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Ríkisfundur í Føroyum 6. januar 1998

Bankakanningin sum hvarv
Tey nógvu útlendsku tídindafólkini. sum komin vóru til 
landið í samhandi við vitjanina hjá danska forsætisráð- 
harranum, fingu ikki tað, tey komu eftir. Spumingamir 
u m  bankakanningina vóru fáir, og teir sum dittaðu sær at 
spyrja, vórðu settir uppá pláss, av einum sera knøppum 
Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rusmussen var knappur í vendmgmi og køvdi norska sjónvarpsmannin 
áórenn hann kom í gongd (Mynd: Jens Kr. Vang)

SvElNl'R PCX LSEN

Tað var lagt upp til drama. 
longu át'renn Poul Nyrup 
Rasmusscn kom til landið

Eftir tilfannum. sum 
hcvur verið at síggja í 
Jonskum fiolmiiMum sein- 
astu lícMna. varð roknad við. 
at spurt varð nogv mein um 
hesa kannmg.

Serliga Politikken og Jyll- 
andspostunn. hava ejort 
nogv burturur semastu dag- 
amar. men tað hoyrdist ikki 
so nógv til teirra a tíðinda- 
fundinum.

Poul Nyrup Rasmussen 
legði fyn á fundinum. og 
greiddi frá. hvat teir hevdu 
tosað um. Har varð banka- 
kannmgm ikki nevnd við 
einum emasta orði

Tað einasta. í tí hann 
segði. sum kundi hent tann 
vegm var. at Edmund Joen- 
sen hevði greitt honum frá 
gongdmi í feroyska búskap- 
mum. Men heldur ikki Ed- 
mund Joensen nevndi 
bankakanningma.

NorOmaOur jarólagdur
Ein donsk blaðkvinna 
royndi to beinanvegm at fáa 
gongd á hesar spumingar.

og vildi vita, um teir hevdu 
tosað um hankakannmgina. 
og hvat teir í so fall høvdu 
tosað um.

Til hctta svaraði Poul Ny- 
rup. at hann var sera glaður 
fvri at staðfesta. at rikis- 
felagsskapunn cr annað cnn 
bankakanning.

- Fyri fyrstu ferð í fyra 
ár. hava vit kunna tosað um 
positivan utvikling. og ikki 
um kreppu.

- Vit eru ikki famir í 
dypdina i bankakanningim. 
men hava avgjørt at halda 
samhandið hesum viðvikj- 
andi. Men vit venda aftur 
til málið seínni.

- Eg rokni t.6 við, at vit 
tosa eitt sindur mciri um 
málið á fundinum í morgin.

Edmund Jocnsen segði. at 
hann hevði mælt føroying- 
um til at taka tað róligt. Vit 
skulu fyrst seta okkum 
gjølla inn í frágreiðngina. 
áðrenn vit taka nakrar av- 
gerðir. Tað merkir ikki. at 
vit skulu draga tiðina. men 
at vit skulu viðgera málið 
saman viðdonsku stjómini

Eftir hetta tók ein norskur 
sjónvarpsmaður orðið.

- Eftir aí hava verið í  Før- 
oyum nakrar dagar. so er

ikki torført at skilja um 
nógvir føroyingar ynskja 
loysing frá Danmark. Hvat 
sigur tú til tað '.’

Til hetta svaraði Poul Ny- 
rup Rasmusscn:

- Tá vit tosa um hetta 
evnið, so haldi cg. at man 
skal verða vann við ikki at 
»konkludera« ov tiðliga, 
sjálvt um man kemur frá 
norskum sjónvarpi.

- Eg fari at lurta eftir før- 
oyingum og føroyskum pol- 
itikarum. mcn sigi onki ov 
skjótt um hatta evnið.

- Men tað eru nógv sum 
ynskja loysing.

- Hvussu mong eru mong, 
kanst tú siga mxr tað. 
spurdi Poul Nyrup Rasmus- 
sen norska sjónvarpsmann- 
in. Hesin royndi at bróta 
inn. men varð avbrotin av 
forsæti sráðharranum.

Eftir hctta hovrdist ikki 
meiri til norska sjónvarps- 
mannin.

Onki drama
Poul Nyrup var spurdur. hví 
fundunn var lagdur nú. so 
stutt undan bankakann- 
ingini. og serliga hví hann 
var lagdur í Havn.

Til hetta svaraði Poul Ny-

rup Rasmusscn, at fundurin 
var avtalaður fyri fleiri 
mánaðum síðani, og hevði 
onki við bankakanningina 
at gera.

Jonathan Motzfeldt og 
Edmund Joensen vóru 
samdir í tí, forsætismálaráð- 
hamn segði, og eftir tað, 
komu stórt sæð ikki fleiri 
spurningar um banka- 
kanningina.

Tað, sum serliga legðist 
til merkis á fundinum var, 
at tann dramatikkur sum var 
vantaður, ongantíð kom.

Danski forsætisráðharrin 
stýrdi tíðindafundinum við 
harðari hond. Við ein av 
manningini hjá Sjónvarpi 
Føroya, segði hann:

- Eg havi ikki fleiri dram- 
atisk ískoyti til ævisøgu 
tína.

Tað sást á øllum brøgd- 
um, at forsætisráðhamn er 
vanur við at umgangast 
tíðindafólk. Og tað fekk 
serliga tann norski sjón- 
varpsmaðurin at føla.

Men í dag er Jonathan 
Motzfeldt farin avstað aftur. 
og ti kann hugsast, at spum- 
ingamir til hinar báðar. 
verða meira nærgangandi. 
enn teir vórðu í dag.

Jonathan Motzfeldt var viel nøgdur við ríkisfundin. Eg 
hevði artlað at hann skuldi verða í Grønlundt. men eg 
tapti móti ímóti yvirmaktim (Mynd: Jens Kr. Vang)

Eri nøgdur 
við fundin
Grøtilendski landsstýrisformaðurin, 
Jonathan Motzfeldt helt, at teir trígg- 
ir høvdu havt ein góðan fund, og at 
teir høvdu tosað væl saman
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Grønlendski landstýrisfor- 
maðurin. Jonathan Motz- 
feldt segði, at hann var væl 
nøgdur við fundin. Hann 
takkaði Edmundi Joensen, 
fyri tað góðu móttøku, hann 
hevði fingið.

Jonathan Motzfeldt legði 
dent á týdningin við ríkis- 
fundinun. Hann segði mill- 
um annað:

- I hesum tiðum. har so 
nógvur ófriður og kríggj cm 
ymsastaðni í heiminum, 
haldi cg. at hesin fundur. 
sjálvt um taðercin lítil fun- 
dur. skal uppfatast sum cin 
gctður vilji al tosa saman.

- Eg vil gjama lcggja aft- 
ural tí. sum forsætisráðharr- 
m hcvur sagt. at eg havi lagt 
dcnl á, at tosa um norður- 
lcndskl samstarv. Fyri meg 
hcvur tað týdning, at vii

taka lut í norðurlendska 
samstarvinum, ikki minst í 
fundunum hjá forsætisráð- 
haminum. í norðurlanda- 
samstarvinum.

- Eg veit, at hetta gevur 
nakrar tmpulleikar mótveg- 
is samunum í Noregi og 
Svøríki, men eg vóni ikki, 
at tað verður nøkur forðing 
fyri. at vit í framtíðini 
kunnu verða við á hesum 
fundum.

- Her hugsi serliga um, ta 
stóru broyting, sum er við 
at henda i samstarvinum 
millum Norðurlond og ES 
Broytingin, sum hendir á 
hesum øki í løtuni, krevur, 
at vit vcrða við í samtalun- 
um.

Tíðindafólk spurdu Jona- 
than Mot/lcldt. um tað lor 
at koma cin broyting í lil- 
knýti Grønlands til ES 
Hann svaraði:

- Tað em nú 16 ár liðin 
síðani Grønland tók seg úr 
ES, og vit verða verðandi 
uttanfyri. Okkara tilknýti til 
ES er ein sáttmáli. sum vit 
hava havt, síðani vit fóm úr 
samstarvinum. Henda sátt- 
mála skulu vit í framtíðini 
gera alt fyri at bøta um. Vit 
fara ikki ínn aftur í ES

Granskingararbeiói
Jonathan Motzfeldt nevndi 
síðani limaskap Grønlands 
í Nato, og teirra samstarv 
við USA. Hetta arbeiðið 
skal í framtíðini halda fram 
gjøgnum donsku verju- 
nevndina.

- Vit fara í næstu viku 
verða við til, at arbeiða við 
iskoytisavtalum við USA. 
Hetta kemst av, at vit em 
limir í Nato.

- Hetta er eitt mál, vit í 
framtíðini skulu arbeiða 
meira við.

Jonathan Motzleldt tosaði 
eisini um týdningin við 
gransking. Hann hevði boð- 
ið føroyingum og dønum at 
verða við í cinum samar- 
beiði á hcsum øki.

- Hetta granskingarar- 
heiðið, skal ikki koma í 
slaðin fyri la gransking. 
sum er í løluni. í september 
í ár. verður ein umhvørvis- 
ráðstevna hildin í Nuuk. har 
umhvørviskommiserurin, 
Ritt Bjcrrcgaard, fcrat taka

lut.
- Tað hevur serliga stóran 

týdning fyri okkara lond, 
serliga Grønland og Føroy- 
ar. tí vit em so nær knýtt at 
náttúrutilfeinginum Bú- 
skaparliga, eru vit tætt knýtt 
at fiskivinnuni. Eisini ar- 
beiða vit við at útvinna rá- 
evni úr undirgmndini. Tí er 
henda gransking so týdn- 
mgarmikil.

Um undirgmndina segði 
Jonathan Motzfeldt. at hann 
var sera fegin um, at umsit- 
ingin av ráevnum í grøn- 
lendsku undirgmndini. nú 
verður flutt til Grønlands.

- Hetta hevur stóran týdn- 
ing fyri okkum.

Jonathan Molzfeldt varð 
eisini spurdur, um grøn- 
lendska áhugan fyri loysing 
frá Danmark. Hann svaraði:

- I øllum londum. er ein 
náttúrligur áhugi fyrí loys- 
ing. Líka síðam Hans Egede 
kom til Grønlands. eg haldi 
hann kom úr Noregi, hevur 
verið ein feril av loysing- 
arhuga. Hetta kemur bara 
ikki uppá tal. tí tað er stómr 
meiriluti fyri ríkisfelags- 
skapinum.

Jonathan Motzfeldt fór av 
landinum aftur f gjár til 
Danmarkar


