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Havnarmaður pallstjóri tá heimsins størsta oljukelda
varð funnin
Joanes E. Høj úr Havn varð pallstjóri umborð á Bredford Dolphin, tá
boripallurin í heyst fann heimsins størstu oljukeldu í ár. (Joanes Høj sæst
aftast á hesi myndini saman við Lukas Lundin, sum eigur oljufelagið Lundin).
Oljurisi Nógv er gjørt burtur úr risa oljufundinum Aldous/Avaldnes á norska
landgrunninum fyrr í ár. Oljan.fo hevur áður skrivað um tríggjar føroyingar,
sum arbeiða hjá trimum av oljufeløgunum, ið gjørdu heimsins størsta
oljufund í ár og helst eisini tað størsta í norsku oljusøguni. Hóast vit eru fá í
tali, so eru føroyingar kortini alla staðni. Hetta váttar eisini søgan um
heimsins størsta oljufund. Eitt er so tað, at føroyskir oljumenn hava týðandi
størv í oljufeløgunum, sum herfyri gjørdu heimsins størsta oljufund. Eisini á
brúnni og á boridekkinum umborð á boripallinum, sum fann risa oljukelduna í
heyst, vóru føroyingar. Pallstjóri í 3 ár Seinastu trý árini hevur havnarmaðurin
Joanes E. Høj verið plattformchef á Bredford Dolphin, og hann var á brúnni,
tá tekin komu upp úr undirgrundini um, at borurin hevði rakt við ein oljurisa.
Og meðan Joanes arbeiddi á brúnni henda dagin, var enn ein føroyingur,
Tórður Olsen til arbeiðis á boridekkinum. Alt hetta spennandi og slóðbrótandi
arbeiðið skuldi stutt eftir vísa seg at ganga upp í eina hægri eind við tí úrsliti,
at allir teir stóru altjóða oljumiðlarnir ruddaðu forsíðurnar fyri at geva pláss
fyri tí størsta oljufundinum í heiminum í ár. Og síðani tá er søgan bara vorðin
størri og størri, nú nýggir upplýsingar vísa, at fundið er helst nógv størri enn
upprunaliga mett. Vaktu sovandi risa Joanes váttar fyri oljan.fo, at hann var á
brúnni, tá borurin rakti við risastóru oljukelduna á Avaldsnes/Aldous leiðini í
Norðsjónum. Hann sigur eisini, at tað var sera áhugavert at hava vitjan av
allari tí svensku reiðarífamiljuni, sum eigur Lundin fyritøkuna, um sama
mundið. Her varð okkurt stórt í gongd lá líkasum í luftini. Og tá avtornaði
vakti borurin á Bredford Dolphin ein sovandi oljurisa av teimum allar størstu.
Joanes Høj hevur verið pallstjóri á hesum Bredford Dolphin seinastu trý árini.
Frammanundan hevur hann arbeitt á øðrum pallum. Herfyri fór hann av
norska pallinum til Brasilia at arbeiða. Gandakallur Maðurin aftanfyri
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Frammanundan hevur hann arbeitt á øðrum pallum. Herfyri fór hann av
norska pallinum til Brasilia at arbeiða. Gandakallur Maðurin aftanfyri
risafundið Avaldnes er Hans Christian Rønnevik. Tað vóru hansara
jarðfrøðiligu royndir og dugnaskapur, sum fingu Bredford Dolphin boripallan
at seta borin í júst rætta staðið. Hann hevur arbeitt alt sítt lív hjá Statoil men
hevur arbeitt sum leitistjóri hjá Lundin seinastu árini. Hann verður eisini
nevndur gandakallurin, sum fann olju, har allir aðrir jarðfrøðingar høvdu givið
uppat. Talan er í veruleikanum um tvey ymisk fund, sum vísa seg at vera
partar av somu oljukeldu. Talan er um Avaldsnesfundið, har Lundin er
fyristøðufelag og síðani Aldousfundið, har Statoil er fyristøðufelag. Seinastu
tíðindini um fundini er, at tey kunnu vera enn størri enn seinastu metingarnar
uppá 3,3 milliardir tunnur. Sambært DN.no vil franska petroleumsinstituttið
IFP vera við, at fundini kunnu goyma tilsamans sjey milliardir tunnur. Um so
er, so tosa við um einki minni enn størsta oljufundið í heiminum yvirhøvur.
Myndir - Joanes E. Høj aftast á myndini saman við reiðara og eigara av
Lundin, Lukas Lundin. Boripallurin Bredford Dolphin Maðurin aftanfyri
risafundið Avaldnes er Hans Christian Rønnevik. Tað vóru hansara
jarðfrøðiligu royndir og dugnaskapur, sum fingu Bredford Dolphin boripallan
at seta borin í júst rætta staðið. Oljuroyndir frá Avaldsnes fundinum

