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BP spælir 
trumfin út
BP Exploration hevur nú almannakunngjørt úr- 
slitfrá lovandi royndunum í Foinaven-økinum 
180 kilometrar vestan fyri Hetland
I gjár (týsdagin 25. okt.) 
váttaði BP gitingar um. at 
Foinavcn-økið hcvur fram- 
lcia 17.000 uinnur um dag- 
in, og cr hclta cill uppaftur 
bctn úrslit cnn mctt.

f kunngcrðini sigur BP 
frá, al Foinavcn-økið gav 
upp til 20.000 lunnur um 
dagin. við í mcðal 17.800 
lunnum um dagin í vatn- 
ræua (honsoniala) brunn- 
inum 204/24a-4.

Royndin, ið vardi í 44 
dagar, varð framd av bori-

C llinum Occan Guardian.
It 437.000 uinnur av 26 

API miðallungan ráolju var 
framlcidd og pumpað í 
tangaskipið Vígdis Knut-

scn. Lasún av ráolju. ið cr 
tann fyrsta frá lciðunum 
vcstan fyn Hctland. var sið- 
an sigld til raffinaríið hjá 
BPí Rottcrdam 

Samlaða nogdin av ráolju 
í Foinavcn økinum cr mctt 
at vcra millum 250 og 500 
milliómr tunnur og xtlamn 
cr at mcnna økið í tvcimum 
stigum. Tann fyrsta oljan 
væntast líðtiga í 1996. Til 
hcttastig vcrðureinflótandi 
boripallur, skapaður sum 
citl skip, nýttur.

Ongar viðmerkingar
Mcðan BP cr tilrciðar at 
kunngcra úrslilini frá 
Foinavcn-akinum. vil fc-

lagiðógvuliga treyðugt siga 
nakað um royndimar hjá 
boripallmum Sonal Ralhcr 
hcrt 5 kilomctrar frá før- 
oyska fiskimarkinum. 
Kcldur innan oljuídnaðin 
vilja vcra við, at hcsin bori- 
pallur cr komin fram á stór- 
ar mongdirav gassi og kon- 
dcnsanð (løu olja) júst á 
hcsi lcið.

Royndimar hjá Sonat 
Rathcr komu í Ijósmála 
sama dag sum Wcst of Shct- 
land ráðstcvnan varð hildm 
í Abcrdccn tann 10. oktoh- 
cr. Framvcgis vcrða roynd- 
imar hjá Sonat Rathcr í 
brunni 204/22-2/. mcttar 
sum cin loymdómur av BP.

og fclagið vil cinki annað 
siga cnn, at tað kann hvørki 
váuaclla avsanna u'ðindini. 
Hcsar royndir cru á mcira 
cnn 730 mctra dýpi, umlcið 
177 kilomctrar vcstan fyri 
Hctlandogumlcið I60kilo- 
mctrar sunnan fyri Føroyar

Oljufeløg til Føroya
BPjállaði tó. at Tom Fyfc, 
ið er næstslj(>ri fyri ognum 
vcstan fyri fvri Hctland. 
skal ul Føroya saman \ið 
Crawford Gordon, ið cr ráð- 
gcvi innan almanna- og 
stjómarmál. Hcnda fcrð 
skal citast at vcra cin lcing- 
ing av cini vitjanarrøð til 
»góðar grannar*, ið longu

hcvur vcrið í Orkncyoyggj- 
unum og Hctlandi. Sam- 
bært Abcrdccnblaðnum 
Prcss and Joumal skilst á 
føroyskum kcldum, at 
hcnda fcrð til Føroya hcvur 
mcira uppá scg cnn at skapa 
góðvilja í Føroyum, og at 
BP kanska lciur pcninga- 
kistilin uppá v íðan vcgg.

BP cr bcrt citt fclag mill- 
um mong, ið hava vaksandi 
áhuga fyri Føroyum sum 
citt nýu olju- og gass útjað- 
araøki. Mobil cr eiu annað 
oljufclag, ið lcggur lciðina 
um Føroyar í næsuim, og 
skuldi hctia vcnð cinafcrð í 
næsta mánað.

Landsstý rið fær skjóu úr-

ABERDEEN

sliúni frá lovandi scismisku 
kanningum, framdar vórðu 
av Wcstcm Gcophysical í 
summar. Tað skilst. at BP 
var eiu av fcløgunum, ið 
stuðlaðu hcsum kannmg- 
um.

Ahugaverdar konsertir:

Ur Brasiliu 
til Føroya
Um vikuskifUð fara triom 
Alli FJIcndcrscn (violin). 
Bctlina Jucksch (violm) og 
Sunc Vcjlby Brocaard (kla- 
vcr), at halda tværkonscrur.

Tann fyrra vcrður í stu- 
dcntaskúlanum á Kambs- 
dali lcygardag n. mcðan 
tann scmna vcrður í Norð- 
urlandahúsmum. háðar 
konscrtimar vcrða kl. 
16.00.

Skráin er fjølbroytt við 
vcrkum fyri tvær violinir, 
tvær violinir og klavcr og

Cisini klavcr solo Skráin cr 
musikksøguliga kronolog- 
iskt uppbygd við vcrkum 
cflir Handcl, Mo/art.C'hop- 
in, Bartok, Ravcl og Mil- 
haud

Hcndan uioin hcvur ftcin 
fcrðir áður hildið konscrtir 
hcr, scinast í jan. 1993.

AUi Ellcndcrscn. sum 
flcstum kunnugl cr fuglf irð- 
ingur, spælir saman við 
brasiliansku konu sfni 
Bctlinu Jucksch og danan- 
um Sunc Vcjlby Brogaard.

sum cr svágur Atla.
AUi og Bctnna hava vcnð 

búscu í Brasilia í nøkur ár. 
har tcv virka sum tónlcik- 
arar og musiklærarar hjá 
brasilianska symfonior- 
kcstnnum »Blumcnau«.

AUi og Bcttina lærdu 
hæði í Bcm í Svcits hjá Max 
RostaJ og vóru liðug har í 
1987. í ciu tvcy ára skcið 
virkaðu lcy sum tónlcikarar 
ídonskum orkcstmm, innnl 
tcy fluttu til Brasilia í 1989.

Har spæla tcy við kamar-
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orkcstrinum -Blumcau- Brasiliu. har AUi og Bctúna ICuriúbabúgvauml. 1 og 
Orkcstriðcr uppkallað cftir cisim cru búscu nærhcndis hálv millión og cr býurin 
samncvndum býi í suður býnum Curiliba. Framhald axi9u 19


