
TiðindablaðiðSíða 8 Nr. 1 9 7 -1 5 .  OKTOBER 1994

Polar Princes skal skióta seismikk troríur 
um markið, Giørt avtalu við Total:

S kjó ta  
inni á 
bretsk-
um øki Frank Thomson, kanningarleiðari umborfl á Polar Princess vónar, at førnyingar finna olju. Mymd kalmar

Tá seismikkskipið Polar Princess fór av 
Havnini fyri umleið tveimum vikum síðani 
skuldi tað skjóta seismikk 40 kilometrar 
inni á bretskum øki - eftir avtalu við 
oljufelagið Total
Tað cr umlcið ein mán- 
aður síðani, at Polar Prin- 
cess avloysti Sea Star, 
sum tá hevði gjørt seis- 
miskar kanningar á før- 
oyskum øki í nakrar mán- 
aðir. Sosialurin vitjaði 
umborð á Westemskipi- 
num, tá tað lá á Havnini 
hcrfyri og gittu vit kann- 
ingarstjóran umborð, 
FrankThomson.

Hcita er fyrstu ferð 
hann og flestu av mann- 
ingini eru í Føroyum. -Vit

hava arbcitt kring allan 
knøttin, frá Cape Town í 
Suðurafrika til Spilzberg- 
en í Noregi. Tað er sera 
hugaligt at koma lil eitt 
nýtt pláss og okkum dám- 
ar væl her í Føroyum sigur 
hann og leggur aftrat: -Vit 
vilja gera alt fyri at útvega 
føroyingum nøkur so góð 
úrslit sum gjørligt, og 
vónandi fcr framtíðin at 
vísa, at hctta arbciði okk- 
ara ikki var til fánýtis.

Við hesum seinaslu

orðunum sipar hann til 
ynski sítt um, at olja vcrð- 
ur funnin í føroysku und- 
irgrundini. Hetta er sjálv- 
andi eitt ynski, sum allir 
teir umborð á Polar Prin- 
cess hava. Frank Thomson 
sigur, at nógva staðni 
hevur kanningararbciði 
tcirra rudda slóð fyri eini 
oljuvinnu.

- Vónandi verður cisini 
so hcr hjá tykkum, mcn lat 
meg undirstrika, at cinki 
kann sigast við vissu um 
olju fyrr enn tú hevur 
borað.

Flaggskip
Polar Princess hoyrdi 
upprunaliga til fyritøkuna 
Halliburton, sum Westem 
hcrfyri kcypti. Tá var tað

flaggskipið hjá Halliburt- 
on. Frank Thomson sigur, 
at hctta skipið er eins væl 
útgjørt sum Sca Star.

Tey bæði skipini skip- 
ini hava skotið umlcið 
6000 kilomcuar av seis- 
mikki. Ætlanin var at 
klára 7500 kilometrar í ár, 
men tað er ivasamt, um 
teir klára tað, nú vcðrið 
ikki hevur vcrið til vildar 
scinastu vikurnar. Hinir 
umlcið 5000 kilomctramir 
skulu so skjótast næsta ár.

Tær lciðirnar, sum 
mest eru kannaðar, cru tær 
sunnan fyri, bæði suður 
móti Hcilandi og cnska 
markinum, og nakað 
suður og vestur eftir. 
Eisini cru nakrar linjur 
skotnar norðan fyri, bæði

Ein av manningini umborð á Polar Princess íferð við al eftirkanna luftkanónirnar. Mynd kalmar

fyri eystan og vcstan.
Norður av Føroya 

Banka hava tcir ikki gjørt 
so nógv enn.

Spennandiuppgáva
Hvagar gongur so lciðin, 
nú tcir skulu úlaftur 
spurdu vit Frank Thom-
son!

Hann grciðir frá, at teir 
fara at gcra nakrar áhuga- 
vcrdar og citt sindur øðr- 
vísi scismiskar kanningar 
hcsafcrð. Tað snýr scg um 
at skjóta inni á brctskum 
øki cisini. Wcstcrn hcvur 
havi samband við franska 
oljufclagið Total, sum 
hcvur fingið tillutað fleiri 
av blokkunum nærhcndis 
føroyska markinum. M.a. 
umsitur Total kanningar- 
virkscmi í cinum stórum 
parti av blokki 205, sum 
liggur uppat føroyska 
markinum. Endamálið við 
hcsum samslarvinum er 
at fáa citt sokallað “mirror 
imagc” (spcgilsmynd) av 
økjunum báðu megin 
markið. Tvs. at mcðan 
scismikkur hcvur vcrið

skotin báðumcgin markið 
av ymsum fcløgum, so 
skal nú citl og sama fclag 
undir cinum skjóta nakrar 
linjur tvørtur um markið.

Hctta kann gcva bæði 
lcimum, sum umsita økið 
brctsku mcgin markið og 
so føroysku myndug- 
lcikum eina bctri mynd 
av, hvussu undirgrundin 
sær út tvs. um t.d. 
jarðløgini og oljubcrandi 
scdimcnt cru tey somu 
okkara mcgin sum brctsku 
megin markið.

Frank Thomson sigur, 
at tcir skulu umlcið 40 
kilomctrar inn á brctska 
økið og fara so at arbciða 
aftur og fram tvørtur um 
markið. Ætlanin cr, at 
hesar kanningar skulu 
gagna bæði Wcstcm og 
Total. jan

Ptlurin vísir okkum 
blokk 205. har Total 
hevur lisens. og har 
Western skuldi skjóta 
nakrar linjur. Vil 
síggja oljjukeldurnar 
Foinaven og Schie- 
hallion longur syðri.


