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Ólavur Hovsgarð, skipari 
á Norronu illveðurstúrin

Mín ring- 
asti túrur 
øll árini
Tá Norróna kom á Havnina mána- 
kvøldió úr Esbjerg var hon ikki 
m inni enn átta tímar seinkað.
Hetta er størsta seinking nakrantíð 
og orsøkin var ódnarveður íN orð- 
sjónum. Sosialurin var við og hava 
vit m.a. hitt skiparan, Ólav Hovs- 
garð

síða 10 og 11

125,000 tons stóra  
norska tangaskipið  
»Vigdis K nudsen«  
liggur nú  bert 7 
fjó rð in g a rfrá  fø r -  
oyska m ark inum  og 
tekur ím óti olju f r á  
nýggjastu og m est 
lovandi o ljukelduni 
h já  BP og Shell, 
»Foinaven«. Skip ið  
ska l liggja har á  
leiðini í  um leið  6 
vikur. Talan er um  
týðandi kann ingar  
av sjálvari ke ldun i 
og oljuni, áðrenn  
farast kann  undir  
veruliga fram le ið slu  
vónandi n æ sta á r

s íð a  6  o g  7

Núrennur 
oljan sunnan 
fyri Føroyar

%

Smáir møguleikar eftir hjá Sambandinum:

F ó lk a flo k k u rin  
vil h elst s le p p a  
undan at lcoma
í s a m g o n g u  s íð a  4
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Tarr báðar oljukeldur- 
nar við fø ro yska  
markifl. Foinaven og 
Sch icha llion . har 
bretar nú brúka alla 
orku til at fara undir 
veruliga framleiðslu.

Skip sum hetta liggur nú stutt frá miOlinjuni millum Føroyar og Hetland og tekur 
lmóti olíu Savnsmynd.

.Faeroe - Shetland Basin Geojogy
4 A! A
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SchiehaHion
Foinaven

50 Km

oljan sunnan 
fyri Føroyar
125.000 tons stóra norska tangaskipið “Vigdis Knudsen’ liggur 
nú bert 7 fjórðingar frá føroyska markinum og tekur ímóti olju 
frá nýggjastu og mest lovandi oljukelduni hjá BP og Shell, 
“Foinaven’. Skipið skal liggja har á leiðini í umleið 6 vikur. 
Talan er um týðandi kanningar av sjálvari kelduni og oljuni, 
áðrennfarast kann undir veruliga framleiðslu vónandi í næsta 
ár.

Hetta koruð er meira enn 10 ára gamah. Vit síggja. at 
stóru otjufeløguu longu fyrst í 80-unum meta økið millum 
Føroyar og Hetland at fáa týdning íframiíðtm

Mánadaguri 1S. augusi 
kann gerast ein avgeranđi 
merkisdagur I enn óskriv- 
aðu oljusøguni frá nýggja

oljuøkinum millum Før- 
oyar og Hetland. Henda 
dág og heill nágreiniliga 
klokkan 1S varð skrúvað

fiá otjukrananum f bretsku 
oljukclduni Foinaven, sum 
liggur bert sjey QórOingar 
frá føroyska markinum.

125.000 lons stóra langa- 
skipiO hjá norska oljufcl- 
agnum Sutoil, “Vigdis 
Knudsen*' kom á leiOina

sunnudagin og varO bein- 
anvegin fanO undtr at gera 
klárt til at taka ímóti lí 
fyrstu oljuni frá hesi 
nýggju risastóru oljukcld- 
uni miOskeiOis millum 
Føroyar og Hetland.

Siðsta stlfl áðrenn 
verullga framlelðslu
Prcssutalsmaðurin hjá 
bretska oljufelagnum BP f 
Aberdeen. Jimmy Gard- 
een, sigur viO Sosialin, at 
lalan er ikki um veruliga 
oljuframleiOslu. Heldur 
snýr taO seg eina víOkaOa 
keldukanning, tað teir á 
fakmálinum kalla “an ex- 
tended welltest”. Hetta er 
eiu tað sfOsta og mest 
avgerandi stigið, áOrenn 
farið vcrður undir veruliga 
framleiOslu. Hetta er 
annars fyrstu ferO, at olja 
verOur pumpaO upp f eiu

tangaskip frá hesum 
nýggja oljuøkinum vestan 
fyri Hetiand.

EndamáliO viO hcsum 
arbeiðinum er at kanna 
sjálva kclduna, hvussu 
stór hon er, hvar hon 
gongur og hvussu  
umstøOumar at fáa oljuna 
upp eru. Og so sjálvandi 
eisini, hvat slag av olju 
talan er um. Men fyrst og 
fremst vilja bretar finna 
fram til, hvussu sjálv 
goymslan bcr seg at. lá 
olja verður tikin upp.

Eln borlsontal 
oljukelda
Eftir ætlanini skal tanga- 
skipiO taka ímóti olju f 6 
lil 8 vikur. Hesa UOina fcr 
tangaskipiO at liggja á 
einum stað og bara taka 
móti olju frá tf eina holi-

Núrennur
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num, nevniliga kclda nr. 
204, 24 E4. Hetia er ein 
sokallað horisontalkelda, 
sum varð borað fyrr í ár.

Ein horisontalkelda 
merkir, at borað verður 
fyrst beint niður og síðani 
verður fanð út ul síðuna. 
Upp á fyrispurning f 
hvørja æu borað er út til 
síðuna sigur pressutals- 
maðurin hjá BP, at lað 
hevur hann ongar upp- 
lýsingar um. Men hann

avsannar, at bretar eru 
farin inn á føroyskt ella 
u m strf tt  øki v ið  
boriútgerðini. -Tað er heilt 
óhugsandi leggur hann 
aftrat.

Gingið sera skjótt
Tað er greilt, at BP og 
Shell hava havt eydnuna 
við sær, síðani teir funnu 
nýggju oljukeldumar stutt 
frá føroyska markinum. 
Tær fyrstu kanningamar

vóm so mikið lovandi, at 
hesi bæði risastóru olju- 
fcløgini, sum eisini teljast 
millum heim sins 15 
størstu fyritøkur, hesi 
bæði seinastu árini hava 
lagt alla orku í at fáa 
neyvari upplýsingar um, 
hvat veruliga er til av olju 
og hvussu umsiøðumar 
eru fyri at fáa oljuna upp.

So mikið væl er gingið 
í hond, at tosað verður um 
at fara í gond við veru- 
ligari framleiðslu longu 
um gott og væl eitt ár ella 
so. Tað at eiu langaskip so 
stutt eflir, at oljukeldan 
Foinaven varð funnin, er 
komin á staðið, sigur sera 
nógv um, hvussu langt 
bretar eru komnir við at 
kunna fara undir vcruliga 
framleiðslu.

Tað er torført at fáa 
ncyvar upplýsingar um 
oljuna og kclduna, men 
BP-talsmaðurin vil tó siga 
so mikið sum at talan er 
um tjúkka olju. Tað plagar 
at merkja, at oljan er 
torførari at fáa upp og 
hevur hon kanska eisini 
minni virði.

-Men tað nýtist ikki at 
vera nakað ringt tekin. 
Tað cr sum við whisky. 
Tað er einki, sum eitur

Møgulig gerandis mynd 
í framtíflini. Risastórt 
tangaskið í føroyskum
sjógvi.
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At tað ikJci eru nokur tilvildarlig og lítiðsigandi feløg, sum 
nú hava lagt alla orku í at skunda undir eina komandi 
oljuvinnu millum Føroyar og Hetland síggja vit á hesum 
yvirlitinum úr Berlingske Tidende nú um dagarnar. Shell 
og BP eru mi" n 'crr 13 størstu fyritøkwrnar í  heiminum.

-M> 13. 1994Foinaven oljukeldan er 
ein sokallað horisont- 
alkelda Tað verður 
fyrsl borað rúður eftir 
og síðani út til síðuna. 
Bretar vilja ikki uppl- 
ýsa. um borað verður 
vestur eftir móti før- 
oyska markinum. Tekn- 
ingin er úr blaðnum 
Illustreret Videnskab 
og vísir nýggjastu  
tøknifrøðini á boriøki- 
num

vánaligl whisky. Talan er 
haraflurímóti um, at okk- 
urt whisky er betri enn 
annað, og so er eisini við 
hesi oljuni leggur tals- 
maðurin hjá BP heldur 
skcmtandi aftrat.

Hóast BP og Shell nú 
lcggja alla stna orku í at 
kanna oljukelduna Foi- 
naven, so hava leir tó ikki 
g loym t hina stó ru  
kclduna, sum hevur ftngið 
navnið “Shiehallion”. í 
løtuni hava teir tríggjar 
oljupallar, sum bora tað 
teir kalla “appraisal wells” 
í Foinavenøkinum.

Tá keldukanningamar f 
Foinaven eru lidnar um 
einar tveir mánaðir er æt- 
lanin, at tangaskipið Vig- 
dis Knudsen skal fara í 
europciska havn við olju- 
ni, har hon so verður við- 
gjørd á cinum av rafftnarí- 
unum hjá BP og Shell.

Tað í sær sjálvnum 
verður eisini ein nýggjur

merkisdagur í u' oljusøgu, 
sum vit í løtuni eru vitni 
til í u' fyri føroyskar eisini 
so áhugaverda økinum 
m illum Føroyar og 
Hctland.

jan

Her síggja vit yvirlit 
yvir, hvar, hvør og neer 
borað verður eftir olju. 
Her standa heilir fimm  
pallar til al bora við 
føroyska markið


