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Schliiter hendavegin
fyri jól
Skal undirskriva sáttmálan um ognarrættindi føroyinga til ráevni í undirgrundini - Vónandi hevur
hann penn við, tí í landsstýrinum verður spart
A tummasmessu, mánadagin i jólavikuni, kemur Poul
Schluter. torsætismalaráðharri til Foroyur saman við
tleiri av næstu starvsfólkum
sínum.
Longu í var. tá avtala var
gjord um, at føroyingar
skulđu fáa ognarrættindini
til ráevnini í undirgrundini
undir Føroyum, gjordi Poul
Schliiter av, at sáttmálin um
hetta skuldi undirskrivast í
Føroyum
Og tað er henda uvtala,
sum forsætismalaráðharrin
nú kemur til Føroyar at
undirskriva í »egen hoj person«, fáar dagar fyri jól

Kinki oydsl
Tað er at vóna, at donsku
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gestirnir sjálvir hava penn
við, tí í Føroyum eru so
nógvar sparingar settar í
verk. at skal landsstýrið
virka eftir somu sparsomu
reglum sum nógvar privatar
fyritøkur longu huva gjort í
langa tíð, so er tað í tí smáa,
at spart verður, og her uppi í
hoyrir, at pennar og blýantar er ikki nakað, sum skrivstovur í dag oyðsla við.
Alt ferðalagið kemur
henda vegin umborð á einum Gulf Stream tlogfari hjá
flogvápninum.
Flogfarið
skal bíða á flogvollinum í
Vágurn, til Poul Schluter fer
avstaðaftur
seinnapartin
týsdagin, so hann kann
rokka heim at halda jól.
B.

Poul Schliiter til Føroyar
á tummasmes.su

Tyrluvanlukkan kravdi
fim m mannalív
Klokkan 23.45 týskvoldið
fór Vípan úr Klaksvík við
einum sjúklingi til Havnar
Klokkan 23.58 lendi tyrlan
t Havn uttan fyri Landssjúkrahúsið, og klokkan
00.05 boðaði flogskiparin
frá, at teir fóru úr Havnini
t'yri fyrst at fara til Klaksvíkar við læknanum og
sjúkrasystrini, sum hovdu
fylgt sjúklinginum til Havnar. Ætlanin var síðani at
halda leiðina fram til flogvollin f Vágum, har tyrlan
stendur um náttina.
Klokkan 00.05 tá ið tlogskiparin boðaði frá, at teir
lættu úr Havn er seinastu
ferð, samband var við Vtpuna.
Vanliga plagar flogskiparin at boða frá. tá ið tyrlan
lættir og síðani tá ið teir eru
lendir.

Leitingar- og
bjargingararhciði varð
sett t verk beinanvegin

Dimmalætting tosaði við
Karl Johansen, logregluniann, sum býr á Norðoyri,
umborð á Tjaldrinum í gjár.
Hann greiðir frá, at hann og
konan hoyrdu tyrluna,
vindeygað var opið, so tey
hoyrdu hana rættiliga væl.
Knappliga hoyrdu tey eitt
bump og i einum brokparti
av einunt sekundi hvarv
tyrluljóðið. - Tey royndu at
hyggja út, men tað var vónleyst at síggja nakað fyri
ógvusliga kavarokinum.
Tá var klokkan 00.10. Tey bæði vóru greið yvir
beinanvegin, at okkurt álvarsligt var hent, og sendu tí
beinanvegin boð á oolitistoðina. Bjargingartænastan og Brandstoðin vórðu
eisini boðsend. Stórt leitKavarok
ingararbeiðið varð beinanFrískur vindur var týs- vegin sett í verk, har eisini
kvoldið. men tá ið Vípan privatbátar úr Klaksvík
kom ímóti Borðoyarvík vóru við.
Rættiliga skjótt funnu teir
kom eitt ógvuliga grovt
kavaæl. - Tá ið klárnaði í ein mann flótandi á sjónuin.
aftur var Vípan burtur, sigur Av vraklutum funnu teir
hurðina av Vípuni, og ein
politistoðin í Havn frá.
Umborð á Vípuni vóru 2 óuppblástan gummibát.
flogskiparar og ein hjálparm aður hjá Tyrlutænastuni. Ofta lajít hart fyri
- Flogskipararnir búðu í
Sorvági og hjálparmaðurin í Tá ið vit toasðu við Karl JoMiðvági. - Sjúkrasystirin hansen, helt hann, at um
var úr Klaksvtk og læknin hann og konan ikki hovđu
var dani. - Eftir hvat er upp- verið var við tyrluljóðið,
lýst, vóru oll gift og hovdu sum hvarv, - hevði ivaleyst
eingin vita, hvar tyrlan var
familju.

Karl Johansen, politistur, sum boðaði frá vanlukkuni

farin, og kanska heldur ikki
uppdagað tað fyrr enn nógv

seinni.
Bæði Karl Johansen og
sýslumaðurin Karstin Han
sen eru samdir um, at
mangan hevur verið baldrut
hjá flogskiparunum, og
mangan hava teir lagt hart
fyri.
Leitingararbeiðið heldur
fram. Ein persónur var ikki
funnin aftur í gjár.
Tá ið lýsti fyri degi í gjár
var hildið fram við leitingararbeiðinum
Rættiliga

skjótt funnu teir á Tjaldrinum staðið, har Vípan lá, á
ekkoloddinum - millurn
100 og 200 m etrar úr landi.
Kavarar funnu um middagsleitið 3 av teimum umkomnu, sum teir fmgu umborð á Tjaldrið. - Hildið var
fram at leita eftir Qórða persóninum, men seinnapartin
í gjár var hann ikki funnin.
Ætlanin var at fáa vrakið
upp áðrenn tað bleiv myrkt,
- tó soleiðis, at hetta ikki
tarnaði
leitingararbeiðin-

Fyrrapartin í gjár komu
menn frá Havaríkommissiónini úr Danmark til Føroya. Teir fóru niður og
kannaðu vrakið, - og halda
hesar kanningar fram.
Politistoðin í Havn sigur
frá, at tíðindi um tyrluvanlukkuna frættust skjótt eisini uttanfyri Foroyar. Og nógvir útlendskir fjølmiðlar serliga danskir hava
ringt til teirra at frætta
nærri.
Sonja

Tyrlu vanlukkan:

40 ARA FØÐINGARDAGUR. I dag fvllir P/F Auto 40 ár. Felagið byrjaði í sínari tíð
hýruvognskoyring aftan fyri Sjónleikarahúsið. Tá æt felagið P/F Taxa og form aður
felagsins fyrstu árini var Eigil Gunnarson. í dag er Høgni Simonsen form aður felagsins.
Serliga nógv verður ikki gjørt burtur úr 40 ára degnum, men lítil samkoma verður á
støðini i Niels Finsensgøtu, har vitjandi fáa ein kaffimunn
Mynd Dia

Preben Jack Petersen:

Føroyingar hava allar
møguleikar at »njóta«
gott av ferðavinnuni
- Tað er ongin ivi um, at føroyingar fara at standa seg í
kappingini innan feróavinnuna, sigur blaðstjórin á
Standby, Preben Jack Petersen
Herfyri kundi stóra danska
ferðavinnublaðið, Standby,
hátíðarhalda 10 ára stovningardagin. Blaðstjóri á
Standby hesi árini hevur
verið tann heldur ósmædni
journalisturin,
Preben
Jack Petersen. Vit hittu
Preben Jack hendan dagin.

hevur fylgt við gongdini
innan føroysku ferðavinnuna. Og hann hevur sína
meining um hesi viðurskifti.
Ferðavinnuni í Foroyum verður so avgjørt lív
lagað, um tit bera tykkum
rætt at, sigur blaðstjórin á
Standby.
Hann vtsir á, at vit hava
eina framúr vakra náttúru,
ið nærum ikki kann sammetast við náttúru aðrastaðni. Hann vísir eisini á, at

vit t dag duga at marknaðarfora okkum lutfalsliga
væl, men at alneyðugt er at
halda á.

H erviligt kavarok
tá van lu k k an hend i

Havarínevndin
komin til Klaksvíkar

Fyrrapartin ígjár kom havarínevndFleiri rokna við, at herviliga kavaælið beint eftir m id - in til Vágamar, og fó r haðani við
sjóverjutyrluni til Klaksvíkar
nútt gjáranáttina, var orsøkin til vanlukkuna
Tað var Karl Johansen, løgreglumaður, og kona hansara, ið fyrst gjørdust varug
við vanlukkuna. Tey eru
búsitandi á Norðoyri, og tey
hoyrdu tyrluna koma inn
eftir víkini samstundis sum
kavarokið var av tí mesta.
Karl Johansen segði við útvarpið í gjár, at hann sá, tá
tyrlan lætti í Klaksvík, og
legði leiðina suðureftir. Tá
var veðrið av tí besta.
Men um midnáttarleitið
brast hann á við kavarokið.
Nakrar minuttir seinni helt
kona Karl seg hoyra eitthvørt, ið minti um motorIjóðið á tyrluni. Hon fer á
føtur, og letur eitt vindeyga
upp. Skjótt gjordist greitt. at

Ijóðið kom frá tyrluni. Tey
bæði fóru nú upp, tí tey
ivaðust ikki í, at eitthvørt
var áfatt.

aðu fólk at leita. Leita varð
fyri tað mesta í fjøruni og á
sjónum.

Fleyg í kring

Karl Johansen sigur, at ógvusliga kavaælið vardi bert
fáar minuttir, og tað var júst
tað løtuna tyrlan kom inn
eftir víkini. Og orsokin til at
hann og konan logdu serligt
merki til tyrluna hesa løtuna
var, at tey ikki føldu seg
heilt rólig við at tyrlan
skuldi flúgva í óvanliga
tjúkka kavarokinum. Karl
Johansen heldur ikki, at
tyrlan var óvanliga nær
landi, tá vanlukkan hendi.

Vardi fáar minuttir

Tyrlan nærkaðist alt meira
húsunum, men nærkaðist so
brádliga ikki meira. Karl
helt nú tyrluna flúgva í
kring, og hann lat eitt vindeyga upp suðureftir. Tey
sóu onki, men hoyrdu so eitt
sovorðið »stumt« Ijóð, og
mettu, at annaðhvørt var
tyrlan setst, ella var hon
dottin í havið beint sunnanvert húsini.
Boðað varð nú løgreglu,
bjargingarfelag, sløkkiliði
og oðrum frá, og skjótt byrj-

Fólk frá havarínevndini
vóru longu seinnapartin í
gjár niðri og kannaðu tyrluna, men enn er ov tiðliga at
siga nakað um hesar kanningar.

einasta, ið kem ur á bandið í
tyrluni, er tað ið sagt verður,
sigur stýrimaðurin á tyrludeildini, Jeppe.

Á Tyrludeilduni verður
sagt, at tyrlan Vípan hevði
eitt slag av »svørtum«
kassa, men at ikki eins
nógvir upplýsingar eru á
hesum kassum sum svørtu
kassunum í flogførum.
- í flogførum koma øll
møguliga varskóð frá ymiskum tólum við á bandið í
svarta kassanum. Men soleiðis er ikki í tyrlunum. Tað

Havarínevndin skal sjálvandi eisini kanna tyrluna, tá
hon er komin upp á turt, og
skulu síðani lurta eftir og
kanna sonevnda »svarta
kassan«.
Annars varð sagt kl.
15.45 seinnapartin í gjár, at
tað framvegis verður leitað
eftir fimta persóninum, og
at leitingin heldur áfram í
dag.

Kanna alt
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Hugflog

Preben Jack Petersen metir
tað vera av stórum týdningi,
at føroyska ferðavinnan
hevur fólk við dirvi, áræði
Aftaná at hava fylgt norðurog ikki minst við hugflogi.
lenđsku
ferðavinnuni
í
- Tað er neyðugt við
tíggju ár, kemst ikki uttanfólki, sum støðugt kemur
um, at Preben Jack eisini
við hugskotum, nýhugsanum o.s.fr. Og hetta mugu
vera fólk, ið ikki »smæðast« burtur. Og eg veit at tit
hava onkran sovorðnan í
føroysku ferðavinnuni, sigur blaðstjórin á Standby.
Sum domi um, at føroyingar eisini duga at føra
seg fram innan altjóða
ferðamannaheimin nevnir
hann ferðavinnustevnuna í
London »World Travel
Market«, ið varð hildin herfyri.
- Har høvdu føroyingar
tveir, ikki stórar, men góðar
og áhugaverdar básar. ið
ikki smæddust burtur, sigur
hann.
Preben Jack Petersen
heldur, at føroyingar framhaldandi eiga at arbeiða
hart til tess at fáa ferðavinnuna at geva eitt gott
íkast í føroyska búskapin.
Og tað metir hesin garvaði
Prebcn Jack Petersen. blaðstjóri á ft-rðavinnublaðnum ferðavinnumaðurin, at góðStandbv, heldur føroyingar hava góðar møguleikar i ur moguleiki er fyri.
. ferðavinnuni
Gdm-
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Narkotikasmuglarar
dømdir í íslandi
Jú harðari evni, tess harðari dðmur
REYKJAVÍK (Sverrir Pórðarson)

I heyst hevur í íslandi nærum hvørja viku verið feldur dómur í narkotikamálum. Fyrr í hesum mánaði varð dómur sagdur í higartil størsta íslendska
kokainmálinum. Tá varð ein 26 ára gamal maður dømdur í býarrættinum í
Reykjavík 7 ára fongsul fyri í februar mánaði í ár at hava smuglað inn í
landið 1201 gram av kokaini úr Colombia í Suðuramerika gjøgnum Madrid og Keypmannahavn til Reykjavíkar.
Dómurin var ikki bert fyri
smuglingina. Tá løgreglan
skuldi handtaka smuglaran
í august mánaði - narkotikaløgreglan
nýtti
ein
mann sum lokkufugl at
Finna fram til smuglaran
rýmdi hann í bili og koyrdi
við lívshættisligari ferð inn í
ein løgreglubil, har ein ung-

ur løgregiumaður fekk álvarsligan lost í hovdið og
hevur verið á sjúkrahúsi síðani. Við einum saksi stakk
hann ein annan løgreglumann, sum tó slapp við einum minni sári. Smuglarin
varð mentalkannaður, og
vfsti tað seg, at hann var
ávirkaður og hevði Ifvs-

hættisliga nogd av kokaini í
blóðinum.
Smuglarin hevur alla tfðina, meðan málið hevur verið til viðgerðar hjá løgreglumyndugleikunum og f býarrættinum, hildið uppá, at
rúsevnið skuldi ikki seljast í
íslandi. Hetta varð í dóminum sagt at vera ótrúligt og

varð avvíst. Smuglarín varð
eisini domdur at gjalda sakarmálskostnaðin, sum er tilsaman 700.000 krónur.
Seinasti narkotikadóm
urin varð feldur í hesi vikuni
yvir tveir smuglarar, annar
43 og hin 49 ára gamal.
Hetta málið gongur heilt

aftur til árini 1985-87.
Rætturin í Reykjavík dømdi
sm uglaramar 4 ára fongsul
hvør. Teir hovdu samstarvað um smugling av meiri
enn 65 kilo av hasji til íslands.
Rúsevnið
varð
smuglað inn í landið í málingablikkum.
▲

