
Nr. 148 Týsdagur 11. august 1998 72. árgangur www.sosialurin.fo Kr. 8,00

Petur Mohr Dam, fyrrverandi 
løgmaður og formaður 
J a vnaðarfloksins

Petur 
Mohr Dam 
100 ár
í dag eru  liðin 100 ár síð- 
ani Petur M ohr D am , fyrr- 
verandi løgm aður og for- 
m aður Javnaðarfloksins 
varð føddur. í hesum  sam - 
bandi sk ipar Javnaðar- 
flokkurin fyri stevnu í 
v ikuskiftinum  _

Málið, i5 
fór av 
sporinum
Jøm  A strup H ansen, stjóri 
í F øroya B anka heldur, at 
við avtaluni m illum  
landsstýrið  og  donsku 
stjó rn ina fekk bankam álið  
ein óvirð iligan  enda

Síða 10-11

Umhugsa 
at byggja 
tyrlupall á 
Glyvurs- 
nesi sj6a 8

Poul Schluther, fyrrverandi forsætisráðharri:

Ein gleðilig hending 
at handa føroyingum 
undirgrundina
Hóast tað í áratíggju 
hevði verið samráðst um 
at fáa fullan rætt y vir 
førysku undirgrundini, 
vóru vónimar ikki stórar 
til, at hetta yvirhøvur 
kundi lata seg gera. Ein 
samrøða í september 
1992 millum Poul 
Schliither, Jógvan Sund- 
stein og Atla P. Dam var 
nóg mikið - og málið 
var leyst og liðugt

S íð a  24-25

Poul Schliithcr, fyrrverandi 
forsætisráðharri í Danmark var í 

Klaksvík í vikuskiftinum. Sosialur- 
in hevur skift orð við hann uni 

undirgrundina, kreppuna í Før- 
oyum og núverandi stoðuna við 

kravi um fullveldi
M ynd: J a n  M iiller
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Poul Schliither, fy r rxerandi forsæ tisráðharri í  Danmark:

Ein g le ð ilig  hend ing  a t handa  
fø ro y in g u m  un d irg rund ina
Hóast tað í ártíggjund hevði verið samráðst um atfáa  
fullan rcett yvir føroysku undirgrundina, vóru vónirnar 
ikki stórar til, at hetta yvirhøvur kundi lata seg gera.
Ein samrøða í  september 1992 millum Poul Schliither, 
Jógvan Sundstein og Atla Dam var nóg mikið, og málið 
var leyst og liðugt

Poul Schliither var forscetisráðhurri í  Danniark í  lOár, frá 1982 til 1992. Hann var eisini 
formaður í Konservativa flokkinum í nógv ár, men tetlar scer nú, eftir 35 ár í  politikki at 
gevast ncesta ár

D a g n y  J o e n s e n  
J a n  M l l l e r

í vikuskiftinum helt Poul 
Schluther. limur íEStingi- 
num. fynlestur í Klaksvík, 
í sambandi við 90 ára fø- 
ðingardagm hjá kommunu- 
ni.

Hóast fyrrverandi forsact- 
ísráðhamn hevur havt stóra 
ávirkan á føroysk viðurskif- 
ti tey 10 ánm hann røkti 
hetta embætið, hevur hann 
íkkj gjørt viðmerkingar til 
gongdina í Føroyum. síðani 
hann fór frá í 1992, og sum 
nakað av u' seinasta í for- 
setaslarv inum lat føroying- 
um rztundim til undir- 
grundina

Sosialunn hitti fyrrveran- 
di forsætisráðharran í 
Klaksvík. og náttúrliga var 
evnið um undirgrundina. 
scínni kreppuna í Føroyum. 
og núverandi støðuna við 
kravi um fullveldi. á skrán- 
ni.

Poui Schluther. sum nú er 
69 ára gamai. er ES-ting- 
hmur á fjóðra án Næsta ár 
er valskeiðið liðugt. og 
hann gevst i politikki. Hann 
bevur venð politikan í 35 
ár. og heldur. at tað er nóg 
mikið.

Spurdur hvussu tað kun- 
di lata seg gera at føroyin- 
gar so brádliga fingu rsttin 
til undirgrundina. sigur Po- 
ul Schluther. at hetta málið 
hevði venð viðgjørt í ára- 
vís millum Føroyar og Dan- 
mark. og at hann kendi á 
sær. at tíðin var búgvin at 
avgreiða málið

Tad skuldi vekja glefti 
i Feroyum
-  Eg hevði sum fursztisrá- 
ðham fleiri ferðir gjøgnum 
árini samráðst við landsstý- 
nslimir um spumingin Hjá 
mxr var tað umráðandi at 
føroyingar fingu handað un- 
dirgrundma á ein slíkan 
hátt. at tað skuldi vekja gle- 
ði í Føroyum. Tí segði eg 
Jógvan Sundstein og Atla 
Dam í september 1992, at 
nú fór eg at lata øll rættindi 
ul føroysku undirgrundma 
til føroyingar. og tað fegna- 
ðist teir um

22. desember 1992 kom 
Poul Schlúther til Føroyaog 
avtalan um undirgrundina 
varð undirsknvað. Hetta he- 
vur verið em av seinastu 
uppgávunum hjá forsætis- 
ráðharranum. tí 14 dagar

seinni tók Poul Nyrup Ras- 
mussen við sum forsætis- 
ráðharri

-  Anker Jørgensen, for- 
sætisráðharri, var í Føroy- 
um í 1981. og tá legði hann 
harðliga út við at siga, at 
yvirtøkuan av undirgrundi- 
ni kom als ikki upp á tal.

F ø ro y s k a  sam felag ið  
m unan d i m ent
-  Hvussu ber tað til, at stø- 
ðan fullkomiliga broytist ef- 
tir 10 árum ?

-  Tað er ein náttúrlig frá- 
greiðing til tað. Eftir 10 ár- 
um var føroyska samfela- 
gið nógv ment og meira 
vant við at hava størn hei- 
mildir innan heimastýrið. 
Eg helt hetta verða rætta lø- 
tan, og at tað skuldi gerast 
á ein virðiligan hátt. Korti- 
ni tryggjaði eg mær. at um 
olja varð funnin í føroysku 
undirgrundini. so skuldi tað 
hava ávirkan á upphæddina 
í blokstuðlinum. sigur Poul 
Schlúther

-  Var tað tilvildarligt at 
føroymgar fingu rcettin til 
undirgrundina. júst tá vit 
búskaparliga vóru um at fu- 
ra á húsagang ?

-  Nei. hetta hevði als ein- 
ki við búskaparligu støðu- 
na at gera. Málið skuldi 
avgreiðast fyrr ella seinni. 
og hevði verið ioyst um 
fimm ella 10 ; kortini. Tá 
hevði tað verið gjørt eftir 
drúgvar og ógvusligar sam- 
ráðingar. har partarmr høv- 
du blakað hvør øðrum alt 
óhugsandi fyri. So hevði tað 
ið hvussu so er ikki verið 
ein gieðilig hending, so sum 
eg fegin vildi, sigur Poul 
Schlúther.

L æ tta ri a t  v a rð v e ita  
rík isfelagsskap in
-  Var tað ikki uppgáva tín 
sum forscetisráðharri at 
halda saman um danska rí- 
kið. Hvussu kennist lað at 
huva gjørt Danmark min- 
ni?

-  Mín áskoðan er, at y vir- 
tøkan av undirgrundini ger 
tað lættari at varðveita rík- 
isfelagsskapin. Mín avgerð 
var gjørt við tí í hyggju. at 
hóast føroyingar fmgu ræt- 
tin til undirgrundina. so 
kundu teir kortini verða 
verandi í ríkisfelagsskapi- 
num Við øðrum orðum: 
Undirgrundin skuldi ikki 
vera grundgeving fyri at 
føroyingar lóku seg úr fe-

lagsskapinum. fyri at tryg- 
gja sær rættm til undirgrun- 
dina. sigur fyrrverandi for- 
sætisráðharrin.

Skeivt a t ræ ttindiní til 
undirgrundina vóru í 
Danmark
Spurdur um danir ikki ha- 
va verið sera gávumildir í 
hesum máli. váttar Poul 
Schlúther. at hetta var ein 
stórfingin gáva. men at Før- 
oyar eins og onnur lond í 
hesum tíðarskeiði, vóni eitt 
samfelag í menning. í ein- 
um og hvørjum menningar- 
stigi noyddust danir at sk.il- 
ja, at tað ikki var rætt, at 
føroyska samfelagið, sum 
kortini er so fjarskotið frá 
hinum partinum av ríki- 
num. høvdu rættindini á 
landi, meðan rættindini til 
undirgrundina vóru í Dan- 
mark.

-  Vit kunu saktans varð- 
veita ríkisfelagsskapin, fy- 
ri tað um føroyingar hava 
rættindini til undirgrundina.

-  Var hetta málið ikki av- 
greitt í 1992, so høvdu vit 
fingið rættilígt kríggj í spur- 
ninginum um suverenitetin 
í dag. Nú ber til at samráð- 
ast um hesar spurningar í 
øllum góðum. Tað hevði ik- 
ki verið veruleiki í dag. um 
málið um undirgrundina ik- 
ki var loyst, sigur Poul Sch- 
lúther.

-  V ís t  s to vn a ó i 
e g  fø ro y a b o lk in
-  Vurt tu við til at stovna 
nógv umrødda føroyaból- 
kin, við embcetismonnum í  
ymsum ráðhc rrastovum í  
Danmark?

-  Ja, tað var eg sanniliga. 
Slikar bólkar stovnaðu vit 
eisini í øðrum førum, har 
vit lólu teir mest vandu em- 
bætismenmmr gera metin- 
gar í slíkum førum, sigur 
Poul Schlúther, og grund- 
gevur hetta við at siga:

-  Á heysti 1992 kom 
brádliga undan kavi, at tað 
vóru trupulleikar í føroysku 
peningastovunum. I mínari 
tíð var bert talan um Sjó- 
vinnubankan, og tað førdi 
til. at vit stovnaðu føroya- 
bólkin.

-  Seinni hevur verið ført 
frum, at hettu var ein cetlan 
fyn  a t f á a  Føroyur á  h ú s a -  
gang ?

-  Tað havi eg ongantíð 
hoyrt, heldur hinvegin. í 
mínari stjómleiðarartíð var

stovnanin av embætisbólki- 
num og samráðingarnar, 
sum vit førdu við Lands- 
stýrið, bert ein roynd at bjar- 
ga Føroyum undan kreppu- 
ni Eitt nú spuningurin utn 
al leggja hankamar saman. 
var yvirhøvur ikki franimi 
tá. Mín støða var greið: - 
Eg vildi als einki gera við- 
vikjandi Føroya Banka 

Hóast 8()árim vóru larin 
atturum. og forsætisráðhar- 
rin fekk sína árligu frágreið-

ing frá ráðgevandi nevndi- 
ni, sum var ógvuliga álvar- 
som, varð einki gjørt frá 
danskari síðu at broyta ó- 
hepnu fíggjartligu kósina í 
Føroyum. I 1982 sigur Ráð- 
gevandi nevndin at búska- 
purin í Føroyum er »ophe- 
det». í 1984 verður sagt, at 
hann er »overophedet» og í 
1986. at húskapurín er 
»voldsoin overophedet».

Tók ikk i avaringarnar

fyri fu lt?
-  Vóru ávaringarnar hjá 
Ráðgevandi nevndini ikki 
tiknar til eftirtektar. Hevði 
forscetisráðharrin ikki skyl- 
du at gera nakað fyri at 
steðga óhepnu gongina?

-  Føroysku politikararnir 
hava altíð lagt dent á fíggj- 
arlig'. sjálvstýri, og sæleíð- 
iser skipanin eisini sambært 
heintastýrislógmi. Føroyar 
hava búskaparligt sjálvstý- 
ri, undantikið blokstuðulin.
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sum føroyingar cisini sjál- 
vir gera av, hvussu skal nýt- 
ast.

-  Eg kann ímyndað mær, 
hvat tað hevði ført til, um 
t.d. danska stjómin hevði 
lagt nýtt uppskot fram um 
broytingar í lógini, sum gav 
donsku stjómini mpguleikar 
at undirmeta avgerðir hjá 
føroysku myndugleikunum. 
Eg kann vissa teg um, at tað 
hevði ført til rættiligt stríð, 
sigur Poul Schliither, og te- 
kur samanum: -  Sum viður- 
skiftini eru sambært heima- 
stýríslógini. hava føroyin- 
gar einsamallir fíggjarligu 
ábyrgdina av teimum sam- 
tyktum, sum teir vilja lata 
stuðul til.

Leiklu turin  hjá Ola
-  Tað hava verið røddir 
frammi. sum vilja vera við, 
at tú einki gjørdi við støðu- 
na í Føroyum, fvri at fáa 
atkvøðuna hjá Óla Breck- 
niann, ið er limir í  tingból- 
kinum í tínum flokki?

-  Nei, soleiðís var tað als 
ikki. Óli Breckmann var li- 
mur í tingbólkinum, og 
møtti eisini av og á, men 
talan var ikki um at ting- 
bóikurin var bundin av fø- 
roysku atkvøðuni.

-  Óli Breckmann stuðla- 
ði tínari stjóm, við m.a. at 
atkvøða fyri „kartolffelku- 
ren ", og var avgerandi at- 
kvøðan tá?

-  Jú, rætt er tað, men tað 
var nógv ár áðrenn kreppan 
í Føroyum kom. Viðvíkjan- 
di at lata føroyingum rætt- 
indini til undirgrundini tók 
eg sjálvur hesa avgerð, og 
eg eri sannførdur um, at tað 
var í røttum tíma.

-  Breckmann var sjálvan- 
di fegin um avgerðina, men 
eg tosaði ikki við hann, áð- 
renn eg tók avgerðina, men 
kunnaði hann um tað afla- 
ná. Tað var avgjørt ikki 
leikluturin hjá Oli Breck- 
mann ella hansara støða í 
lingbólkinum hjá Konser- 
vativu, sum førdi til at un- 
dirgrundin kom á føroyskar 
hendur, sigur Poul Schlúth-

Folkió fingið  dirvi 
og aræ ði a ftu r

Sjálvstýrislandsstýrið, 
sum nú situr krevur fullvel- 
di. Møgulig oljuvinna byrj- 
ar uni nøkur ár. Var tað so 
ein góður handil fyri danir 
at lata føroyingum undir- 
grundina?

-  Tað haldi eg avgjørt. 
Støðan er fyri tað fyrsta 
nógv betur nú. Avtalan við 
donsku stjómina um banka- 
málið, ger lað meira liviligt 
í Føroyum, eins og fólkið 
hevur fmgið dirvið og áræð- 
ið aftur, fiskiveiðan er góð 
og prísimir uttanlanJ somu- 
leiðis. Hetta fær fólk at trúg- 
va uppá framlíðina, og lað 
skulu vit fegnast um.

-  Síðani er tað oljan. Vó- 
nandi er olja í føroysku un- 
đirgrundini, og allarbest um 
hon er í stórum mongdum, 
men hon skal finnasl, áð- 
renn føroyingar gera sær 
vónir um nakað ríkidønmi 
av hesum.Áðrenn tað, skal 
marknaðtrætan við bretar 
avgreiðast. Helst verður tað 
innan alt ov langa tíð, og 
vónandi til fyrimunar fyri 
Føroya land.

Byggió ikk i á  vónir um  
kom andi o ljurík idøm i
-  Alt hetta skal avgreiðast 
áðrenn føroyingar gera sær 
tankar um framtíðar vinn- 
ing av oljuni, men eg hug- 
si, at føroyingar eru so mi- 
kið at sær komnir, at teir ik- 
ki byggja samfelagið á for- 
væntað oljuríkidømi, sigur 
Poul Schlúther, sum held- 
ur, at føroyingar higartil ha- 
va verið ógvuliga skilagó- 
ðir í samband við fyrirei- 
kingarnar til møguliga ol- 
juvinnuna.

Tveir pa rtar skulu  
vera  um eina  sem ju
Um orðaskiftið viðvíkjandi 
loysing, sigur Poul Schlút- 
her, at hann altíð hevur havt 
ta fatan, at tveir partar sku- 
lu til al semiast um at varð- 
veita ríkisfelat skapin. Tá 
annar parturin ikKi vil lon- 
gur, er tað ein sjálvfylgja, 
at sambandið verður kvett.

-  Eg eri fyri at varðveita 
ríkisfelagsskapin, undir ein» 
núlíðar skipan. Føroyar ha- 
va tað eisini fyri neyðini, 
men tað hevur Danmark 
ikki - hvørki poliliskt ella 
fíggjarliga, men vit vilja fe- 
gin varðveita sambandið.

-  Halda danir kanska at 
best hevði verið at sloppið 
av við Føroyar?
sigur, at tað ongastaðni 
stendur, at Føroyar skulu

Jógvan við Keldu, bý- 
ráðsfornuiður, bjcðaði 

Poul Schliither tU Føroyu 
at halda fyrilestur uni ES 
við at liti til føroysk við- 
urskifti, í anibandi við at 

Klaksvtkqr Kommuna fylti 
90 ár. A myndini Jógvan 

við Keldu, Poul Schluther 
og ein unnar danskur 

fyrilestrarhaldari, sum 
vitjaði í Klaksvík henda 

dagin

verða sjálvstøðug tjóð, men 
bert, at føroyingar vilja ha- 
va fullan suverenitet. Held- 
ur ikki stendur í skjalinum 
at ræíkisfelagsskapurin skal 
avtakast, og tað heldur hann 
verða á góðari leið.

O h ugsand iat kroysta  
nakran til nakaó
-  Tú ert ikki sannførdur um 
at føroyingar fara at krevja 
loysing beinanvegin ?

-  Tað er tykkara avgerð, 
Eg vil tó ráða føroyingum 
frá at fara úr ríkisfelags- 
skapinum, men heldur at 
broyta innihaldið soleiðis, 
at tað situr til nútíðar krøv. 
Y nskja føroy ingar kortini at 
landið verður sjálvstøðug 
tjóð, so mugu đanir góðtaka 
tað.

-  Tað, at danir vilja kroy-

sta føroyingar at verða ve- 
randi í felagsskapinum mó- 
ti teirra vilja, er óhugsandi 
í dag, sigur Poul Schlúther, 
sum leggur dent á at hann 
av sínum eintingum tók stig 
til at lata føroyingum un- 
dirgrundina.

Hann tosaði síðani við 
sínar ráðharrar, og teir vóru 
samdir við forsætisráðharr- 
anum um, at hetta skuldi ge- 
rast á ein virðiligan hátt.

Eflir hetta kunnaði Poul 
Schlúther Fólkatingið um 
sína avgerð, og meirluti var 
fyri hesum, hóast ikki allir 
flokkar vóru eins fegnir um 
tað. ^

-  í bløðunum vóru held- 
ur ongar atfinningar. Tað 
var bert tikið til eftirtektar, 
at málið varð avgreitt, sigur 
Poul Schlúther

Poul Schluther, ES tinglimur og fyrrverandi forsætisráð- 
harri í  Danmark: — Víst stovnaði eg fønoyabólkin. Slíkar 
bólkar stovnaðu vit eisini í  øðrum førum. har vit lótu teir 
mest vandu embætismenninar gera metingar


