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Nyrup ræ ttir
hond út til
føroyingar
Eftir at hava avlýst seinastu vitjan síni í Føroyum kemur
danski forsætisráðharrin nú á vitjan og ynskir fegin at
hitta bæði landsstýrismenn, tingmenn, lesandi og
fjømiðlamar
J an M u ller

Týsdagín 6. januar kemur
đanski forsætisrátHiamn til
Føroya í samhandi vk>rfkjsfundm. sum skal vera millum teir tríggjar leiðaramar
í Rðusfeiagsskapinum. Umframt Poul Nyrup Rasmusscn verfta eisini Jonathan
Mot/feld og Edmund Joensen við á fundinum.
Teir tríggir skulu hava
ríkisfund týskvøldið Á
tundinum verða viðgjørdir
ymsir spumingar. sum hava
áhuga fyri teir tríggjar ríkispartamar Líknandi fundur
varð hildin í Keypmannahavn fvn cinum árt siðam
Hoast tað er ríkisfundurin. sum er fremst á skránni
tv n vitjanina hjá danska
torsjetismalaraðharranum,
so ere storur spennmgur
um. hvat annað kemur fram
undir vitjanini. Fleirí føroyskir politikarar hava
longu boðað frá, at teir ætla
sær ikki at hitta danska for-

sætisráðharran. nú bert eina
viku, áðrenn úrslitið av
hankakanningmi verður
kunngjørt.
Tað er einki dulsmál. at
flem føroyingar mistonkja
Poul Nyrup Rasmussen fyrí
at vilja brúka hesa vitjanina
til at fáa føroyingar at
gloyma. hvussu hann hevur
borið seg at móti Føroyum
hesi seinastu árini Hesar
gitingar hava ikki minst
Fingið vind í seglini eftir tær
tríggjar SVF-sendingamar
um hankakanningina.
Men hóast flestu føroyingar halda tíðina Nyrup
hevur valt at koma til Føroya sera illa valda. so kemur
hann kortini. Og fyríbils
skráin fyri vitjanina sær
soleiðis úl:
Nyrup fer við flogfarinum hjá Atlantsflog úr Danmark týsdagin kl. 15.15.
Hann er í Vágum kl. 16.40.
Har taka Edmund Joensen.
løgmaður og Vibeke Larsen.
ríkisumboðsmaður

ímóti. Síðani verður koyrt
til Havnar, har Nyrup skal
búgva á Hotel Hafnia.
Klokkan 18.30 gongur leiðin - til gongu um veðrið er
til vildar - út í Tinganes.
Ríkjsfundunn byrjar klokkan 18.45 og endar kl. 22. tá
tjðindafundur verður hildin.
Á hesum fundinum verða
Poul Nyrup Rasmussen,
Jonathan Motzfeld og Edmund Joenscn.
Mikudagin gongur leiðin
aftur út í Tinganes. Hesaferð verður fundur \ ið løgmann. Fundurin cr frá kl. 9
til 9.55. Frá kl. 10 til 10.45
er fundur við landsstýrið.
Síðani verður fundur
millum danska forsætisráðharran og umboð fyrí føroyska
javnaðartlokkin
Hesin fundurtn varir í tveir
tímar og verður hildin á
Hotel Hafma.
Eftir tað er løgmaður
vertur við ein døgurða.
Klokkan 15 verðurdebatfundur á Fróðskaparsetr-

inum. har forsætisráðharrin
eftir ein stutt inniegg fer at
svara spumingum úr salinum.
Frá klokkan 16.30 verða
óformellar samráðingar við
føroyska politikarar vfl.
Frá klokkan 18 er so
møguleiki hjá fjølmiðlunum at tosa við forsætisráðharran. Um kvøldið bjóðar
Poul Nyrup Rasmussen til
døgurða á Hotel Føroyum.
Hósdagin fer forsætisráðharrin heimaftur til Danmarkar. men áðrenn tað fer
hann at vitja OilWind í Miðvági og síðani støkkur hann
inn á gólvið í húsinum hjá
Beintu. kent frá filminum
um Barharu.
Poul Nyrup Rasmussen
fer aftur til Danmarkar

Poul Nyrup Rasmussen vil
klokkan II við Atlantsflog fegin hitta føroyingar á
(Vit skulu gera vart við, at máli
skráin er fyribils)
Umframt Poul Nyrup
Ramussen komaeisini flein
av hansara næstu embætismonnum við til Føroyar.
Teir eru Nils Bernstein,
departementsstjóri. Uffe
Toudal Pedersen, departementsráð. Peter Mogensen. at skriva um vitjanina.
skrivstovustjóri. Steen Ryd
Hann sigur við Sosialin.
Larsen, ráðgevi og Søren at Aftenposten ætlar sær at
Krarup. ráðharra skrivari.
gera meira burtur úr
Sosialurin skilur, at fleiri Førcyum í framtíðini og er
danskirblaðmenn verða við ætlan
hansara
undir
á ferðtni. Eisini bløð í Nyrupvitjanini eisini at
onnur
føroysk
hinum Norðurlondum vísa dekka
vitjanini ans. Eitt nú kemur samtelagsviðurskitti so súm
Ole Martin Laren, sum støðuna í búskapinunum.
fiskivinnuni. olju- og
arbeiða fyri norska blaðið
Aftenpoasten,
úr marknamálið oa
Keypmannahavn til Føroya

Atli Dam, fyrrv løgmaður og formaður javnaðarfloksins

Skuldin býtast
m illum p artarn ar
-Hvífekk eg ongantíð svar uppá bræv mítt til Nyrup Rasmussen frá 30. januar 1993. I Føroyum verður tað mett
sum ógvuliga lítil virðing ikki at svara aftur uppá brøv.
Hevði Nyrup valt nakrar av teimum loysnum, sum eg vísti
á í tí brævinum, so hevði hetta ongantíð fingið slíkar dimensiónir. Tá høvdu vit sjálvir kunnað bjargað Sjónvinnubankanum saman við teimum stóru innskjótarunum.
Stjómin valdi heldur eina loysn, har Den Danske Bank
fekk møguleika at tøma Føroya Banka sigur Atli Dam,
sum er burturstæddur, bæði tá Nyrup kemur á vitjan, og
tá úrslitið av bankakanningini fyriliggur.
Ja n M

uller

Em av høv uðspersonunum
í føroyskum politikki í
mong mong ár. Atli Dam.
og ein teirra. sum hevur verið mest dngin uppí bankamálið og onnur mál. ið hava
havt tiiluiýti til kreppumar.

sum venð hava seinastu árini, verður ikki í Føroyum,
hvørki tá danski forsætisráðhamn vitjar ella lá úrslitið av bankakanmngini
fynliggur.
Sosialunn hevur tf vent
sær til Atla Dam og spurt
hann. hvørjar viðmerkingar

hann vildi havt til bæði
vitjan Nyrups og úrslitið av
bankakanningini. um so var,
at hann var stæddur í Føroyum!
Hann sigur, at lá danski
forsætisráðharrin so fegin
vil sleppa at vitja Føroyar
nú, soeiga føroyingar sjálv-

andi at taka væl imóti honum.
Sjónvarpsendíngarnar
-Men er tú ikki vónsvikin
av ikki at kunna vera hjá-

sta ddur tá Poul Nyrup
Rasmussen kemur at vitja!
-Tað er eitt sindur torført
at mcta um, hvat ein missur
við ikki at vera heima. Nú
vísti føroyska sjónvarpið á.

Atli Dam og Poul Nyrup
Rasmussen koma ikki at
hittast hesaferð
at føroyskir politikarar
høvdu spælt við í leikinum
sum statistar og hóast teir

