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Reiðaríið harmast støðuna almikið, men vil samstundis rósa dugnaligu
starvsfeløgunum, sum gjørdu eitt megnar arbeiði í samband við hendingina.
Tann 25. august hendi óhapp umborð á føroyska frálandsskipinum Kongsborg,einum av
skipunum hjá Skansi Offshore, meðan tað lá við bryggju í Kristiansund í Norra. Ein
maskinmaður kom til skaða, tá hann var farin í maskinrúmið at skifta eitt UV ljós.
Maðurin, sum framvegis er á sjúkrahúsi í Tróndheimi men skjótt kemur heim, misti annað
eygað, verður m.a. sagt í tíðindaskrivi frá reiðaríinum. Sí skrivið niðanfyri:
“Fyribils frágreiðing er nú gjørd av vanlukkuni, sum hendi umborð á Kongsborg.
Vanlukkan hendi týsmorgunin 25. august, meðan skipið lá við bryggju í Kristiansund.

Ein maskinmaður var farin í maskinrúmið at skifta eitt UV ljós, sum hoyrir til
reinsiskipanina á feskvatnsskipanini. Eitt rutinuarbeiði, sum viðkomandi hevði gjørt fyrr.
Trýst er tá komið á skipanina, og eitt glasrør er síðani trýst upp úr ljóshúsanum við
nógvari ferð í andlitið hjá maskinmanninum.
Maskinmaðurin megnaði sjálvur at ganga úr maskinrúminum og fekk hjálp frá manningini,
tá hann kom upp á dekkið.
Hann hevði fingið glassplintur í andlitið, munnin og í eyga og bløddi illa.
Manningin tók sær av honum inntil sjúkrabilur kom á staðið.
Hann varð innlagdur á sjúkrahús í Trondheim, og lagdur undir skurð. Læknarnir staðfestu
at annað eygað stóð ikki til at bjarga.
Maskinmaðurin er framvegis á sjúkrahúsi í Trondheim, men væntast skjótt at koma heim
til Føroyar.
Reiðaríið harmast støðuna almikið, men vil samstundis rósa dugnaligu starvsfeløgunum,
sum gjørdu eitt megnar arbeiði í samband við hendingina.
Reiðaríið fær ikki upplýst orsøkina til vanlukkuna fyrr enn endaliga frágreiðingin er
skrivað.
Tá granskingin er liðug og endalig frágreiðing er skrivað, verður hon send
Sjóvinnustýrinum. Endamálið við granskingini er at fáa staðfest orsøkina til vanlukkuna,
umframt at fyribyrgja, at tað hendur aftur.”

