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Fólkatalið íFøroyum í 1992:

1 fleiri miðalstórum bygdum 
stendur fólkatalið so at siga í 
stað, men tað minkar í býunum
Rygdarmenning ella ikki 
Um hetta hevur mikið 
orðaskifti verifi seinastu 
mongu árini. Mong seta 
eisini spurningm hvat 
bygdarmcnning yvirhøvur 
er. men utlan at greina út 
orsøktmar vísir yvirlitifi 
hjá Fólkayvirlilinum, at í 
fjør vaks fólkatalifi í flestu 
av teimum snuestu bygd- 
unum. Mifialstóru bygdir- 
nar stófiu scg stórt sæð væl 
hvat fólkataiifi vifivíkur, 
men verri er í størru 
bygdunum og býunum.

Vit kunnu taka nøkur 
dømi. í dag búgva sjey 
fólk fleiri í Fugloyar 
Kommunu cnn I. januar 
síOsta ár. í Fámjin ellivu

flciri, I Svínoyar. Húsa- 
víkar og Kirkjubøar 
Kommunum fýra fólk. í 
Hvannasunds fimm. í 
Kunoyar átta, í Húsa trý, í 
Elduvík og Saksun eitt og í 
Bíggjar Kommunu búgva 
nú tvey fleiri enn fyri 
einum án sífiani.

I flestu av miOalstóru 
kommunum er líul broyt- 
ing í fólkatalinum hetta 
fama áriO. í Gøtu eru nú 
22 fleiri. í Kollafirfti 
níggju flein, og í Kvívík 
fimm fleiri.

Færri folk
Veruligu afturgongdma i 

fólkaialinum finna vit í

teimum størstu kommun 
unum, burtursæfi frá i 
Runavík, har fólkatalifi 
øktist viO 16 fólkum í 
Klaksvík minkaói fólka 
taliO vifi 57 fólkum. og i 
Havn vió 94 fólkum

Men størstu afturgongd 
ina síggja vit í Vági og á 
Tvøroyri í Vági eru nú 80 
fólk fæm og á Tvøroyri 
72.

Samtafia tólkalalifi var 1

Hvai fólkxiialifl viflvíkur 
hava vmarstu 

kommunurnar uaflifl 
seg vcrl

januar i ár 46.801 í mun ul 
47.286 ella viO 485 fólk 
um

978 fólk flultu til Før- 
oya, 1857 lluttu úr Før- 
oyum. 1136 fólk eru flutt 
úr cinan kommunu í aOra. 
788 eru íødd og 394 deyO 

tór.-

Vilhelm Johannesenyformaður í tingbólki Javnaðarfloksins:

Javnaðarflokkurin skal 
umsita undirgrundina
-einki annað kann koma upp á tal
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BILAR

Vit hava fleirí góðar 
brúktar bllar av
ymsum merkjum 
sera bíliga og sera 
lagaliga tilsølu

Bilamir starida á 
goymsluni hjá P/F 
Ivan Johansen. 
Tórshavn. og kunnu 
sýnast har Ynskja 
tygum at royna teir, 
kann hetta avtalast 
tátlf. 18903.
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ÚtvarpiO visti at siga, at 
Fólkaflokkurin hevur 
kravt. at nú skal Fólka- 
flokurin umsita undir- 
grundina. nú hon er yvir- 
tikin.

Men í hesum máli cru 
íkki allar súOur syflar 
sambært Vtlhelm Johanne- 
sen, formanni í tingbólki 
JavnaOarfloksins.

Vilhelm Johannesen sig- 
ur, at Javnafiarflokkunn er 
harOliga ímóti at lata hcua 
mál frá sær, sum hann 
hevur umsilið si'Oani sam- 
gongan varO skipafi fyrí 
tveimum árum síOani. 
LøgmaOur umsat undir- 
grundina sum ein part av 
utianríkismálum. Al undir- 
grundin nú er yvirtikin, og 
Fólkaflokkurin vil kalla 
málsøkið fyri orkumál. vil 
ikki siga tafi sama sum at 
ein annar flokkur skal 
umsita hetta málsøkifi, 
sigur Vilhelm Johannesen.

Formaðurin í lingbólki

javnafiarfloksins vísir á, at 
einki forgjørt er í at eilt 
máisøki verOur býtt í tvey 
og umsitifi av tveimum 
ymiskum landsstýnsmonn- 
um. Sum dømi nevnir 
hann u'OarskeiOi frá 1974 
til 80. tá TjóOveldisflokk- 
urin umsat samferOslumál 
men ikki vegir og havmr.

Vilhelm Johannensen

T it r in g ja

sosiakirin,
t t f .  11820
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sigur, at taO verOur JavnaO- 
arflokkurin, sum fram- 
haldandi fer at umsita 
undirgrundina. Einki 
annaO kann á nakran hátt 
koma upp á tal Skal nakafi 
broytast, skal alt býú av 
málsøkjunummá takast 
upp til nýggja viOgerfi. 
sigur Vilhclm Johannesen 

tór,-

UNGUR MAÐUR
sokist

sum hjálparmaður 
at skipa fyri í SMS

Vit sokja ein dugnaligan og raskan 
ungan mann at byrja sum skjótast í 
áhugaverdum starvi í SMS.

Starvið umfatar í hovuðsheitum at 
hjálpa til at leggja til rættis og at skipa 
fyri tiltokum átorgmum.

Hesi tiltok kunnu vera solubásar. 
framsýnmgar av ymiskum slagi, tón- 
leikaframforslur á tí flytiliga pallinum, 
mótasýnmgar og mangt annað.

Harafturat skal viðkomandi hjálpa til 
at skipa fyri regluligum minm tón- 
leikaframforslum á tí komandi fasta 
pallinum í Perlum.

Starvið krevur, at viðkomandi dugir/
yf ogdámaratarbeiðasamanviðnógv- 
yf um fólki -  og starvið krevur. at við- 
y  komandi ikki óttast at arbeiðsdagurin 
y  av og á gerst langur.

y  Vit seta ikki serstok útbúgvingarkrov. 
y  men praktiskar royndir og bóklig út-
7  búgving kann vera em fyrimunur
/ /
' /  Skrivligar umsóknir skulu sendast til

%  PostboKs 1059 -110 Tórshavn 
%  Tlf .13041 v
y '  Att: Hans Mortensen
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strule^inesna^n 'u v'l
fvrsta  funJ  . H a »n
manudu^in
W .rul Luima'

Marita Petersen um málsokií) undirgrund:

Latið strategi- 
nevndina sleppa 
til arbeiðis fyrst
-Tað er sera umráðandi, at vit ikki úteftir vísa 
óstabilitet, og tí eiga vit at bíða við at taka 
støðu til undir hvørjum málsøki undirgrundin 
ella teir ymisku partarnir av henni skulu liggja 
sigur Marita Petersen, løgmaður

Lanđsklýrtð hcvur seu 
cina sokallað stralcgt- 
ncvnd at arbctða v ið 
Npurmngum i sambandi 
við yviruvkuna av undir 
grundint og mwguligan 
Iramtíðar troytan av ra 
cvnuni i hcnni

Ncvndin vkuldi vi kmiu 
við cinum álm til Landv 
stýrið í mars. mcn hon 
vcrður ncyvan liðug við 
M tt axtviði tyrr cnn i juni 
Marita Pctcrscn. logmaður 
sigur við Sostahn. at so-

Manta P etm en . iøj>mafl- 
ur -Ein nevnJ er sett at 
arbeiSa vifl u/uhr^rurular- 
máltnum og Lemur wð 
eim fráxretflms; í juru IU 
ta tifl etga vtt at bifla vtfl 
at taia nalra n\n%ja 
avjferfl um hvør hvørjt 
skuiu um stta hetta  
máisøkifl

iciðis sutu hon hcvur sktlt 
uppgavuita og arhciði hia 
hcsi ncvndim. so cr tað 
citt scra scriøst og ivdn 
ingarmikið artvciði hon 
gCT

Ncvnđin hcvur |ust havt 
lund i Havn

Hvat viðvikur spum 
ingmum um. hvør skai 
umsita undirgrundina i 
l  ingancsi i íraniuðtni sig 
ur MariU Pctcrscn. at vil 
ciga at hruka arhciðið og 
tragrciðingma Ira stratcgi 
ncvndim til cisini at laka 
støðu til undir hvørjum 
malsøki undirgrundin clla 
tcir ymisku partarnir av 
hcnm liggja

-Tað, sum cr scra tvdn 
ingamukið fyn okkum. cr. 
at vit mcðan ncvndin siuir 
og arhciðir og aðrcnn vit 
hava fingið citt klárt 
grundarlag at taka suvðu út 
frá. ikki utcftir visa 
óstabihtct

finnast lógir og rcglur, sum 
kunnu umgangast. og hvar 
tað at kunna ncva scg til 
ræltis í skipanini skal kunna 
nýtast. Hetta er óheppið, og 
hclta cr sera vanđamikið 
fyri dcmokrathð, og, sum cg 
nevndi omanfyri, cr hctta 
seriiga vandamikið fyri lcir 
stðrn flokkamar, tí fyri tað 
um ein lokalpolitikan fxr 
fimm atkvøður afturat fyn 
at hava gjøn eitt roysni at 
buka ein clla annan upp á 
pláss, hjilpir tað einki. um 
flokkurin í aðrar mátar 
missir fimm mandatar

Vandi á ferð
Fyri at fáa greiði á ábyrgd- 
arviðurskiftunum í umsit- 
ingini hevur løgtingið nú 
samtykt cina lóg um ábyrgd 
landsstýrismanna. Sam- 
stundis góðkcnnir løgting- 
ið, at fleiri av tcimum stóru 
nevndunum -  ikki minst 
fíggjar- og fiskivmnu- 
nevndin -  cru við í bein- 
leiðis umsiúng av sam- 
fclagnum. Har vcrða umsit- 
ingartigar avgerðir tiknar 
eftir lógum og reglugerð- 
um, sum borgarin hcldur 
seg til. Givið cr, at spurnar-

tekín kann sctast við flciri 
av hesum avgerðum. og ein 
kundi havt etn lítlan \ar- 
huga av, at lokalpolitisk. 
poliUsk og onnur óviðkom 
andi ting hava ávirkað av- 
gcrðimar

Órógvandi er, at tá av- 
gerðir verða tiknar á hesum 
støði, er tað ógvuliga sjáld- 
an, at svanð fylgir van 
ligum rxuarligum prin- 
sippum. ið cru galdanđi. tá 
ein borgari hevur samband 
viðumsiting. Hcttaprinsipp 
crniðurfeltíhcsum setmngi 
»umsókn tygara varð ikki 
gingin á møti, tí tað og tað 
var ikkt í lagi«. Hatta he vur 
etn og hvør borgari krav 
uppá.

Fáa vit bgt í eina fasta 
legu, t.v.s. eina góða um- 
siting, sum umsitur efúr 
reglum og lógum, uttan al 
tað poiitiskt verður blandað 
seg uppí, og bert ivamál 
vcrða løgd fyri polmsku 
umsitingina. har bndsstýT- 
ið so tckur avgerðir í tcim- 
um. Um løgungið so lekur 
sær av lóggávuarbeiði og 
ongum øðrum, uúgvi eg, at 
vit í framtíðini koma at 
sleppa frá at gera snildar 
valskipantr og annað fyri at

slcppa undan skaðiligum 
lokalpolitiskum ávixkan- 
um, ti góðar lokalpoliuskur 
hugsjónir kunnu gera seg 
galdandi og vinna fraina á 
Føroyaløgtingi.

Spurmngurin um lands- 
polilikk mótvegis lokal- 
polilikki erógvuligaáhuga- 
verdur, scrliga nú. tá um- 
hctmunn hevur so stórtárin 
á okkara samlelag, og har 
møguleikin tyri at krógva 
tápuligar lokalpolúiskar 
avgcrðir innan fyri verju- 
garðar er bunur.

Uppskoúð um Føroyar 
sum eitl valdømi cr áhuga- 
vert, mcn eg hugsi ikki, at 
tað er tað mest relevanla. 
Mcira relevant er -  sæð frá 
ú, sum í løtuni hendir í 
Føroyum og Danmark -  at 
fáa greiði á, hvar liggja po- 
liúsku uppgávumar, og 
hvar liggja Uir embætishgu 
uppgávumar. Høvdu vit 
fingið eiu konstruklivt kjak 
um tann spumingin var 
nógv vunnið

Ihomas Arabo

Prógv
Jákup Lcrvig. Tórshavn. 
hcvurtikiðprógv sumveik- 
streymsverktrøðingur á 
Købcnhavn\ Teknikum

Ludvik Lydersen. Norð 
depli. hevur fingið sveina- 
bræv sum rør- og blikk 
simður Hann lærdi hjá P/f 
Norðoya Blikksmiðju. 
Klaksvik. Lærumeistan var 
Høgni Høgnescn.

Til BLAÐSØLURNAR 

SOSIALURIN aftur

Ú T S E L D U R ?
Boðið so beinanvegin frá á
t l f .  1 1 8 2 0 .

Uttanfyri vanl. arbeiðstíft upplýsir 
telefonsvarann hvar nngjast skal fyn 
at fáa fleiri bioð
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SVEISI
arbeiði

D R E Y G I
arbeiði

og umvælingar 
annars 
-  verður gjort

RICH. DANiELSEN 
maskinsmiður 
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