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JOGVAN ADOLF JOHANNESEN, tingmaður:

Eiga at fáa 
nakað fyri 
ALS-pengar

-  Vit brúka í dag som u nøgd 
av pengum til arbeiósloysis- 
tryggingina, sum  vit b rúktu  
til a t s tuð la  fiskivinnuni, sig- 
urJógvan A do lf Johannesen, 
javnaðartingm aður. -  H eldur 
áttu  vit a t b rúkt pengarnar, 
sum nú verða b rúk tir t il a t 
lata fó lk ganga fyri einki, t il 
at fáa arbeið i í gongd a ftu r  
í  landinum. E itt nú kundu vit 
keypt fisk  fyri pengarnar.

Lesið samrøðu 
á síðu

Sosialurin 
vitjar høvuðs- 
støðina hjá BP 
í Aberdeen
Stór mynda- og 
orðareportasja

s íð u rn a r
8 &  9
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Sosialurin vitjar á høvuðsstøðini hjá BP í  Aberdeen:

BP - ein av heimsins 
størstu fyritøkum
Hevurav álvara sett kikaran á Økið millum Hetland og Føroyar -fer at gera milliarda 
íløgur við føroyska markið komandi árini

Jamie Jardine peikar á korúð, har BP hevurfleiri boripallar við føroyska markið

Hyggur lú í nýggjasia top- 
15 listan yvir heimsins 
størstu fyritøkur stendur 
bretskaoljufyritøkan BP - 
British Petroleum - á einum 
11. plássi. Millum olju- 
gigantamar er BP nr. 3. Bert 
amerikanska Exon og há- 
lendska Shell eru størri enn 
BP.

At tað ikki er nakar 
dvørgur tú her hevur við at 
gera men ein risi fær tú 
skjóu fatan av, tá tú vitjar á 
høvuðsstøðini hjá BP í 
Aberdeen. í u' stóra bygn- 
inginum hjá BP-Explo- 
ration, sum aftur bert er eitt 
av mongu deildunum hjá 
BP star vast 1500 fólk.

Hetta er sjálvandi ikki

nógv, tá hugsað verður um, 
at henda stóra fyritøkan 
hevur umleið 70.000 fólk í 
arbeiði í meira enn 70 
londum. Umsetningurin hjá 
BP var í fjør 34 billiónir 
pund.

Orsøkin til at føroyskir 
fjølmiðlar og føroyingar 
sum soeru famirat vísa júst 
BP ans er tann, at tað er BP, 
sum gongur á odda í 
royndunum atkanna nýggja 
oljuøkið vestan fyri Het- 
land. Tað er so eisini BP, 
sum hevur verið mest 
heppið av teimum mongu 
oljufeløgunum, ið leita eftir 
olju her. Saman við Shell 
he vur BP funn ið fleiri stórar 
oljukeldur og gongst sum

ætlað, so spríkir tann fyrsta 
oljan til handilsendamál 
upp úr oljukclduni Foi- 
naven bert sjey kilometrar 
frá føroyska fiskimarkinum 
í januar mánað 1996.

B íða ø f tir  loyvi 
f rá  m yndugleikunum
-Hcua er sjálvandi tað vit 
hava sett út í kortið. Nú bíða 
vit so eftir at fáa grønt Ijós 
frá myndugleikunumtil at 
fara undir fyrsta partin av 
hcsi spennandi og stóru 
vcrkætlan sigur Jamie Jar- 
dine, sum er annar av 
prcssutalsmonnunum hjá 
BP í Abcrdeen.

Hctta er maðurin, sum 
m.a. Tíðindablaðið Sosial-

urin hevur havt samband 
við hesi seinastu árini.

Vcrkætlanina vit tosa um 
er stóra oljukcldan Foina- 
ven, sum verður fyrsta olju- 
kcldan, sum fer undir 
framleiðslu í øllum u' stóra 
økinum vestan fyri Hctland. 
Tað sigur ikki so Itlið, tá 
hugsað verður um, at olju- 
feløg hava borað nærum 
100 hol vestan fyri Hclland 
seinastu 20 árini.

B ja r ts k y g d u r
Jamie Jardine er bjart- 
skygdur, hvat viðvíkur 
nýggjastu kelduni, Foina- 
ven. BP hevur lagt eitt sera 
stórt arbciði í at fara undir 
framlciðslu frá hcsi kclduni

Hjvuðsstøðin hjá BP í Aberdeen. Her arbeiða teir m.a. við kanningunum av nýggj oljøkjunum vesta n fyri 
Hetland

Sonat Rather, oljupallurin, sum skal hava funnið olju 
heilt uett uppal føroyska fiskimarkinum
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tnni í "The Rescueroom ’, bjargingarhølinum á BP- 
høvuðstøðini. Vit síggja eina av talvunum, sum vísir, hvar 
pallar, ið leita eftir nýggjum oljukeldum. eru stæddir 
Herímillum er Sonat Rather, sum sambcert Press and 
Journal hevur funnið nógva olju bert 3 fjóðringar frá  
føroyska markinum

og um nakrar dagar fer 
brctska handils- og ídnað- 
armálaráðið at gcra av, um 
BPog Shcll skulu fáa grønt 
Ijós til at fara undir fyrsta 
partinav vcrkætlanini. Hcs- 
in snýr seg um at fyrircika 
scg til al taka fmóti oljuni 
við olj ubrunnum á havbotn- 
inum og scrstøkum fram- 
leiðsluskipum ístaðin fyriat 
brúka stórar framlciðslu- 
pallar. Oljufeløg skulu hava 
slíkl loyvi frá myndug- 
lcikunum. hóast tcy cru 
komin væl álciðis við 
arbciði sínum. Myndug- 
lcikamir skulu gcra av, um 
lað cr rætt at at fara undir 
framlciðslu í cnum nýggj- 
um øki. Fáur ivast tó í, at 
BP og Shell fáa hctla 
loyvið. Tað vcrður so fyrsta 
vcruliga startskotið til cma 
oljuvinnu vcstan fyri Hct- 
land.

Hvørki vátta ella 
avtanna nýtt fund
Tá vit vitjaðu hjá BP í ídn- 
aðarbýlinginum Dyce f 
Abcrdcen lá nýggjasta út- 
gávan av blaðnum "Press 
andJoumal frcmstáborð- 
inum hjá hinum prcssu- 
lalsmanninum hjá BP, Bill 
Moorc. Og tað varð grcitt, 
at hann var citt sindur 
uppøsturav forsíðugrcimm 
hcnda dagin. Hon snúði scg 
um. at BP hcvur funnið cnn 
cina stóra oljukeldu við før- 
oyska markíð. Hcnda grcin- 
in, skrivað av oljujouma- 
lisiinum Jcrcmy Crcswell, 
varð almannakunngjord 
sama dag, sum oljuráð- 
stcvna um økið vcstan fyri 
Hctland varð hildin í 
Abcrdccn.

Bill Moorc: -Taðcr allíð 
hugaligt at lcsa um nýggjar 
oljukcídur, mcn hcsa 
søguna vil cg als ikki gcra 
nakrar viðmcrkingar til. At
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Vilja menna 
samhandilin

Teir báðir pressulalsmenninir hjá BP, sum Tíðindablaðið Sosialurin hevur havl sipðugt samband við seinasla 
árið. Fv. Bill Moore og Jamie Jardine

bonpallur okkara Sonat 
Rather skal hava funmð 
eina nsastóra oljukcldu 
vcstan fyrí vcrandi kcldur 
farí eg hvørki at vátta clla 
avsanna.

Ta6 skilst annars á teim- 
um báðum prcssutals- 
monnunum hjá BP, at tcir 
cru rætuliga argir inn á 
fjølmiOlamar, tá slík u'ðindi 
koma fram uttan at verOa 
váttaO á "hægsta" staO.

Vit royndu at fáa meira at 
vita um hetta scinasta 
fundiO, men har varO knív- 
skonO

Press and Joumal - 
joumalisturín hevur annars 
gjørt grciu, at hann hcvur 
u'Oindini frá sera góOum 
kcldum.

í hesum spumingi eru vit 
so júst við cilt av teimum 
eymu málunum hjá olju- 
feløgum sum hcild. Tey eru 
oftast sera varín viO at koma 
viO upplýsingum um olju- 
fundov tíðliga, tí hctta kann 
koma øðrum fcløgum væl 
viO.

TaO hcvur so víst seg, at 
hvørja fcrO sami tiðinda- 
maðunn á Prcss and Joumal 
hevur latiO lcka út tiðindi 
um nýggjar oljukeldur, citt 
nu Foinaven hjá BP og

Solan hjá Amcrađa Hess, so 
eru hesi u'ðindi váttaO stuU 
eftir. Eru keldur hansara til 
hesa scinastu grcinina eins 
góOar og tær hann hevur 
havt um onnur oljufund, so 
er helst rætt, at BP hevur 
rakt viO enn cina oljukcldu.

TaO er grcitt, at BP-fólk 
síggja fcgin, at tað cm tey, 
sum skulu gcra av, nær 
u'ðindi um nýggjar olju- 
kcldur skulu út Ul al- 
mcnnmgin.

Gøra iløgur tí 
ta ó  lø n a r m |
Vit spurdu teir báflar 
prcssutalsmcnninar hjá BP 
um fjølmiðlamir hava gjørt 
ov nógv burtur úr vónunum 
at finna olju vestan fyri 
Hclland cl la um tað veru I iga 
snýr scg um eina nýggja 
oljukolom!

Jamie Jardine: -Her skal 
nógv arbeiði gcrast og tafl 
skulu nógvir pcngar til, 
áðrcnn nóg v olja fcr al koma 
higani. Mcn BP he vði ney v- 
an gjørt tær nógvu íløgu-r- 
nar, sum longu cru gjørdar í 
hcsum økinum, um vit ikki 
sóu møgulcika fyrí at fáa 
lønandi viiuiu burturúr. Vit

a/a fram vegis upp á hctta 
og spumingunn nú cr

at tinnna tram til ta bestu og 
bíligastu loysnina at fáa 
oljuna Ul høldar og á 
marknaðin. Tað er hetta vit 
arbciða viO nú, og sjálvandi 
arbeiða vit vífteri við at 
bora.

Bill Moore: -BP hevur 
saman við 9 øðrum olju- 
feløgum hcitt á ráðgevandi 
felagið Smith Rca um at 
gcra eina frágrciðing um, 
hvussu vit frægast loysa 
spumingar um infrasmik- 
tur ol. saman. Hetta ar- 
beiðið vcrOur klártum mán- 
aðaski ftið oktobter-novcm- 
bcr.

BP menninir siga, at 
hcvði tað ikki lønaO scg at 
gjørt íløgur í hcsum nýggja 
økinum, so hcvði BP ikki 
strongt so nógv á at fáa eina 
framlciðslu í gongd.

Teir vilja við hcsum vísa 
afuir, at oljulcitingin hcr 
fyrslogfrcmstfcrfram fyn 
at kunna varðvcita stóra 
oljuídnaðm 1 landi. Nú 
goymslumar í NorOsjónum 
eru famar at minka hcvur 
veríO frammi, at lcitingin 
vcstan fyrí Hctland cr ein 
dcspcrat roynd at fmna 
oljuídnaðinum nýggjan 
marknað.

Jamic Jardinc sigur.at BP

hevur sjálvandi oljukeldur 
aOrastaðni í heiminum, sum 
eru størrí og geva meira enn 
tað, sum enn er funnið vesta 
fyri Hetiand. Hersipar hann 
m.a. til stóru oijukeldumar 
hjá BP í Alaska.

-Men hctta forðar okkum 
ikki í at leita eftir nýggjum 
oljukcldum ogmetavitøkið 
vestan fyrí Hetland sum eitl 
áhugavert framtíðar oljuøki 
sigur hann.

Týðandi m ið d ep il 
og "k n ú ta p u n k t"
Tað er bcrt ein partur av 
leimum 1500 fólkunum hjá 
BP Explorauon í Dyce, sum 
arbciða við at kanna økið 
vestan fyrí Hctland.

Bygningurín er "knúta- 
punktið" fyri alla oljufram- 
leiðsluna í Norðsjónum. 
Higani verOa teir 15 olju- 
pallamir hjá BP stýrdir og 
er finst her m.a. høvuðs 
bjargingarstøðin, um onkur 
vanlukka hendir á pal- 
lunum. ViO li nýggjastu 
tøknifrøðini verOur fvlgt 
við øllum tí, sum fer frá á 
bonpallunum hjá BP í 
Norðsjónum.

Her finst so eisini sjálvur 
ccntralurín, ið hevur eftirlit 
viO øllum oljurstrcyminum

I dag koma tvey umboð fyri 
BP og ciu umboO frá brct- 
skuscndistovuni íDanmark 
lil Føroya á vitjan.

í hcsum sambandi skipar 
Strandfaraskip Landsins 
fyri einum fundi á Hotel 
Hafnia í dag. Fundurín cr 
fyri innbodnum Ætlanin er 
at tosa um handilssam- 
vinnuna millum Brctland 
og Føroyar" og fara bæði 
gestirog føroyingar at hava 
nøkur suitt innlegg.

Á funđinum verOur tveir 
landsstýnsmcnn, Sámal 
Petur í Grund og óli Jacob-

scn. Umframt teir fara 
stjórin á Strandfcrðslum. 
Thomas Magnusscn, og 
stjórin á rækjuvirkinum á 
Oýri Jákup Mørkørc at siga 
nøkur orð.

Anthony Layden frá 
bretsku scndistovuni f 
Keypmannahavn fcr at tosa 
um, hvat brctar halda um 
handilssammvinnuna mil- 
lum Brctland og Føroyar og 
Crawford Gordon, stjóri í 
BP fer at tosa um møgu- 
leikarnar hjá føroyingum í 
eini komandi oljuvinnu. 

jan

úr NorOsjónum.
í u' framkomna teldu- 

rúminum á sløðini arbeiða 
fólk viO at skráseta hvønn 
oljudropa, sum kemur frá 
framlciðslupallunum.

Ikki minni enn l mill. 
tunnur av olju fara gjøgnum 
telduskipanina um dagin. 
Her er bæði talan um olja 
frá brestkum pallum mcn 
eisini frá øðrum oljufeløg- 
unum, sum arbciða í Norð- 
sjónum.

Hóast væl varð tikið móli 
føroyskum blaðmanni, so 
høvdu fólkini á BP-høvuOs- 
støOini úr at gcra, og ú varð 
avmarkaO.hvalkundi koma 
burtur úr eini viijan. Vit 
fingu tó loyvi úl at kaga 
innar ymsa staðni í stóra 
bygningnum.

SamanumtikiO kann sig- 
ast, at BP, sum stcndur fyri 
stórum parú av oljuvirk- 
seminum í NorOsjónum, 
lcggur stóran dcnt kann- 
ingamar vcstan fyrí Het- 
land. Fyrítøkan er komin 
longst, tá ræður um at fáa 
eina lønandi framlciðslu í 
gongd í hesum økinum og 
BP er longu nú við at gera 
cina kanningarætlan fyrí 
komandi ár. Sambæt hesi 
ætlan verður roynt at vita, 
hvørjar aðrar oljukcldur 
kunnu takast í nýtslu í næstu 
framtíO.

BP hevur fleiri borípallar 
í økinum nú og fcr hclst at 
gcra víðari boríngar í 
nøkrum av kcldunum. teir 
halda eru lovandi. t' næsta 
ár.

Áhugi fyri samstarvi
Sohvørt sum vit nærkast 
eini vcruligari framieiðslu 
úr hesum økinum og so- 
hvørt tað gerst grcitt, at 
møgulcikamiratfinna flcm 
nýggjar goymslur em úl- 
steðar, økisl eisini áhugin 
fyri føroyskaøkinum.

BP hevur fyrr víst á, at tað 
vildi veríð nátúrligt við cin- 
um samarbeiði viO før- 
oyingar, um olja eisini 
vcrður funnin føroysku 
megin markið. Eisini er 
møgulciki hjá bretum at 
brúka Føroyar, tá oljuvinna 
teirra hevur tørv á ymsum 
tænastum. Jú nærrí mark- 
inum brctar finna olju tess 
stytrí er í føroyska havn. Og 
har vit hava nakaO at bjóað, 
sum hctlendigar og skotar 
ikki hava.táertaOein sjálv- 
fylgja, at eitt felag sum BP 
hievur eyguni eftir Føi oyum 
- uttan mun úl um olja 
verður funnin her hjá okk- 
um ella ikki.

í dag koma tvey umboð 
frá BP úl Føroya. Tcy fara 
m .a. atkunna landsstýriðog 
oljumynduglcikamar um, 
hvat hendir vestan fyri 
Hetland, og hvørjar ætlanir 
BP hevur í hesum økinum.

Hclst vcrða eisini spírar 
lagdir úl eitt komandi 
samstarv.

tK ! , 
Jan Nfullcr

Her á hpvuðsstøðini hjá BP í Aberdeen streyma I mill tunnur av olju úr Norðsjónum 
inn gjøgnum teldurnar hvønn dag

Bjargingarrúmið, har samband er við allar 15 boripallarnar hjá BP. Higani verðar 
all hjálpiarbeiði stýrt, um onkur vanlukka skuldi hent


