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H óast f le iri óh app í Lopra:

Tað sær sera
áhugavert út
U)k er lagt á boriholið í Lopra. Hetta er í hvussu er
niðurstøðan, tá talan er um at fáa upplýsingar út um,
hvussu gongst við boringini. Kortini hevur tað eydnast
Sosialinum at fáa so mikið at vita, at undirgrundin er
sera áhugaverd.
J an M i ' ller
B onngm i Lopra gjørdisi
tungur hurtMjr I hvussu er i
hvrjamni Verkarilanin kom
ikki í gongd fyiT enn \.cl
seinni enn aetlað. Siðani
hava vcrið flciri størri og
nunni óhapp. sum hava
seinkað N>ringini Kortini
tykist ta»i ikki. sum leir. ið
gjalda fyri honnginaog teir.
sum standa tyri henni. hava
mist rnotid Tvønurim óti
hcndir okkurt á. at lad sarr
sera áhugavert lil tess
lt >ngur nnVir horunn kemut
Hctta er tann rm ndm , sum
Sosialurin hevur kunnaO
sclt sainan við at t> Igia
gongdint so og so.
Men lal okkum hcinanvcgm siga. at taó er so gotl
sum onntguiigt at táa nakaó
itøkiligt at vita trá tcimum.
sum vara av. taó vcri scg
h|a l)opas. Danop. Maersk.
Oljufyrisitingini clla hjá
øórum Øtl tykjasl tolkini.
sum hava við horingina at
gcra. al liva upp lil kravió
um. at cinki skal úl til
almcnmngin cnn Olju
feløgim. sum gjalda fyri
bonngina. hava krav uppá.
al alt vcrður hildið loymligt.
Mcn eins og vió øllum
ørtrum cr tað so gott sum
ómøguligl at halda alt
loyniligt Tað vil altið vera
okkurt. sum kcm ur út so
clla so.

Jørxen Nørgtuird frá
danska orkumálaraAnum
ok Mugni An>e. báfltr
hmir í Oljuráálegginxarnevdmi vitja í Utpru
M \nd jan

T ø g n a rsk y ld u

Mark Ratchinsky, sum
Tað. sum Sosialurin hcv
stendur fsri arbeiihnum
ur klarað at pentað saman í
hjá Danop i Lopra her vii)
so máta, er kanska ikki so eim av teimum dýru horinogv, mcn vit hava so fingið krúnunum, sum verr)a
trzn ir av, at tað gongur vxl brúktar i boringini Mynd
i Lopra. hóast einstøk jan
ohapp Tosað verður um. at
kom iðer igjøgnum hasaltið
fyri cini tíð síðam. og at tað út i undirgrundini meira enn
nú vcrður horað gjøgnum 2600-2900 metrar mðn, al
hleytari løg Heita tykist ncvndur er møgulcikm at
cisini skjótleikin í boringini hora aðrastaðm í oynni eisWu
at vcra citt prógv um.
Sosialurín hevur frztt, ai
tað s z r so mikið áhugavcrl

Mark Ratcninsky cr kana
diumaður og hevur arbeill
hjá Danop i nøkur ár Hann
stendur Ivri arheiðinum hja
Danop í Lopra Hann sigur
seg cinki kunna siga um
úislitið higartil. Tcir hava
bundið seg til tøgnarskyldu
og hava skrivað undir uppa
lað.
Hann váttar, at henda
honngin er eitt smdur ivV
vísi enn tað teir fyrr hava
arhcitt við og í st> máta er
hon sera áhugaverd og
spcnnundi.
Arne Rosenkrands l.arsen frá Dopas, sum stendur fyri hesi verkxtlanini
váttar. at teir hava havt enn
eitt ohapp og at boringin
tískil hevur verið steðgað í
nakrar dagar
Herfyri broinaði sjálvur
horistrongurin til honrørini
og hesi. sum e n i 2 kilometrar long, duttu nakrar
m etrar niður í holið Tey
skaddust av tallinum og
neyðugt varð ai fáa nvggj
borirør ur Skotlandi
í vikuskiftinum kom fyri
fyrstu ferð eitt supplyskip
ul Føroya við útgerð Tað
var Highland Sprite. sum
kom við nvggjum rørum úr
Aherdeen.
Hoast óhappíð gckst vzl
í hond at fáa arbeiðið í
gongd aftur og horingín
kundi hyrja aftur i vikuskiftinum.
Ame Rosenkrands sigur,
at tað hava verið fleiri

tc k n is k irtru p u lle ik a r. si<tani

teir hyrjaiTu. rnen hesar hava
teir megnað at um vzla og
gera aftur. soleiðis at horingin nú koyrir sum hon
nk a I

Endamálið er at hora umleið 3500 inetrar niður í
undirgrundina. Holtð Irá
IMH I vargóðar 2(KK)m etrar
so talan er í verulcikanum
um at hora cinar I4(K)
m ctrar í hcsi atløgu. At
hyrja við gekst í so spakuliga. horaðir vóru eim r 4050 metrar um samdøgrið
ella millum 1-2 metrar um
tíman. Basaltið varð so
mikið hart. at her var lítið
annaðenn at hava tol. Eftir
tí sum Sosialurm hesur
skilt, so hevur gingið betri
at K»ra tcss longur niður leír
eru ktimnir Um hetta er tí
at teir duga hctri at arbeiða
og bnika útgcrðina ella
hetta er lí, at tilfarið rz tt og
s lz tt er bleytari at bora
ígjøgnuin er ringt at fáa
nakað at vita um
Vit hava tó skilt. at tað
gongur skjótari, tí tilfarið er
bleytari.
Ein spumingur. sum eisini hevur verið frammi, er
um peningurin, umleið 30
mill. kr., sum oljufeløgim
hava játtað til boringina. er
nóg mikið til at hora heilt
niður Her má em rokna við,
at seinkingin og ohappini
hava kostað so mikið, at
oljufeløgini eftir øllum at
dørna longu hava játtað at
skjóta meira pcngar í Og

N ýggjborirør komu úr
Aberdeen i vikuskiftmum,
e ftir a t flestu av rørunum
tingu skaiia i fa m u nku.
tá boristnm gurin bm tnadi
<>K røriru duttu m dur i
hohi). M yrui ja n

hava tey gjørt tað. so merkir
tað helst eisini, at urshiið
higartil er so mikið áhugavert, ai tað er vert ai hrúka
tleiri pcngar uppá arheiðið
Men sum sagt. Arne Rosenkrands og aðrir vii tosa
við vilja einki siga. Bara ai
tað gongur niðureftir.
Ætlanin var at koma á
mál tvs mðura 500 metrar
um iniðjan seplember. men
við teimum ohappum sum
hava verið, verður helst talan um ein seinni dato Arne
Rosenkrands sigur seg ikki
vóna, at lað verður nevðugt
at skula bora heilt út i oktoher mánað.

Útgerð á rannsókruirstovum í Lopra. sum verður
brúkt til at kanna titfarið,
ið kemur upp úr boriholinum. Mynd jan

