
Juai I W SÓUN Umgd * Munur
dagur upp *uAn nuVui degnuni vetur uim m u
30 Frt Tðrahavn 346 1331 23 14 1928 ♦ 14.27 ♦ 0  0«
30 Frf Mykiae* 34« 13.34 23.19 19.31 ♦ 14.32 ♦ 0  0*
30 Frf Sumba 3.54 13.30 23 06 19.12 ♦ 13.56 ♦ 0 08
30 Frf ViAw m Ai 3 4 0 13 30 23 19 19 39 ♦ 14 47 ♦ 0 09

Jaal 19*5 MÁNIN
<Ugur upp 1 »uAn niAiw
30 Fri Tónhmvn 7 16 13 26 23.18
30 Fri Myktnes 7 IV 13 30 23.22
30 FríSumba 7.19 13 26 23.13
30 Fri ViAnreiAi 7.13 13.23 23 18
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Brent Spar 
til Noregs

II  Kolum bus vistí hvagar 
hann skuldi fara

Shell hevur sokt norsku 
myndugleikamar um 
loyvi at leggfa Brent 
Spar t ErQørðin t 12 
manaðir Brent Spar er 
i lotuni 100 sjómtl í etn 
landnyróing úr Het- 
landi.

Tann 14 000 tons ston olju- 
bonpallunn. Brent Spar er 
vtv' at tara i gloymskuna. 
meóan Shell av øllum alvi 
roynir at tinna eitt stad. har 
Brent Spar kann høggast 
upp

I iøtum er Brent Spar 
staddur einar 100 sjomil t 
ein landnvrðing ur Hetlandt

Mikudagin søkti Shell 
norsku mvndugleikamar 
um loyvi at legjya Brent 
Spar a ErtjørOinum. i Su<V 
umoregi tetr næstu 12 mán- 
adimar

Norsku myndugleikamir 
vilja tó trvggja saer. at t»on- 
pallunn íykur norsk um- 
hvørviskrøv. og at taian 
einans verður um eina fy n- 
bils loysn. Pallunn skal 
einans leggjast a (jøróinum 
til Shell hevur funnió ut av. 
hvat skal gerast vidpallin

Tá Kolumbus í 1492 
kom til Amerika, og 
f'ann tann sokallaða 
nýggja heimin, var 
hann fullvísur í, at hann 
ikki var komin til India 
men til Amerika. 25 ár 
frammanundan hevói 
hann verió við einari 
felags danskari og 
portugisiskari rann- 
sóknarterð úr Gron- 
landi til Kanada

KARTIN 1 HANSEN

Hetta sigur kendi norski 
arvmtvrann og søgufrøó- 
ingunn. Thor Heverdahl. ( 
einan samrøðu vid norska

blaóið Aftenposten i tamu 
viku.

Søgufrøóingar hava 
annars hildið. at Kolumbus 
av tilvild kom til Amcnka i 
sim leitan cftir nýggjan 
siglileið til India Hetta er 
Thor Heyerdahl ikki samd- 
ur í

Søgufrøóingamir fara 
sketvir Kolumbus kom ikki 
til Amenka av tilvild Hann 
er nógv undirmettur av 
søgufiøóingum f roynd og 
veru var hann ein framúr 
fyriskipan og kortlesan, 
sigur Heyerdahl

Tvørtur um 
IHtvisfjøróin
Kanningar av gomlum 
kortum og sknftum i donsk- 
um skjalasøvnum vísa. at 
Kolumbus var konlesan á

einan ferð úr (irønlandi 
tvørtur um Dávisfjørðtn til 
Kanada ( 1467 Hetta var 
ein felags donsk-portugis- 
isk ferð.

- Teir trúðu eisim. at teir 
vóru komnir til norðara part 
av India Men Kolumbus 
kenđi til ferðimar hjá vík- 
ingaskipum til Norður- 
amerika Hansara royndir á 
hesi ferðim gjørdu tað gjor 
ligt hjá honum at tinna røttu 
kosina 25 ár eftir. ta hann 
glørdi vfðagitnu ferð sína til 
nyggja heimin. Amenka, 
sigur Thor Heyerdahl

Søgufrøðingar vilja vcra 
við. at Leivur Hcpni var 
tann fyrsti ið nam land i 
Amenka Hctta var umleið 
ár I 000 tá hann sigldi úr 
Grønlandi til Kanada. 500 
ár aðrenn Kolumbus

1'HOK Iteyerdahl

Tað er svenski kortser- 
frøðmgunn. Pcr Lillic 
strøm, ið hevur funnið fram 
til skjøl ið sipa til donsku- 
portugisisku ferðina i 1467 
80 ára gamli Thor Heyer 
dahl fer at nyta hansara ur 
slit í eini nýggjan bók. sum 
hann fer at geva út.

(REUTER)

VeðriÓ
K.itt hátrvst, meira enn 1025 hpa. sunnanfyri Islund 
stendur at luilla i stað. Gninn lagtrvst fara komandi 
dagamar norður um Køroyar. or  veíku brugvaløg. 
ini haðani fara frmmvið Køroyum av vestri.

Skjøl í Kennedv- 
málinum horvin
Fýra av fimm skápum 
við skjølum. sum vóru 
savnaói í sambanđt við 
kanmngtn hja ákxran- 
um, Jim Garrison. av 
Kcnncdy đrápinum. 
vóru horvin. tá cftir- 
maóur Jtm Gamson, 
Harry Connick, tók við 
starvtnum sum ákæn í 
Ncw Orieans í 1974.

Hetta segði Harry Conmck 
fyn tí sokallaðu JFK Assas- 
sination Records Review 
Board, em kanningamevnd 
ið kannar tey skjøl. sum eru 
komin fram i sambandi við 
kanningar av Kennedy 
drapinum

Harry Conmck segði. at

skjølini vóru horvin áðrenn 
hann ( 1974 gjørdist eftir- 
maður Jim Gamson

Hann heldur. at skjølim 
vórðu stolin. og at tey høvdu 
verjð av stórum ahuga fyn 
am cnkanska tolkið

Tey horvnu skjøhm 
høvdu neyvan havt nakra 
ávtrkan á Warren nevndtna. 
ið kannaði drápið á Kenne- 
dy. og sum var liðug við sítt 
arbeiði áðrenn Jim Gamson 
var liðugur við stna kann- 
ing Warren nevndin kom til 
ta mðurstøðu. at Lee Har- 
vey OswaJd einsamallur 
hevði đnpið John F Kenne-
dy

Tað er tó eingin ivi um, at 
skjølini høvdu havt ávirkan 
a kanmngar frameftir. 
kannmgar ið eisim hyggja 
at đrapinum sum eina sam- 
ansvørjing ímóti Kennedy

Bumba vísti seg at 
vera eitt radiotól
Tey 350 fólkini. ið 
vóru við einum Uniicd 
Airlincs jumbojct flog- 
fari, sum var á veg úr 
Los Angelcs til Sydney. 
ftngu etn álvarsligan 
hvøkk Ein pakki varð 
funnin í flogfarinum, 
og fólk óttaðust at 
hetta var etn bomba. 
Tað vísti scg tó at vera 
eitt radiotól

Em genta fann radiotólið. tá 
ið flogfanð var einar tveir 
timar úr Sydney Ferðafólk 
ið fekk ein álvarsligan 
hvøkk. tí í hvrjanim varð 
hildið. at talan var um eina 
bumbu.

United Airiines hevur 
venð út fyn flein bumbu

hóttanum. og ein talsmaður 
fyn flogfelagið sigur. at 
hetta uttan iva hevur ávirk- 
að starvsfólkið umborð a 
flogfannum. at tey hava 
hildið hetta verið ein 
bumba.

Radiotólið var flutt aftur í 
flogfanð og varð ballað inn 
í teppi og koddar Tá flog- 
fanð lendt í Sydney. vórðu 
øll ferðafólkini flutt burtur 
úr tlogfannum. og aus- 
tralskir bumbuserfrøðmgar 
fóru í holt við at kanna 
ókenda tólið

Røntgenmyndir av radio- 
tólinum vístu. at einki 
spreingievm varð goymt f 
tólinum.

Tað er mest sannlfkt, at 
onkur hevur gloymt radio- 
tólið umborð. og nú torir 
viðkomandi neyvan at 
koma eftir tí. segði ein tals- 
maður fyri United Airlines

l nitrd AirtlaeM jumhojet ftogfarið verður sleipuð rftir

Nærum túsund fólk tveitt 
seg av Golden Gate brúnni

Stórfmgna og heims- 
gitna Golden Gate 
brúgvin í San Francis- 
co er um at seta eitt 
óhugnaligt met. Naer- 
um túsund fólk hava 
kasta seg í deyðan av 
brúnni, síðani hon varð 
tikin í nýtslu fýri 58 ár- 
um síðani.

Deildin. sum hevur umsjón 
við Golden Gale brúnni. 
óttast. at tíðindi í fjølmiðl- 
unum um at talið nærkast 
túsund. fer at eggja fólki. 
sum vilja gerast nummar 
túsund í røðint, at leypa av 
brúnni

Okkum hevði dámt bet- 
ur, um fjølmiðlamir als 
eingi tíðindi høvdu um 
hetta. segði Mary Cume, ið 
er taiskvinna hjá deildini, 
sum umsitur Golden Gate 

hingm veit við vissu, 
hvussu nógv fólk hava gjørt 
sjálvmorð við at hoppa av 
Golden Gate brúnni. Fylgt 
verður við, hvussu nógv 
leypa av brúnni, men deild- 
m. sum hevur hesi tøl. vil 
ikki upplýsa talið, nú tað 
narrkast túsund.

Tíðindafólk í San Fran- 
cisco vilja vera við, at um- 
leið 995 fólk eru lopin í

deyðan av Golden Gate. 
síðam brúgvin varð tikin í 
nýtslu i 1937. Onga aðra- 
staðni i heiminum hava so 
nógv fólk forgjørt v rr á 
sama staði Men f veru- 
leikanum er talið nógv 
hægn Hildið verður, at 
flein hundrað fólk, sum 
ongantíð eru komín aftur- 
iaftur. hava hoppað av 
brúnni

Bara 25 fólk, sum hava 
lopið av Golden Gate. eru 
komin undan við lívinum 
Brúgvm er 73 metrar høg

Tað er væl skiljandi. at 
myndugleikamir eru vamir 
at upplýsa almenna talið á 
teimum. sum hava tveitt seg 
av brúnni Tá talið nzrkað 
ist 500 einaferð í sjeytiár- 
unum. øktist talið nógv á 
fólki. sum royndu at taka 
Ifvið av sær Tá varð ein 
maður ssddur á brúnni f 
einan blusu. har fimmhun 
drað stóð á bnnguni við 
stórum tølum

Granskarar hava roynt at 
fingið greiðu á, hvf brúgvin 
er ein slfk magnet hjá teim- 
um. sum beina fyri saer

- Brúgvin liggur v*l fyri. 
og at kalla øll. sum hoppa 
av henni. doyggja. sigur Ri- 
chard Seiden. sálarfrøðmg- 
ur. ið hevur granskað sjálv- 
morðssøguna hjá Golden 
Gate.

Skalt tú keypa eitt vápn. 
noyðist tú til løgregluna at

fáa eitt loyvi. Skalt tú hava 
heilivág, er neyðugt við ein- 
an resept frá lckna Men á 
Golden Gate brúnni krevst 
ikki annað. enn at tú ert før- 
ur fýn at klúgva upp um

firðingtna. sigur Richard 
eiden
Eve Meyer. ið er leiðan a 

stovmnum. sum hevur til 
endamáls at fyribyrgja 
sjálvmorðum. sigur. at talið 
túsund er als ikki n rtt

Tað eru nógv ár sfðani, 
at fanð varð uppum túsund. 
sigur Eve Meyer. og vísir 
samstundis á, at hetta bara 
er toppurin á (sQallinum

Sfðam Golden Gate 
varð latin upp. hava umleið 
hálv onnur millión ameri- 
kanarar forgjørt sarr so elia 
so. sigur Eve Meyer

Joseph Strauss. sum 
bygdi brúnna, kendi seg vís- 
an í, at tað fór ikki at bera til 
at tveita seg av Golden 
Gate Men fyrsta sjálv- 
morðið var longu f august f 
1937, tríggjar mánaðir cftir 
at brúgvin varð tikin í 
nytslu Sfðam tá hava fletn 
hundrað fólk hoppað av 
Golden Gate.

í 1993 lupu tveir vitleysir 
menn av brúnni Báðir 
høvdu smábøm f føvningin- 
um. tá teir lupu

Nøkur av teimum, sum 
taka Ifvið av sc r á brúnm. 
ferðast tvørtur um alt landið 
til Goldcn Gate. í mars fór

ein skúlanæntingur f Virgi- 
nia í eitt flogfar til San Fran- 
cisco. Uttan at siga nøkrum 
frá, fór hann beinleiðis til 
Golden Gate. har hann 
hoppaði niður f havið.

Richard Seiden sigur. at 
Golden Gate brúgvin hcvur 
em gátuføran đám Veru- 
lcikin er. at flein av teimum. 
suni hoppa av Goiden Gate, 
fy nt koyra tvønur um Oak 
land Bay brúnna, sum er 
beint við Oakland Bay er 
Ifka høg sum Golden Gate. 
men tey velja kortini heldur 
at leypa av Golden Gate.

Girðingtn á Golden Gate 
er bara ein góðan metur 
høg Myndugleikamir hava 
lcingi kjakast, um teir skulu 
scta upp h zg n  girðingar, so 
tað ikki ber til at hoppa av 
brúnni, men einki er komið 
burtur úr í sjeytiárunum 
umhugsaðu myndugleikar- 
nir at seta upp eina girðing, 
sum var hálvan triðja metur 
høg Ællanin varð slept. tí 
girðingin kostaði nógv, og 
harafturat prýddi hon ikki 
brúnna.

í fjør varð ætlanm tikin 
upp aftur, men tá søgdu 
verkfrøðingar. at við einan 
so høgan girðing fór brúgv- 
in at taka ov nógvan vind á 
seg, og at hetta k undi elva til 
trupulleikar við bygnaðin- 
um.

í dag:
laH ella gul a\ norði, seinni av vestri. 3  til 8 m/s. I 
kvøld fnskar hann vindin av vestri, 5 til 10 m/s. 
Kyrst turt og sOiglottar. mrn sum fráliður dregur 
hann a luftina. HiUdagið: millum 10 og 15 hitastig 
ait samdøgriA.

///

í m orj'ÍR :
IxH ella friskur vindur av vestri, 5 til 10 m/s. Kyri 
taA mesta samdrigiA og stundum rrgn, og kanska 
mjørkaflokur HitalagiA: miilum 7 og I I hitastig alt 
samdøgriA.

Veðurvánimar til á middegi í dag, 
fríggjadagin:

Hattonhanki:
I andnyrAingur og norAan. minni enn 7 m/s. 
Mjørkaflokar, annars gott sýni.

Ytsti-, Ytri- og Føroyabanki, 
Kankaryggur, Munkagrunnur, 
Vesturhavið og havið eystanfyrí Føroyar: 
Vestan og útnyrAingur, 5 til 10 m/s. Kriggjanáttina 
norAan og landnyrAlngur, Htt skifti 7 til 12 m/s. 
Okkurt HiA, annars gott syni

Mvlingsgrunnur, Islandsryggur og 
NorAhavið:
landnyrAingur, 5 til 10 m/s. Okkurt irliA, annars 
go« sýni. í dag snarar hann utnvrAing

Afyrui DvnL K ruur


