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Fyri at vera viO i lutakastinum um

10-DAGA SKOTLANDSFERÐ
v/ txli & bømum undir 14 ár og uppinaldi á 
tnmum trálikum skotskum hoteNum i eina viku

2 SNARFERÐIR FYRI TVEY

til Aberdeen

10 SKOTSK TURRIKLØÐ

4 SW EAT SHIRTS

skulu tit bert svara 15 spumingum um Skot 
land Spumingamir eru i btaOnum dag um dag 
Tann fyrsti var i blaOnum leygardagm 11 sept 

Semni týsa vrt næ r svaraOu spummgamir 
skuiu sendast okkum

Dngift verOur, so vinnaramir av terOunum 
kunnu nýta ferOimar i heystfrrtíOmi 

Gremm á siOu 16 & 17 í hósđagsblaOnum 9 
sept h|álp«r tykkum at svara spummgunum

íkki færri ennfimm seismiska skip hava gjørt 
kanningar ncerhendis føroyska markinum i 
summar fyri hretsk og amerikonsk oljufeløg - í 
morginfer ein av heimsins hest útgjørdu 
roxndarhoripallum undir at hora

ntebests

Pílurin vísir okkum. hvar bonpallurin Ocean \ aluim nú er sunidur

-VeOnó hevur vcnð okk- 
um til vildar, og vii hava 
fingió so nógvar nýggjar 
áhugaverdar upplýsingar 
frá seismisku kanningun 
um. at BP-leióslan gjordi 
av at flyta em av mest 
framkomnu boripallum 
sínum úr Norðsjónum ul 
t»kió vestan fyn Heiland.

Hetta sigur prcssuials- 
maðurin hjá BP í Abcr- 
dcen, Bill Moore við Sos- 
lalin, nú úðindi ganga um. 
at brctska oljufelagið hev- 
ur økt munandi um virk- 
semi síu á leiðunum við 
føroyska marktð

Skjólarl
Bill Moore váttar, at tað 
hevur gingið nógv skjótan 
enn roknað við. Teir hava 
havt tvey seismisk skip ( 
økinum og hava serfrøð- 
ingamir umborð viðgjørt 
upplýsingamar so hvørt. 
Upplýsingamar eru so 
mikið greiðar og áhuga- 
verdar, at avgerð varð tik- 
in um at bora eitt nýu hol 
nærhendis tf risastóru 
oljukelduni, sum eir. 
líknandi bonpallur fann í

Boripallurin. sum nú er 
narrhendis føroyska  
nuirkinum er av sama 
slag sum hesin. tfl fann 
olju í økinum ífjør

í(ør
Bill Moorc váltar cis 

ini. at hretska felagið 
iiK'tir viktð vcvtan tvri Hct 
laful sum Citt sjK-nnandi 
ug lovarkli otjuøki Vit 
vilja hava so mSgvitf npp 
Ivstngar sum tilbcr nú 
bcinanvcgin, solciðis at 
vit hctri kunnu sunga ut i 
kortið cina framlciðslu 
.nlan Ivri alt hctia økið 
sigur prcssulalsmaðurin 
htá BP

Stinga ut I kortlð
Hann sigur. at roynd 
arhoripallunn "Occan 
V aliant” kcmur á staðið í 
dag clla i morgm og fanð 
vcrður 90 at hora alt fyn 
ciu. Ætlanin cr al fáa 
upplýsingarnar til Ahcr 
dccn suni skjótast. sokriðis 
at cndalig avgcrð kann 
verða ukin um. hvat skal 
gcrast í 1994 og næstu 
á n n . Alt vcldst um úrs- 
litið av boríngini. Gcvur 
hon cilt positivt úrslu bcr 
ul at lcggja allan útvik 
lingin í økinum til rætús 
longu í ár Nær byrjað 
vcrður al framlciða olju úr 
økinum er ilt at siga. mcn 
sambært sjónvarpinum 
tý sk v ø ld ið  v e rð u r 
umhugsað al fara undir 
framlciðslu um fá ár.
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/ afl ber virl ul at fáa urshnm frd sei\mi'ku kanntngunum ul høiđar siutt efur 
' \kjótincina um 'ktpint ver&a MÚB&appaP- vifl teknoítgiskari utgerfl Iafl er netta

BP við fullari 
ferð móti før- 
oyskum marki


