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HAVA FUNNIÐ
OLJU í LOPRA
Útlendsk kelda hjá Sosialinum
vil vera við, at olja er funnin í
Lopra. Eingin vil tó avsanna
ella vátta hesi tíðindi

Síða 3
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Kelda í útlandinum við Sosialin:

Hava funnið
olju í Lopra
Tað er funnin olja undir bnringini í Lopra. Hetta vil ein
kelda í útlandinuni, sum Tídindablaðid Sosialurin hevur
tosað við, vera við. Viðkomandi persónur, sum sigur seg
arbeiða í oljubransjuni og sum á ein ella annan hátt
hevur tilknýti til eitt av teimum 19 oljufeløgunum, sum
rinda fyri boringina í Lopra, sigur seg hava fn ett hetta
frá fólki, sum standa einum av oljufeløgunum nær.
Arne Rosenkrans Larsen frá Dopas, sum stendur fyri
verkietlanini í Lopra vil hvørki váttað ella avsanna hesi
tíðindi. Martin Heinesen frá Oljufyrisitingini hevur onga
viðmerking, meðan Terje Hagevang frá oljufelagnum
Saga heldur tað vera lítið sannlíkt, at teir hava rakt við
olju
úrslit, so i úlgangstø<>inum
cr mogulcikin scra lítið
Hann lcggur tó aflrat. at
vcrður nakað tunnið clla
Ta»> ci torfw t fyri ikki at cinkí. so fáa hløðini ikki
siga nmoguligi ai láa naka<> hcsar upplýsingar. Hann
al vita. um úrslitiA av hor- visir á. at tað sjálvandi cr
ingmi í Lopra. Hctta kemur møgulciki lyri. at okkurt
so hcldur ikki hcilt óvænt- lckur út. rncn tað kunnu eisaó. tí cin treyt frá oljuiel- ini vcrða nógvar gitingar.
øgunum . sum gjalda fyri sum cinki hava við verulcikan at gcra
horingina, cr, at cingir upp
Amc Roscnkrans sigur. at
lýsingar skulu út almcnt
Mcn lá so nógv sum 19 ongar x tlaiu r cru um at
oljulcløg cru við og lá hava holið standandi opið
hugsað vcrður um. hvussu cftir horingma Tá lcir cru
lítið sam fclagið cr. cr tað lidmr vcrður holið latið
hclst óm øguligt at halda aftur. Um so føroyskir oljualtur øllum upplýsingum
myndugleikar. um citt stort
Vandin cr so eisini at skilja oljufund vcrður gjørt, hava
millum gitingar. sum einki hug til at varðvcita holið
grundarlag cru undir og so er sjávandi upp til tcirra
-Taðhevði sjálvandi verið
Ícysalíðindi, sum koma frá
álítandi kcldum
spcnnandi at funnið olju i
M ánamorgun ringdi cin hcsi honng M«n hcndir tað,
kclda úr úllandinum til so cr tað upp nl føroyskar
hlaðiðog scgði. at olja varð myngulcikar at handfara eitt
funnin í Lopra. Viðkomandi slikt fund og hvussu teir
vil ikki siga. hvør hann er. vilja lala liscnsir til at troyta
soleiðis at hctta kann spor- eitt slikt fund.
ast altur til cilt av teimum
19 oljufeløgunum. sum cru N o g v a r t e k m s k a r
við
t m p u ll e í k a r
Mcn hann vil vcra við. at Tcir hava annars havt ávisar
tcir undir horingini i Lopra trupullcikar á horiplássinum. í larnu viku fór cin
cru kommr niður á olju.
svøvil í sjálvum hontorm num. og var ncyðugt ai fáa
Døpas onga
ein nýggjan úr Skotlandi
v i6 m s r V in g
Arnc R oscnkrans-I^rsen Ætlanin var al fáa hann við
frá Dopas vil onga viðmcrk- flogfari. mcn hann vigaði
ing gcra nl hctta Uppá fyri- ov nógv, hcili 3 tons. Tí
spurning um hann kann varð hann fingin umhorð á
vátta ella avsanna lað sigur Sm ynl, sum skuldi koma á
hann. at hann hcvur onga Vág i gjár við honum
viðmcrking
Tað hcvur annars gingið
Hann lcggur annars dcnt v x l við horingini i setná. at talan cr ikki um eina astuni. hóast tað hava vcnð
oljuhoring mcn cina honng. flein ohapp. sum hava hav t
sum snýr scg um at savna seinkingar við sxr
Eftir ti sum lað hcvur
inn jarðlrøðiligt tillari
-Men sjalvandi cr tað ein cydnast Sosialinum at fáa
cvarska linl møgulciki fyri upplýst, so cru higartil
al finna vii gass clla olja. horaðir umleið KXXfmctrar
Og ti vcrður cisini tikið Framm anundan var holið
hardd lyn hcsum í samhandi gt'iðar 2(XX) m ctrar djúpt.
sostatt kann roknast við, at
við tryginda á arheiðspláss
inum Mcn cg vil aftur vísa ta«> rcsta knappir MX) mctrar
a. al v ið li vitan vit hava. so í at røkka málinum. ncvm
cr hert ICK* av tcimum liga at hora niður á 3StX)
honngum. sum vcrða gjørd- mctrar
Vit spurdu Arnc Roscnar eftir olju og gassi, gcva
J an M l'ix e x

krans, um tað at lcløgini
hava gingið við til at scta
góðar 7 mill kr. meira í
projcktið, kann hava nakað
v ið tað at gcra, at tcir hava
rakt viðolju!
Hann sigur. at lað sjálvandi kunnu vcra flcin orsøkin til hctta. og einum
slcndur so frítt í at gita. al
tað var cin orsøkin Ein
viðkan av projektinum úr
2K til 35 mill. kr. vísir annars, at áhugin fyri vcrkxtlanini framvcgis cr til
steðar
-Høvdu tcløgini mctt at
tað var ikki vert at fara
viðari. so høvdu tcy hcldur
ikki sett flciri pengar í.
-77/ eru soslatt ikki komnir niAur á sjálvt grundfja llifl1
-Tað Ijóðar sum eitt skilagott git Taðhevði ikki vcnð
scrliga stórur áhugi fyri at
horað flciri hundrað metrar
niður gjøgnum grundtjall
Tá hormgin er liðug vcri>ur farið undir at gcra seism iskar kanningar í samhandi við holið. Tá og um
tcir cru komnir gjøgnum
hasaltið verður tað so
møguligt at fáa nógv neyvari kanninganirslit frá seismikkinum. Um komið er
gjøgnum hasaltið, sum
mangt tykist hcnda á. so
verður tað fyrstu ferð, at
scismiskar kanningar vcrða
gjørdar undir føroyska hasaJlinum Tað cr úrslitið av
hcsum kanningum. sum feløgini eru so spcnt um.
O lju f y r iw t in g
o n g a v ió m e r k in g

Vit hava spurt lcíoaran á
O ljufyristingini
Martin
Heíncscn. hvørja viðmcrk
ing hann hcvur til lcysatíðindini um, at teir hava
rakt við olju í Lopra.
Hann sigur. at Oljufyrisitingin hcvur cinki við
hctta profektið at gera sum
so. Tað cr f hondunum á
Dopas og (cimum 19 olju
lcløgunum
Hann sigur scg annars
onga viðmcrking hava

3

I.H
Bttringin vará aftur stegáai) i siflstu \-iku orsakai) av
tekniskum breki Hetta er
hel.st 4. ella 5. ferfl. at teir
hava verifl noulthr at
steflgafl horingini orsakafl
av tekniskum brekt Mxntl
jan

N e y v a n o lja

Men
hvji
Mga
so
oljufcløgim til tíðindini um
at rakt skal vera við olju í
Lopra!
Vit
hava
spurt
kanningarlciðaran
hjá
norska oljufclagnum Saga.
Tcrje Hagevang.
Hann sigur seg einki
kcnna lil, at olja skal vcra
tunnin undir horingini
-Nú fylgja cg ikki við
hvønn dag i smálutum. hvat
hcndir í Lopra. men eg haJdi
eg tori at siga. at varð komið
niður á olju. so hevði eg
hclst lingið tað at vita.
Hann hcldur eisini, at
inttgulcikin fyri at koma a
olju har cr ómetaliga lilil
-Tað kann so í hcsta lall
verða talan um spor eftir
hydrokarhonum, men lað
vildi so hcldur ikki venð so
løgið, tt loncu frá horingini
t 1981 hava mcnn vita um
spor cftir olju og gassi.
Terje Hagcvang sigur
annars. at flcst allir
upplýsingar tcir fáa úr holinutn cru av stórum virði fyri
oljutcløgini. Sjálvt eitt
ncgativt úrslit nýtist ikki at
..fordøma" føroyska landgrunnin.

ALT TIL
SEYMING
Á EINUM
STAÐ!

G jø g n u m b a s ø ft

Handilin er nú stúgvandi fullur av

Tað cr torført a( táa nakað
mcira ncyvt at vita um
úrslitið av horingini. men
Sosialurin skilur, at teir cru
komnir gjøgnum hasalt og
í onnur hleytari løg, eitt nú
sandstcin og scdim cnt av
vulkanskum uppruna
Vit skilja tað so, at hesi
sedimcnt innihalda vanliga
ikki góð reservoir fyri olju.
Slík fínnast soeisini í Norðsjónum.
Men tað er framvegis
møgulei|ci fyri at koma niður aftur á hasalt tcss longur
niður tcir hora
Spumingurin um grund
fjallið tykist ikki at vera
nakar trupullciki enn. tí
einki hendir á, at har er
granit clla onnur grótsløg,
sum sjálvt grundfjallið er
gjørt av.
Tað, sum tncnn hava
vcnð hangnir tyri var nettup
at koma niður a grundtjall
stutl cftir hasaltið Um so
var, so vóru møgulcikamir
fyri olju og gassi cingir ella
vxl minni.
Sum hcild skilur Sosialurin, at oljufcløg cru nøgd
við úrslitið higartil Tcy
hava í hvussu cr tingið
nógvar positivar upplýsingar í mun til taðtcy vistu,
tá horingin hyrjaði.

so sum: KJÓLA-, BUKSU-, BLUSU- og
JAKKATOYI til bæði vaksin & born.
I E IS IN I...
\ | 100% SILKITOY
- f j til BRUÐARKJÓLAR
=n)
hvítt & off-white
P A T C H W O R K -tilfa r
nógv sløg og litir,
ið »matcha«« sam an

FØROYA STØRSTA ÚRVAL av
kn a p p u m , s n a ria s u m , tráði
- ja øtlum til seymingina
HYGGIÐ HER! Vit hava uml. 80 góðar
toyboltar, sum vit selja fyri 1/2 PRIS og
minni. Kom inn og síggj og ger kvettið

P/F MARJUN HEIMÁ
C. Pløyensgota 4
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