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Vípan datt niður av menniskjaávum
Havarínevndin er loksins liðug vid frágreuV
ingina um tyrluvanlukkuna á Borðoyarvík
16. desember 1992. Og
staðfest verður í frágreiðingini, at flogskiparin eitt skifti, tá
kavaælið herjaði, misti
kunnmgina, hvar tyrlan var. Av tørvandi
hegni, ov stuttum skotbrá og hæddini, varð
tyrlan ongantíð rættað
upp, áðrenn hon brast í
sjóvarmálan.
1)1A MIDIORI)
Flogskipann á Vípuni lcyk
ikki ásettu ireytim ar um
náttarflúgving vift terrtafólki Hetta er fyrsta punkt
id í niAurstøAum hjá
Havarínevndmi Sagt verour, at ásetta kraviA er tríggir
startir og tríggjar lendingar
seinastu
dagam ar. áÁrenn ein kann flúgva um
náttina viA ferAafólki.
Víðan verdur sagt um

I jrluvanlukkan á tktrAoyarvik 16. desemher IW2 hendi av mannaavum. verAur sagt i frágreióingini hja Havannevndini
PFT - penodisk flyvctræning - at hvørki tlogskipari

»Brent Spar« fer
neyvan at dálka
føroyskt øki
Um so cr, at boripallurin »Brent Spar« dálkar
sjógvin, har hann verður soktur. so fer tað
neyvan at dálka føroyskt sjóøki. Hetta
kemst av, at tað er so
djúpt har »Brent Spar«
skal søkkjast
KARTIN I HANSi N
Mikil rumbul hevur staðist
av søkkingini av bonpallinum »Brent Spar« hjá oljufelagnum Shell I løtum
verður bonpallunn slcipaður til økið har hann skal
søkkjast. Hetta økið liggur
einans 50 fjórðingar frá føroyska flskimarkinum.
Hóast litið og einki hevur
veríð at hoyrt um, hvøiji
evni eru á bonpallinum og

tískil hvussu illa hann fer at
dálka. so er tað næstan heilt
vist. at hetta ikki ler at
ávirka føroyskt øki
- Fyri tað fyrsta vita vit
ikki hvat er á borípallinum.
men út frá teimum fáu upplýsingum, sum vit hava
fingið, so meti eg tað verða
lítil møguleiki fyn. at boripallurin fer at dálka før
oyskt øki, sigur Bogi Han
sen, havfrøðingur á Fiski
rannsóknarstovuni
Økið har borípallurín
skal søkkjast er í norðara
enda av Rockall rennunt har
dýpið liggur um 2.000
metrar Tá sjógvur ikki hcvur lyndi at ferðast upp og
niður. so kann ein møgulig
dálking frá -Brent Spareinans fara ímóti Rockall
ella inn ímóti Skotlandi. sigur Bogi Hansen í stuttarí
viðmerking

ella stýnmaóur høvdu seinasta ánó víst í verki, hvussu

teir megnaóu at rætta tyrluna upp undir óvanligum

st»óum (unusual attuudcs)
Havarínevndin sigur víð-

ari, at tyrlan var tekniskt í
lagi, áórenn havaríið. Seinast í nióurstøóum verða
nevnd serlig viðurskifti, ið
førdu við sær vanlukkuna
I ) Veðnð ta løtuna
ólukkan hendi var vánaligt
Kavaæl heijaði og synið tfskil munandi versnað
2i Hoast flogskipari og
stýrímaður einu lotuna ikki
vistu hvar teir vóru, m.a. sóu
teir ikki Klaksvíkina, so
flugu teir kortini víðan inn
eftir Borðoyarvík
3) Flogskipann ætlaði at
flúgva uppeftir uml. 13 sekund aftaná at ávaríngarIjóðið á radiohæddarmálar
anum hoyrdist, men stýrím aðunn góðtók hetta ikki.
4) Eitt skifti kom tyrlan í
ema óvanliga støðu. helst ti
at flogskipann misti kunningina um, hvar tyrlan var
Av tørvandi hegm, ov stuttum skotbrá og hæddim.
varð tyrlan ongantíð rættað
upp. áðrenn hon brast í sjóvarmálan
Likamliga var einki áfatt
við flogskipara og stýrímanm Eiheldur var rúsdrekka uppi í leikinum,
stendur at lesa í frágreiðing
ini um tyriuvanlukkuna á
Borðoyarvík 16 desember
1992

partvís kem ur í gildi í ár

V erkfallið kostar
S A S einki
S k andinaviska flogfelagið SAS kann sleppa u ndan
øllum ú treiðslum i sam bandi við varkfallið hjá flogsk ip aru n u m . H e tta sk riv ar n o rsk a A rbeiderbladet,
sum visir á, at flogfelagið helst fæ r endurgjald ú r
v erkfalsgrunninum hjá arbeiðagevarunum .

S tó ru r á h u g i fy ri
si gl i n g arste v n u n i
í døgunum 5.-9. juli verður n orðurlendska siglingarstevnan Vinden d rar í Føroyum . Byrjað verður á
S elatrað og endað í Vági. S tó ru r áhugi e r fyri tiltakinum . H igartil hava 64 boðað frá luttøku. Harum fram t kom a so føroysku lu tta k a ra m ir, so sam laða
talið fer at liggja um 100.

R o tary savnaði
87.000 b rillu -p ø r
H erfyri fóru donsku og føroysku R otary-klubbarm r
u n d ir innsavning av b rú k tu m brillum , sum skuldu
sen d a st til T hailands. E ndam álið v ar a t røkka
50.000
brillur. M en tá ta lt varð upp. v ar talið m unan d i hæ g ri - 87.000 brillu-pør.

Men framstig vóru tó
gjord á fundinum í
Havn og føroyingar og
danir skulu hitta bretar
aftur á fundi í september
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Einki ítøkiligt úrslit spurdist
úr samráðarfundmum f
Havn
millum
føroyskdonsku nevndina øðrumegin og bretsku hinumegin um
markið millum Bretland og
Føroyar
Áðrenn fundin varð sagt, Arni Olafsson. førovskur samráðingarleiðari, á veg á samráðingarfund saman við
at bretar áttu útspælið. hretska motpartinum
Framstig vóru gjørd á fundlann bretski. sum eitur Daráðingunum Næsti fundur
inum, men enn er eingin dómstólinum í Haag.
Føroyski samráðingar- vj j Andersr>n. eru tó samdir verður í London í septemscmja. og sum skilst. kann
ber
málið enda fyri altjóða leiðarín, Ámi Olafsson. og um at halda fram við sam-

Erling Olsen er bergtikm

av, at tað hevur eydnast at

fáa samtykt eina nýggja
stýnsskipanarlóg. hóast
føroyska samfelagið hev
ur havt svárar trupulleikar og nógv torfør mál
hava venð at tikið støðu
til.
Stynssk ipanarlógin
er at meta við eina grundlogarhroyting í Danmark.
og løgtingið fer frá at vera
eitt amtsting til at gerast
eitt parlament f altjóða
høpi, sigur Erling Olsen.

Kunna seg um
føruysk viðurskifti

KART'IN L HANSEN
Hesar seinastu dagam ar
hevur formansskapurin f
danska
fólkatinginum
venð á vitjan í F'øroyum
Hcr hava tey havt fundir
við bæði landsstýrið og
løgtingið
Tosið hevur mest snúð
seg um nýggju føroysku
styrísskipanarlógina, sum

Føroysku bløðini á ttu a t gjørt e itt m iðvist arbeiði at
k u n n a um m entanarlívið í Føroyum . Tess skjótari
gongst okkum at fáa ein m entanarpolitikk. gum vit
k u n n u kjakast um og sum vit kunska k u n n u vera
e rrin av. sígur M artin N æs, iandsbókavørður i nýútkom nari bók.

M arknatrætan millum
føroyingar og bretar
kann enda í Haag

Vit bera føroysku sjónarmiðini víðari
- Vit hava fingið eina
fjølbroyttari mynd av
viðurskiftunum t Føroyum. Hetta fara vit
at bera vtðari til
floksfelagar okkara í
Danmark, sigur Erling Olsen, formaður
i danska fólkatinginum, sum hevur verið í Føroyum í sambandi við vitjan hjá
danska fólkatingsformansskapinum

F le iri e ig a at le g g ja
u p p í m e n ta n a rk ja k ið

Krá vinstru siggjast: Frling CNsen ur javnaðarftokkinum, formaður. Henning
Cirove úr konservativaflokkinum, 2. varaformaður, Christian Mejdahl, næstfor
maður i fóikalingshólkínum hja vinstra, ið var fvri Ivar Hansen, varafomumn, og
Kirsten Jarobsen ur framhurAsflokkinum, 3. varaformaAur. A fundi viA formansskapinum var m.a. Óli Breckmann, føroyskur fólkatingslimur
M\ml Ih m l Dta

Formansskapunn hevur
tó eisini tosað við føroyskar myndugleikar um
tey stórmál, ið hava ligið í
huktini í viðurskiftunum
millum Danmark og Føroyar, m a bankam álið og
nú flskikvotumai
Vit eru ikki nøkui
samráðingamevnd
og
hava onga heimild at
samráðast við føroyingar
Men vit hava luriað eflu
teimum føroysku sjónar
miðunum, og hava flngið

eina tjølhroyttan mynd av
støðuni í Føroyum, sum
vit fara at bera viðarí til
flokstelagar okkara í
Danmark, sigur Erling
Olsen.
Hann vil ikki koma við
útgreinandi viðmerkingum. men hann fegnast
um. at bankam álið er farið út til hornaspark. sum
hann m álber seg
Bankamálið hevur
havt tap við sær, og tað
ræður um at flnna útav,
hvør hevur ábyrgdina av
hesum tapi Sfðani ræður
um at flnna útav. hvussu
Føroyar fáa fótafestið aftur, sigur Erling Olsen.
M.a heldur Frling Ol
sen, at ein komandi oljuvinna í Føroyum Ijóðar
sera ahugavert. Hann
metir. at tað er av týdmngi
at fínna útav, hvussu Danmark kann vera við til at
hjálpa føroyingum at fáa
sett eina oljuvinnu á
stovn.
Formansskapurín hjá
fólkatinginum fór aftur til
D anmarkar í dag

í hesum dogum vitjar Bo W aJlenberg frá Skandinavisku B arnam issiónini í Føroyum . H ann e r sonu r Sigvard W aJlenberg og hevur sein astu trý árini
tikið s æ r av hjálparveitingunum til illa støddu og
sjúku T jernobyl-bøm ini í U kraina.

H a ld a fast
um lak sak vo tu n a
í hesum døgum e r N A SC O -fundur í Glasgow.
NASC'O rø k ir laksastovnin í N orð u ratlan tsh av i. í
fjør v ar trý s t lagt á førovingar u m a t góðtaka eina
m inni kvotu en n tey 550 tonsini, vit hava havt síðan 1992. F øroyingar halda í G lasgow fast u m verandi kvotu.
H M M i
• Ein irakiskur dómstólur
hevur staðfest dómin yvir
teir báðar ameríkanaram ar,
sum tiknir vóru í vár, tá teir
vóru famir yvirum markið
til Irak ur Kuwait. Sjálvir
søgdu teir seg vera vilstar
Menninir eru dømdir 8 ára
fongsulsrevsing.
• Ikki bert i Noreg hevur
stór vatnflóð verið atvoldin
til ómetaliga stóran skaða
Tað sama er hent í Kina f
hesum døgum, har tað hevur regnað av grímd í fleiri
dagar
• Løgreglan í Tønder hevur
latið ein vatnrutchubana
aftu^eftir at ein 7 ára gam
al dnongur í seinastu viku
kom álvarsliga til skaða her
Bert bøm eldrí enn 10 ár

hava loyvi at spæla í rutchubananum. men av tf at
eingin ansar eftir, at aldurs
markið verður hildið, ber alt
ov væl til hjá yngrí bømum
at sleppa framat.
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