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K æ rkom in  v itjan  úr 
S kotland i

Oddagrein
f hesum døgum er ein sendinevnd úr Norðurskotlandi 
á vujan i Føroyum Talan er um bæði politikarar. em 
bætisfólk og sinnulívsfólk. Tey umboða norðasta partin 
av Skotlandi. Caitness, har m a pláss. sum føroyingar 
kenna væl, Scrabster ogThurso, liggja

E.NDAMÁLID við vitjanini er at m.a. at greiða føroy- 
ingum frá æ tlanunum  at útbyggja og betra um havna- 
viðurskiftini i Scrabster Við hesi útbygging vilja teir 
veita oijuvinnuni á Atlantsmótinum ymsar tænastur 
og harvið eisini vera eitt hjálpandi lið í sambandi við 
eina xomandi leiting á føroyskum øki

HETTAer ikki f\Tstu ferð. at um boðfyrinorðasta partin 
utjaðaran áv Skotlandi vitja í Fbroyum. Tey vóru 

eisini her fyri nøkrum árum síðani. Vit bjóða teímum 
at vera hjartaliga vælkomin Ffetta er næsti granni 
okkara og eftir okkara tykki eiga øll stig til at menna 
samvinnu og samskifti millum Forovar og Skotland 
umframt Heuand og Orknoyggjar, at nava sera høgan 
pnoritet F.itt er sjáJvandi, hvatkann gerast á ti handils- 
íiga og vinnuliga okinum. annað er hvat kann byggjast 
upp og útbyggjast a oðrum økjum so sum innan ment 
an og list M arknatrætan viðBretland eigur eftir okkara 
tykki ikki at tarna einum slikum samarheiði Hvør veit. 
kanska skotar fara heimaftur av vitjanini sum lobbv- 
istari til frama fyrieini rættvisari avtalu markíð

í grein blaðnum í dag verður eisini nomið við møgu- 
leikarnar fyri at útbyggja sjó- og loflvegis sambandið 
millum Føroyar og Skotland Her hava skotar m a tað 
eftir okkara tvkki sera skilagóða hugskotið. nevmliga 
at fáa I lag fast loftvegis samband millum Førovar og 
Skotland Her verður hugsað um eitt lítið fíogfar. 
kanska til 20fóik, sum flýguralt árið Tað kann so vera 
Atlantsflog, sum rekur hesa rutu einsamalt elfa i eínum 
ioint-venture við fyritøku í Skotlandi Við slíkum sam- 
bandi verður bráddliga ein møguletki hjá føroytngum 
og eisini bretum  og skotum og øðrum við at koma úr 
og til Føroya skjótt og bíliga. Tá hugsað verður um. at 
tu í dag skál fara alla leiðina um Keypniannahav n fyri 
at koma til Stórabretland. so er greítt, at ein beinleiðis 
ruta vildi spart bæði tíð og pengar Vónandi verður tað 
arbeitt miðvist við hesum tonkum.

HITT er so sjóvegis sambandið Sum er er fastur farma- 
flutningur millum londini. men ferðam annskip er 
einki alt árið og ikki inn á meginlandið Síðani Smyril 
helt uppat at sigla er so gjørd eín ætlan um, at Norrøna 
skal sigla til Hetlands í summartíðini Tað er greitt. al 
hetta munar. men tað hevði verið ynskiligt. at vit aftur 
ftngu eitt fast samband inn á meginlandið alt ánð. 
Spurningurin er so um hetta er nakað, sum kann fremj- 
ast innan eitt ávfst áramál, kanska í einum ella øðrum 
jomtventure samarbeiði.

TAÐ er greitt. at ein komandi fráiandavinna á Atlants- 
m átinum  heilt náttúrliga vil binda londini og ovggja- 
bolkarnar her úti nærri saman. Vit fara at koma hvørj- 
um øðrum nógv meira við.og ein kann ímynda sær 
eitt sera livandi og tætt búskaparligt, mentanarligt og 
ikkiminst mennisKjanligt samstarv millum fólkini her 
búgva í næstu øld

’/lT eiga at royna at siggja fýrimunirnar í eini samvinnu 
v ið e ittn ú  myndugleikarnar ogvinnulívið í Caithness. 
Við geografisku plaseringini so tætt upp at komandi 
oljuvinnu á Atlantsmótinum kunnu tænastur og flutn- 
ingur haðani vera vtð ti! at gera eína føroyska oljuvinnu 
bæði bíligari og meira effektiva. So vit eiga at brúka 
neyðuga tíðina og orkuna til ein viðari dialog við okk 
ara skotsku grannar fyri at saman at kunna útbyggja 
eina samvinnu, sum gagnar báðum pørtum.

HER er so eisini talan um at menna samv ínnuna, sum 
er á fiskivinnuøkinum, so samanumtikið kunnu vit 
bert siga við okkara skotsku gestir: spælið út við opnum 
kortum og sigið okkum, hvat tit halda og vnskja. tá 
skulu vit gera tað sama hví ikki seta niður ein felags 
arbeiðsbólk. um boðandi fólk úr bæði handilslívi. 
vinnulívi, polítisku skipanini, mentanarlívinum osfr. 
sum skal hava til endamál. áðrenn ár 2000 ai leggja 
fram einaæ tlan fyri, hvussu eitt samarbeiði kann skip 
ast milium londini og oyggjabólkarnar á Atlanlsmót- 
inum fram til ár 2025. Okkara lutur skal so íkki liegja 
eftir og vilja vit sum blað gera okkara til at halda øllum 
til og skunda undir. at nakað veruliga hendir Tað ræður 
nú um at smíða. meðan jarníð er heitt Sleppið ikki 
endanum  nú S o s i a l l t r i n

Lesarabrøv

S t e ó g i ð  p í n l i g u  l ý s i n g u n u m
T ácg  sá lýsingarnar i sjón- 
varpinum nú lýskvøldið, 
kundi eg bara enn einaleró 
stadfesla ai støðið sum eina 
líó bara gjørdist betri og 
bctri nú cr sera lágt. Og lað 
bara versnar fyn úóma Teir 
handlar og tey virki, sum 
standa fyri hesum lýsing- 
um. áltu at víst fólki. um 
ikki annað. so bara citt lítió 
sindur av virðing.

Tað er vorðið vanligt 
fólkaprát, hvussu vánaligar 
lysingamar í sjónvarpmum 
eru. Fólk krimpa txrnar, og 
hevur onkur vitjan av út 
lcndingum. verður roynt at 
venda áhugan á okkurt ann- 
að enn sjónvarptð, meðan 
Ivsingarnar eru

Tá so er. er tíðin komin 
at lala ai Hg tali íkki bara 
al hcsum. tí tað plágar van- 
liga hyggjaran. men eisini 
tí hetta er ringt fyn umdøm- 
ið hjá reklainuvinnuni 
Okkara vinnu Hoast eg illa 
tái mcg til ai kalla tey, sum 
gera hesar lýsingar f>ri at 
vera part av henni Men tá 
tey gera lýsingar, so eru icy 
partar av vinnuni Amatørar 
ella ikki.

Tey. sum gera hesar lýs- 
ingar. eru fyri ein part 
óskyldug Tey vera sett und 
ir hart trýst av sínum kund- 
um. Tey vera kroyst fíggj- 
ariiga. táa lítla tíð at gera 
lýsingina og fáa harraboð 
um inmhald og hvussu lýs- 
ingin skal gcrast Tástcndur 
so vahð milium at tjena hesi 
oyruni ella missa arheiðið 
Eg fari tó at heita á tey. sum 
gera hesar sjónvarpslýsing- 
ar, um ikki kntikkleyst al

finna seg í øllum Sigið 
heldur nei. cnn at taka við 
omøguhgum treylum. Tí tað 
gongur eisim úl yvir tykk- 
um sjálv og vinnuna sum 
heild

Tey. sum vcruligu skuld- 
ina og áhyrgdina eiga. eru 
lýsararnir sjálvir Og tit 
kunnu ikki kasta skuldina 
avtykkum Taðfinnavt fólk, 
sum duga at gcra sjónvarps 
lýsmgar í Føroyum. í 
hvussu soer, munandi betri 
enn tað, sum tu bera lolki 
inn í stovuna hvørt kvøld 
Tit siga so. at skal lýsingin 
gerast vxl. so gerst tað ult 
ov dýrt. Men eg veit. at tal 
an ikki er um tann stóra 
prismunin. um tit vclja at 
gera lýsingina hara eitt sind- 
ur betri Og álvara los. Um 
so er, at tað er dýrari. so 
brúki pcningin Ti lað kann 
ikkt vcra verri enn at standa 
við skommini - og hon kem- 
ur altur í gromna á tykkum. 
tí fólk fáa tatun av al hand- 
ilin er sum lýsingin

Eg kann í hesum viðfangi 
ikki lata vcra við al ncvna 
nøvn á nøkrum lýsarum. 
sum eru frammi í løtuni. Tí 
tað er órxttvist at lcggja øll 
undir at hava vánaligar lýs- 
ingar Og tað kann hugsast, 
at summi av hesum virkjum 
veruliga halda at teirra lýs- 
mgar em í lagi

Eg fari at biða hesi virki 
um ai cndurskoðu sín máta 
at gera lýsmgar Bónus. 
Skemman. Balslev, Smyril 
Line, Strandamáling. Lna- 
val. Hushúni. Hjá Eróða. 
Ide Møblar. Handilsmið- 
depihn í Runavík og møgu-

liga flciri
Tá hcsi eru nevnd fari eg 

etsim at nevna nøkur sum 
hava gttðar lýsingar ella lýs- 
ingar sum hoast all kunnu 
giMAlakasl: Mjólkarv irkið
Búnaðarmanna. Føroya 
Bjór. Atlantic Airways, 
Kcypsamtøkan. SMS. Mið- 
hýurin, BR-lcikur umframt 
tlein av teimum útlendsku.

Eg fari ikki her al siga, 
hvat cg haldi vera gott ella 
ringt við lýsingunum. clla 
hvui kundi verið gjørt bctri. 
títað  vildi kravt nógv meira 
pláss.

Hvat viðvfkurtcimum út- 
lcndsku lýsingunum. so cr 
ikki so nogv at siga til. al 
tx r eru K’tri. Prísurin fyri 
dýrastu føroysku lýsingam- 
ar cr millum $0 og 70 tús- 
und kronur og helta er prfs- 
urin fyri tx r allarbiligaslu 
lýsmgamar í eitt nú Dan- 
mark. harein vanligur prís- 
ur liggur ntillum 100 og 500 
túsund kronur Tá sigur tað 
seg sjálvt, at útlcndsku lýs- 
ingamar eru betri Og kom 
ikki og sig. at hugflog ikki 
koslar Tí hugflog krcvur líð 
og tið er pengar Her u»sa 
vit ikki um vanligu handils- 
Ivsingamar har prísurm er 
nógv nógv minni.

Sjónvarpið skal eiga tað 
rós. al tev eftir mínum tykki 
handla rxtt, titcy  ikki hcina 
lýsingar hurlur. tá innihald- 
ið cr vánaligt.

Sjónvarpið eigur einans 
at síggja til, at lýsingarnar. 
so vftt tey kunnu døma, 
halda seg innan fyri lógar- 
innar mark, eru sømiligar 
o.s.f og at tx r halda eitt

minsta mark av cinum tekn- 
iskum støði

Rxttast er. at handlar og 
virki sjálv stggja í eygum. 
hvat er golt fyri tey Og 
hetta fer at rxtla scg við 
líðini, lí fólk linna scg ikki 
í at vcra háðaði í longri tíð

At sjónvarpið ongantíð 
sjálvt lor at gera sjonvarps- 
lýsingar eri eg glaður fyn 
Tf lýsingarnar fyri hasum 
Gckkmum eru liku so for- 
hámshgar moii fólki sum 
vanligu Ivsingarnar Broyti 
tx r

At sjonvarpið ikki fór at 
gera lýsingar sjálvt hcvur 
gjørt al ein cftir hondini stór 
vmna hevur tikið scg upp. 
og suni alsainl vcksur seg 
størri Tcir fcilir vit siggja í 
dag hvørva við vanligari 
sjálvransakan Hctla skriv 
eretn parturav sjálvransak- 
anim í vinnuni.

Somuleiðis fan eg at heita 
á Útvarpið, um ikki sjálvt 
at fara undir at gcra sínar 
"livandi” útvarpslýsmgar. 
um tx r nakrantíð koma

Og etsmi fan eg at heita 
á Telefonvcrktð, um ikki at 
tara at gera heimastður til 
intcrnetið Fara almcnnir 
stovnar ella hálvalmcnnir 
siovnar undir slíkt virkserm. 
sum annars privat virki 
kundu staðið fyri. oyði- 
leggja tey nógv av tí fram- 
burði. sum hevur verið í 
okkara vinnu scinastu ánni 
Hetta sigi eg. hoasi alt ov 
nógvar pínligar lýsingar í 
sjónvarpinum í løtum

Høgni Rasmusst-n 
Reklam uhúsið Sansir

h'ram hald av siliu 4
skotsku umhoðíni Tey 
halda, at tað hevði verið vert 
at royat eina rutu millum 
Vágar og so eitt av pláss- 
unum í Skotlandí. Her 
kundi verið lalan um eitt 
minm flogfar, til kanskaeini 
20 fólk. Tað kundi so verið 
nkið av Atlanlsflog ella í 
einum jointventure sam- 
arbeiði

-Tað er alt ov dýrt og lek- 
ur ov langa tíð at skula fara 
um Keypmannahavn Tá 
hugsað verður um, hvussu 
oljuvinnan fer at mennast í 
umráðinum. er givið, at ein 
ruta her hevði kunnað bonð 
seg sigur David Joncs, sum 
v t'sir á, al teir høvdu leigað 
flogfar til Føroya hesaferð 
og var hetla nógv bíligari 
og skjótari enn. um farast 
skuldi um Keypmanna- 
havn.

Fegnir um Faroe U ne
Eisim halda skolsku gesl 
irnir, at tað er gott, at Faroe 
Line siglir uppá Scrahster

við tarmi Men teir halda. 
at tað hevði verið betri um 
sambandið kundi vcrið 
útbygt strleiðis, at okkuri av 
skipunum hcldur enn at fara 
víðan til aðrar havnir f 
Europa. áðrenn tað for aftur 
til Føroya. sigldi í pendul- 
farl millum Føroyar og 
Serabster Tað er hcilt givið 
ein ruta, sum hevði kunnað 
lønl seg, ikki minst tá 
hugsað verður um komandi 
frálandavinnuna.

Skotska sendinevndin fer 
at hava fundir við hxði um- 
ImkI tyri Atlantsllog, Skipa- 
felagið og Oljufyrisiling 
fyri al umrtvAa nakrar av 
hesum spurningum.

Stokkastovuni 
í  Runavík
Pizzakøkurin 
er opin hvønn dag 
frá Id. 12-23.

Minnist til dagsins raett og 
A la carte matseðilin!

Vit tkipa eisini fyri stór- 
um sum smáum veitslum.

Stokkastovan,
J l f .  4 8 8 5 0

lNATEN®v^r
• Bee Pollen er mat- 

arískoyti, sum irwii- 
heldur allar vitaminir 
og mineralir kropp- 
urin hevur brúk fyri

• Propolis er gott fyri 
verjuskipanma

• Royal Gele fyn nógv 
meira orku

Reiri og fleiri taka nú 
NATEN regluliga

Ringtð og vit senda
i postkra vi

NATENsoia
v/ Anne Marie Samuelsen

TLF. 18649DANNY 1ÍRÁNSPORT
-  tá okkurt 
skai koyrast |  
ella goymast ■ lí 19192



Sendinevnd úr Caithness vitjar:

Havnaútbygging í S crabster kann  
fá a  stóran  týdning fy ri e in a  fram - 
tið a r fø royska frá landavinnu
Tað kann koma 
eini framtíðar 
føroyskari frá- 
landavinnu væl 
við, um havnin í 
Scrabster verður 
útbygd og brúkt 
sum eitt av liðu- 
tutm íflutnings- 
ketuni millum 
meginlandið og 
Føroyar halda 
umboð fyri mynd- 
ugleikarnar og 
vinnulívið í 
Caithness í 
Norðurskotlandi, 
sum eru á vitjan í 
Føroyum. Tey 
halda eisini, at 
tað átti at borið 
til at havt eina 
flogrutu alt árið 
millum Føroyar 
og skotska meg- 
inlandið
Ja n  M ú l l e r

Tat> kann koma føroyskum 
vinnulívi og her ikki minst 
eini komanđi fráiandavinnu 
vzl við, um havnautbygg- 
ingin í Serabster verdur 
veruleiki.

-Vit eru komnir til Føroya 
fyri at kunna tykkum um 
ætlanir okkara at útbyggja 
og betra um havnina og 
annars fyn at vita. hvussu 
áhugin er í Føroyum fyrí at 
knýta tættari bond við 
v innulívið og annars ait øk- 
ið í Norðurskotlandi sigur 
David Richard-Jones. sum 
stendur á odda fyri búskap- 
arligari menning av Caith- 
ness-økinum.

Saman við umboðum fyn 
myndugleikar og vinnulív 
er hann komin til Føroya 
fyri at greiða føroyingum 
frá sínum ætlanum og fyri 
at vita. hvussu føroyingar 
fyrihalda scg til eitt økt 
samstarv millum økini á 
At lantsmóti num.

David Richard-Jones var 
eisini í Føroyum í 1995 og 
høvdu teir tá m.a. høvi til at 
hitta løgmann á máli -Vit 
eru nú komnir higar fyri at 
fylgja upp tí vit tá tosaðu 
um sigur hann og vísir til, 
at bæði vinnulív og mvnd-

uglcikar í Norðurskotlandi 
síggja menningina av eini 
komandi oljuvinnu á A- 
tlantsmótinum sum eitt sera 
kærkonuð høvið til at økja 
um samvinnuna.

Fólkið í Caithness-øki- 
num hevur ikki gloymt túV 
ina. tá Smynl sigldi millum 
Scrabster og Havnina. Ta 
tíðina síggja tey fegin aftur 
verður veruleiki og halda 
tey eisini, at eitt slikt 
samskifti hevði verið bæði 
náttúrligt og sera gevandi 
fyn bæði økini.

Fralandavinnan letur 
upp fyri nýggjum  
m eguleikum
Nú trálandavinnan cr við at 
taka seg upp av álvara á 
Atlantsmótinum síggja 
ibúgvaramir í Norðurskot- 
landi hetta sum eitt sera 
kærkomið høvið til at fáa 
økt virksemið í økinum. og 
ein av grundarsteinunum 
undir hesum er útbyggingm 
av havnini í Srabster.

Upprunaliga var ætlanin 
at fremja eina stóra útbygg- 
ing fyri 200 til 300 mill. kr 
men henda ætlan varð slepi. 
tí tað fekst ikki fígging til 
hana Síðani er gjørt upp- 
skot til eina minni útbygg- 
inguppáeinar lOOmill.Teir 
biða nú eftir at skula fáa 
svar frá EU, sum skal figgja 
339f av projektinum

-Vit hava fingið játtan um 
stuðul frá bæði myndug- 
lcikunum í Skotlandi og í

Bretlandi. so vit rokna við. 
at projektið fer í gongd. og 
at útbyggingin kann vera 
liðug um kanskaeitt árella 
so sigur oddamaðurin í 
sendtnevndini. P J. Bale frá 
Scrabster Harbour Trust.

Hann vísir á. at teir fyrí 
l'yrst hava slept tí stóra pro- 
jektinum. sum umfataði 
eina nýtímans útgcrðarhavn 
sum ætlandi skuldi veita 
nógvar av teimum tæn- 
astum til frálandav innuna. 
sum í dag verða veittar úr 
Aberdcen og Peterhead

-Vit hava lagt ta ætlanina 
á hyllina í eina tið Kanska 
hon kann verða framd um 
eini 5 til 10 ár, tá virksemið 
á øllum Atlantsmótinum og 
her hugsi eg ikki minst, um 
olja verður funnin vestan 
fyri Skotland - fer at minna 
ikki sørt um tað. sum i dag 
er í Norðsjónum sigur P. J 
Bale, sum tó vónar, al teir 
við eini minni ..shirt term" 
tvs. eini úttbygging uppá 
stytri sikt kunnu vera við í 
tí virksemi. sum verður í 
kjalarvømnum á oljuleiting 
og møguligarí framleiðslu 
bæði veslan fyri Hetland. 
vestan fyri Skotland og 
eisini á føroyskum øki

Kappast ik k i v ið  
fe ro y in g a r
Hann visir á. at ætlamr 
teirra at betra um eitt nú 
havnaumstøðurnar i Scrab- 
ster. soleiðis at útgcrðarskip 
oo. kunnu koma og fara

haðani. á ongan hátt skuiu 
skiljast sum. at leir við hes 
um vilja kappast við før- 
oyingar um tær tænastur. 
sum frálandavinnan fer at 
hava tørv á.

-Kappingameytar okkara 
vera Aberdeen og Peter- 
hcad Viðat brúka Scrabster 
heldur enn havninar har. 
kunnu oljufeløgini spara 
bæði pcning og tíð. T.d. 
kann teinurin til oljuøkini 
minkast niður í eina helvt. 
Eisini fer tað at taka nógv 
minni (íð hjá útgerðarskip- 
um at kom a og fara úr 
havnini. tí hon er ikki ov 
stór Leverandørar av útgerð 
ol. kunnu so cisini fáa 
vørumar nógv skjótari fram 
við at senda tær bcinlciðis 
til Scrabstcr

Vit halda eisini. at meðan 
Aberdeen og Petcrhead 
hava Norðsjógvin sum sítt 
høvuðsarbeiðsøki. so er 
náttúrligt. at tað verður ein 
havn, sum liggur næm 
Atlantsmótinum. ið kemur 
at taka sær av tí økinum

P J Bale vísir á, at teir 
við eini slikari útbygging 
kunnu vcita føroy ingum og 
ti frálandavinnu. sum skal 
arbeiða á føroyskum øki. 
eina hjálpandi hond. Tvs. at 
flutnmgur av t.d. borirørum 
og allan hugsandi útgerð. 
sutn skal lil eina útgerð- 
arstøð i Føroyum og síðani 
víðari út á pallarnar. kann 
verða beinleiðis úr Scrab- 
stcr Hctta kann gcra lcit-

ingina við Føroyar nogv 
biligari umframt at aðrir 
fynmunir eisini eru knýttir 
at tí. Her verður talan um 
eina meira ..cost-effectivc" 
vinnu. sum oljuvmnan so 
avgjørt má hava áhuga í

David Richard Jones. 
sum samskipar arbeiðið, 
leggur storan dcnt á. at før- 
oyingar skílja, al cin út- 
bygging av havnini í Scrab- 
ster á ongan hátt cr ællað 
sum ein kappingarneyti hjá 
føroyingum Tvørturimóti 
er hon ætlað sum eitt týð- 
andi lið í teirri so (ýdning- 
armiklu flutningskeUi. sum 
vcrðurmillum meginlandið 
og Føroyar øll tey komandi 
árini.

-011 oljuvinnan tosar um 
at gcra alt so bíligt surn 
gjørligt, og tað er greitt, at 
ein útbygging av havnini og 
annars Scrabster sum so fer 
at gera tað nógv biligari hjá 
bæði oljufeløgum og øðrum 
at arbeiða á Atlantsmót- 
inum.

F lsk iv in n a  og annaó

Men talan er so ikki hcrt um 
fynmunir fyn eina frálanda- 
vinnu. Ein betri havn i 
Scrabster fer eisim at koma 
føroyskum fiskiskipum og 
fískivinnu til góða og er tað 
eisini eitt ynski í Norður- 
skotlandi, at samvinnan á 
hcsum øki verður úthygd

Síðam eru tað møgulcik 
arnir fyri einum føstum

Sendinevndin úr Cailhnefs 
her á Holel Havnirui. Fv.
P K Bale frá  Scrahster 
Harhour Trust, D. Grant, 
Serahster Port Services, F. 
Waters, hýrádslimur. D. 
Richard-Jones, húskap- 
arltgur mennin%arstjóri.
R Jones. Norfrmt Ltd. og 
fremst C Bu xton frá  Caith- 
ness <£ Sutherland En- 
terprise. Mynd Álvur 
Haruldsen

rutusambandi. Smyril er 
enn ikki gloymdur i Scrab- 
ster. og tað cr eingin loyna, 
at ley har halda lað vcra citt 
vánaligt hugskot at lata 
Norrønu sigla til Lervick 
um summarið 

-Tað besta hevði venð at 
fíngið eitt minni og meira 
hóskandi skip, sum kundi 
siglt alt árið mtlium Havn- 
ina og Scrabster sigur D 
Granl frá Scrabster Port 
Services Hann heldur. at 
Scrabster átti at verið valt 
fram um bæði Lervick og 
Aherdeen Taðereinkiduls- 
mál, at hann og øll onnur i 
økinum vóna. at landsstýrið 
aftur fer at umhugsa møgu 
leikan at hrúka Scrabster. 
men er tað so ikki nokk. so 
hevði tað verið gott við 
einum joint-venturc sam- 
arbeiði ella at P&O lók sær 
av siglingini

Men cisini loftvegis flutn 
ingur cigur at verða tikin 
upp til viðgcrðar halda 
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