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Longu í danska Børsen fyri 15 árum síðani:

Føroyar liggja
m itt I einum
stórum oljudíki
-Mert við núverandi tøknifrøðini ber ikki til at fáa hendur á oljuni
J an M l l l e r
Um somu i tf sum lítiA og
einki av týAandi upptýsingum lckur úl um lorovsku
undirgrundina annad cnn
gcncrcllar vcndingar um. al
m ogulcikarm r eru gódir.
jarM roðin er lann ræila og
stóri áhugin hendir á, at
okkurt er har - ló við
undaniaki av hlm æ lunum
frá leim um 23 oljufeløgunum - so her eisini til al
leita aftur í líóina og táa
kanska uppatlur greióar
ábcndingar uin olju og gass
um okkara lcitVir.
Líta vit aftur f føroysku
..oljusøguna" so siggja vit.
al lad longu í 1969 søkir
amcrikanska felagió O ceanic Exploration um loyvi at
gera scismiskar kannmgar
við Føroyar Komandi árini
fær landsstýnð mcira enn
10 aðrar um sokm r um
seismiskar kanningar Seinasi í 70-unum ger felagið
Western scismiskar kanningar á føroyskum øki.
Tað er tó ikki fyrr enn
fyrsl í Xtf-unum, at tær lyðuligastu áhendingam ar koma
fram. O kkara kendasti
og mcsi royndi jarðfrøðingur Joanncs Rasmusscn.
sum aM ð sar varin við al
últala seg voru ikki haldgóð
prógv, segði í samrøðu við
Sosialin í 1981, ai møguleikar cru fyrí at finna olju.
men við (átíðar løknitrøði
her ikki til at fáa hana upp
H ctla sam a árið hevur
kenda líðarriliðThe ficooomist drúgva grein um tey
komandi oljuøkini í Huropa.
<»g á korti vcrður víst á økini
út tyri MiðrnH'cg. all økið
inillum Føtoyar og Hetland.
økið við Rockall og síðam
økið vcsian fyri írland
Hctta er júsi tað økið Atlantsmótið - sum fleiri av
hcimsins siørstu oljufeløgunum nú sela sftt álit á.

Frontier targets tor the new
at arhciða á 1000 mclrum
við Føroyar. og slík løknifrøði finst enn hcrt á tckniborðinum.
Stóra amerikanska oljufclagið Exon (Esso) arhciðir
við ætlanum at hyggja citt
horítom , sum er 1000 metrar og sum skal slanda á
havbotninum.
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N e y ó u g t við nyggjum
tø k n i

skaparliga og tøkniliga
óm øguligt at koma framat
oljuni.
Víðari sknvar blaðið. at
tað longu fyri 10 árum síðani (1971) varð nógv tosað
um olju við Føroyar. og
fleiri seism iskar kanningar.
sum eru gjørdar hesa seinastu líðina. hcnda á. at oljan
liggur i einum hasscngi lagd - sum røkkur frá vesturstrond írlands og siðani í
ein landnyrðing. soleiðis at
bæði H ctland og Føroyar
cru mitt í hesi lagdini. sum
eisini gongur longur norður
og heilt inn at norsku
strondmi. eitt sindur norðan
fyri tað víðagitna 62.
hrciddarstigið, har norð-

O lju d ík i

Sama árið - ivs. í 1981 - er
áhugavcrd grein i danska
hlaðnum Børscn við cinum
hcldur forvitmsligum korti
Grcinin her heitið „Ført>yar
liggja mitt í em um siorum
oliudfki"
I
greinini stendur. at orsøkKnrt. sum Statoil hevur
cr lil at halda. ai Føroyar laliA gera. v íu r tey økini á
liggja í cinum ..gigantisk Atltantsmónnum. har
olicpøl", sum hlaðið málher roknaA verður vu) at fin n a
seg Men lað cr eisini orsøk olju Siun so eru tey vtel i
hjá føroyingum til at taka tráð vu) teknmgina i B*r
sen fy ri 15 árum st'Aani.
róligt. Tað er ncvniliga hú

m cnn rokna við at finna
nógv størri goym slur av
olju. enn tær sum funnar eru
sunnan fyri.
Størsta forðmgin skrivar
hla«>ið, fyri at koma framat
oljugovm slunum við Føroyar er slóra hellingin út av
landgrunninum .
M cðan

Kort í The Econom ist i
1981. sum vísir knmandi
o lju ø k i« Eum pa Vfr
siggja aftur her Atlantsmóti við m.a. Føroyum

horað og framleilt verður á
200 m ctrar dýpi í N orðsjónum. so verður neyðugt

R eiri og flein jarðfrøðingar
eru mcira og mcira samdir
um. skrivar Børsen vfðarí,
at tað helst cru stórar nøgdir
av olju við Føroyar. Samtíðis cru tcknikaram ir eisini
samdir um, at neyðugt er
við heilt nýggjari tøkmfrøði, og ikki minst nógv
størri lønscmi. fyrr enn tað
kann koma upp á lal at taka
oljuna upp
I sama hlað vcrður annars
skrivað um føroysku ynskini at fáa undirgrundina á
føroyskar hcndur. soleiðis at
inntøkumar frá eini møguligari framtíðar oljuvinnu.
kom a tí tøroyska samfelagnum til góðar
Blaðmaðurin. sum skrivað hcvur greinina, eitur
Stener Aarsdal Grcinin stóð
í Børsen 27. august 1981

O ljuhassengið - Utgdin - á
korttnum i Børsen - røkkur
heilt fr á miðnoregi og
vestur um írland og fe llu r
sum so saman við teoriunum. sum fle iri av otjufeløgunum arheiða við i
dag. sum m.a. ganga und
ir heitinum ., Westem
S lo p e " - vestara landgrunnshellingin. Tað verður annars nógv tosað um
a t fin n a ein risastóran
elefant á hesum øki (tvs.
eina ógvuliga stóra oljukeldul Um tað er tilætlað
ella ikki. so skal tó ikki
nógv hugflog til at síggja
eitt elefanthøvd og snábul
á kortinum. H vør veit!

