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ENI boringin:

Gongst væl
4. BRUNNURIN
Jan Müller

Spennandi tíðir fyri oljufólk. Luca Dragonetti, leiðari fyri boringini hjá ENI í Føroyum og Nils Sørensen, stjóra í Føroya
Kolvetni her saman við á aðalfundinum hjá Oljutinginum í Havn herfyri
Mynd Jan Müller

Statoilsamtakið
roynir at loysa
basaltknút
OLJULEITING
Jan Müller

Um eina viku ella so fer
Statoilsamtakið,
sum
fevnir um oljufeløgini,
Statoil, ConocoPhilips,
Petro Canada og Shell
(fyrr Enterprise), undir
framkomnar seismiskar
kanningar á landgrunninum. Talan er um 3 D
kanningar. Tær verða
gjørdar í 9 ára loyvinum
og er skip frá seismikkfelagnum Veritas leigað
til uppgávuna. Hetta felagið hevur annars staðið
fyri rættiliga nógvum
seismiskum kanningum
á føroyaøkinum líka síðani slíkar kanningar byrjaðu miðskeiðis í 90unum. Rúni Hansen,
stjóri sigur, at skjótingin
er inni á øki, har tjúkt
basalt er undir. Enn hevur tað ikki eydnast at
loysa basaltknútin, men
roynt verður so at brúka
nýggjari og meira framkomna útgerð og arbeiðshættir fyri at loysa
upp fyri gátuni.

Ein stórur partur av
føroyska landgrunninum
er fjaldur av basalti, og
tað er undir hesum basaltinum, at oljufeløgini
halda seg hóma og vóna
at finna stórar olju- og
gassgoymslur. Men fyri
at finna tær mugu tey
onkursvegna síggja niður
gjøgnum basaltið, og tað
er framvegis trupult við
verandi seismikki. Kanningarnar hjá Statoil eru
ein roynd at koma víðari
við at loysa henda trupulleika. Feløgini, sum hava
9 ára loyvi, hava eisini
bundið seg til at gera
kanningar á sínum
loyvum.

er heilt liðug. Tá kunnu vit
so frætta nærri frá Oljumálaráðnum, sum sambart
loyvistreytunum
hevur

tryggjað sær at kunna fara
út alment við úrslitinum.
Luca Dragonetti sigur annars, at teirra fólk dáma sera

væl umstøðurnar í Føroyum. Her er gott at arbeiða
og vera, eisini í frítðini, tí er
tjúkt einastaðni, eru ráð fyri

Altjóða stevna í friði
og næstakærleika
25.000 Jehova Vitni
úr 40 londum savnast
á Brøndby Stadion

hvussu
kristindómurin
roynist í veruleikanum.

JEHOVA VITNI

Úr Føroyum koma
allar samkomurnar

Tíðindaskriv

Frá 17.-20. juli fara Jehova
Vitni at seta dám á gøturnar
í Keypmannahavn. Øll
vitnini í Danmark, Føroyum og Grønlandi eru saman á stevnu. Gestir úr øllum
norðurlondum og nógvum
fjarskotnum londum koma
eisini til Keypmannahavnar, tilsamans koma uml.
10.000 gestir. Stevnuluttakararnir verða lættir at kenna
aftur, tí teir bera eitt lítið
blátt bringumerki við tekstinum: »Gev Gudi æru«, ið
eisini er heiti á stevnuni.
Hvat er endamálið við
slíkum stevnum? Fyrst av
øllum at hoyra Guds orð,
við upplestri og frágreiðingum. Síðani eru slíkar
stevnur altíð sermerktar av
friði og kærleika, hetta er
vorðin ein sannroynd, tí
soleiðis hava royndirnar
verið líka síðan fyrstu altjóða stevnuna í 1946. Á
henda hátt royna Jehova
Vitni eisini at vísa á,

Her heima í Føroyum verður eingin summarstevna,
sum vanliga verður hildin á
hvørjum ári, men allar 4
samkomurnar eru ístaðin
bjóðaðar at koma niður á
stevnu í Brøndby. Tað ber í
sær, at nú eru størri og
minni ferðaløg til reiðar at
fara avstað. Og nógv gleða
seg, tí summi hava ongantíð áður verið á altjóða
stevnu, so tað verður stórur
munur á tí stevnuni og vanligu stevnunum her heima,
har millum 100 og 150 eru
hjástødd. Vit kunnu vænta
at síggja nakrar føroyskar
búnar, millum tjóðbúnar og
fólkadraktir úr mongum
øðrum londum.

Øll eru vælkomin
Stevnan er opin fyri almenninginum, og tað er
ókeypis atgongd. Og um tú
kemur framvið, kanst tú
umframt gleði og samfelag

tvørturum landamørk, eisini hoyra eina skrá, ið er
grundað á Bíbliuna, sum er
fremsta lærubók hjá Jehova
Vitnum. Har verða fyrilestrar, samrøður, smærri
og størri sjónleikir, ið eru
upplæring í kristindómi.
Skráin fer alla tíðina at
leggja dent á at geva Gudi
æru. T.d. verður dentur
lagdur á, at lesa og elska
Guds orð, og á henda hátt
koma nærri til Hansara.
Har verður leiðbeining til
familjur og ung, og eisini
um, hvussu Gud kann ærast
við at mann vitnar ella bera
boð um Hann og Hansara
Ríki fyri øllum menniskjum.

Lond sum verða
umboðað

Australia, Bosnia, Brasilia,
Burkina Faso, Curacao,
Danmark, Estland, Finland,
Føroyar, Grønland, Guatemala, Holland, Írland,
Ísland, Kanada, Kongo
Kinshasa, Kroatia, Letland,
Liberia, Litava, Malawi,
Malta, Nicaragua, Norra,
Ongland, Paraguay, Rusland, Suðurafrika, Surinam,

Svøríki, Taiwan, Thailand,
Togo, Týskland, Uruguay,
USA, Zambia, Zimbabwe.
Trúboðarar koma úr nógvum av hesum londunum, og
summir av teimum hava
fyrr boðað í Føroyum.
Nøkur vanlig eyðkenni hjá
Jehova Vitnum eru at tey:
royna at skilja og liva eftir
kristindóminum á sama
hátt, sum tey kristnu í
fyrstu øld
trúgva at Bíblian er Guds
boðskapur til menniskju, tí
er hon leiðbeinari teirra
fara út at bera tey góðu
tíðindini um Guds Ríki,
sum er einasta veruliga
loysnin á tupuleikarnar í
heiminum
nýta Guds navn Jehova, og
eru nevnd við hesum navninum, sum hansara vitni
eru sannførd um at Jehova
Gud er hin alvaldi, og at
Hann við syni sínum Jesusi
Krísti skjótt fer at beina
óndskapin burtur og umskapa jørðina til eitt paradís.
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skrivstovuna í Havn fyri at
tosa við fólk har og taka
myndir, er svarið tað sama.
Vit mugu bíða til boringin

(Tey, ið vilja vita meira um
ENI og teirra arbeiði í
Føroyum, kunnu lesa samrøðu við Luca Dragonetti,
sum stóð í serstaka oljublaðnum í fjør, blaðm.)
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- Tað gongst væl og sum
ætlað. Hetta er tað einasta
vit fáa at vita frá skrivstovuni hjá ENI í Havn, har umleið 7 fólk í løtuni taka sær
av boringini á landgrunninum saman við teimum
mongu umborð og serfrøðingum á høvuðsskrivstovunum í Onglandi og
Milano. Luca Dragonetti,
sum stendur á odda fyri
boringini og sum ferðast
millum Havnina og Aberdeen í hesum virknu og
spentu tíðum er sera fámæltur.
Tá Sosialurin spyr um
upplýsingar um boringina
sum heild er svarið, at tað
talan er um eitt »tight hole«
tvs. at eingir upplýsingar
skulu út, meðan borað
verður. Tað er so eisini
kultururin ella politikkurin
hjá italska felagnum helst
ikki at tosa við pressuna
meira enn neyðugt skilst.
Tá vit biðja um loyvi at
sleppa umborð á skipið at
síggja umstøðurnar har og
tá vit biðja um loyvi at vitja

tí. Tá er sól aðrastaðni í
landinum.
Tá blaðið herfyri tosaði
við umboð fyri Oljumálaráðið skrivaðu vit, at borað
varð niður á 1400 metrar
frá sjálvum botninum.
Hetta var ein misskiljing
skilst. Teir góðir 1400 metrarnir eru frá vatnskorpuni,
og tað merkir, at teir tá
høvdu borað góðar 500
metrar.
Tað eru nú góðar tvær
vikur síðani tað varð sett á
at bora. Sum skilst er
»botnur« nú lagdur og farið
er í gongd við veruligu
boringina – leitanina eftir
olju og gassi. Borast skulu
góðir 3000 metrar tilsamans (4250 frá vatnskorpuni)
so tað fara at ganga millum
ein og tveir mánaðir til at
røkka endaliga málinum.
Vit kunnu tí ikki rokna við
einum úrsliti fyrr enn út í
august ella september.

