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Jóan K arl H øgnesen finst 
hvassliga at m etingam evndin i
Fráfami stjórin á Vaktar- & Bjarg- 
ingartænastuni heldur lítið um tað 
metingararbeiði, sum sokallaða 
metingarnevndin hevur gjørt í 
sambandi við gølumálið um Nóls- 
oyar Páll.

N iclas  Jo h a n n k sk n______________ ________

Tad er næstarv bert á einum øki, at fráfami

stjórin á V & B  Jóan Karl Høgnesen er 
samdur við tilmælinum frá metingar- 
nevndini: Nólsoyar Páll eigur at verda um- 
vældur liðugur.

Annara heldur Jóan Karl litið um 
metingamar l\já nevndini. Fráfarni stjórin 
sær onki høpi í, at 25 milliónir krónur sku- 
lu brúkast í sambandi við Nólsoyar Páll.

•Men talið 25 mill. kr. er umleið 9 mill. 
kr. ov høgt, í mun til tað skipaprojekt, sum 
byrjað var uppá fyri einum ári síðan. Her 
hevur nevndin gjørt meting av heilt øðmm

slag«, skrivar Jóan Karl Høgnesen í við- 
merking inni í blaðnum i dag.

Hann vísir á, at nevndin koyrir á skeiv- 
um spori, tá hon sigur, at tað fer at kosta 
10 milliónir krónur at fáa skipið á sama 
støði sum Tjaldrið.

■Hvat er tað fyri nakað«, spyr Jóan Karl. 
»Nólsoyar Páll hevur ongantið skula sam- 
metast við Tjaldnð«, leggur hann aftrat.

Jóan Karl Høgnesen heldur eisini, tað er 
løgin framferðarháttur, at kanningar- 
nevndin hevur verið umlxvrð saman við

manning og skipasýni og kannað skipið. 
Fyrrverandi stjórin á V& B  hevur rúgvu av 
ødrum punktum hjá metingarnevndini, 
sum hann setir spumartekin við.

»Eg veit ikki, hví henda metingin skuldi 
gerast, tað var ikki neyðugt og hevur bert 
gjørt málið enn meira fløkt, enn tað var 
gjørt til. Hevði arbeiðið ikki verið steðgað, 
men hildið fram, høvdu vit havt eitt gott 
vaktarskip siglandi í desember mánaði«, 
er niðurstøðan hjá Jóan Karl Høgnesen.

Mynd: Kalmar landonskuv

Smílandi grýlur bera 
mentunnararvin víðari
Manadagin er føstulávintsmána- 
dagur. Fríggjadagin høvdu tær 
fyrstu grylurnar longu riggað til. 
I dag er grýlan ikki so stór. Talan 
er fyrst og fremst um bøm, sum  
banka á dym ar hja fólki, og kan- 
ska fáa ein kakubita ella eitt oyra

i sjáttuna —  sjálvt um gamalt var 
ikki at geva pengar, men sina 
gestablidni a annan meira per- 
sónligan hátt.

Føstulávint er traditión, ið ikki 
hevur saina stóra týdning í dag, 
sum áður. Men kortini tivir tradi-

tiónin. Á  føstulávint endar dansi- 
tiðin. Og i føstuni er siður at gan- 
ga grýla. Fyrr vóru tey mong 
vaksin, ið eisini gingu grýlu, nú er 
hetta meira sjaldsamt.

Okkara mæti høvundi William  
Heinesen hevur lýst grýluna i

eini stuttsøgu, og tað sigst, at 
støðið undir frasøgu hansara er 
munnborin frásøgn úr Norðoyggj- 
um.

nic

Roknskap- 
arligt óskil 
á Telefon- 
verkinum
Stórt óskil hevur verið við 
roknskapinum hja telefon- 
verkinum seinnu árini.

Eingin roknskapur er 
endaliga góðkendur siðan 
1992.

Telefonverkið hevur ligið 
í stríð við Toll- og Skatt- 
stovuna um útistandandi 
M VO fyri fleiri ár.

Tahui er um yvir 10 milli- 
ónir kronur

Andrass Róin, stjóri á 
Telefonverkinum, sigur, at 
tá hann gjørdist stjóri, vildi 
hann ikki undirskrivað 
roknskapirnar, fyrr enn 
viðurskiftini vóru komin 
upp á pláss, tí hetta við- 
víkti einum tiðarskeiði, 
áðrenn hann gjørdist stjóri.

Heimatiðindi, síða 3

Hald lagt 
á 200 kilo 
av kokaini
(REUTER ) Italska løgre 
glan boðaði friggjadagin 
fra, at hon hevði lagt hald á 
200 kilo av kokaini og 
handtikið sjey italiumenn.

lAigreglan i Firenze 
segði, at kokainið var 
komið til Italia í einum ski- 
pi, har tað var goymt f 
eskjum við turkaðum  
blómum.

ltalska løgreglan hevur í 
fyra mánaðir arheitt við at 
fáa fatur á kokainsmuglar- 
unum, og hon hevur hetta 
tíðarskeiðið samstarvað við 
løgreglumar úr U SA  og 
Colomhia.

Oljulógin fæst 
- men ikki her
Hoast tad ikki ber til 
at fáa hendur á fyri- 
bils oljulóggávuni í 
Føroyum, so hava før- 
oyingar fingið hendur 
á einum útkasti 
uttanlands.

D ia  M idjord______________

Ført verður fram at størsta 
avbjóðingin nakrantíð hjá

O ljuv inn an  stendur fyri 
durum , og  fy rire ikand i 
arbe ið i til lóggávu  fe r  
fram  -  m en eingin  fæ r  
innlit i arheið ið

føroyingum liggur í olju- 
vinnuni. Tískil er tað held- 
ur ikki so løgið, at fleiri før- 
oyingar royna at fáa innlit í 
lóggávuna, sum kemur at 
verða karmurin um hesa 
vinnu.

Tað er Oljuráðleggingar- 
nevndin, ið smíðar lóggáv- 
una og hevur higartil gjørt 
nøkur uppskot. Tað ber 
kortini ikki til at fáa hend- 
ur á fyribils lóggávuni her 
heima, men Dimmalætting 
hevur verið í samband við 
føroyingar, ið hava flngið 
útkast til lóggávuna uttan- 
landa.

Herálvur Joensen á Olju- 
fyrisitingini sigur í hesum 
sambandi, at teir ikki vitøa 
lata fyribils lóggávuna út 
til føroyingar, ti talan er um 
eitt fýrireikandi lógarar- 
beiði, sum tískil kann 
broytast nógv.

-  Lógaruppgkotið hevur 
verið til hoyringar hjá fleiri 
pørtum uttanlands -  part- 
vís oljufeløgum og myndug- 
leikum. Tað, sum er hent, 
er, at onkur av hesum hev- 
ur sent uppskotið aftur 
hendaveg, fyn at fáa 
viðmerkingar frá sínum 
kontaktfólkum í Føroyum. 
Tiskil er uppskotið komið 
út, umvegis okkum, sigur 
Herálvur Joensen.

Hann sigur víðari, at 
ætlanin er ikki at senda 
uppskotið til hoynngar hjá 
føroyskum myndugleikum 
enn, tí tað skal vera eitt 
sindur meira itøkiligt, 
áðrenn tað kemur út.

Ætlandi verður oljulóg- 
gávan liðug einaferð í apríl/ 
mai-mánaði.

S&K vil hava stóru 
arbeiðsplássini við
-  Vit hugsa, at tad verður lættari at skapa respekt. 
tá vit fara at arbeiða saman við Foroya Arbeiðara- 
felag, sigur 29 ára gamli formaðurin i S&K, Ronny i 
Lon.
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Skála Kommuna fegnast 
um skipasmiðjukeypið
Simin Pauli Berg, bygdarraðsformaður i Skala 
Kommunu, er fegm um. at ein keypan var til Skipa- 
smiðjuna Føroyar -  Tað hevur ikki so stóran tydn- 
ing, um tað eru føroymgar ella utlendíngar. sum 
eiga skipasmiðjuna, bert arbeiði er á henni. sigur 
hann.
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VHF’urin skal hoyrast 
á innaru landleiðini
Miðflokkurin hevur lagt uppskot til samtyktar fyri 
logtingið i sambandi við VHF-sendinetið Utbyggj- 
ast skal, so VHF'urin hoyrist allastaðni á innaru 
landleiðunum

Heím atiðíndi, siða 3

Regin Guttesen komin 
heim úr Nashville
Regin Guttesen er nú komin heim til Foroya við 
egnum tilfari, sum nakrir av fremstu tónleikarunum 
í Nashville hava spælt Nú skal siðsta hond leggj- 
ast á komandi floguna i Foroyum

Helm atiðlndi, siða 4
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1 Toyota Carina XLi
11.000 km, frá jan. ‘96.

Prísur: 125.500 kr. 
Umbýti møguligt. 
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