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í løtuni verður b«>rað inn undir Lopra, ti tað 
hepnaðist ikki at fáa stykkið úr verandi boriholi

Nú
verður 
borað  
inn undir 
Lopra
Tað hepnaðist ikki at 
fáa »fiskin« úr aftur 
boriholinum, og tískil 
vard holid tipt við se- 
menti. í løtuni verður 
borað vatnrætt, so 
borurin nakað við 
síðuna av kann halda 
fram niðureftir.

D ia M idjokij______________

Tad gekk ikki at fáa stykkið 
av iMirmuin leyst aftur. Tí- 
skil er avrátt at gera eitt 
»side track«, sum teir olju- 
serkønu kalla tað. Borihol- 
ið verður tipt við sementi, 
ein kílið verður síðan festur 
i verandi hol, so horurin 
verður tvingaður út gjøgn- 
um siðumar. Ætlanin er so, 
at borurin skal halda leið- 
ina fram niður í undir-

gmndina.
Ame Rosenkrans Larsen 

frá Dopas sigur, at teir av- 
gjørdu at gevast við hinari 
loysnini, tí teir ongan vegin 
komu.

-  Henda royndin, sum vit 
nú gera, liggur innan fyri 
verandi fíggjarkarmar. Og 
tað hevur higartil hepnast 
ómetaliga væl, sigur hann.

-  Vit vóm noyddir at seta 
ein ordiligan propp í holið, 
so borurin ikki kom aftur í 
sama holið. Tað hendir mei- 
ra enn so, tá ein brúkar slí- 
ka loysn, sigur Ame Rosen- 
krans Larsen, ið framvegis 
ikki vil upplysa, hvussu 
langt niður, bomrin er 
komin.

-  Men vit rokna við, at 
peningurin er uppi, tá 
hesin mánaðin er liðugur. 
Kg rokni eisini við, at tá 
gevast vit við hesi verk- 
ætlan, sigur hann.

Vedhavararnir 
í Skiftirættin 
22. oktober
Lagnan hjá 
Fiskavirking verður 
umrødd á fundi í 
skiftirættinum 22. 
oktober. Felagið fór í 
gjaldsteðg 7. oktober 
og skal støða takast 
til, um hesin skal 
leingjast ella ikki.

D ia  M ipjord

Fiskavirking syngur eitt 
av síðstu ørindunum á 
hesum sinni. Felagið er 
fanð i gjaldsteðg, og

framtíðarvánimar tykjast 
hanga í einum tunnum 
tráð. Um gjaldsteðgurin 
skal halda fram, er ein 
spumingur, sum veð- 
havaramir skulu taka 
støðu ti).

í hvussu er em 
veðhavaramir boðsendir 
at møta í skiftirættinum 
týsdagin 22. oktober 1996, 
kl. 09.30. Ein endalig 
avgerð skal tá takast, um 
Fiskavirking er søga ella 
skal liggja í respiratori 
eina tíð aftrat.
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