Nr. 4 - 8 . JANUAR 1 9 9 8

tíðindablaftið

4

Rikisfundur í Føroyum 6. januar 1998

Nyrup er verri enn H itle r
A mótmælisfundi, sum Fólkaítakið fxri tjQðfundi skipaði fyri í Gamla Kommunuskúlagarðinum i Havn á trettanda,
bar Zakarias Wang donsku stjómina saman við nasistamar, tá teir løgdu Noreg undir seg og segði, at Nyrup var
verri enn Hitler
E dvard J oensen

Tað var ikki luk uligt. sum
fyrisprákarin fyti Fólkaílakinum fyn tjóðfundi fór
við donsku stjómim og scrliga íorsxtisraóhaiTanum. tá
knappliga 200 fólk vóru
savnað til fundar í Havn á
trettanda
Eins og Hitler móti íólkarcsn u m . lat Quisling stýra
Noneg við týskum pengum
og vápnum. hava tey
kommunalu stýrini í »n"ki
okkara» hert valdið. ti at
danska hermegin og danski
nkiskassin stuðla teimum
segði Zakanas Wang
^Vxl var Hitler nngur
Mcn hann đittaði sarr tó ikki
ul at koma til Quisling at
gjara út fýn norska fólkinum. So vit noyðast hcilt
einfalt at ásanna. at Nyrup
er vem enn Hitler.« segði
Zakanas Wang
Zakanas Wang segði
millum annað. at Poul Nyrup Rasmusscn kom til Føroya sum ein yvirmaður at
kanna eftir. um kommunustýnsformcnn hansara duga
nóg vael at lýða hansara
harraboð.
Við donskum pengum
verða allar feroyskar verkztlanir hildnar niðn. segði
Zakanas Wang.
A hendan hátt hcldur Nyrup okkum gangandi mðn í
tí neyðardíki. hann vil hava
okkum
Tað kcmur týðuliga til

Zakaruis Wang handar Pnul Nyrup Rasmussen yvirlýsingina frá Fólkaítakinum fyri tjódfundi
sjóndar í U'. at meðan land
okkara undir heimastýri og
blokki ikki klárar seg. klára
landsmern okkara. sum
hava smoykt okið av szr og
hava fingið arheiði uttanlands. seg ófera vzl, bara
teir sleppa ul arbeiðis.
Fundurin í Kommunuskúlagarðinum byrjaði við.

at fundarfólkið sang sangin
hjá Kára Petersen: »Nú
bløðini skriva. várt land fer
um koll.«
Eftir. at Zakarias Wang
hevði hildið røðu. sang
fundarfólkið: »Boðar tú til
allar tjóðir. ■ áðrenn farið
varð oman á Hotel Hafnia.
har Zakarias Wang skuldi

Yvirlýsing
VR tundarfólk
staðfota.

at vit búgva í einum øðrum rfki enn danska ríkinum og hava rætt til frælsi at gera av,
hvussu vit skuhi stýrast
viðurkewaa
iltki Poul Nyrup Rasmussen sum okkara forsætisráðharra
at danski forsæusráðhamn sýtir okkum rættin til at skipa samfelag okkara á demokrauskan hán
undrast á,
at forsætisráðhamn kemur higar til iands at halda ríkisfund uttan at vilja gera grein
fyrí, hvat cfla hvørji ríki. talan er um
haida

tað vera markleysan frekleika. at hann sum fremmandur forsætisráðharrí sigur seg
koma higar at hitta vanliga fólkið og sjálvur setir dagsskránna fyri fundin, so at tey
mál. sum hava størsta ahugan hjá okkum. nevniliga frælsi rfkisins og bankakanningin,
ikki skulu takast upp á tungu
krevja.
at forsætisráðhamn beinanvcgin gevur valdið frá sær, so at vit, ið innborín eru í
hesum rfki, kunnu velja tann tjóðfund. ið vit hava sett fram ynskj um í brævi okkara
til Margrethu drotning tann 9 juni 1995.
Soiaðis samtykt á fólkafundi f Havn á trettanda 1998

handa Poul Nyrup Rasmussen, forsætisráðharra, yvirlýsing frá fundinum.
í móttøkum á Hotel
Hafnia vóru fremmandu
tíðindafólkini sum fluga á
lorti um Zakanas Wang. tá
hann á odda fyn fundarfólkinum kom oman.
Ein danskur tíðindamaður

(Mynd Jens K.Vang)

spurdi Zakanas Wang. hvat
hetta hevði við bankamálið
at gera.
Til tað svaraði Zakarías:
»Det har ingenting med
Færøbank sagen at gøre
Det er meget værre.«
Tað gekk ein løla. áðrenn
forsætisráðharrin kom niður
aftur av tilhaldínum.

Komin út í mannamúgvuna spurdi hann. um tað var
nakar. sum vildi tosa við
seg. Tað helt hann seg hava
skill. at tað var.
Poul Nyrup Rasmussen
helt leiðini móti durunum
at taka móti yvirlýsingint.
Tá hann kom útum, var
rópt: »Hey og buh« eftir
honum.
Einar tvær, tríggjar ferðir
spurdi hann:
»Var der nogcn. der ville
tale med mig.«
Aftan fyri rúgvuna av
myndafólkum og øðrum,
sum troðkaðust. bardist
Zakarías Wang fyri at
sleppa framat.
Tað var farið at regna, tá
Zakarías Wang tók í hondina á Nyrup og handaði
honum skjalið, sum forsætisráðhamn lo\aði at lesa.
Hann segði, at hann vildi
siga øllum. sum saman vóru
komin, at hann eisini var
komin til Føroya at lurta
eftir, hvat føroyingar høvdu
at siga honum av kritikki og
ynskjum um eina framtíð,
sum hann framvegis heldur
er best, um hon er felags.
1 viðmerking til handanina segði Poul Nyrup Rasmussen við eitt av donsku
tíðindafólkunum. at føroyingar eru kendir fyri at vera
siðiligir. og tað vóru fólk
eisini her

Hvat kallaði tú Nyrup
- spurdu tey bilsnu donsku tíðindafólkini. Tey høvdu frætt,
at Zakarias Wang hevði samanlíkna Nyrup við Hitler, og
tey stóðu ncestan omaná hvørjum øðrum fyri at fáa henda
ósmædna mann, at útdýpa síni sjónarmið
SVEINUR POULSEN

Tey útlendsku tíðindafólkini fingu tað tey komu eftir
Ein av leimum ræðandi
føroyingunum, sum donsku
bløðini hava skrivað um
seinastu dagarnar
Bæði sjónvarpsfólk og
blaðfólk tustu saman um
henda mann sum hevði
dittað sær at siga, at Nyrup
var verri enn Hitier
Við
ein
danskan
sjónvarpsmann
segði
Zakarias Wang:
- Vit hava skrivað til
Nyrup, at hann var hjartaliga vælkomin til Føroya
um hann vildi geva okkum
tey boð, at vit kundu fáa
okkara frælsi frá Danmark
- Men vildi hann ikki
geva okkum hetta lyftið, so
var hann ikki vælkomin

Hvat hendur so nú, tá tit
hava handað y virlýsingina?
- So kann hann fara heim
og skamma seg. Tí tað hann
hevur gjørt, er eitt lógarbrot.
- í lalu míni samanliknaði
eg Nyrup við Hitler Hitler
var hóast alt so mikið at sær
komin, at hann fór ikki til
Noregs at vitja Quisling.
Er tað tykkara støða um
Poul Nyrup Rasmussen?
- Ja, sjálvandi, og vit
meina hvørt einasta orð, av
tf, vit siga.
Stutt eftir hetta, kom
forsætisráðhamn út og tók
í móti yvirlýsingini. Meðan
veðurgudarnir vístu, hvat
teir dugdu, og regnið oysti
niður, kundi onkur f
mannamúgvuni ikki bara
sær og rópti:
- Svín.
Nyrup fór síðani inn aftur

á Hafnia, at gera seg til, at
fara á rfkisfund.
Tá Poul Nyrup Rasmussen kom út aftur, treiv
mannamúgvan í at syngja
tjóðsangin. Nyrup fór inn
og setti seg niður. Hetta helt
ein av áhoyrarunum. vera
ov mikið
- Eg haldi tað vísir, hvørja
vanvirðing, hann hevur fyri
Føroyum og føroyingum,
segði hann
- Eg trein tí eitt trin inn í
bussin og takkaði honum
fyrí, at hann ikki reisti seg
undír tjóðsanginum.
Fólkaítakið var nú liðugt
við sína uppgávu, og
mannamúgvan spjaddist.
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Ríkisfundur í Føroyum 6. januar 1998
Føroyíngar hava yvirtikið
handan partin, og harvið
vcrður tað
Hann tóktist ikki vita, ella
lcggja f. at danir undir
kreppuni settu krøv til føroyingar um. hvussu fiskast
skuldi undir Føroyum
Og hóast forsætisráðharr
in segði, at hann hevði tosað
við løgmann og landsstýnsformannm um búskaparmál, høvdu teir ikki havt tær
seinastu ávarðingamar. føroyskir búskaparfrøðingar
eru kommr við, á lofti
Beinleiðis spurdur. um
Edmund Joensen. løgmaður, hevði kunnað hinar báðar um tað, Bjarai Olsen.
formaður í Búskaparráðnum, og Sigurd Poulsen.
landsbankastjón. hava ført
fram um jólini, svaraði løgmaður:
»Nei.«
Og skilligt var al síggja á
bæði Nyrup og Motzfeldt,
at tær ávarðingamar kendu
teir einki til.

E dvard J oensen

Hóast summir føroyingar.
og danir við, hclst vildu. at
forsætisráðharrin útsctti
Føroyaferðina tii cftir, at úrslitið av bankakanningini cr
almannakunngjørt. cr Poul
Nyrup Rasmusscn sjálvur
fcgin um. at hann er komin.
A tíðindafundi í Havn
týskvøldið segði hann, at
hann er sannførdur um. at
tað var rætt ikki at lurta eflir
teimum. sum vildu hava
hann at sctast aftur
»Vit hava havt scriøsar og
konkrctar samrøður um
evni, sum viðkoma øllum
tnmum pørtum.« scgði Poul
Nyrup Rasmussen. tá hann
beyð vælkomin til tíðindafundin.
Eini 30 tiðindafólk úr
fleiri norðanlondum vóru
møtt á fundinum. Og skilligt var, at f øllum førum
donsku tíðindafólkini væntaðu, at føroyingamir fóru at
spyrja eftir bankakanningini.
Sjálvir høvdu danirnir
hug at bcra fram undir at
fáa forsætisráðharran at siga
okkurt um kanningina. mcn
tað bar likasum ikki til. Og
tá so føroyska prcssan fór
at tosa um onnur ting.
fánaði bankamálið mestsum
burtur.

B lokkstu ðulin

Hendan trýeinigheitin var rørandi samd um, at tad var rartt at hava ríkisfund í Føroyum. hóast úrslitið av bankakanningini er á trappuni
( Mynd: Jens Kristian Vang)

Teir tríggir um ríkisfundin:

Buskapur og fisku r

Sum vera man vóru búskaparmál og fiskivinnumál umrødd á cinum rfkisfundi f
Føroyum
Poul Nyrup Rasmusscn
segði. at tcir høvdu tosað
um. hvussu fiskastovnarmr
í Norðuratlantshavi vóru
fyri, og hvønn týdning teir
hava fyri bæði Føroyar og
Grønland.
Upp á spuming um, hvørt
danska stjómin aftur fór at
blanda seg í. hvussu føroyingar umsita sítt fiskirfkidømi, svaraði forsætisráðharrin, at tað fara danir ikki.

Ta5 var ræ tt a t
kom a til Føroya
Poul Nyrup Rasmussen, forsætisráðharri, er glaður fyri, at hann ikki lurtaði
eftir teimum, sum vildu hava hann at avlýsa ferðina til Føroya nú, segði hann
á tíðindafundi eftir ríkisfundin týskvøldið

Danir halda vid føroyingum
/ undirgrundarsamráðingunum eru danir heilt greitt í parti føroyinga, sigur
forsætisráðharrin
Edvard Joensen
Málið um undirgrundarsamráðingarnar við bretar
hcvur eisini verið umrøtt á
ríkisfundinum í Havn.
Og Danmark hevur gjørt
heilt greitt, at hóast danir
eru limir í ES eins og bretar
eru, er eingin ivi um, at teir
í hesum samráingum standa
saman við føroyingum,
søgdu bæði Poul Nyrup
Rasmussen. forsælisráðharri og Edmund Jocnsen.
løgmaður á tíðindafundi
týskvøldið.

Al\ rup heldur viV)
førvyingum
(Mxnd: Jtns K. Vang)

A ríkisfundinum var blokkstuðulin umrøddur, segði
Poul Nyrup Rasmussen,
forsætisráðharrí.
Tann grønlendski er
longu avtalaður. meðan
tann føroyski fer at verða
viðgjørdur heilt skjótt
Hóast fundurin millum
teir tríggjar leiðaramar innan ríkisfelagsskapin verður
nevndur rikisfundur. kundi
hann tað sama itið sambandsfundur.
Allir søgdu seg fegnast
um tað góða samstarvið
teirra millum innan ríkisfelagsskapin. Og allir fegnaðust um. al hesin fyrsti
fundurín av hesum slagi,
sum hildin varð uttan fyri
Købcnhavn. varð hildin í
Tórshavn.
Og sum skiltist. væntar
danski forsætisráðhamn
ikki, at stórvegis broytingar
í felagsskapinum.

Mayland
k alen darar
Vit hava aliar vanligar
Mayiand kalendarar.
T.d. hendan spiralkalendaran
vid einum degl á hvørjari sidu

