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Ólavur Rasmussen, prestur, er settur í starv sum nýggjur 
leiðari í Føroyahúsinum í Keypmannahavn. Hann tekur 
við starvinum I. mars 1994

Ólavur Rasmussen 
nýggjur leiðari í 
Føroyahúsinum
Starvsnevndin fyri Før- 
oyahúsið í Keyp- 
mannahavn hevur sett 
36 ára gamla Ólav 
Rasmussen í starvið 
sum leiðari í húsinum. 
Ólavur Rasmussen fer í 
framtíðini at leggja 
størri dent á mentanar- 
virksemið, enn undan- 
fami leiðarin gjørdi.

GRÆKARIS DJURHUUS 
MAGNUSSEN

Ólavur Rasmussen sigur í 
viðmerking við Dimmalcett- 
ing, at hann fyrst og fremst 
fer at arbeiða fyri, at sam- 
skipa alt virksemið í Før- 
oyahúsinum. I øðrum lagi 
fer hann at leggja dent á, at 
fáa Føroyahúsið at virka 
sum ein mentanardepil, 
samstundis sum fleiri tiltøk 
skulu vera í húsinum.

- Eg kundi hugsa mær at 
fingið Føroyahúsið at virka 
á leið sum Norðurlandahús- 
ið í Havn - tó ikki í fullan 
mun sjálvandi, sigur Ólavur 
Rasmussen.

B yrjar 1. m ars
Nýggi leiðarin bytjar í 
starvinum 1. mars 1995. 
Hann er prestlærdur, og 
hevur seinnu árini starvast

við donsku sjómanskirkj- 
una í London. Áðrenn hann 
byijaði í starvinum í Lon- 
don, starvaðist hann sum 
sóknarprestur í Husum í 
Suðurslesvig.

Bæði sjómanskirkjan í 
London og kirkjan í Husum 
virka sum annað og meira 
enn kirkjur. Talan er jú um 
kirkjur, ið sonevndir minni- 
lutabólkar nýta. Tískil hava 
kirkjumar virkað sum 
mentanarmiðdeplar hjá 
dønum í London og í Hus- 
um. Ólavur hevur soleiðis 
ávísar royndir í at reka ein 
mentanardepil.

Nakrar mánaðir í summ- 
ar avloysti hann Martin Re- 
storff Jacobsen, sóknarprest 
í Norðstreymoyar presta- 
gjaldi; eitt ár starvaðist 
hann sum útvarpsmaður í 
Útvarpi Føroya, og trý ár 
var hann sjómaður.

Hóast formaðurin í 
starvsnevndini fyri Føroya- 
húsið, Elsa Jóhanna Høg- 
enni, leggur dent á, at 
nevndin ikki hevur sett 
prestin, men persónin, Ólav 
Rasmussen, í starv, so metir 
Ólavur seg kunna nýta allar 
sfnar starvsroyndir, eisini 
sum prestur.

- Sum prestur møtir tú al- 
skyns fólki. Tær royndirnar 
koma væl við í einum starvi 
sum leiðari í Føroyahús- 
inum, har ein rúgva av yms- 
um fólki kemur inn á gólvið, 
heldur Ólavur Rasmussen.

Idnaðarskipini givin
011 átta ídnaðarskipini 
hava gjørt av at steðga 
fiskiskapinum. For- 
maðurin í felagnum 
ídnaðarskip, Jóhan 
Christiansen, sigur, at 
hjáveiðan av hýsumur- 
ti var so mikið nógv, at 
neyðugt var at steðga á 
eina tíð.

GRÆKARIS DJURHUUS 
MAGNUSSEN

Felagið ídnaðarskip hevði 
fund við landsstýrismannin 
í fiskivinnumálum, Ivan Jo- 
hannesen, og Hjalta í Ják- 
upsstovu, stjóra á Fiski- 
vinnustovuni, seinnapartin 
fríggjadagin.

Partamir løgdu sjónar- 
miðini fram, og semja var 
um, at hjáveiðan av hýsu

var so mikið nógv, at neyð- 
ugt var at steðga við fiski- 
skapinum eina tíð. Semja 
var samstundis um, at tað 
ikki er ídnaðarveiðan, sum 
seinnu árini hevur ført til 
lutfalsliga lítla hýsustovnin.

Jóhan Christiansen sigur, 
at støða ikki er tikin til, 
hvussu leingi steðgurin skal 
verða.

- Vit hava samband við 
landsstýrið, og eg vænti at

avgerð verður tikin skjótt, 
sigur Jóhan Chrístiansen.

Hann vísir á, at einar Qør- 
uti familjur eru tengdar at 
ídnaðarskipunum. Aftrat 
teimum koma tey, ið ar- 
beiða veiðuna á virkinum í 
Fuglafirði. So í alt er talan 
um nógv arbeiðspláss, 
steðgar ídnaðarveiðan full- 
komiliga upp.

Ovist um oljufyrisitingin 
flytur í bókasavnshúsini
Undanfama lands- 
stýrið gjørdi av, at 
Oljufyrisitingin skuldi 
flyta inn í gomlu Bóka- 
savnshúsini, t.e. húsini, 
har fomgripagoymslan 
hevur verið í mong ár. 
Men mong eru ímóti, at 
oljufyrisitingin flytur í 
henda stásiliga bygn- 
ingin, og fleiri mæla til 
at flyta setursskriv- 
stovuna inn í húsini í 
staðin.

GRÆKARIS DJURHUUS 
MAGNUSSEN

í løtuni eru arkitektar í hol- 
tur við at broyta gomlu set- 
húsini, Danmarks Geolog- 
iske Undersøgelse, hevur 
hildið til í. Endamálið við 
umbyggingini er, at seturs- 
skrivstovan saman við rekt-

aranum á setrínum, skal 
flyta inn í gomlu sethúsini.

Gunnleyg Durhuus, 
landsarkitektur, váttar, at 
umbyggingar fara fram, og 
at setursskrivstovan ætlandi 
skal flyta inn.

- Men nær tað verður, og 
um tað yvirhøvur verður til 
nakað, tori eg ikki at siga 
við vissu, sigur landsark- 
itekturin.

U n drast
Á setursskrivstovuni un- 
drast tey um ætlanimar. 
Rektarín var burturstaddur í 
gjár, men ein av skrivstovu- 
konunum endurgav tað, 
rektarin segði í einum fyri- 
lestri herfyri. Rektarin vísti í 
fyrilestrinum á, at Fróð- 
skaparsetrið mangan fær 
útlendska vitjan, og tá er lít- 
ið sømiligt at bjóða gestun- 
um inn í eini gomul sethús.

í eini grein í DimmaUett- 
ing í oktober í ár viðger Jóan 
Pauli Joensen hølisviður-

skiftini:
-  Eg rokni við, at teir, 

sum í síni tíð reistu bóka- 
savnshúsini, høvdu dámt 
sera væl, at lítla føroyska 
universitetið flutti inn í há- 
bærsligu Bókasavnshúsini - 
tað hevði verið í teirra anda, 
segði rektarin á Fróðskap- 
arsetri Føroya, Jóan Pauli 
Joensen, í grein fyri kortum.

Jóan Pauli Joensen held- 
ur, at Oljufyrisitingin átti at 
funni onnur høli enn gomlu 
bókasavnshúsini, tí húsini 
eru mong, sum í hesum døg- 
um standa tóm.

Rektarin vísti í greinini 
hendan dagin á ein fund, 
hann hevði við Maritu Pe- 
tersen, tá hon framvegis var 
landsstýrismaður í skúla- 
og mentamálum.

- Eg var ein dagin, saman 
við stovnsleiðarum fyri 
Fornminnissavnið og Nátt- 
úrugripasavnið, á fundi við 
landsstýrið um hølisviður- 
skiftini. Har varð skotið upp 
at kanna møguleikamar

fyri, at Føroya Fomminnis- 
savn flutti framsýningar 
sinar í gamla Listaskálan.

- Skotið varð eisini upp, 
at Náttúrugripasavnið 
skuldi fáa alt Neystið ella 
Bátasavnið til sínar fram- 
sýningar, og at gomlu bóka- 
savnshúsini. í framtíðini 
skuldi verða høvuðsbygn- 
ingur hjá Fróðskaparsetri 
Føroya, segði Jóan Pauli Jo- 
ensen, rektari, m.a. í grein- 
ini í oktober.

Síðani er tað hent, at Før- 
oya Fomminnissavn er flutt 
í húsini hjá Málingahandl- 
inum í Hoyvík. Tað er so- 
statt framvegis ikki ov seint 
at broyta verandi ætlanir.

Hvussu er og ikki; í løtuni 
fara umbyggingar fram 
hvørs endamál er at seturs- 
skrivstovan skal flyta inn í 
eini gomul sethús, meðan 
Oljufyrisitingin ætlandi skal 
flyta inn í tann annars há- 
bærsliga lærda háskúlan.

Tað er heldur óvist, hvørt Oljufvrisitingin yvirhøvur flytur inn í gomlu bókasavnshúsini. Flestu halda tað vera heilt 
burtur við, og onkur mælir til at Fróðskaparsetrið flytur inn í staðin

Eín søgulíg stórhending, at sviar hava 
játtað at taka lut í europeiskum politikki
- Og hetta er eisini 
ein stór broyting í 
norðurlandasam- 
starvinum tá havt 
verður í huga, at 
Danmark síðan 1973 
hevur verið einsamalt 
norðurland í ES. Nú 
eru tvey norðurlond 
komin aftrat. Tann 
norðurlendska 
tyngdin, sum leingi 
hevur verið talað um,

og sum ein hevur 
mett so týdningar- 
mikla, er nú til staðar 
í europeiska sam- 
starvinum, sigur Ed- 
mund Joensen, løg- 
maður, sum viðmerk- 
ing til úrslitið av 
svensku ES- fólkaat- 
kvøðuni sunnudagin
PÓL Á KLETTI

Sunnudagin var fólkaat-

kvøða í Svøríki um lima- 
skap í ES. Eins og í Finn- 
landi var meirluti í Svøríki 
fyri limaskapi, stívliga 
52%. Úrslitið fer uttan iva 
at ávirka støðuna í Noregi 
so at møguliga eisini 
verður meirluti har. í Nor- 
egi hevur mótstøðan hig- 
artil verið rættiliga sterk.

Edmund Joensen, løg- 
maður, sigur í viðmerking 
til svensku fólkaatkvøðu- 
na um ES, at úrslitið er 
merkisvert á mangan hátt 
- ikki minst søguliga, ti 
hetta er tað uttanveltaða 
Svøríki, sum nú hevur

gjørt av at fara upp í slfkt 
bindandi millumlanda- 
samstarv og luttaka í 
europeiskum politikki.

- Og hetta er eisini ein 
stór broyting f norður- 
landasamstarvinum tá 
havt verður í huga, at 
Danmark síðan 1973 
hevur verið einsamalt 
norðurland í ES. Nú eru 
tvey norðurlond komin 
aftrat. Tann norður- 
lendska tyngdin, sum 
leingi hevur verið talað 
um, og sum ein hevur 
mett so týdningarmikla. 
er nú til staðar í europe-

iska samstarvinum, sigur 
Edmund Joensen, løg- 
maður.

Spennandi heldur løg- 
maður tað vera, í hvønn 
mun úrslitið av svensku 
fólkaatkvøðuni fer at 
ávirka støðuna í Noregi, 
har stórur meirluti higartil 
hevur verið ímóti.

- Tað verður bara kald- 
ari og kaldari at vera utt- 
anfyri. Okkum í Føroyum 
tørvar norðurlendskt 
samarbeiði, ikki bara 
mentunarliga, men eisini 
búskaparliga. So vit eiga 
at kanna møguleikamar.

um tað ikki er pláss fyri 
smátjóðum í ES. EFTA- 
londini, sum vit hava havt 
samarbeiði við, fara nú 
eitt fyri og annað eftir í 
ES, sigur Edmund Joen- 
sen.
, Meiningakanningar í 
Islandi hava víst, at fer 
Noreg - sum eins og fs- 
land er fiskivinnutjóð - í 
ES, em íslendingar sinn- 
aðir at søkja um lima- 
skap.

í  BLAÐNUM í DAG

Millum matsið 
og málteld
M álting og Forlagið S pro tin  hava kastað  sam an í 
sam starv i um  bókaútgávu. H esaferð er ta lan  um 
eina  nýggja anthologi. M iðnám sskúlarn ir sakna 
m angan tilfar; h en d a bókin, -S ýnisstubbar-, skuldi 
fylt holini.

Nógv fólk 
á Mikkjalskvøldi
Fríggjakvøldið v ar M ikkja lslø ta í N orðurlandahús- 
inum , sum  Føroya R ithøvundafelag, Bókadeild 
Føroya L æ rarafe lags og N orðurlandahúsið  skipaðu 
fyri í felag. Á s k rá n n i v a r k ó rsangur, upplestur, 
fyrilestur og føroyskur d ansu r. Nógv fólk ný ttu  
høvi a t vitja í N orðurlandshúsið.

Alzheimer-sjúkan 
o.a. líknandi
í fa m u  viku skipaði L andssjúk rahúsið  enn  eina- 
ferð fyri skeiði í sam bandi við, a t  25 á r  eru  liðin, 
sfðani p syk ia tríska  deild varð se tt á  stovn her. Trý 
serkøn in n an  gerontopsykia tri í Á rhus greiddu frá 
dem ens-sjúkum  o.l.

Treydir sviar 
atkvøddu fyri ES
S v ia r tóku áv a rin g arn ar frá  politikarum  og vinnu- 
lívsfólkum til e f tir te k ta r  og atkvøddu fyrí ES 
lim askapi -  um  enn  treyðugt. 52,2% atkvøddu 
sunn u d ag in  fyri ES-lim askapi, 46,9% ímóti. Restin 
atkvøddi b lankt. V allu ttøkan  v ar 82%'.

Svenskt ja beinir fyri 
finskum iva
Nú ú rslitið  av svensku  fólkaatkvøðuni um  ES fyrí- 
liggur, e r g re itt, a t  a llu r  ivi F inn lands e r be indur 
av vegnum  og a t  finska tjóðartingið fer a t  tak a  veg- 
leiðandi fólkaatkvøðuna h a r  til e f lir te k ta r og stað- 
festa  lim askap  frá nýggjárinum .

Neistin vann bædi 
kvinnu- og mansdystin
S unnudag in  spæ ldu kvinnuliðini h já N eistanum  
og Skála  í ítró tta rhø llin i í Havn. N eistin  vann 
dystin  24-20. S tran d in g ar vitjaðu mansliðið hjá 
N eistanum  og eisini h e r  eydnaðist heim aliðnum  a t 
v inna. Ú rslitið  v a r 29-24.

Teldupappír
i samanhangandi 
longdum!

Skjót avgreiðsla 
Kappingarføtvr 
prísur

R in g t l f .  1 1 2 1 2


