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Ríkisfundur i Føroyum 6. januar 1998

Føroyingar leiða samráðingarnar
Tað verða føroyingar, sumfara at leiða komandi, politiskar undirgrundarsamráðingar við bretar. Men verður brúk 

fyri donskum stuðli, fara bæði forsætisráðharrin og uttanríkisráðharrin at standa tøkir, um føroyingar ynskja tað, 
segði Poul Nxrup Rasmussen, forsætisráðharri, á tíðindafundi mikukvøldið

Tað verða fømyingar, sumfara at leifla komandi. politiskar undirgrundarsamráðingar við bretar, gjørdi forscetis- 
ráðharrin heilt greitt ( Mynd: Jens Kristian Vang)

E d v a r d  Jo e n s e n

Komaik poliltsku undir- 
grundaramráðingamar við 
bretar verða undir føroysk- 
an leiðslu. við donskum 
sluðli.

Soleiðis svaraði em væl 
upplagdur Poul Nvrup Ra- 
smussen. forsactisráðham. 
heilt greitt einum spumingi 
frá Sosialmum. tá forsætis- 
raðh»nn einsamallur hevði 
tíðHxtafund a Hotel Hafnia 
mikukvoldið

Poul Nyrup Rasmussen 
segði. at eftir hansara met- 
an. eiga damr at biða eftir 
einum førovskum útspxli 
um. hvussu ein komandi 
sendinevnd skal mannast

Tað verða føroyingar. 
sum fara at avgera. hvussu 
samráðingamar skulu fara 
fram. Men eingin ivi skal 
vera um. at danir fara at 
stuðla føroyingum

»Ynskja føroymgar at 
royna politiskar samráðing- 
ar. og ynskja føroyingar. at 
forsxtisráðhamn ella uttan- 
ríkisráðhamn skulu luttaka. 
vil eg fegin verða við,« 
segði Poul Nyrup Rasmus- 
sen. forsaetisráðharri.

Loynilig skjøl
Tað visir seg. at rsttilíga 
nógv skjøl. sum hava við 
undirgrundarmálið at gera. 
eru stemplað loynilig. og tí 
er ikki møguligt at fáa innlit 
í hesi skjol

Spurdur. um hetta kanska 
kundi koma av einihvørjari
longu gjørdan avtalu. svar- 
aði forsxtisráðhamn. at sær 
vitandi. er eingin slík avtala 
gjørd.

Poul Nyrup Rasmussen 
metti. at grundin heldur var. 
at partamir ikki vilja leggja 
síni marknakrøv alment 
fram fyri mótpartin enn.

»Tað vildi svarað til at 
lagt kortið á borðið hjá mót- 
partinum og sagt honum. at 
hatta skal hann krevja av

okkum,« segði Poul Nyrup 
Rasmussen. forsætisráð- 
harri.

TMtøfcini
Poul Nyrup Rasmussen 
segði, at tiltøkini. føroying- 
ar settu í verk móti kreppu- 
m. serliga í árunum 1993 og

1994. nú vísa seg ikki at 
hava verið til fánýtis.

Forsætisráðharrin tók 
fleiri ferðir undir vitjan síni 
upp í saman. at tað var væl 
klára av eini tjóð, sum hevur 
ligið so lágt. at vera komin 
so væl undan aftur eftir so 
stuttari tíð.

Poul Nyrup Rasmussen. 
forsætisráðharri, segði. at 
hann var fegin um ferðina í 
Føroyum, og tók upp aftur, 
at hann var serliga fegin um, 
at hann ikki lurtaði eftir 
teimum. sum ráddu honum 
frá at fara.

»Vit hava tosað um før-

oyska búskapin, sum cg 
havi góðar vomr til fram- 
yvir.« segði Poul Nyrup 
Rasmussen.

Hann hcvur fleiri ferðir á 
vitjanini nevnt, at Føroya 
Banki hevur yvirskot, og 
tað fegnast hann um.

Fiskivinnan
Eitt annað, sum sjálvsagt 
hevur verið á lofti, nú ríkis- 
fundui hevur verið, er fiski- 
vinnan.

Fleiri ferðir á ferðini hev- 
ur Poul Nyrup Rasmussen 
nevnt, hvussu væl tað 
gongur hjá føroysku fiski- 
vinnuni í løtuni.

Men kortini hevur verið 
mint á, at ansast má sera væl 
eftir tilfonginum.

Serliga væl varð tað sagt 
á fyrra tíðindafundinum. 
sum var týskvøidið, har eis- 
ini Edmund Joensen, løg- 
maður, og Jonathan Mot/- 
feldt, landsstýrisformaður. 
luttóku.

Tað var heilt greitt, at teir 
tríggir vildu mæla til var- 
semi í fiskiskapinum. Og 
fiskifrøðingar eiga at takast 
f álvara. tá soleiðis er.

Jonathan Motzfelđt segði 
tað hcilt greitt:

»Ein fískivinnutjóð, sum 
ikki lurtar eftír fiskifrøð- 
ingunum. spælir "hazard " 
við síni framtíð.«

Nyrup í Nóatúni:

Goymi tey  gomlu 
føroysku viróini
Føroyingar duga betri at fara við sosialum trupuleikum, 
enn danir, segði forsætisráðharrin millum annað, tá hann 
hitti lesandi og starvsfólk á Fróðskaparsetrinum
E dvard Joensen

Tað heilstoypta menmskjað 
er nógv oftan at finna í Før- 
oyum. enn aðrastaðni. segði 
Poul Nyrup Rasmussen í 
røðu, hann helt í Nóatúm 
mikudagin

Hann ivaðist ikkí í, at tað 
vóru góðu. gomlu. íøroysku 
ættarhondini. sum vóru or- 
søkm

Og hann legði føroying- 
um eina við at halda hcsi 
virði í hevd. Eisini. um vit

einaferð fara at finna olju 
undir Føroyum.

•Lovið mær, at oljan ikki 
verður eitt »Gold Rush«, 
sum forkemur teimum 
gomlu. menniskjanslígu 
virðunum, sum kortini eru 
tey. sum haida longst,« 
heitti forsætisráðhann á ley, 
sum komin vóru at hitta 
hann.

Forsætisráðhamn hevði 
tvær føroy skar bøkur. týdd- 
ar til danskt. við sær. Og 
teimum »cileraði« hann úr

Hann byrjaði við Jóann- 
esi Nielsen, sum samanber 
gummisty vlamar við temp- 
ulsúlurnar

Jú. helt Poul Nyrup Ras- 
mussen, tað er í lagi at vísa 
fram tempulsúlumar sum ta 
mentan. vit fegin vilja 
síggja. Men gummistyvlar- 
mr vísa tað, vit byggja á.

Og hann endaði við at 
broti hjá Róa Paturssyni, 
sum sigur. at tað gtiða Ijósið 
skal eingin taka frá okkum. Forsa-tisráðharin vildi heldur vera framnutn fyri borðið. lá hann helt røðu ( Nóatúni 

mikudagin ( Mynd: Jens Kristian Vang)


