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Gongur væl at bora Brugduna

Í dag eru tvær vikur síðani sett varð á undirgrundina á Brugduleitimiðinum á 

føroyska landgrunninum. Oljan.fo skilur, at tað hevur gingið væl at bora 

henda 8. brunnin í Føroyum við nýggja kinverska boripallinum "Cosl Pioneer", 

og at tað gongur stútt niðureftir teir millum 4 til 5 kilometrarnar til endaliga 

málið, harav basaltið er mett til at vera góðar 2000 metrar tjúkt, tó at tað er 

ómøguligt at vita hetta við vissu. Veðrið hevur verið til vildar hesar fyrstu 

vikurnar, tó at onkran dagin hevur vindurin verið nógvur. Fyri allar brunnar 

hevur tað stóran týdning at koma væl frá byrjan, og hetta kann so sigast um 

henda brunnin. Tá Statoil herfyri boðaði frá, at ætlanin var at seta borin í 

hálvan juni mundi tað lætta um hjartað hjá mongum og ikki minst teimum 

føroysku myndugleikunum, tí eingin er fegin um, at sett verður á at bora, tá 

tað lýður út á árið. Tað hava vit tíverri dømi um í stuttu føroysku borisøguni, 

nevniliga at feløg hava sett borin í langt út á heystið og síðani hava verið 

noydd at bora gjøgnum ein baldruttan og harðbalnan vetur við tí úrsliti, at 

boringin er vorðin steðgað aftur og aftur og tú harvið ikki hevur fingið 

optimalt burtur úr boritíðini. Hesaferð er so øðrvísi - tíbetur, tí ein brunnur, 

sum kostar eina millard krónur at bora, skal helst ikki verða tarnaður av tí 

skeivu árstíðini. Borurin varð settur í hálvan juni í besta veðri. Og summarið 

er júst byrjað, so tað er bara at vóna, at boringin gongur væl og er komin væl 

áleiðis innan ódnirnar byrja at herja. Statoil hevur boðað frá, at boringin fer 

at taka millum 4 og 5 mánaðir, og tað merkir væl, at komið er á mál í 

november, alt eftir hvussu tjúkt baslatið er og hvussu væl gongur at bora 

gjøgnum harða basaltið. Umframt at verða stýrd og rikin umborð á Cosl 

Pioneer pallinum, sum eru eisini serfrøðingar hjá bæði fyristøðufelagnum 

Statoil og borifelagnum Cosl til arbeiðir í gulu Statoilhúsinum úti á Bakka í 

Havn og í grannahúsinum, sum fylgja teirri spennandi boringini. Eitt stórt tal 

av fólki er knýtt at hesi tí størstu einstøku verkætlan í føroyskari søgu. Flestu 

teir eru umborð á pallinum, harav eisini einir seks føroyingar. Síðani koma 

manningarnar umborð á standby- og supplyskipum, starvsfólkini í oljuhavnini 

í Runavík og aðrir undirveitarar av eitt nú provianti, olju ol. Aftrat hesum 

koma fólkini á skrivstovunum í Havn og í Stavanger. Mynd -  Cosl Pioneer 

boripallurin júst komin inn í føroyska sjógv og ger klárt til at byrja boring. 

Myndatøka -  Tyrlutænastan, Atlantic Airways
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