálet er 
det eneste der betvder noget 
derfor At fá medhold. uan 
set hvor mange ár dcr enđ 
gár

dcrc. at dct cndnu torcliggci 
ct stort udtorsknuigs arbcj 
dc mđcn nun kan tastslá 
siørrclsen at olie torckom 
stcn » BP omrádeme imá 
\kc en billion torulci olic 

Prcvscmcddclclscn oply 
scr yderligcrc at HP Shcll 
konsortict pá 50 50*1 bj 
ms hjr táct tillađelsc til at 
udtorskc tlcic oltc konscs 
sions parccllct. sálcdcs ai 
đct sjmlcdc omrádc bliver 
sá ,toft jt dct kjn udt*MC' 
et ue dimcnvionjlt >eisino 
grjtivk Mífvcy Iil bcstcm 
melse jt jordijgcnc «>g den 
optimalc placcnng at yđci 
ligcrc prøvcbonngcr

Det cr i dcnnc torbindcl 
sc. at HP s adgang til «>gsá at 
udtørc seismografiske má 
hngcr i Jcl tzfv'skc omrádc 
kan vzrc at ovei>>rdcnthg 
stor bctydmng tor BP men 
ikkc !«>r Fzrøernc. dct stl 
tllLnlc HP. at -kiggcombjg 
inurcn- . sá BP kan tá kend 
skah til dc gcologiske fof 
hold udentor Jeres eget om 
ráde

Hersed blivcr «Je, i stand 
til at baserc deres hcrcgnm 
ger pá -tacts-. og derscd 
undgá at brugc den merc 
•tvivlsomme eksierpola 
tions mctodc-

Spørgsmllet er. om Fzr 
øerncs krav pá undergrun 
dcn indtil fiskcngrznsen 
har opsxttcnde virknmg for 
englzndemes ret til at forc 
tagc olicudforskmngs tor 
søg i omrádct

Man kunne evt hcnvive 
til at sprxngnmgcrnc i for 
bindelsc med de veisnnskc 
undersøgelscr var til skadc 
for tiskenc i det tzrøskc fi 
skenomrádc

XVI. BP olie-feltet 
kræ>er yderlijjere 
intensiv udforskning
John Brown oplyser endvi

X\ II. Alle er villige til 
at udføre gratLs 
seismiske
undersøytTser i den 
færøske del af 
Shetlandsrenden
F.fter BP s bekcndtgørelse 
om et sá stort olictund sá tzt 
pá dct fzrøske omráde. vil 
det overhovedel ikke vzrc 
noget problem at fá et firma 
ul gruos at udtørc sctsmiskr 
undersøgelser af dcn fzrø

í . # » m  □ « i l  u r r ø i *  •  ði 
í m i m  l i  r # c o  < « r i M  

n ; i k « n  M r r t á * .  
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I *  ð f t f r a t a a  t h f  l i a c i  » 1 11»
•  i  Dvilch « b * l i  Orov f t  
U«1 •••«. tW u. K. I«.«rni
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« « r i r ø r *  %• t t t i r n  ««

M i f j  * I r o . n .  M i f .  
«n  I f i  i f U r a t i  « h t l f  
I h a  r M « i n t n |  ? •»

« « « r « M  1 M
i t h «  « r « ( M*M •••

C2STI1

ske del al -Shetlandsrcn 
den«. tordi .h jiu tm c  lut at
tindc olie er sá storc

Jeg er belt sikker pá. at
HP gratis vilic udtørr dissc 
undersøgclser soni cn kom 
plinientcrcnde og mtcgrcret 
Jcl at dercs trc dimensnwia 
lc scisimskc \urscs. moi 
pelthcn tordt udgittrme tii 
ct seismisk \urscv mangc 
gange er sparct bl a tordt 
det vil szttc HP i staiiJ til at 
bercgne piaeeringcn at 
yderligcre prøvcNxingcr 

opiimalt i t«>rhold lil 
«Jen totalc oliet««rck>>nist og 
ikkc kun maksimalt i t«V 
hold til Jcn bntiskc Jcl al 
olictorckonisten

XVIII. F r det ifær- 
inutT iu s intrrrsM pa 
nuvært-nde tidspunkt 

at finđc storr «»lif- 
forekonistfr i dcn fær- 
ttskf dfl af Shftlands- 
rfiidfn? Ilsis ntan alli 
j{rvrl skal afsta dcn 
BP cr incgct stztkt rntcrcs 
scrct i cn hurtig cst paiattel 
olte udlolsklling udvin 
ding i bcggc omiáder

Mcn dct jlt atgørehdc 
spøfgsmál cr tmidlcrtid Fr 
dct i tzrmgcmcs intcrcsse 
al tá tastsláet størrelsen og 
beliggenhedcn at cst tzrø 
\ke olietorekoaister tør 
grznsen mcllcm dcn bntisk 
og den dansk tzrøske un 
dcrgrund cr mtcrnaiionalt 
lastlagt og ancrkendt

Dettc er et pnn«. ipiclt 
spørgsrnál. sorti iandsstyret 
má lagc strlhng til hcr««g nu 
da alt scdrørcndc undcr 
grundcn atLzngcr at «lcttc 
svar

Det kan ikkc udskydcs 
Izngcrc. hsilkct ogsá klart 
trcmgár at Stefan 
Hulthcrg s udtalelscr i inter 
vicvsct dcn 10 marts

Allc dcr i øjebhkket pá 
den enc ellcr andcn rnáde 
gratis anscndcr rcsvourcer 
pá at trcmkommc mcd -po 
sitise torslag til udnyttclsen 
at dcn tzrøskc under 
grund- . har et moralsk kras 
pá. at landsstyret i løbet at 
meget kort tid klart besva 
rcr spørgsmálene
1 Onskcr landssty rct oll 

eudforskningen <seismi 
ske undersøgclscr i 
Shctlandsrenđcn i startct 
nu eller

2 Onsker landsstyret cn 
langsigtct. planlagt ud 
torskning og udnyttelsc 
af undergrunden. der 
tørst ivzrkszttes, nár de 
natKKiale grznser er en 
deligt attalt og vedtagct

Svaret pá dette spørgsmál er 
utrolig vigtigt. idct đct kan 
pávirke hele det tzrøske 
samfund mcgct kraftigt nu 
og mange generationer 
frem i tidcn

Dettc ubetingede krav 
om et klart. utvetydigt og 
hurtigt svar fra landsstyret 
má i al ret/zrdighcd tølgcs 
af et andct spørgsmál 

Er landsstyret blevet for
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synet med tilstrzkkeligt 
mangc objektive oplysnin 
ger, sá de har et relevant be 
slutningsgrundlag til at af- 
give et ngtigt svar

XIX. BP har alle 
fordele ved færøske 
scismiske 
undersøgelver
Usikkerheden om den en-
delige grxnsedragnmg kan 
kun hlive til BP's tordel. idct 
de
I Hvis englarnderne vin- 

der
Ved BP pa torhánd hvil- 
ke olietorekomster. de 
yderligere kan dispone 
re over

2. Hvis danskerne fsenn- 
gerne vindcr 
Har BP stadigvzk ikke 
tabi noget. fordi udgit 
lerne nl det seismiskc 
survey allerede sá nge 
ligt er bctalt tilbage gen 
nem allerede opnáede 
besparelser

3 Hvis de fzroske seismi 
ske undersogelser viser. 
at de enorme tvkke olie- 
torende lag fortssetter 
ind i det tarrøske omrá 
de. kan det vderhgere 
anspore hngland til at 
intensiverc torsvaret af 
deres grznseflvtning. nu 
de har -bevts for«. hvor 
meget der er pá sptl

4 Hvor larligt et sádant 
• torhándskendskab til 
torventede oliefore- 
komsier- kan vzre, er 
Norges og Danmarks 
grznsestnd om under 
grunden t Norđsøen'et 
gltmrende eksempel pá 
Her lykkedes det nord- 
mxndene at fravnste 
đan&keme de mest olie- 
nge omráder, bl.a fordi 
nordmzndene pá for- 
hánd vid&te beliggenhe 
den af de store oliefore- 
kom&tcr

5 Dette skullc nodig gen- 
lage sig i tilfzidct med 
Englanđ. men der er 
mange lighedspunkter i 
de to sager Jeg háber 
blot. vi har Izrt af dette 
uhcldigc eksempel; for 
Danmarks tilfzlde var 
det -cn slem økonokisk 
bet«, for Fzrøeme ville 
en gentagelse nzrme&t 
»vzre en virkelig øko- 
nomisk katastrofc-

XX. Det er psvkisk rart 
at >ide, hvad der er i 
undergrunden
Psykologisk ville det have 
en stor betydning tor fznn- 
geme, hvis der straks blev 
ført bevis for. at der virkclig 
var olic i den fzrøske un 
dergrund - specielt medden 
nuvzrende økonomiske si- 
tuation

Men jeg má pá det kraf- 
tigste fraráde - pá nuvzren- 
de ndspunkt at give lilla- 
delse til sei&miske málinger 
-  og slet ikke af psykologi- 
ske ársager. Prisen vil bli- 
ve alt for hoj og fzringer- 
ne vil aldrig kunne overvin- 
de tabet af nogle af de mest 
olierige omráder i Europa.

XXI. Seismiske malin- 
ger er ikke nødvendige 
i Shetlandsrenden nu. 
Olien er der. Spørgs- 
malet er blot. hvem 
den tilhører 
Vled hensyn til den psvkolo- 
giske virkning. má jeg un- 
dersirege, ai seisnnske un 
dersøgelser i sig selv ikke er 
nogen garann for olie. idet 
den generelle usikkerhed i 
forhindelse med at lokalise- 
re ohe. bascret pá positive 
seisnuske málinger er 
mindst lige sá stor om ik- 
ke større end usikkerhe 
den ved at identifkere ohe 
forekomster ved hizlp af 
fysiske jordprøver. udtag- 
ning i forbindelse med aktu- 
elle prøve-bonnger Dette 
skyldes. at vurdennger af 
resullatet af seismiske un- 
dersøgelser er baseret pá 
visse antagrlser. der først 
kan bekrzftes, nár der fore- 
tagcs prøvebonnger Prøve- 
bonnger er đcnmod baseret 
pá lOOflf facts kun »ek 
sterpoleringen* er behzftet 
med en vis fejlmargin. men 
exterpolermg er en zld 
gammel gennemprøvet ge- 
oteknisk metode. der er fzl- 
les for alle geotekniske bo- 
reprøve vurdennger, og 
som sádan er det ikke en 
tekmk. specielt udviklet i 
forbindelse med olieudvin- 
ding

I forbindelse med olieud- 
forskningen i Shetlandsren- 
den vil jeg. baseret pá mine 
gcotekmske erfaringer i at 
mindelighed og olieudvin- 
ding í szrdeleshed. kunne 
omforme ovenstáenđe ge- 
nerelle »tekmske teon- 
med følgende ordlyd gzl 
dende for Shetlandsrenden:

»Med hcnvismng hl Bah 
rains 18 árs forgzves prø- 
vebonnger baseret pá seis- 
miske málinger, vil jeg pá- 
stá. at usikkerhcden ved 
fonolkning af scismiske 
málinger i forbindelse med 
»garantenng af olie-fore- 
komster* i det fzrøske om- 
ráde er større cnd den sta- 
tiske mulighed for, at et 48 
meter tykt olieførende lag - 
med et indhold af 'ó milli- 
ard tønder olie - skulle kun- 
ne forsvinde totalt inden for 
en honsontal radius pá min- 
dre end 25 km

Eller oversat til ganske 
almindeligt sproghrug:

Baseret pi mit geotekni- 
ske, seismiske og statistiske 
kendskab pástár jeg: Hvis 
Stefan Hultberg’s oplysnmg 
om. at den omtalte bonng 
ligger ca. 14 sømil fra den 
tzrøske grznse. vil jeg 
med 99% sikkerhed pástá. 
at det olieførende lag fort- 
sztter ind i den fzrøske zo- 
ne

Det eneste geologiske 
fznomen. der kunne zndre 
dette. var hvis drr var en 
brudlinie mellem de to om- 
ráder. d v.s., hvis Fzrøeme 
var en »horst«. men jeg har 
altid Izrt. at Fzrøeme var af 
vulkansk oprinđelse

Der er derfor i h.h. til 
min opfaticlse ikke pá nu- 
vzrende ndspunkt nogen 
grund til at løbe nogen nsi-

ko. ved at give BP lilladclse 
til seismiske undersøgelser i 
det txrøske omráde fordi 
kun prøvebonnger vil give 
fznngerne IO(Mf sikker- 
hed De seismiske under- 
søgelser kunne denmod gi- 
ve BP oplysningcr om hvor 
langt deres oliefund strzk- 
ker sig ind i den »nuvzren- 
de txrøske dcl«, sá de vcd 
hvilken del. der er szrlig 
vigtig at »fratage fznngcr- 
ne« og hvtlkcn del de uđen 
større økonomiske tab kan 
lade fznngerne beholde 

Mcd andre ord BP's til 
bud om »samarbejde« kan 
medvirke til fzrøske tab pá 
tocifrede milliard-beløb. 
(máske 50 milliarder) hvts 
man blot lader sig nve med 
af »samarbejds-ánden«. og 
inan tkke har en fzrøsk 
langtids olie-udvtndings 
strategi

Mtn pástand om. at der 
med 99% stkkerhed ftndes 
olte inden for den fzrøske 
del af Sheilandsrcnden. er 
haseret pá min praktisk vi- 
denskabelige baggrund 

Stefan Hultberg kan som 
geolog »kun antyde den 
store sandsynltghed for at 
olie er til slede«. idct der pá 
nuvzrende ndspunkt tkke 
er foretaget danske »geolo- 
gtske unuersøgelser- t den 
■ tzrøskt del« af Shetlands- 

renden.
1 realiteten er de to udta- 

lelser identiske og budska- 
bet e r

At der er en meget stor 
til vished grznsende sand- 
synlighed for at der findcs 
olie i den »fzrøske« del af 
Shetlandsrenden

XXII. Indholdet af 
BP's olie koncession 
med England
Pressemcddelelsen fastslár 
endvidere. at BP oe Shell’s 
opnndclige udforskmngs/ 
udvindings kontrakt blcv 
udvulet mcd 5 modulcr pA 
cn 50-50 aftalc basás.

Dct skal hcr bcnuerkcs, 
al BP soot cn dcl af aftaicn 
sclv skal foretagc/bctalc 
deres tre dimcntialc scisnu 
ske undcrsøgclscr, hvilkct 
i hvert tilfzkk i Mcllcmøsl 
cn cr dcn mcst almindc 
ligstc praksis

Nár konccssionshavcren 
sclv arrangcrer dc scismi 
skc undersøgelser kan dc 
benytte deres erfaringer in- 
den for planlzgning af seis 
miske undersøgclser mak 
simalt, og derved vzre sik 
kcr pá. at fá indsamlct alle 
de oplysmnger, som dc af 
erfaring vcd kan lette og 
przcisere fortolkningen af 
de seismiske málinger 
D.v.s. dcr er ingen umiddel 
bar besparelse for Fzrøeme 
vcd at akceptere gralis seis 
miskc undersøgelser ffa 
»Oil-cowboys«. Tvzrti- 
mod. Sádanne undersøgcl 
ser kunne máske gøre store 
potentielle olie flrmaer 
(som BP og Mzrsk) mindre 
inieresserede i en konces 
sion med Fzrøeme.

Udvidelsen af BP’s kon- 
cessionsomráde ábner mu- 
lighed for ydcrligcre olíe

S te fu n  H ultberg , o ljuraóge i i h jú  la n d a s tý r in u m :

BP við risatil- 
boði til Foroya
B retska  o lju ftla g td  BP, su m  hevu r fu n n tð  etna óm elahga  
stora o lju ke ld u  tin a n s  14 fn » d m g a r  frá  føroyska  m a rk tn  
\um, h ifð a r  nu  foroythjium  •■ai'istan

Ísta d m  fy r ia t  ge> u <n u tsto ra r  tlt'gur t <>! uter m tn a la r  i 
’H a vn  ella atVastaðni t h\tt<num, kurtnu føroyingar fly ta  
tmøt;ulittu olju ur  u n d i'H iu n d in i bein h tð ts  urn b ietsku  
o lju instaU altorurna i. sum  tað n ú  verúur ftirtð  a t rtgga til  
*md nýggju  u ljuke lduna  t ít< tlum lsrennun i.
. H etta  r a r  eitt a i b iigsko tunum  hja  e tn u m  av ovastu  
stjó ru n u m  t BP, ta S te fa n  H ultberg, ja rð fio ð tn g u r  hjá  
H)i 1 1 ' r að/jt i i h . j landsstM  tnunt. i itjaði t Aber deen og 
lAindori t fa rn u  vtku

S o s ta lu n n  h evu rto sa ð t ið S te fa n  H ultbeig . sum  v is trá , 
int ahugi n fyr t f tin n sk  . un<it' g> un titn t . r n y t uhsm . nú  
M P  og S h e lt Itava upfdyst, at tev hava  fu n n ið  st<» ar vlju  
eteUlur t H etlandsr, n tm u

lUu mmst samrøðan Sosialurin hevtli vifl Stefan llultberg 10 mars í ár hevur 
fingtð Sverra Dan Joensen at tríva í pennin Etn stórur partur av frágreiðmg 
hansara eru vtðmerktngar ttl umrøddu samrøðu

fund. máske en fordob 
ling.

Dette kunne bnnge dcn 
samlede mzngdc af olie 
der kan udvindes op pá en 
milliard løndcr

Dct vil dcrfor blivc ydcrst 
mteressant i liden fremover, 
at tølge resultatcme af BP’s 
yderligerc olieudforskning i 
dette omráde, mcd dcraf 
yderligere positivc forvcnt 
ninger m h.t. den fzrøskc 
undergrund

XXIII. Hurtig start af 
Shetlandsfeltet er 
vigtigt for England
Oliefundct ved Shetlands 
øemc kommcr pá ct meget 
belcjligt tidspunkt for Eng- 
land, idct produktioncn fra 
landets traditionellc Nord- 
sø-oliefelter cr stzrkt fal- 
dende - 1,16 billioncr tøø- 
deri 1986. dalendctil 0.636 
billioner tønder i 1992 

Dcsuden har olic udvin- 
dmgen fundet sted gcnncm 
đe sidste 25 ár, hvilkct be- 
virkcr, at man nu har udnyt- 
tet de ca. 25% af oiie forc- 
komsten som direkte kan 
pumpes op.

Derfor má man nu ivzrk- 
sztte szrlige foranstaltnm- 
ger - sá som saltvandsind- 
pumpning - for at udvinde 
de nzste ca. 25%.

Dette gør udvindingen 
langsommere, dyrere og 
mindre konkurrencedygtig 
i forhold til let tilgzngelige 
olieforekomster udvundet i 
f eks. Mellemøsten, det tid- 
ligere Sovjetumonen, Syd- 
amenka og Malaysia.

Denne øgning afproduk- 
tions-omkostninger er et 
meget alvorligt problem, 
íszr nár oliepnsen er sá lav 
som $ 19 (mtten) pr tønde

D v.s. overskuddet ved 
olieudvindingen er i øje- 
blikket meget Hlle - hvis der 
i det hele taget er noget - 
men England kan ikke 
stoppe mdskrænke produk- 
tionen fra disse felter. - selv 
om den ikke er økonomisk 
- før den kan erstattes med

ráolie fra nye felter. fordi 
England har en stor oliein- 
dustn, der bcskzftiger mas- 
ser af folk. der ellers vil bli 
ve arbejdsløse

For England er en hurtig 
opstart af olieudvindingen i 
»Shetlands-renden« et na 
tionalpohtisk. strategisk 
spørgsmál. hvor økonomien 
ikkc er alt afgørende

XXIV. Færøerne har 
brug for det størst 
mulige overskud
For Fzrøernes vedkom- 
mende vil problemstillingen 
vzre en anden Her drejer 
problemet sig først og frem- 
mest om at opná det maksi- 
male økonomiske udbytte - 
set over oliefeitets totale le- 
vetid

Sclve udvindelsen af den 
fzrøske olie har i sig selv 
mcgen lille betydntng for 
det fzrøske samfund De 
f.este leverancer nl udbyg- 
ntngen af oliefelteme má 
importeres, fordi det fzrø- 
ske erhverv tkke pá nuvz- 
rende tidspunkt er konkur- 
rencedygtig og tilstrække- 
lig specialiseret til at kunne 
fremstille de meget kompli- 
cerede komponenter i dcn 
meget høje kvalitet. som 
krzves Dette forhold kun- 
ne dog, - ved et intensivt og 
rationelt omskolingspro- 
gram - drastisk kunne zn- 
dres t løbet af nogle ár. Olie- 
udvindingens positive ind- 
flydelse pá det fzrøske er- 
hversliv vil blive mmdre jo 
mere man ønsker at frem- 
skynde opstarten. idet Fzr- 
øeme ikke er forberedt pá 
en sádan hurtig omstilling 

Yderligere vil en produk- 
tionsform, baseret pá ud- 
nyttelse af BP’s produk- 
tionsfaciliteter, sásom olie- 
pumpelednmger. nzsten 
forhindre en positiv tndfly- 
delse pá det fzrøske er- 
hverv, fordi BP helt natur- 
ligt fortsat vil benytte stg af 
de allerede etablerede ar- 
bejds- og leverance-relatio-

ner der fortnnsvis er rettet 
mod England og Amenka 

For Fzrøeme er det den 
mod overskuddet fra salget 
af den producerede ráolie. 
dcr tzller D v.s.-jo højcrc 
markedspnscn cr for olie, jo 
mcre udbytte har Fzrøemc 
af’olicudvindingen 

<Mleprrv»*ircr t øjeblikket 
megetíav, og den kan falde 
yderltgere, nir olieproduk 
tionen fra Iraq bltver frigi- 
vet. og n*r den let tilgznge 
Itge ccuual asiatiske oiie 
komm»r pi markedel 
hjulpct af amenkansk kapi- 
tal og »hi-tech«

F R A M H A L D


