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Arabo flórði uppsagdi alm enni stjórin
Sídan Sámal P. í Grund tók við sum landsstýrismaður, eru fyra almen- 
nir stjórar sagdir úr starvi. Tad kom ikki óvart á tann fjórða. Thomas 
Arabo, sum hevdi væntað uppsognina.
N iolas Johannksen/ einum almennum stjóra, siðan Samal
GRÆKARIS D. Maonussen_____________  P. í Grund tók vid suin landsstýris-

maður vid samferAsiumólum
Friggjadagin kom fjórda uppsognin av Fyrst var tað stjórin á Atlantsflog,

Heri Mortensen, síðan Sólbjøm  Jacob- 
sen, Telefonverkid, nr. 3 var Magnus 
Danielsen, Telefonverkið, og nu at 
enda stjórin á Strandferðsluni, Thom- 
as Arabo.

Thomas Arabo var staddur í Klaks- 
vik. tá hann fekk boðini úr lands- 
styrinum.

liøgm aðui' helt minn- 
ingartaluna í M einig- 
heitshúsinum og  legði 
seinni kransin við 
m innisvarða te irra  
sjólátnu í V iðarlundin i

Presturin  B ergur De- 
b€*8 Joensen talaði á 
m inningarhaldinum  

fýri teim  sjolátnu. F itt 
av fó lk i vóru  eisini 

samankomin til minn- 
ingarløtuna v ið  minn- 

isvarðan, hóast kait 
var í veðrinum

Minningarhald fyri 
teim ajólátnu vard 
hildið um alt landið í 
gjár. Hóast dagurin er 
halgaður øllum teim 
sjólátnu, so kundu vit 
hesaferð fegnast um, 
at eingin er sjólætin 
hetta árið.

P lA  MiDJORD____________

Minningarhald fyri teim 
sjólatnu varð hildid kring 
alt iandið í gjór. I høvuðs- 
staðnum hevur minning- 
arhaldið undanfarin ár 
verið hildið á Tórshavnar 
Sjómansheimi, men vegna

umbygging varð minning- 
arhaldið flutt niðan í 
Meinigheitshúsið, har 
løgmaður Edmund Joen- 
sen flutti fram minningar- 
røðu og presturin Bergur 
D. Joensen talaði.

Eftir minningarhaldið í 
Meinigheitshúsinum varð 
farið niðan til minnisvarð- 
an í Viðarlundini, har løg- 
maður legði krans við 
minnisvarðan, og prestur- 
in hað bøn og signing. Fitt 
av fólkum vóru saman- 
komin til minningarhaldið 
í ár, hóast tað var heidur 
kalt í veðrinum.

1 Atgrnaður segði eitt nú í 
røðuni í Meinigheitshúsin- 
um, at árið í ár var eitt

hendingaar. Tað er fyrstu 
ferð vit vita um, at eingin 
er sjólátin. Hann takkaði 
Harranum fyri, at hann 
hevur spart okkum, síðani 
fjøldin seinast savnaðist 
til minningarhald.

Løgmaður segði víðari, 
at samstundis sum tað er 
ein lætti, at eingin er farin 
á sjónum seinasta árið, so 
slepst tó ikki undan. at 
óhapp og vanlukkur 
henda á landi við sakni og 
stórari sorg í kjalarvørrin- 
um.

-  Óvarandi hendingar 
loyptu hvøkk á okkum. 
Lagnutunga flogvanlukk- 
an í Selvik minti okkum 
aftur einaferð á, hvussu

Gevast at bora 
um vikuskiftid

Boritornið i L ip ra  verður nú tik ið  niður, tí te ir  eru 
komnir á mál. Lpprunaliga a*tlanin var at bora 
niður a 3.500 metrar, men tað ber enn ikk i til at fáa 
upplý.singar um, hvussu langt niður borurin  er  
komin, nú te ir gevast v ið  verkæ tlanin i

Ame Roøenkrands Lars- 
en frá Dopes sigur, at teir 
eru komnir so mikið 
langt í fjopra, at boringin 
steðgar í vikuskiftinum. 
Framvegis er einki likið 
út - hvørki olja ella upp- 
lýsingar.

Dia M idjord

Allahalgannadagur 
- havid tók ongan

Tað gongur avbera væl. 
Vit eru komnir so mikið 
langt, at vit hava fingið tær 
upplýsingar, ið vit vildu 
hava at vita, sigur leiðarin 
fvri boriætlanina í Lopra, 
Ame Hosenkrands Larsen.

Hann vil framvegis einki 
siga um, hvussu langt bor- 
urin er komin niður í 
undirgrundina. Hann visir 
a, at o^ufeløgini, ið rinda 
fýri boringina, eiga upplýs- 
ingamar. Tey skulu sostatt 
avgera, um eitt tíðinda- 
skriv skal fara út við nøkr-

um upplysingum fra bor- 
ingini.

-  Men tað liggur vist, at 
vit gevast her í vikuskiftin- 
um, sigur Am e Rosen- 
krands Larsen og leggur 
aftrat, at teir hava brúkt 
ein rúgvu av serligari út- 
gerð til seinastu metram-

-  Tað hevur stóran týdn- 
ing. at vit fáa so nogvar 
upplýsingar sum gjørligt 
um undirgrundartilfan, ið 
vit hava borað ígjøgnum.

-  Eitt nú hava vit brúkt 
ein stóran vibrator sein- 
astu tíðina í staðin fyri 
dynamitt ella luflkanónir, 
ið vanliga verða hrúkt til 
seismiskar matingar. Hes- 
in vibrator fer ikki so illa 
við umhvør\'inum, sigur 
Am e Rosenkrands Larsen.

Figgjarliga hevur tað 
kosta uin fjøruti millionir 
at gjøgnumføra boringina í 
Lopra.

stokkut løtan er millum lív 
og đeyð, segði løgmaður.

Hann vísti á, at lagnu- 
tungar hendingar skaka 
samfelagið. Tá onkur fell- 
ur frá, so merkist tað. Tá 
er tað skyldmaðurin, v 
maðurin, bygdamaðurin 
ella ein av landsmonnum 
okkara, ið er farin. Før- 
oyingar standa tá saman 
um bygdina, um oynna og 
alt landið.

Samankomna fjøldin í 
Meinigheitahúsinum reist- 
ÍBt at enda og mintist tey 
sjolátnu, ið undan eru far- 
in og tey, aum á ymsan 
hátt ikki bóru boð aftur í 
bý.
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- Hetta hevur verið undir uppsigling 
eina tíd. Tad havi eg  merkt á teimum 
spurningum, sum komnir eru úr 
Tinganesi, sigur Thomas Arabo.

I blaðnum hosdagfin skrivaðu vit, at 
Strandferðslan enn einaferð hevdi 
fingið harðan kritikk.

Toppur og botnur til sjónd- 
ar í hondbólti og flogbólti
Hetta v ikuskiftið  fly ta  nógvar hendur kring landið 
bæ ði hondbóltar og flogbó lta r -  ávikavist i net og 
uppum net. Hóast ikki so langt e r u tlið ið i kapp 
ingunum  báðum . byrjar tað  so spakuliga at m ynda 
seg, hvørji lið m anna topp  og botn i hondbóiti og 
flogbólti

Itrottur. siða 6 og  7

Eingin svartkjaftur 
fyri makrelin
Á seinastu sam ráðingunum  við ES kom fram. at 
føroyingar hava veitt m eira av m akre li I ES sjógvi. 
ennv it eiga. S íðani er kom ið fram, at foroyingfar 
tata svartkjaft afturfyri. Men hetta e r ikki heilt rætt. 
sam bæ rt Kaj M ortensen. fiskivinnustjóra

Siða 4

Tryggingartakarar síggja 
nú ein bata fyri framman
Nýggja felagið hjá trygg ingartakarum  -  Trygging- 
arbati - er so sm átt farið  at virka A t tryggingartak- 
arar fáa ein kæ rum øguleika í tryggingarm álum . 
hevur verið eitt av høvuðsm álunum  higartil. og 
kom ið er væl áleiðis. Ein alm ennur fundur i kom- 
andi viku fer at vísa, hvussu langt hetta m álið er 
komið

Bonk Expo framsýning í 
Norðurlandahúsinum
( morgin letur upp fram syningin Bonk Expo. í sam- 
bandi við upplatingina av fram syning in i heldur 
Head o f Product Development. A lvar Gullichsen, 
fyrilestur um The Incredible of Bonk Business Inc.

Gadaffi gevur USA 
skyldina fyri AIDS
Libiski leiðarin M uam m ar Gadaffi hevur sum so 
einki ímóti am erikanska forsetanum  Bill Clinton 
H invegin leggur hann nú USA undir at hava fram - 
le itt AIDS-virusið
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ta og 
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Landsins 
storsta c „ 
besta úrval 
av musikk- 
instrumentum
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