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Søgulig hending:

F y r i f y r s tu  f e r ð  n a k ra n tíð  h e v u r  ein  fø r o y s k u r  lø g m a ð -  
u r  s e t t  b e in in i á  ein  o lju b o r ip a ll. H e tta  h en d i tá  A nfinn  
K a llsb e rg , íla tin  try g d a rb ú n a , su m  ta ð  sø m ir  s e g  rø tt-  
um  o lju m a n n i, tý sd a g in  v a r  o g  v itja ð i n o rsk a  o lju b o r i-  
p a lli ,  S n orre , su m  lig g u r  í  m ið ju m  N o rð s jó g v i.

O r Ð og  m y n d ir :
J an M u x e r  
úr  S tavanger

Manađagunn 24. og tvsdag- 
urin 25 august fara uttan 
iva at vera mettir sum týð- 
amii og søguhgir dagar. tá 
oljusoga Føroya helst veriV 
ur sknva ein dag. Tá vitjaði 
ein føroyskur oljumálaráð- 
ham og løgmaður fvri 
fyrstu ferð á oljupallum í 
Norðsjónum - sum ein nátt- 
úrligur liður í fynreiking- 
unum til eina komandi før- 
oyska oljuvinnu.

Eyðun Eltiør. nýkosnj 
oljumálaráðhamn fór mán- 
adagin við tyrlu úr Bergen 
út á Veslefrigg bonpallin 
hjá Statoil Dagin eftir fór 
so sjálvur logmaður. Ann- 
finn Kallsberg. á eina likn- 
andi ferð út á oljupallin 
Snorre umleið 150 kilo- 
metrar úr landi. SosiaJunn 
var saman við løgmanni og 
fy Igisney tum hansara.

í yvUrtlvilsistoúna
Eftir at hava verið á alm- 
ennar. vitjan í norska høv- 
uðsstaðnum og har vitjað 
Harald kong. Kjell Magne 
Bondevig. forsætisráðharra.

Marit Arnstad. olju- og 
orkumálaráðharra og Peter 
Angelsen. tiskimálaráð- 
harra varð tíðliga týsmorg- 
unm gjøn kián at fara út i 
Norðsjógvin. Saman við 
løgmanni vóru eisim Maij- 
un Hanussardóttir. løg- 
mansstjóri. Herluf Sig- 
valdsson, detldarleiðari á 
løgm ansskrivstovuni. 
Mogens Holm Petersen, 
ráðgevi í føroyskum viður- 
skiftum í danska uttanríkis- 
ráðnum Finn Christiansen, 
norski konsulin í Føroyum.

Eftir at hava fingið eina 
frágreiðing um strongu 
trygdarviðurskiftini lótu 
løgmaður og fylgt seg í teir 
evðkendu reyðu yvirlivilsis- 
búnamar. sum tey, ið fara 
út á bonpall v ið tyrlu. skulu 
vera ílxtin.

Túmrin út á Snorrapallin 
tók góðan tíma. Á leiðini 
var høvi til at síggja fleiri 
av teimum stóru og kendu 
oljupallunum í Norðsjón- 
um, teirra millum Troll, 
Gullfaks og Statfjord.

Áðrenn lent varð á tyrlu- 
pallinum á Snorre varð flog- 
ið txtt frav ið palhnum nakr- 
ar ferðir. soleiðis at løgmað- 
ur betur kundi síggja.

hvussu hesin nýggi og 
fremmandi heimurin sxr út 
úr erva.

Á palhnum vóru føroysku 
gestimir sera vxl móttiknir. 
Føroyska flaggið varð 
vundið á stong. og har varð 
horðreitt við øllum góðum. 
Eftir eina stutta trygdarfrá- 
greiðing fingu løgmaður og 
hini nýggjar búnar og trygd- 
arskógvar

Síðani var »sightseeing« 
á pallinum.

Rullar
Snorre erein kombineraður 
framleiðslu- og boripallur. 
Um somu tíð, sum oljan 
kemur upp úr undirgrunđini 
vera nýggj hol borað niður 
í stóru goymsluna langt 
niðri í undirgrundini.

Tað óvanliga við hesum 
pallinum er eisini, at tú 
kanst faa sjóverk umborð, 
um tú ikki er vanur at vera 
á sjónum. Pallurin stendur 
ikki á føstum beinum. sum 
teir flestu pallamir gera, 
men hann er festur í veirar 
og rør. íð aftur eru fest í 
havbotnin. Hetta ger, at 
hann flytur seg eiit vet til 
síðuna av og á.

Tað er norska oljufelagið

Týsdagin setti Anfinn Kallsberg, løgmaður. fy r i fyrstu  ferð, beinini á ein oljuboripall. 
Hetta hendi, tá hann var og vitjaði norska pallin Snorre, sum liggur í miðjum Norð- 
sjógvi (Mynd: Jan Miiller)

emir av, at tað hevur eydn- 
ast at økja um úrtøku pros- 
entið úr leimum 30 uppí 45- 
50%. Nýggja tøknifrøðin 
ger hetta møguligt.

Arbeitt verður eisini við 
eini úlbyggingarxtlan á 
Snorre-feltinum. Talan er at 
seta upp enn ein pall á felt- 
inum, soleiðis at framleiðsl- 
an verður størri og meira 
effektiv. Vit tosa um milli- 
ardir av krónum í nýggjum 
fløgum.

Løgm aóur hugtik in
Áðrenn farið varð av aftur 
pallinum takkaði løgmaður 
fyri seg og hinar føroying- 
arnar. Hann helt fyri, at 
hetta er ein so stór og nýggj 
verð, at tað tekur tíð at 
sodna øll inntrykkini. Hann 
var ikki sørt hugtikin av øll- 
um hesum stóra og nýggja. 
Anfinn Kallsberg grciddi 
stutt frá royndunum í Før- 
ovum at byrja eina olju- 
vinnu.

Leiðin gekk síðaní til 
Sola-floghavnina uttan fyri 
Stavanger, har løgmaður 
dagin eftir skuldi hitta 
umboð lyri norskar olju- 
myndugleikar og annars

Saga Petroleum, sum er 
operatørur. Tvs. at tað er 
henda fyritøkan, sum stend- 
ur fyri vitjan løgmans. Og 
sigast má at her gekk alt

sum smurt. Alt varð vxl lagt 
til rættis frá byrjan til enda.

Føroysku gestirnir vóru 
eisini sera hepnir við veðr- 
inum. Tað var sólskin henda 
dagin úti í Norðsjónum.

Snorre er bert ein av 
mongum oljupallum í Norð- 
sjónum. Pallurin liggur stutt 
frá bretska markinum, og er 
møguligt at síggja fleiri av 
oljupallinum á bretskari 
síðu higani.

S tór fram leitoslan
Samlaðaoljuframleiðslan á 
Snorre er ein tann størsta á 
einum einstøkum palli í 
Norðsjónum. Samlaða 
framleiðslan er omanfyri
300.000 tunnur um sam- 
døgrið. Umframt egnu 
framleiðsluna verður eisini 
olja frá einum av sokallaðu 
satelittunum á havbotninum 
nxrhendis. nevndur Vigdis, 
flutt umborð á Snorre og 
higani flutt víðari til Stat- 
fjordfeltið. har oljan so 
verður flutt víðari á markn- 
aðin.

Umleið 150 mans eru 
umhorð á Snorrc Eins og á 
øðrum oljupallum verður 
her gjørt alt fyri at økja um 
úrtøkuna tvs. at fáa sum

Løgmaður v itjar 
fyri fyrstu ferð  
á oljupalli

Førosska ferda lag ið  í  tyrluni á \eg út á boripallin, Snurre. Fremst á myndini er tað H erluf Sigvaldson, deildar- 
teiðari, síðam  M arjun Hanussardóttir, løgmansstjóri og Anfinnur Kallsberg, løgmaður sum roynir ut fá a  eyga á 
bonpaU tn (Mynd: Jan Miiller)

mest av olju upp úr goymsl- 
unum á lxtlasta og skjótasta 
hált. Á Snorre eru teireisim
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Anfinn Kallsberg, løgmaður eftir vitjan á oljupalli í  Norðsjónzum:

Ein sp en n an d i 
e is in i ræ ðand i

Oljuvinnan er so stór í  vavi. at ef> dugi illa at imynda nuer so stórar installatiónir 
við Føroyar, sigur Anfinn Kallsberg, løgmaður (Mynd: Jan Miiller)

-  H etta  va r óm eta liga  s tó r t í  vavi, og eg dugi ikki rcettiliga 
a t ím ynda m æ r so  s tó ra r  in sta lla tión ir rundan um Føroyar, 
men man skal helst longu nú byrja  a t venja seg  við  tankan, 
sigu r Anfinn K allsberg, løgm aðu r eftir a t hava verið  á  sín- 
um fy rs ta  túri á  einum olju palli til havs. Og h elst e r  hetta  
eisin i fyrstu  fe rð  í  heila takið, a t ein føroysku r løgm aður er  
g estu r á  einum o lju pa lli offshore

J an  M uller 
úr S tavanger

Annfinn Kallsberg er bæði 
hugtikin og ræddur, nú hann 
aftur hevur fingið fast undir 
fótum. Sjálvur heldur hann

hetta vera eina sera spenn- 
andi og nýggja verð, men 
samtíðis er hon eisini sera 
ræðandi.

Hóast tað krevur ikki 
einki av dirvi og orku at 
skula fara út á ein boripall

fyrstu ferð, so kendi løg- 
maður seg sera væl úti á 
hcsum stóra og so nógv øðr- 
vísi arbeiðsplássinum úti til 
havs.

- Nú var tað gott veður, 
har vóru góðar umstøður og

Soleiðis sær hann út; Snorre, og mann hevur hug at geva løgmanni rcett, tá hann tosar 
um stórar og ógvusl'gar installatiónir (Mynd: Jan Miiller)

m en
v e rð
tú sleðgaði ikki so leingi, 
so har var alt, sum tað 
skuldi. Men eg veit ikki, 
hvussu man hevði reagerað, 
um ein skuldi verið hir í 
upp til 14 dagar, sum c!ju- 
arbeiðaramir eru tað.

Løgmaður heldur, at um- 
støðumar umborð eru sera 
góðar, og tað sær út til, at 
alt er sera væl skipað.
Eiga a t verOa við, 
m en...
Hvat fekk løgmaður so 
burtur úr at vitja á einum 
slíkum arbeiðsplássi í olju- 
vinnu!

- Hetta er ein vinna við 
ómetaliga stórum perspekt- 
ivum, og eg dugi at síggja, 
at man eigur at royna at 
verða við. Men samtíðis 
skal eina gera sær greitt, at 
tað skal vera áeinum støði, 
sum vit megna at handfara. 
Her eru so veldugar íløgur.

sum skulu gerast og so stór- 
ar tekniskar avbjóðingar, at 
tú má fara fram við størsta 
skili, tá tú fer undtr slflct.

Mugu s týra  sjá lv ir
Løgmaður er ikki minni 
sannførdur um, at vit eiga 
at fara undir eina slíka 
vinnu, nú hann hevur vitjað 
á einum oljupalli og sæð við 
egnum eygum, hvussu ar- 
beiði fer fram Men hann er 
samtíðis sera varin og held- 
ur, at hetta cr ein útvikling- 
ur, sum vit sjálvir mugu 
stýra.

- Bara við at vitja í Sta- 
vanger sær ein, hvussu stóra 
ávirkan arbeiði í Norðsjón- 
um hevur á býin her. Og tá 
skal ein eisini hugsa um, at 
Stavanger er ein býur, ið er 
væl størri enn allar Føroyar. 
So ávirkanin er rættiliga 
stór, og tí er nógv vit skulu 
uka hædd fyri, tá vit skulu 
í gongd.

Anfinn Kallsberg er sera 
fegin um, at hann skal hava 
havt hetta høvið á síggja. 
hvussu arbeitt verður úti á 
einum oljupalli, og hvussu 
lívið er har, men hann held- 
ur, at tað eisini er sera av- 
gerandi, at allir politikarar. 
sum eru við til at taka stórar 
avgerðir, og ikki bara løg- 
maður og oljumálaráðharr- 
in, fáa kunnleika til hesa

nýggju vinnu og harvið 
eisini vtrða við til at stinga 
út í kortið, hvussu fram skal 
farast

- Tað er nevniliga ikki 
bara bara, leggur Anfinn 
Kallsberg aftrat

S am arbeiða vlð a lla r
Nú norðmenn vóru teir 
fyrstu at bjóða einum før- 
oyskum løgmanni og einum 
føroyskum oljumálaráð- 
harra at vitja og síggja teirra 
oljuvirksemi spurdu vit 
Anfinn Kallsberg, um hetta 
eisini er ein ábending um, 
at føroysingar fara fyrst og 
fremst at samstarva við 
norðmenn, ti talan er um at 
byggja upp eina oljuvinnu?

- Eg veit ikki, hvat norð- 
menn leggja í hesa vitjan. 
Kann bert siga, at eg sjál vur 
havi fingið eitt innht í hesa 
vinnu og eisini havt aðrar 
møguleikar at hitta norskar 
politikarar. sum eg haldi 
seinni kann vera til gagn 
fyri Føroyar og ikki tá tað 
snýr seg um olju. Eisini á 
mongum øðrum økjum

Løgmaður heldur sjálvur, 
at vit føroyingar eiga at 
samstarva við allar tær tjóð- 
ir, sum vilja, at ein olju- 
vinna skal vera góð fyri Før- 
oyar.

Tad er Saga Petroleum, sum eigur Snorra, og teir eru eins og aðrar altjóða oljujy raøkur 
sera áhugaðir í  eini møguligari oljuvinnu við Føroyar (Mynd: Jan Muiler)


