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llóast basaltlagið er
fleiri túsund metrar
tjúkt, so ber nú lil at
'síggja'' niður (gjøgnum. Her gret&tr Judith
Neish. seism ikkserfrøðingur og ráðgevi
hjá la n d sstýrin u m
M a rtin lle in e s e n .
leiðara á Oljufyrisilingini frá . hvussu
gongst við kanninguf.’un. Mynd jan

Seismtska skipið Sea
Star á Havniru eflir
olju. Mynd jan

Fyrsta
Qg.kanska størsta
forðingin burturbeind:

Síggja
gjognum
basaltið
Ein nýggj verð liggur opin fyri okkum føroyingum og ikki minst oljuídnaðinum.
Fyrstu seismisku royndirnar hjá Westernskipinum Sea Star vísa nú, at tað ikki
longur er nøkur forðing at “síggja' niður
gjøgnum tjúkku hasaltløgini. Fyrsta stóra
sendingin av telduupplýsingum fer til
Onglands við Teistanum í dag. Um ein
góðan mánað vita vit meira um føroysku
undirgrundina.
TaO eni nú góðar tríggjar
vikur, síOani Sea Star fór
undir Føroyar at gera seismi&kar kanningar. Fyrst
vóru teir á LopransfirOi og
gjørdu sokallaOar VSPkannmgar f sambandi viO
boriholiO í Lopra. SíOani
var fariO suOur og eisini
eystur um Føroyar. Hesa
seinaslu tíOina hava teir
veriO vestan fyri og hava
teir kannaO eiu 1500 lun.
stórtøki.

Sea Star var á Havnina
f gjár fyri at skifta manning. Teir vóru eisini viO
teimum fyrstu upptøkunum, sum fara til Aberdeen í dag viO Tcistanum.
HaOani fara tarr víOari til
høvuOsstøOina hjá Westem í London. Har kunnu
teir koma viO teimum
fyrstu ábendingunum, um
møguleikarnar at fínna
olju f undirgrundini, um
ein góOan mánafl, frætta

vit umborO á Sea Star.
TaO hevur annars gingiO væl í hond hjá Wcstem.
Teir hava ikki veriO stórvegis tamaOir av veOri,
men tcy serstøku streymviOurskiftini kring oyggjamar hava voll nakaO at
byrjunanrupulle ikum.
Hesir eru nú loystir.
Turgei, sum starvast
sum geofysikari umborO,
og sum tekur sær av at
viOgera upplýsingarnar.
áOrenn tær fara til víOari
viOgerO í London, sigur
viO Sosialin, at teir hava
fingiO sera góOar upplýsingar. Hann er ikki
minst fegin um. at taO
hevur eydnast tcimum at

“síggja” niOur gjøgnum
tjú k k u
b a s a ltlø g in i.
Frammanundan varO taO
ivasamu hvussu væl bar til
at slcppa niOur gjøgnum
basaltiO viO tí nýggjastu
løknifrøOini. ÁOur hevur
heua ikki cydnast so væl.
Tá Sea Star kom til Føroya fyri umleiO einum
mánaO sfOani skutu teir
n ak rar
so k a lla O a r
te s tlin ju r .
H esar
upplýsingarnar fóru alt
fyri eiu til Bretlands at
vcrOa viOgjørdir, og hcnda
viOgerOin er nú liOug. Hon
sigur klárt og greiu, at taO
ber til at koma niOur
gjøgnum basaltiO og fáa

góOar upplýsingar uppaftur.

Nøgdur higarlil
Martin Hemesen, leiOari á
oljufyrisitingini var umborO á Sea Star tá Sosialurin vitjaOi. Hann var tá í
fcrO viO at hyggja at nøkrum av seismisku kortunum frá FøroyaleiOunum
saman viO Judith Neish,
seismikkserfrøOingi. Hon
arbeiOir sum ráOgevi hjá
føroysku oljufyrisitingini
og er hon umborO á Sea
Star, meOan kanningamar
farafram.
Martin Heinesen er
annars nøgdur viO gongd-

ina f øllum seism ikkmálinum higartil. Hann er
serliga fegin um. at tær
fyrstu royndarlinjurnar
vfsa. at taO ber til at síggja
niOur gjøgnum basaltiO.
Enn ber tó ikki at siga
nakaO viO vissu, tf stóra
mongdina av upplýsingum
frá kanningunum hesar
tríggjar vikumar nú fcr til
Onglands.
-Vit hava fíngiO at vita,
at taO ber til at síggja
niflur gjøgnum basaltiØ.
T an n
n æ s ti
stó ri
spumingurin er so, hvat
vit kunnu sfggja har. Hetta
er taø, sum scrfrøOingamir
í London skulu til at
kanna
kom andi
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mánaðimar sigur Marlin
Heinesen.
Vil frætta annars umborO, at teir eru ikki cinsamallir í tí stóra økinum
sunnan og cystan fyri Føroyar. Tá teir fóru longu
cystur móli brctska markinum máttu teir gcvast, tí
eitt stórt scismikkskip,
“Mastcr Odin” gjørdi
kanningar hinum egin
markið. Risúngamar frá
hesum kanningunum
kundu skrásctast umborð
á Sea Star. Tí góvust teir
har.
Men øki tcir skulu
kanna cr stórt, so Sea Star
hcvur gjørt kanningar
longur vcsturi hesa scinastu tíðina. Nú vcrður so
faríð úl aftur at halda fram
við kanningunum. Ætlanin
er at kanna góðar 7000
km. f ár og so reslina,
cinar 5000 km. nacsta ár.
b'mhorð á Sea Star eru
tcir sera spentir um. hvat
viðgerðin f London av
teimum fyrstu 1500 km.
fer at vfsa. Teir siga scg
vera scra væl nøgdar við
samarbciðið við føroyingar og vóna, at arbciðið
í summar fer at ganga sum
ætlað.

Síða 11

Rættatlata Western
uppgavuna
Vit spurdu Martin Hcincscn, um hann cr nøgdur
við, at bara eitt felag
hcvur alla uppgávuna at
gcra kanmngamar. Til tað
sigur hann, at hann er
sannførdur um. at tað var
rætt at lata Wcstcm hesa
uppgávuna.
-Eg erí sannførdur um,
at vit gjørdu tað rætta, tá
W estern fckk hesa
uppgávuna. Tað eru sjálvandi onnur feløg, sum
kundu gjørt eitt gott
arbciði, men Westcrn
hevði greitt tað bcsta Ulboðið.
Sea Star skuldi fara út
aflur í gjárkvøldið. Teir
fara komandi dagamar at
gera scismiskar kanningar
bæði vcstan og cystan fyrí
Suðuroynni. Hcr er partur
av kannmgunum í sambandi við boriholið í
Lopra. Síðam vcrður farið
út aftur til havs at halda
fram við tf stóra og
nígvusmikla kanningararbeiðinum
jan
Hetta eru ikki karramellur men nakað nógv virðismiklari. í ersjunum eru tcerfyrstu veruligu upplýsingarnar
um. hvat er undir føroyska basaltinum. Alt er í tveimum eintøkum. Eittfer til London og hitt eiga føroyingar
Her síggja vit Turgei, sum er geofysikari umborð á Sea Star saman við Martin Heinesen. leiðara á
Oljufyrisitingini. Mynd jan

OLJUPAKKIN, sum føroyingum hevur staðið í boði at
ogna sær nú í eina tíð, gongur sum heitt breyð. /
byrjaðu seismisku kanningarnar, sum hava samband við
komandi oljuleiting við Føroyar. Hjá teimum, sum ikki
hava tikið av hesum tilboði er tí rætta høvið júst nú at
bíleggja OLJUPAKKAN, soleiðis at tú kanst verða kunnaður um, hvat higartil er hent í hesum spennandi máli, og
harvið verða betri brynjaður til at jylgja við í tí, sum nú fer
at henda.

Johanna hevur úr at gera við at avgreiða OLJUPAKKAR til teir mongu
føroyingar, sum við slórum áhuga fylgja við, hval hendir í undirgrundar- og
marknamálinum. Mynd kalmar

Neyvan taka vit munnin
ov fullan, tá vit siga, at
cinki blað og fyri tað
hcldur cingin fjølmiðil í
Føroyum hevur fylgt so
væl við og gjørt so jiógv
burtur úr spurninginum
um eina komandi føroyska oljuvinnu og
spcntu marknatrætuni
við bretar sum Sosialurín.
Tað fer ikki dagur, at
ikki onkur skúli, onkur
fyriløka ella okkkurt
felag vendir seg til
blaðið fyri at fáa avrit
av greinum um ymisk
sam felag sm ál.
Tá
eftirspurningurin eftir
greinum um undirgrund,
olju og mark yvirhálaði
allar aðrar - og úngið
eisini fyri fyrstu ferð
skuldi til at viðgera
hetta stóra mál - tóku vit
súg úl OUUPAKKAN.
Hetta er ringbind við
avritum av øllum
greinunum, sum hava
staðið í Sosialinum um
umrøddu mál hesi
seinastu fýra árini.

íøroyskari vinnusøgu h a 1d a
vit
OLJUPAKKAN verða
sera hcntan hjá øllum
teim um , sum hava
áhuga fyri hesum máli.
Ringið úl okkara ella
scndið ir.n lcpan og úl
fáa OLJUPAKKAN
sendandi. Hann kostar
500 kr.

umframt nakað av eldri
greinum.
OUUPAKKIN lclir
fleiri hundrað síður og
gevur hann brúkaranum
eilt goú innlú í, hvat er
hent á økinum hcsi
seinastu áríni.
Nú scismiskar kanningar cru byrjaðar - og
harvið hol sett á eitt
heilt nýtt kapittul í

-----------------------------Ja! Sendið mær OUUPAKKAN
Evnt:

..............................................

fyri kr. 500,-, sum eg gjaldi
□ Viði. kekki, □ Postuppkravi ella □ Banka/giroflyting
Navn:

........

Bústaður:....... ................................................................
Bygd/býur:--------------------Tlf.:.................... .............
Sendið lepan til

Tlðindabla&ið SOSIALURIN
Box 7 6 -1 1 0 Tórshavn

