
Vælkomin til Havnar
Kingar tíólr ella |{ðAar M ir  - <Havs#kan er 
o k k a ra . Hana kann onKÍn taka frá okkum , of{ 
henni rarta vit sjalvi yvlr.

Vonandi verAur veArið til vildar. men verrtur 
ikki so. so halda vit (Mavsoku álíkavæl, U 
hetta er okkara storsta stevna i hovuAsstaAi 
okkara.

Vit kunnu leggja tað i O lavsokuna. sum vit 
vilja. men tað skerst ikki hurtur, at hon er 
sogulig hátið við soguligum innihaldi.

T ið ir  broytast oft olavsokuhald hrovtist, men 
n y ^ ja  liðin. har >>aman og alvari. itróttin, 
skemt, leikur og sangur, saman við hatWVar- 
ligari tingsetu, skruðxongu, oiavsøkuguds- 
tænastu og kórsangi, setir sin dám á býin, og 
soleiðis halda vit ( Xavsoku ár um ár.

H er savnast a llir a ldursbó lkar; skvldfolk og 
vinfólk hittast og nýggj vinabond verða knvtt, 
og mong eru tey, bæði av bygd og ur býi, ið 
leita sa*r til H avnar hvert ár á Olavsoku.

Býurin, og vit sum her búgva, bjóða ollum  
olavsøkugestum vælkomin til H avnar, og vit 
vnskja bæði teimum og okkum  ellum
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Tungenes gevst at sigla i Nordic Line

U S B E T H  L. P E T E R S E N  
b ý rá ð s fo r m a d u r

N ordic I ine Ik -\ ur sag 
sattm álan upp \ ið rc ið  
a r íið  hjá \1 S Tunge 
nes Sk ip ið  ter sei 
ferð avst.ið  ( ) |a vs 
v'ku J I Rasm ussen .1 
N ordic L in e . sigur 1 
viðm erk ine  til tiðind 
in i, at rutan her seg ikk 
og hetur er at ge\ast. 
aðrenn teir ik k i k lára  a 
svara hvorjum  sitt

p. S1 S l ungen 
.ið til endamjhð 
að lâ ;l tvri Nu

K ra m tið iu  «»viss
Jógvan I kavmuvsc

lu n g cn cs lcr scm jsla  lurin 
ur Jornvum  .1 O ljw o k u  
V ið un  vcrður vagl. al tcir 
hav.i rovnt al tincið rulun.i 
al K ir ið  'C|k’. rncn lað hcvur 
iU i cvdn.i l

SCipið og lann tU lih a ll 
tir Ko Ro sikiptni hruk.», cr 
kovlnaðarnnkil. og ali ov 
lilil undiruika hcvur vcrið j  
ruluni. vijrur J I Kasinus

Scrhga givðsið nl J ar 
. ’V.II hcvur vcrið  kovianuð 
urnukið . 11 turinaprisunn 1 
loium cr so lágur J urniunn  
111 J or<>\ .1 cr bcm lciðis und

IRF ikki bara ein
Tekniski stjórin hjá 
IR F . Poul Andreas Jo- 
ensen, sigur. at nógv av 
tí, sum Kristianna Rein. 
formaður 1 KO B . upp 
lýsti í Dimmalætting 
seinast. er tað hera 
tvætl og ikki 1 tráð við 
veruleikan

BHATH I JF.NShN I II

I blaðnum leygardagin 
hovdu vit cmu crcm uin 
hrcnntsUvSinuir. har onnur 
er hin kommunula a Sand 
sikahjalla. og hm tann hja 
IRh 1 j.orvik'

I grcmi visti torinaðurin 1 
KOB. Kommunala Orku 
og BrennivltiHSm. Knstianna 
Kcm. a. at nogvir trupullcik 
ar voru við snvSunurn. sum 
ikki horu scg tiggjarliga. og
II var tkki ncvðugt al hava 
ivarr hrcnnisnnSir

T ilhclla upplvsir tckniski 
stjonn hjá IRh. Poul An 
drcas Jocnscn. al tlciri upp- 
Ivsingar 1 greimm cru skciv 
ar og hcili burturvið

M a slcndur. al landið 
skal hava cftirgivið IRI bO 
mio av skuldim. ið telagið 

.hcvði at sinðast við Hctla

passar ikki. sigur Poul An 
dreas Jocnscn

Kingin lan- 
endurnvgging

Tað. surn lalan cr um. sig 
ur hann. cr. al logtingið hc\ 
ur samlvkt al cflirgcva .1(1 
mió k r . sum landið hcvði 
lagt út fyri IKh TxrbOm io  
kr cr eil! lan. sum IKh hevði 
hj.i Wcsldculsche l.andcs 
hank Hclta lán skuldi cnd 
urnyggjasl 1 mai manaði 

Sum sttvðan cr i hor 
oyum. vildi vcsturtyski pcn 
tngaslovnunn ikki cndur 
nyggja nakað lan lil htvr 
oyar. og ti legði landið pcn 
ingin ut Stilciðis eru hcsar 
bO mio kr vorðnar lil cilt 
lan, sum IRh hcvur hjá 
landinum islaðin fyn hjá 
tyska pcningastovnmum 
Hcsin pcnmgur var uppi i 11 
milharda lanið. sum Før- 
oyar fingu 1 Danmark í mai. 
og cru hcldur al mcia sum 
citl rikislan 1 dag. uppiyvir 
tckmski stjivnn hja IRF

Prom illur ur Havnini
Talan cr ikki um 60 mió 
kr. ið cru cftirgivnar. mcn 
al lanđið hcvur l.cnl IRF 
pcningm 1 siaðin fyn tyski

bankin
Vtðvikjandi ruskmum. 

sum IRI skal flyta ur Havn 
ini og norður til I orvikar og 
al hetta skaJ kosla alt ov 
nógvan pcmng. sigur Poul 
Andreas JiK’nscn. at lalan 1 
hesum Itvnnum ikki um 
slórar ulrciðslur

IRF cr ikki bara ein 
brennistoð IRF hcvur lolk 
um all landið 1 arbciði. og 
hcinta hcsi rusk inn. koyra 
tað 1 bingjur og syrgja tyn 
tluinmginum til horvikar 
Tað. sum hella kostar ai 
tlyla ur Havnmi. eru bcrt 
promillur 1 hcildarrokn 
skapinum Hctta cr ikki 
nokur siór ulrciðsla

l  ndantakslovvi

F ill annað. \um tckmski 
stjonn hjá IRh hcvur eina 
viðmerkmg nl. cr. al tað 
ikki cr nakað nyit, al royk 
unn frá hrennistoðunum 
skal rcmsast samh.cn kro\ 
unum í eim nyggjan um 
hvørsislog. ið er a vcg 

Hclta cr tað rcina tvxtl. 
sigur Poul Andreas Jocnscn 

Kravtð um al rcmsa 
roykin fra brcnnisiøtNunum. 
hcvur vcnð galdandi alla 
tiðina Helta cr cinki nytl

Seismiskar leitingar meira 
arbeiðsgevandi enn hildið
Felagið Fóroyskur 
Oljuídnaður heldur. ,tt 
tann parturin av fra 
greiðingini hja oljuráð 
leggingarnevndini. 
sum viðvikur forkann 
mgum (seismiskum 
kanmngum) er undir 
mettur Frágreiðingin

sum fori at \ 
1 nagrem ilig

brennistøð
liðina Tað. 
fram hesum 
al hrennisitHhrnar 
ha\l cilt undantaksli 
lað snýr scg um rcir 
royki

( >g lað cr sanmligj 
hcilt annað

Lppskot ligg'.ir 
1 landsstyrinum

Hann upply »ir víðan. ai
landssi[ynnum liggu r 1 lotti
m ciit 1jppskoi um cina nvg

ðkcnnmg av baðum
brenni sloðunum l ppskol
ið hcvur ligið har 1 mciri enn
cnt ár Sum figgjarliga stoð
an i 1.indmurn cr 1 loiunt.
hcldur tckmski siji >nn hja
IRF ncysan. at uppskotid
kcmur viðjtn fynhil s. li lað
krevur storar ilogur

At cnda vigur Poul An 
drcas Jocnscn. tckmskur 
stjón hjá IRF. at IRF cr cin 
opm fclagsvkapur. har oll 
áhuga. hæði tjolmiðlar og 
formaðunn 1 KOB. Knsii 
anna Rcm. til cma og hvorja 
lið kunnu fáa uppiysingar 
um roknskap og ali annað 
brcnnisUHVmi viðvfkjandi 
Koknskapunn hjá IR f

nnan, ið sicndsl 
kanmngum gcra

1 *nSrum
h c
slorn mun hcr 
londum

Fwroysku mynduglcikar 
nir kunnu alcggja scisiimk 
um fclvvgum asisar ireytir 
fyri ai \irka a foroyskum 
oki Finki cr mcira nalurligt 
cnn at Uvgungið alcggur ui 
lcndsku tcUvgunum at út 
scga tgvroymgum arbciðs 
plass al samsiarsa við lcUvg 
1 horoyum og al alcggja ut 
lcndsku tcUvgunum at ul

bug\a Uvroyingar (il vinnu l 
oljuidnaðinum

f nn cr ikki grctli. hvussu 
mongum folkum, torkann 
ingarnar fara at gcva ar 
bciði. mcn okkurl cr \um 
bcndir a. at rnillum 50 og HO 
føroyingar kunnu fáa ar 
hciði

hOl vigur |jð  ha\a skund 
al taa gongd 1 scismisku 
lciltngarnar skjolasi nlbcr. 
v i flciri arbciðsplass kunnu 
taasi nl vcgar og v> vii 
kunnu fáa gongd a al ut- 
bugva og kunna foroyingar 
um oljuvinnu

V clja vit hmscgin al drala 
og ikki koma i gongd tyrr 
cnn 1 190b clla I W  hava 
vit onga vissu fyri. ai ahugm 
fyri fvvroyska okinum cr cins 
siorur og hann cr 1 Uvtum 
Storar kongrcssir aðrastcðs 
og lallandi oljuprisir kunnu 
asirka gongdina

Mcn surn suvðan cr bcini 
nu. cr ahugin storur fyri tor 
oyska okinum. og lí cr 
ncyðugt at vit gcva grcið 
K hS úr Føruyum um. at hcr 
cr áhugi al samsiarva við 
scismisk tclog

vcrður almannakunngjvvrd 
ur á hwvrjum ari. sigur hann,

og tað cr mcirt cnn cin kann 
siga um Hasnina

DIMMALÆTTING 
um ólavsøkuna

Hcsa vikuna kcniur hlaðið útaftur lcygardagin  
3 I ju li. mcn ikki hósdag 29 juh. sum cr ólavs 
økudagur

Lýsingar til lcygardagsblaðið størn enn 
Qórðtngssiðu mugu vcra avgrciðslu Dimma 
Ixttingar 1 hendi í seinasta lagi kl. 12 a middegi 
1 dag tysdag og minm cnn fjórðingssiðu kl. 14 i 
dag. I tcigaðar smálysingar og innanoyggja 
tiðindi mugu vera mni í scinasta lagi kl. 10 
fngKjanuirgunin 30. juli.

\vgniðslan cr stongd olavsakuaftan og 
<»lavs#kudag.


