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Iv a n  Johannesen : N orðu rlen d sk t 
sam starv e in k i annað enn  snakk
S ild a ó se m ja : Ivan Johannesen, landsstýrism aður, heldur, at 
stríðið um norðurhavssildina vísir, at alt prátið um norðurlend- 
skt sam starv í síðsta enda bert eru  tóm orð. T á  til stykkis kem- 
ur royna øll at sæ ta sæ r og sínum.

N iclas Johannesen_____________________ _ saman og í felag gagnnýta ríkidemið i
havinum:

Menn hittaat i norðurlendskum regi. Snakk og snakk og snakk, og onki 
og menn hittast i øórum norðurlendsk- kemur burturúr.
um høpi. Og so verður pratað um, at vit Hetta er metingin l\já Ivani Johanne- 
eru brøðratjoðir, og at vit mugu arbeiða sen, landsstyrismanni, i kjalarvørrinum

á áhaldandi stríðnum um norðurhavs- 
sildina

-Tað, sum hendir við sildini er. at allir 
royna sum sterkast at draga til sin. Sam- 
arbeiði siggja vit litið til, sigur Ivan 
Johannesen.

{ stríðnum um sildina eru tað norð- 
menn, sum hava lagt seg ut í eitt stríð 
við serliga Føroyar og ísiand Ailír part- 
ar visa til -søguligu rættindini-. Munur- 
in er bara, at norðmenn rokna bert fá ár 
aftur í tiðina - tey seinastu árini hevur 
sildin nevniliga ferðast serliga nógv i

norskum sjógvi. Føroyingar og íslend- 
ingar rokna yvir eitt longri tíðarskeið, 
sum eisini vísir, at sildin ferðast bæði i 
førovskum og íslendskum øki.

Kjartan Hoydal, fyrrverandi fiski- 
vinnustjóri og núverandi stjóri fyri 
Norðurlendska Atlantssamstarvinum 
metir ikki, at sildastnðið fer at faa av- 
leiðingar fyri norðurlendskt samstarv 
Hann tulkar malið sum eina osemju, har 
allir partar royna at verja síni sjónar- 
mið, men har utlitini fyri einari semju i 
síðsta enda eru góð.

S tjó ra rn ir  há d ir i Føroya  Ba n h a , Janun Petermen og  J ø m  A a trup  Hanmen, vóru  væ l nøgdir, tá te ir  á t ió in d a fu n d i i g já r  
kundu gre ida  (jø tm id lu n u m  fra, a t hank in  i  fa m a  á r i hevó i e it t  yvirwkot upp  á 150 m il l ió n ir  k ró n u r  Mynd Jena Kr Vang

V æ lnøgd ir bankastjórar: 150 
m illión ir króniu* í  yv irskoti
F øroya  Banki: -  Nógv fluttu pening úr bankanum
eílir samanleggingina ella býttu síni innlán sundur í 
fleiri peningastovnar, men hetta tykist vera avhæsað, 
sigur Jøm Astrup Hansen, forstjóri í Føroya Banka.

Kftir tølunum, sum løgd vórðu 
fram a tíðindafundi í gjár. so sær 
heilt gott út hja Føroya Banka.

Bankin sum annars er vorðin 
ímyndin av niðurgangstíðini og 
hjalp úr danska statskassanum.

kundi boða frá, at yvirskotið í 
1995 var nærum triggjar ferðir 
so stórt sum árið framman 
undan.

150 milliónir vóru í yvirskoti í 
mun til 64 milliónir krónur árið 
framman undan.

Roknskapurin vísir tó, at 
útlánini minkaðu í 1995 i mun 
til 1994. { bankanum siga teir

orsøkina vera, at aktiviteturin 
er lítil I samfelagnum.

FVivatu kundamir hava lítlan 
hug at læna, men eitt ávíst virk- 
semi í vinnulívinum hevur gjørt, 
at útlánini ikki minkaðu við 
meira enn 17 milliónum krón- 
um.

Lesid  m eira  á sidu 3

Bogin hart 
spentur hjá 
Fiskavirklng
-  Tad er eingin 
loyna, at vit eitt nú 
hava mist fitt av 
peningi í sambandi 
við Fiskasøluna, 
sigur Bjarti Mohr, 
stjóri á F'iskavirking. 
Hann vidgongur, at 
fyrítøka hansara er 
illa sperd eins og 
flestu partar av 
fiskivinnuni i løtuni.

D ia M idjord_____________

Bjarti Mohr sigur við 
Dimmalætting. at umger- 
ingin av 12,5 milliónum 
kronum i ábyrgdarpenin- 
gi til partapenmg. ikki 
verður gjørd av figgjarlig- 
um trýsti.

Tað verður gjørt fyri at 
styrkja um felagið, sum 
virkar e flir  nýggju 
strongu partafelagslóg- 
ini.

Broytingin er 
prinsipiell
Koknskapurin I\já Fiska- 
virkmg fyri fama arið er 
ikki liðugur enn. Abvrgd- 
arpeningurin. sum er 12,5 
milliónir kronur, telir ikki 
við i eginpeninginum, 
sum er eitt barometur 
fyri styrkina hjá fyritøk- 
uni.

- Talan er um eina prin- 
sipiella broyting i kapi- 
talgrundarlagnum. Tann 
nyggja lógin krevur nógv 
fieiri avsetingar og niður- 
skrivingar enn tann 
gamla, sigur Bjarti Mohr.

Hann sigur, at hann 
ikki kann upplysa, 
hvussu nóg\’ Fiskavirk- 
íng misti, tá Fiskasølan 
for undir hamaran. Men 
felagið er, eins og fiest 
onnur innan fiskivinn- 
una, hart spent.

Stríggid at fáa tad 
at mala runt
-  Ikki bert herheima, 
men eisini í Danmark og 
{slandi, lata teir illa at 
farna árinum, sigur 
Bjarti Mohr.

-  Prísirnir hava verið 
ringir seinastu tíðina. Vit 
klára tað, men tað er 
stnggið at fáa tað at mala 
runt, sigur stjórin á Før- 
oya Fiskavirking.

Jardfrøðingur: Oljan 
kemur úr undirgrundini
Løgmaður biður 
føroyingar um ikki at 
leypa framav. Men 
tað er við vissu stað- 
fest, at olja veruliga 
kemur úr føroysku 
undirgrundini.

D ia M iujord------------------

Tá tíðindini herfyri bór- 
ust, um at olja kom úr

føroysku undirgrundini, 
bað løgmaður føroyingar 
um ikki at leypa framav. 
Olja kundi stava frá skip- 
um.

Hesum vísir Martin 
Heinesen, leiðari á Olju- 
fyrisitingini og jarðfrøð- 
ingur, aftur.

-  Úrslitini frá austral- 
ska felagnum vísa, at 
oljan á ein ella annan hátt 
kemur upp úr jørðini, sig- 
ur hann.

Hann m ælir tó til ikki 
at yvirtulka kanningar- 
úrsíitini.

-  Talan er um ein brikk 
i samlaða spælinum. V it 
mangla at gera eina 
neyva heildarmeiting. 
Hvørki vit ella onnur inn- 
an oljuvinnuna brúka 
hetta sum avgerandi fyri 
olju leitingamar, sigur 
Martin Heinesen.

Les id  á sídu 4

í BLA Ð N U M  í DAG

Sjúkrahússtjórin fær ikki sam- 
anhang í ætlan forstjórans
Tað eru nú fleiri. sum átala artoeiðshattin hja for 
stjóranum i Tinganesi i sambandi við ætlaðu bygn- 
aðarbroytingarnar Kjartan Hoydal og Signar Hei- 
nesen hava fyrr sett spurmngar við hetta. og nu 
sigur sjúkrahusstjorin Hogm Joensen at hann eis- 
ini stendur púra spyrjandi

Siða 5

Joannis Kristiansen 
í Listaskálanum
í morgm letur upp ein listaframsynmg i Listaskal- 
anum við 74 málningum eftir Joannisi Kristiansen 
listamanni. sala Hann var leirvíkingur. og tað eru 
mest landslagsmyndir haðam, hann malar, men 
eisini annað. t.d fráltkar andlitsmyndir

Síða 7

Foroyar og ísland 
samd um sildina
Føroyska veiðikvotan eftir sild er 86.000 tons fyn 
1996 Fer tað at eydnast at fiska sitdina til matna 
sum ætlan og vónir eru um, verður talan um fleiri 
enn hundrað milliónir krónur til foroyska samfelag- 
ið

Siða 7

Leiðslumenningarbólkurin 
alment skeiðvirksemi
22. tebruar kunnu føroyskir leiðarar og millum- 
leiðarar fara á grundskeið hjá Leiðslumennmgar- 
bólkinum, sum síðan 1993 hevur artoeitt við at seta 
skeiðvirksemi á stovn til tess at menna foroyskar 
leiðarar og millumleiðarar i bæði privatari og 
almennari vinnu.

Siða 4

Eitt fólkakrav at varðveita 
bygdaskúlarnar
Nú nýggj fólkaskulalóg er í stoypiskeiðim og miðað 
verður imóti at rationalisera skulaverkíð. liggur á 
Ijóði at taka av verandi gr 30, so landskúlamynd- 
ugleikarnir fáa fríar hendur at niðurleggja bygda- 
skúlar uttan at spyrja kommunalu myndugleikarnar 
eftir Meiningakannmg i bygdaskulaumdomunum i 
Suðuroy vfsir heilt greitt. at tað er eitt fólkakrav at 
varðveíta hesar skúlar. Næstan 100% eru tmóti 
niðurlegging. 4

Síða 7
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1312 metrar undir Suðuroy Ongin bumba var at 
týdning fyri oljuvinnuna finna í Klaksvík

E in  fød in ga rda gsheilsa n  til 
m a m m u  okkara

O L IN U  SKORÁ, Kaldbak
á 80 ára degnum 8. februar 1996

Vit tær, tfótki mamma, kvøftu bera nú, 
á t í stóra degi -  80 á r fy llir  tú.
Orð ei kunnu siga tad, várt hjarta vil, 
nakrar fáar reglur a ldri røkka til.

N ú  vár hugur leitar til ta fam u tíð, 
tá sum hørn vit spældu, sorgleys, glað ug frí. 
Altíð, góða manima, vart tú okkum nær, 
eyma móðurhjarta síni hevði kær.

Tá iðtár, tey runnu kinnum okkar’ á, 
okkum troyst at veita fremst í  huga lá, 
milda moðurrøddin ugga okkum gav, 
eymliga tú turkar tárið kinnum av.

í  kærleika tin atferð m illum  okkum var, 
alt, tu segði, gjørdi, boð um hetta bar.
M óti manni, børnufi hjartalig oggóð, 
yvir heimi hvild i tryggleiki og ró.

M angar ríkar løtur tú til okkum gav, 
tær nu okkum fylgja. t il lívssól fer í  kav.
E i teg sjálva spardi, gavst teg fult og heilt, 
sterk tú ert í  Gudi, leit á Hann ódeilt.

A, tær mongu bønir, tú til Harran bað, 
okkum hava borið alt t il henda dag, 
ei tær eru gloymdar, Gud tær goym ir har, 
og ein dagin, mamma, tú tær a flur sær.

Tú ein Harrans signing t il ø ll okkum var, 
t i vit nú av hjarta vilja takka tær, 
alt, tú okkum lærdi, alt, tú okkum gav, 
aldri kann tað tærast tiðartonnum av.

Ttikk, tú okkum lærdi ganga Harrans leið, 
ein fyrimynd av sonnum, hetta svitast ei. 
í  trúfesti og tolni g jørd i dagsins verk, 
um dygdir tínar hetta tala er so sterk.

Hárið nú ergránað, likam veikt nú er, 
um væl útint lívsverk hetta boð jú  ber.
Krúna teirra gom lu er tey gráu hár, 
væl hon man teg prýða, kæra m óðir vár.

M ong vælsignað m inni eiga vit um teg, 
hjartalag og lyndi tala fyri seg.
Hetta eru virðtr, eingin taka kann, 
um teg, góða mamma, væl tað vitna man.

Vit tær vtlja ynsfya eydnu her í dag. 
nú vit eru savnað tíni ø ll so glað, 
btðja Harrans signing yvir lív ið  títt, 
mátti Hansar' náðt gjørt tær lívskvøld blitt.

H jartaliga tillukku, góða mamma!

B ø m in i

Álitiðkemur
í đag klokkan trý lcggur ein 
samd bygnaAamevnd sitt 
álit fram fyn landsstýrið 
um. hvussu onnur skipan 
kann koma ístaðin fýn 
kvotaskipamna, sum øll 
føroysku vtnnufeløgini eru 
harðliga ímóti.

Bygnaðamevndin varð 
selt at virka í kjalarvørrin- 
um á einum ultimatumi frá 
vinnuni í fjørhcyst. Seinastu 
dagamar hevur nevndin ar- 
beitt dúgliga Týsdagtn 
komu menn ásamt, og i gjar 
varð álitið fínpussað

Og í dag verður úrslitið so 
lagt fyri landsstynð

nk

Leiðslum enningarbólkurin  byrja r 
nú við  alm ennum  skeiðvirksem i

íslendingar stóðu fyn 
vísindaligu kanningini 
niður á 2.178 metrar í 
1981 Hesaferð standa 
danir fyri arbeiðnum 
og skal kanningarbor- 
urin niður á 3.500 m.
- Alt bendir á, at tvey 
skift eru í grótfláunum 
á uml. 2.400 m og 
3.300 m. Hvat hetta 
eru fyri broytingar, 
kann bert kanningin 
staðfesta, sigur Martin 
Heinesen.

DIA MIDJORD

Kr talan um botnin á bas-

altinum longu ( fyrsta skifti 
á 2.400 metrum og tað sfð- 
an koma grótsløg, sum 
sandsteinur ella grótsteinur, 
ið oftast eru tengd at oljuni, 
so er talan um eitt ógvuliga 
positivt úrslit, sigur Martin 
Heinesen, jarðfrøðmgur og 
leiðari av Oljufyrisitingini 

Vit kundu tá staðfest, at 
grótsløg eru í føroysku und 
irgrundini, sum av royndum 
verða sett f samband við 
olju, sigur Martin Heinesen 

Hann greiðir víðan frá, at 
vitanin higartil hjá okkum 
føroyingum er, at grótfláir 
nar vestan l'yri Hetland, ið 
eru sera áhugaverdar, koma 
inn á føroysku undirgrund 
ina.

Ut frá seismisku upp 
tøkunum ber til at fylgja flá 
unum Líknandi fláir fara

inn undir basaitfláimar ( 
okkara undirgrund, sigur 
Martin Heinesen

Taka vit síðan kanning 
arboringma í Lopra, so vildi 
eitt positivt úrslit staðfest, at 
áhugaverdu grótfláirnar eru 
allan vegin inn. og tað er eitt 
ómetaliga positivt úrslit fyri 
heildina í føroysku olju- 
vinnuni. sigur Martin 
Heinesen.

íslendingar boraðu
Tað vóru íslendingar. ið 
stóðu fýri vfsindaligu kann- 
ingini. sum gjørd varð í 
l.opra i 1981 íslendski 
orkustovnurin kom við út 
gerðini og stóð fyn sjálvari 
bonngini, meðan ein før- 
oysk nevnd undir landsstýr 
inum slóð fyri verkætlanini

Boringin í 1981 var bert 
ein vfsindalig boring, har 
ein vónaði at koma gjøgn- 
um basaltini Kortini vartað 
ógvuliga fjart frá huga- 
heinunum, at borurin rakti 
við gass ella olju, sigur Mar- 
tin Heinesen

- Tískil var ikki so nógv 
gjørt burtur úr trygdini, sig- 
ur hann.

í dag eru tað tey 18 olju- 
feløgini, ið eiga verkætlan- 
ina í Lopra og gjalda bor- 
ingina.

Hóast eingin roknar við 
at raka á gass ella olju, so 
verður hædd kortini tikin 
fyn hesum í trygdim Kann- 
ingarboringini verður gjørd 
sum ein oljuboring. sigur 
Martin Heinesen

Jarð frøð in gu r: O ljan  
kem u r íkk i fr á  skipum
Auslralska felagid 
World Geo Science 
hevur so neyv kanning- 
artól, at teir lættliga 
kunnu skilja olju frá 
skipum og oórutn burt- 
urfrá.

Seinastu úrslitini vfsa, 
at oijan, ið flýtur á 
sjónurn ymsa staðni við 
Føroyar, kemur úr 
undirgrundini, sigur 
Martin Heinesen.

DIA MIDJORD

lasgmaður biður føroyingar 
ikki leypa framav, tf oljan. 
sum kannmgarúrslitini vísa 
flytur á sjónum við Føroyar. 
kann stava trá skipum. Hes 
um vísir Martin Heinescn. 
jarðfrpðingur. aftur

Úrslitim frá australska 
felagnum vfsa, at oljan á ein 
ella annan hátl kcmur upp 
ur jørðini. sigur leiðann á 
Oljufyrisitingini. Martin 
Heinesen.

Er taian um otjufra einum 
kavbáti ella olja. ið rikin er 
fra eitt nú Hetlandv

- Neyvan Bert um taian 
er um heilt stórar nøgdir, so 
liggur oljan leingi ( sjónum, 
sigur Martin Heinesen

Heildarmeting vantar
Hóast hetta eru positiv lek 
in, so ávarar Martin Heine 
scn. at helta verður yvir- 
tuikað

Talan er um em bnkk i 
samlaða spælinum. Vit 
mangla at gera eina neyva 
heiidamicting Hvørki vit 
ella onnur innan oljuvinnu 
na kunnu brúka hctta sum 
avgerandi fyn oljuleitingar 
nar, sigur Martin Heinesen

Jarðtrøðingur sigur. al 
tað eftir hondini cru flein 
positiv ting, ið benda á rælla 
vegin

- Alt hetta bendir á, at tað 
ikki er stein deytt í føroysku 
undirgrundim. sigur Marttn

Heinesen.
Vit hava ikki enn fingið 

bcinleiðis negativ úrslil. 
Abcndingarnar peika rætta 
vegin. mcn grundarlagið er 
ov veikt at gera nakra nið- 
urstøðu, sigur hann

Leiðarin á Oljufynsiting- 
ini sigur. at øll úrslit og 
kanmngar frá Westem, 
World Geo Science og 
øðrum skulu brúkast sum 
fynreiking til komandi olju- 
lcitingar við Føroyar

Vú skulu hava eitt so 
gott grundariag sum gjør- 
ligt. tá vit i komandi ári fara 
at bjóða ymsu økini út, sigur 
Martin Heinesen

22. fcbruar kunnu før- 
oyskir leiðarar og mill- 
umleiðarar fara á 
grundskeið hjá 
I .eiðslumenningar- 
bólkinum, sum síðan 
1993 hevur arbeitt við 
at seta skeiðvirksemi á 
stovn til tess at menna 
føroyskar leiðarar og 
millumieiðarar í bæði 
prívatu og almennu 
vinnuni.

NU I AS JOHANNESEN

Loksins kom hann fram úr 
skýmaskotinum:

Hin nogv umrøddi 
læiðslumenningarbólkurin 
(I.MB), ið síðan byrjanina í 
93 hevur havt sum fremsta 
mál al fáa f lag skeiðvirk 
senu fyri føroyskar leiðarar 
i bæði almennu og privatu 
vinnuni.

l^igan profii
Tað er við vilja, at vit hava 

hildið cin lágan profil. segði 
fonnaðunn í LMB Petur 
Petcrsen á tfðindafundi 
mikudagin.

Hetta merkir tó ikki, at 
vit onki hava gjørt. legði 
hann aftrat

Kitt nú hava 178 fólk ver- 
ið á skeiðum scinasta hálvt 
annað árið LMB Petur Pc 
tersen sigur, at hesi skeið 
hava verið fatað sum eitt 
slag av royndartfð. Og nú er 
LMB so til reiðar rættihga 
at marknaðarføra seg. Vtð 
Føroya Arbeiðsgevarafel- 
ag, Føroya Idnaðarfelag,

Petur Petersen er formaó- 
ur i LMB

Menningarslovum og Før- 
oya Handilsskúla i rygg 
inum, skuldu Kkindi fyn 
góðari undirtøku verið til 
staðar.

Ein sokallað »Skeiðs- 
ætlan« cr scnd út til 600 før 
oyskar fyritøkur og virki. 
Ein skciðrøð f fýra stigum 
verður kunngjørd: »grund- 
skeið. leiðslumenmng og 
viðgerð av vandamálum, 
lciðsluframferð og stratcg 
isk leiðsla« Hetta er ringrá- 
sin, sum alt skeiðvirkscmið 
er grundað á

Fimm tusund kronur
Kostnaðunn fyri eitt grund 
skeið fcr at liggja um cinar 
fimm túsund krónur Pctur 
Peterscn metir. at hetta av-

Kavarar frá Minørtjen- 
esten vóru gjáramorg- 
unin niðrí og leitaðu 
eftir eini bumbu út fyri 
Norðborg í Klaksvík, 
men onki var at síggja, 
og tf fóru teir í staðin at 
kanna alt økið fram við 
vestaru bryggju, sum 
nú skal dýpast

Hesir voru allir a lióindafundinum hja I.MB mikudagin: uttast fra vinstru. Ragnar Magnussen, stjori á Handilsskuia- 
num, Petur Petersen. forinaóur I IJMB. KristofTur laksá fyri Føroya Arbeiósgevarafeiag. Otavur t.regersen fyri 
Føroya Idnaóarfelag og Niclas Kasinu.vsen fyri Føroya Handilsskula

Teir høvdu góðar vónir, tá 
leir lupu á bláman kl 8.00 f 
gjár

Mennimr frá Minørtjen- 
esten, sum eru serírøóingar í 
at avmontera bumbur. 
høvdu fingid at viia, at ein 
buinba frá seinna hcimsbar 
daga lá beinl við norðara 
kantin á vestaru bryggju.

Men hvussu teir so skim- 
aðust f kalda sjónum. var 
onki at stggja, upplýsir Ma 
rinustøóin

Kavarar frá Mannustøó- 
im raklu annars fyrr ( vikuni 
vtð okkurt jarnstykki á 
botmnum, sum kundi Ifksl 
eini bumbu Hvat hetta 
kann hava verið, nú ongin 
humba var at flnna, vita teir 
ikki á Mannustøðini

Onkur buniba er
Rættiliga vist er tó, at onkur 
bumba framvegis liggur á 
vánm í Klaksvik

Undir seinna heimsbar- 
daga bumbaðu týskir flúgv- 
arar bygdina fyra ferðir, og 
av teimum ialt 13 bumb- 
unum. sum fullu. fóru seks á 
sjógv

Fýra av hesum bumbum 
vórðu funnar í 1975 og 
1980, tá Minønjencsten 
kannaði botnin Sostatt 
skuldu tvær verið eftir

Ogvusli|( alop
Álopim á Klaksvík i 1941

gjørt er ein sámuligur prís- 
ur

Hann vt'sir til, at í Dan- 
mark kostar líknandi skeið- 
virksemi lættliga 15.000 
krónur pluss flogferðaseð- 
il Tátú kcmur upp á tjórða 
stig. hækkar prísunn nakað. 
men prísstøðið er framvcgis 
nógv lægn enn i Danmark

Skeiðtni. sum higartil 
hava verið hildin. hava ver- 
ið í Havn. á Eiði og í Vág- 
ununv Men framcftir verður 
onki skeiðvirksemi i Havn- 
ini

Tað vísti scg nevniliga. 
at flcstu skeiðluttakaramir 
fóru heim. tá liðugt var við 
sjálvum fyrilestrinum. So-

Fdv*ard Jelen, leióari fyrí kavaraliónum, sum var nióri i 
gjar. Teir funnu onga bumbu.

Millum húsini
Tann 26. oktober var aftur 
galið. men hesaferð uppi á 
landi Fýra humhur cndaðu 
millum húsim inm i Vagi. og 
lað var eitt sati undur, al 
ongin læi Uv. Brestimir 
hoyrdust hcili til Havnar 
Tann 8. november var so 
seinasta álopið á Klaksvik- 
ina undir øllum krígnum

stalt fall alt kjakið eftirev 
alucnngin tiljarðar. og tað 
er hóast alt ein sera týðandi 
paríur av sjáivur skeiðvirk- 
scminum. sigur Petur Peter

MenniskjalÍR
virðisøking
utgangsstøðið fyn skeið- 
virkseminum hjá LMBer.at 
••krøvini til bæði leiðarar og 
starvsfólk fara meir enn áð- 
ur at verða rættað í móti tí 
menntskjaliga partinum«. 
sum tað slcndur i faldaran-

Nógv verður ̂ jørt buríur- 
úr pcrsónligan menning.

vóróu framd 10., I I  og 26. 
oktober Tað sfðsta var 8 
november

Fyrstu ferð kom ein 
Junkers 88 inn yvir Pollin 
og slepti tveimum bumbum 
Onnur fór á sjógv, og hin 
fall beint vió bryggjuna. so 
hon fór i spømr »Fugloygg 
in« sakk av hesi bumbu 

Junkcrs 88 gjørdi annað 
leggið beinanvegin og slcpti 
tvetmum bumbum aftrat. 
sum báðar fóru á sjógv 

Aftur 11. oktober var 
vandi á ferð. Tvær bumbur 
endaðu i norska línubát 
unum »Silvu<- Onnur fór 
gjøgnum skipssíðuna, so 
hon søkk. og hina funnu teir 
i maskinrúminum óbrostna 
Báóar vorðu tiknar sundur 

Ein triðja bumba á hesum 
stnni endaði á sjónum.

Tá komu tvær bumbur 
singlandi niður á »Polar 
bjørnina*. mcn hvørgin 
brast. Onnur fór gjøgnum 
skipsstðuna á sjógv. og hin 
støkk av skipinum á blá 
man »Polarbjømin*« varð 
bjargað

At eggja til sjónir, menna leiðslur. visa á 
og nokta tørvin á leiðsluskeiðum tyri 
ovastu leiðslu. millumletðarum og 
oðrum leiðarum i típrivata vtnnulivinum 
og innan tað almenna
• (Fynmunur at hava bæót tarm almenna og 

pnvata arbeiósmaiknaOin umboóaóan,
• L eiósiuumhvorvi1)

Hetta er i egnum oróum cndamalió vió LMB

Etsint verður nomið við, 
hvussu leiðarar takla press- 
una. kanska serliga sjón- 
varpslinsuna

Fyrsta skeiðið byrjar 22.

februar Talan cr um grund 
skeið í leiðslu Skeiðleiðarar 
verða Poul Rasmussen og 
Peter Gram fra LMB.


