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Vinnumálastjórin úr bankanevnd 
-  UF-stjórin situr framvegis
Útvarpsstjórin Jógvan Jespersen 
situr framvegis í nevndini íyri 
Føroya Banka. Programmed- 
arbeiðaramir undir honum halda 
hetta vera prinsipielt óheppið. 
Korríandi vinnumálastjórin í 
Tinganesi Am e Poulsen velur at 
siga seg úr bankanevndini.

N icla s  J o h a n n e s e n _____________________

-  Tað eru fýra peningastovnar í Køroyum. 
So tað er kunska eitt sindur undarligt, at 
vinnumalastjorin situr i nevndini í tí eina 
bankanum.

Soleidis ljoðar grundgevingin hjá kom- 
andi vinnumálastjóranum i Tinganesi 
Arna Poulsen í sambandi við, at hann ætl-

ar at taka seg úr nevndini í Føroya Banka.
Skrivarin fyri Arbeiðsgevarafelagið tek- 

ur sostatt avleiðingamar av, at hann nú 
verður almennur stjóri

Ein annar almennur stjóri, sum situr í 
nevndini fyri Føroya Banka, er stjórin í ÚF  
Jógvan Jespersen. Hann er valdur av 
landsstýrinum sum alment umboð í 
nevndina fyri Føroya Banka. Sjálvur hev- 
ur utvarpsstjorin áður sagt fyri Dimma- 
lætting, at hann hevur ikki nakrar trupul- 
leikar av at sita í hesi nevnd, samstundis 
Bum hann er útvarpsstjóri. Jógvan Jesper- 
sen hevur víst á, at hetta við almennum  
umboðum í bankanevndum er vanlig 
praksis í londunum kring okkum.

Tað er tó onki dulsmál, at joumalistar- 
nir undir Ú F - stjóranum hava ikki verið 
nøgdir við støðuna.

Helgi Jacobsen, joum alistur og alitis-

maður, sigur við Dimmaiætting, at tað er 
senya um, at hetta er eitt innanhýsismál. 
Hann váttar tó, at programmedarbeiðar- 
am ir hava áður gjørt vart við, at tað í prin- 
sippinum er óheppið í ávísum førum, at 
stjórin i Ú F  var nevndarlimur í einasta 
bankanum í Føroyum.

Hesum hevur Jogvan Jespersen ikki tik 
ið undir við. Hann visti á, at útvarps- 
stjórastarvið fyrst og fremst er umsiting- 
arligt og hevur onki sum so við innihaldið 
í tiðindaflutninginum at gera

Utvarpsstjórin segði ei.sini, at spuming- 
urin um nevndararbeiði er ein spumingur 
um integretet -  ella reinleika. O g hesum 
metir hann er sera torført at seta nakrar 
fastar reglur fyri.

Formaðurin i Kontaktudvalget i Dan- 
marks Radio Niels Ammitsøe sigur í sam- 
bandi við nevndararbeiði hjá almennum

stjorum, at í DR verður lagdur dentur á, at 
stuvnurin er óheftur av politiskum og 
flggjarligum ahugamalum.

-  Hetta er ein partur av sokallaðu pub- 
lic service deflnitiónini, sigur Niels Ainm- 
mitsøe.

-  Og tað mást tú so meta um sjálvur, tá 
tú situr í nevndini í einum banka

-  Tað er tó greitt, at tú í slikum førum 
mást gera tær nakran tankar um tann 
objektivitet, sum verður lagdur fyri dagin, 
tá miðilin umrøður bankan. Ti tað er 
greitt, at hann situr við teimum kasjett- 
um, sigur Niels Amnutsøe, sum to leggur 
dent á, at hann ikki hevur fyritreytir at 
úttala seg, um nevndarsessurin hjá út- 
varpsstjóranum ávirkar tiðindaflutningin 
í ÚF, tá tað snýr seg um Føroya Banka.

Hildu jó l í prestagarðinum
S n o RKI B r e nd  ___________ onum Pætur (5) og Sjúrði ( I ),  har tey eisini Sverri virkar sum sóknarprestur vid Suð-

hildu jól. urstreymoyar Eystara Prestagjald, men skal i
Inni i prestagarðinum ráða tey yvir 157 fer- størstan mun vera prestur hja Lands- 

Stutt undan jólum flutti Sverri Steinhólm inn metrum. Har eru 15 rúm. umframt rum uppi sjúkrahúsinum og í Arrestini, har hann m.a. 
i nýggja bústað sín -  prestagarðin i Sanda- á loftmum. Til prestagarðin hoyra eisini tor- hevur gudstænastur og annars vitjar fólk. 
gerði, saman við konuni Armgarð og dreingj- vhús, stórur hjallur og fjos.

Umvalið 
verður 28. 
januar
Landsstýrið hevur 
ásett, at oyndfirdingar 
skulu til valborðini 28. 
januar.
í seinasta kunngerðarblað- 
num stendur, at landsstýr- 
ið hevur ásett valdagin fyri 
umval Ul Oyndaharðar 
kommitfiu Valið verður 
týsdagin 28. januar

Sambært kunngerðmi er 
asetmgin gjørd við heimild 
í løgtingslóg nr. 44 frá 29 
juni 1972 um val til allar 
føroyskar kommunur

Søgan i sambandi við 
umvalið byrjaði við, at fyra 
fólk i Oyndarfirði atkvøddu 
í matarsteðginum, meðan 
einki eftirlit var á staðn- 
um. Talan var ikki um svik, 
men heldur um kleyvar- 
skap, um ein kann siga tað 
soleiðis.

Og spenningurin er 
stórur til umvahð, ti bert 
ein atkvøða var á muni 
millum kvinnulistan, ið 
ikki fekk umboð inn, og 
triðja umboðið hja lista A.

Hvussu leikur fer hesa- 
ferð, kann bert tiðin visa.

SB

(REU TER i Ú r Russlandi 
frættist, at forsetin Bons 
Jeltsin væntandi verður 
utsknvaður av sjúkrahus- 
inum, har hann hevur Itgið 
siðani 8. januar við }ung- 
nabruna.

ALS vil hava skráseting av 
øllum føroyskum oljumonnum
Ein partur av ávísingardeildini hjá ALS tekur 
sær av at útvega fólkum arbeiði og eisini av 
skráseting. Og í sambandi við oljuvinnuna finst 
tíverri eingin skráseting av føroyingum, sum 
eru í størvum innan oljuvinnuna kring heimin.

Tað kemur ofta fyri, at AI.S 
fær fyrispurningar frá 
áhugaðum oljufeløgum í 
føroyaøkinum, um ikki tað 
eru føroyingar. ið eitt nú

hava royndir, kunnleika og 
sum kunnu brúkast í 
leiðandi størvum innan 
oljuvinnuna.

A LS  er vitandi um, at fle-

iri føroyingar eru í oljutæ 
nastu knng heimin og fleiri 
eisini i leiðandi størvum. 
Enn tá eru nakrir føroying- 
ar, ið eru leiðarar á oljupal- 
lum úti í heimi.

ALS  kundi væl hugsað 
sær, at fingið skrásett allar 
føroyingar, sum eru í starvi 
innan oljuvmnuna og teir 
føroyingar, ið kanska hava 
arbeitt í vinnuni og tiskil

hava kunnieika a økinum 
Ein slík skráseting hevði 
verið til mikla hjalp hjá út- 
lendingum og eisini t\já før- 
oyingum.

Til ber lyá verandi og 
fyrrverandi ofjuføroyingum 
uttanlands at skráseta seg 
hja ALS, telefon 1.8549. 
Eisini ber til at senda eitt 
skriv til ALS, posthoks 
3022, Tórshavn.

í BLAÐNUM í DAG

Teldutokni setir smáu bil- 
verkstoðini undir stórt trýst
Samstundis sum katalysatorunn kom á marknaðm. 
byrjaði ein kollveltmg innan biltokm Teldan hevur 
vunnið sær ein týdningarmiklan leiklut. sum so við 
og við ger tað alsamt truplan at umvæla bilar uttan 
serútgerð

Siða 3

Tetta lekar á 
Landsbókasavninum
I løtum fer umvæling fram a Foroya Landsboka- 
savni, sum orogvar arbeiðið á stovninum. men tó 
ikki i so storan mun. at fólk ikki fáa ormdi smi 
greidd har Tað hevur lemgi verið átrokandi at 
gera ábøtur á holisviðurskiftini

Siða 3

Eftirlitið: Framtaksloysnin í 
tráð við viðtøkumar
Kim Mikkelsen frá danska Figgjareftirtitinum sigur 
at Framtaksgrunnurm brytur ikki sinar egnu við- 
tøkur. nu hann gerst høvuðseigari i Pf Foroya 
Fískavirking.

Bakøyni siða 9

Fýra úr Fívli í Fenris 4
I summar verður farið undir »Fenris 4« i Norður- 
londum Her er talan um eitt tiltak fyri sjonleika- 
áhugaðan ungdóm. har sjonleikabólkurm *«Fivil« 
ur Sundalagnum umboðar Foroyar

Siða 9

Frá StÍF-venjara 
til skulastjora
Palli Joensen hevur lagt fra sær sum mansvenjari 
hjá StÍF. men heldur kortini fram sum venjari hjá 
kvinnunum. Hann er nevniliga blivin skulastjóri i 
Vestmanna, og stundirnar eru ikki til at gera tað 
nógva við hondbóltin.

Vit hava klipsini 
og tengurnar 

til tæ r sokallaðu 
svøvla iínuna

Sent verOur 
um a lt landið

AMBOÐSDEILDIN
v. P/F Højgaards 

Handilsvirkí
Runavík

TM. 47580 - Fax 47977

Frá....—......
SAMHALD

Lýsti aðalfundurin verður 
í Ólastovu í Saltangará 

mánakvoldið 20. januar kl. 20.00. 
Edmund og Atli vera við. 
Nevndin møtir kl. 19.00.

Samhald
t


