
2 Nr. 49 Ðimm<aiUrtting

Ðimmiiilsií'tlto®
______Stovnmð 1878___________________

Abvrgdarblaðstjóri: Beate L. Jensen 
Blaóstjóri: Georg L. Petersen 
Útgevari: P/F Dimmalgtting ____________

Teir egna av nýggjum

Skjótir vóru teir. Líka so skjótt, teir sóu sær 
ein møguleika at liggja framvið og egna 

til næsta val, vóru teir, javnaðarmenninir, til 
reiðar. Tað er eisini í tøkum tíma, nú tað 
morlast burtur av flokkinum. Hvat ger ein 
ikki fyri at sleppa upp í part aftur innan poli- 
tikk, sum sami flokkur í langa tíð prálaði av 
var hin einasti, ið hevði megi og styrki at vísa 
ábyrgd og standa við tað, sum avtalað var í 
samgonguskjalinum.

Hann stóð eisini sína sveinaroynd eina tíð. 
Tað skal hann hava rós fyri. Tó sær út til, at 
hann hevur gloymt okkurt.

Men tað knirkar og brakar har úti í Tinga- 
nesi, so tað man vera so sum so við ábyrgdar- 
poiitikkinum innan ein av flokkunum, eingin 
nevndur, sum í famu viku royndi at skrava 
líkasinnað saman.

Fitt fólk annars, sum mynda hesar flokkar. 
Mussaskøðið situr væl, tá tað snýr seg um at 
hála og toga nakrar sera neyðugar atkvøður í 
land. Væl liggur fyri at tosa teir illa støddu 
útróðrarmenninar eftir munninum, hóast 
hann sum ein av samgonguflokkum hevur 
veríð við til at samtykkja nakað heilt annað.

Alt ber til, og skjótt er at gloyma. Tað er 
bæði gott og ilt.

Tó tykist heldur løgið, at politikkarar geva 
seg út fyrí at kunna gera sítt fyri at fáa vend í 
samfelagið. Tað er jú uppgávan hjá teimum 
og hevur altíð verið meinmgin við politikki, 
hetta at fáa landið upp á beint aftur og syrgja 
fyrí, at tað ikki fer av leið, ið ov langt, ið 
hvussu er.

Munurin er bara so sera stórur, tá flokkur 
fer undir at egna til eitt komandi val, og so 
tað at vera valdur og veija sess -  við tí fyri

eyga helst at sleppa hægst upp á rókina.
At vera útróðrarmaður er eitt sera, sera 

strævið iív, ikki bara hjá útróðrarmanninum 
sjálvum, men sanniliga eisini hjá familju 
hansara, sum má seta liviumstøðurnar eftir tí, 
sum hann fær upp úr sjónum. Útróðrarmað- 
urin fer ikki sum skrivstovumaðurin ella 
hygge-politikkarin, sum skal av-stressast, bara 
á flot, tá veðrið er gott. Nei, hann fer í øllum 
veðri, tí tað má hann. Tað noyðist hann fyri at 
yvirliva. Alt tað reinføri, sum nú krevst av 
myndugleikunum umborð á bátum, prámar- 
nir eru vist nokk ikki tiknir við av misgáum, 
kostar ikki smávegis av nýggjum fløgum. 
Tað er líka við, at útróðrarmaðurin sambært 
lóg skal hava frystiboks við sær, tá lagt verð- 
ur frá landi. Hann kann eins væl seta seg í 
frystiboksina við páhangsmotori, og lata út- 
róðrarbátin liggja við kei. Trupulleikamir 
eru teir somu og verða ikki loystir.

Nú toskakvotan fyri í ár er uppfískað hjá 
teimum, ber væl til hjá politikkarum at verða 
úti við tráðuni og taka synd í teimum. Hví 
gjørdu teir ikki tað, tá toskakvotan var sett, 
og hví fíngu útróðrarmenninir ikki frítt físki- 
loyvi tá?

Kanska tað var ætianin júst hjá tí niður- 
undirkomna politiska flokkinum at brúka 
hetta evnið sum agn til landsfundin. Væl var 
timað hjá reyðu landkrabbunum. 4

Líka so skjótt ávísur flokkur, ið nærum er 
sokkin til botns, hómar ein kjans við fleiri 
atkvøðum fyri framman, er hann til reiðar at 
skúgva onnur mál til viks, mál, sum hann 
sjálvur hevur verið við til at avgreiða ta ferð- 
ina, hann tosaði um ábyrgd.
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BAS IVANUM

»H e tta  h a v i eg sk riva ð  t i l  tykkara, fy r i at t it  
skulu  v ita , a t t it  hava  æ v ig t lív , t it, ið  trúg va  
á navn G uds S on a r .« 1. Jóhannesarhr. 5,13

M o NG kristin knógva undir iva um frelsuna. 
Ja, undir einum av sínum tungiyndisløtum 
kendi sjálvur Martin Luther tað, sum gággadi 
Satan í hann; tyktist sum teskadi hann honuin í 
oyra: »Martin, følir tú tær syndir tínar fyri- 
givnar?« Sum stungin reyk Luther á føtur og 
skar í róp: »Nei, men eg veit, at tað eru tær, tí 
Gud sigur tad í Orði sínum!« Og við hesum 
harðliga játtanarbragdi vann Luther á Djevuli- 
num og festi trúnna á tryggu lyfti Bíbliunnar.

Onkur spurdi D.L. Moody: -Eru tygum ong- 
antíð í iva, Moody?« Hann svaraði: »Eg havi 
ikki stundir til at ivast. Summi eru fylt av iva,

tí tey hava einki annað at takast við; hava ivan 
hjá sær á morgni, á degi og á nátt, tey hugsa 
ivandi, ivandi, ivandi alla tíðina. Fært tú tær 
nóg mikið um at vera í verki Harrans og fær 
bønarsvar Hansara at síggja, so hvørvur ivin. 
Hvussu kanst tú fáa teg til at ivast, tá ið tú 
sært mann, bjargaðan upp úr syndadíkinum, 
standa stinnan og tryggan í náði Guds í 5, 10 
ella 20 ár? Og so siga fólk seg ikki sleppa undan 
iva. Vinur mín, tú sleppur av við iva, um tú 
fylgir leiðum Guds. Sum tað fyrsta: Trúgv á 
Kristus av hjarta. Tínæst: Játta Hann. Triðja: 
Skammast ikki við Hann. Fjórða: Far og virka 
fyri Hann.«

Væl mundi tað roynst okkum at givið teimum 
gætur -  ráðunum hjá Martini Luther og D.L. 
Moody. Orð Guds varð skrivað, fyri at vit skulu 
vita, at vit hava ævigt lív. Líta vit á lívgevandi 
Orðið og íðin tæna Harranum, má ivin sleppa 
takinum á okkum -  og tað grettir ikki!

Trúgv trúgv tínari -  ivast um iva tín.

Andlát og tøkkir

+
Okkara kæra mamma, svigarmamma 

og omma

A n n a  M a r ia  O lsen
(ættad úr Skálavík, búaitandi í Danmark) 

er brádliga tikin frá okkum tann 24/3-96 
Jarðarferðin verður úr Emmersba*k kirkju 

í Hirtshals 29/3-96 kl. 13.00.

Fyri tey awarðandi

Sigurd Jon, Oddmar, Sjanett og Jørm und  
við fam ilju

T ø k k

Hjartaliga takka vit fyri sýnda samkenslu, 
tá kæri maður, pápi, verpápi og abbi okkara

Tham as Thom sen
Strendur

doyði og varð jarðaður.
Takk til tykkum øll, sum hjálptu okkum á 

allan hátt, takk fyri blómur, kransar 
og heilsanir Takk til landssjúkrahúsprestin og 

Jógv’an Fríðriksson fyri góð orð.
Takk til sangarar, berarar og kirkjutænarar. 

Takk til tykkum, sum fylgdu Thomas til hans- 
ara seinasta hvíldarstað 

Ein serstøk tøkk til tykkum á B6 
fyri umsorgan og hjálp

Fyri tey avvarðandi 
Hansina

+
Kunngjørt verður fyri ætt og vinum, 

at kæri bróðir okkara 

F in n b jø rn  M ortensen
(ættaður av Tvøroyri, búsitandi í Amerika) 

doyði 25. mars, 80 ára gamal.

Vegna familjuna

Ásbjørn og Steinbjørn Mortensen

T ø k k

Vit takka øllum hjartaliga fyri sýnda sam- 
kenslu, tá kæri bróðir okkara

A bsa lon  B. Jacobsen

doyði og varð jarðaður.
Tøkk fyri minnisgávur til Kirkjuliga Missións- 

felagið og fyri blómur og kransar Tøkk til 
Kjartan Mørkøre prest fyri góð orð, og tøkk 

til tykkum øll, ið hjálptu til við jarðarferðina

Fyri tey avvarðandi 

Systkini

T ø k k

Hjartaliga takka vit fyri samkenslu og hjálp, 
blómur og krunsar, tá ka*ri maður, pápi, 

abbi, verpápi og bróðir okkara

J ógva n  H ansen
(úr Gøtu) 
Klaksvík

doyði og fór til gravar. 
Eisini tøkk øll tit, sum fylgdu.

Fyri tey avvarðandi 

L ilian , M arg it og Amanda

Røtt javnvág trupul at finna

í Dimmalætting hin 16. 
mars spyr »forvitin«, um 
vit á Oljufyrisitingini 
hava kalkulerað við nøkr- 
um tolum, sum siga, hvat 
landshúsarhaldið fær av 
inntøkum av avgjøldum 
frá »oljuni«. Spurningurin 
tekur støði í nøkrum ínn- 
tøkutølum úr Hetlandi og 
Bretlandi.

Spumingurin er sjálv- 
andi ógvuliga áhugaverd- 
ur, men hann er ikki heilt 
lættur at svara í stuttum. 
Til tað er orðið olja í hes- 
um sambandi ov víðfevn- 
andi Heldur ikki er tað so 
líkatil at sammeta Het- 
land og Føroyar í hesum 
sambandi.

Ein høvuðsmunur mill- 
um Hetland og Føroyar, tá 
hugsað verður um »olju«, 
er, at oljuleiting og oljuút- 
vinning hevur verið ein 
veruleiki kring Hetland í 
eini 25 ár. Eingi verulig 
oljuleiting er enn byijað 
kring Føroyar. Ein annar 
høvuðsmunur er, at het- 
lendingar ikki hava nakr- 
an myndugleika yvir rá- 
evnum í undirgrundini 
har, London-stjórnin hev- 
ur alt valdið í so máta.

Lógar- og umsitingar- 
valdið yvir ráevnum í tí 
føroysku undirgrundini 
varð sum kunnugt yvir- 
tikið til føroyskt sermál í 
1992. í september 1993 
samtykti Føroya Løgting, 
at farast skuldi undir fyri- 
reikingar við tí í hyggju at 
geva loyvi til at leita eftir 
og at útvinna ofju og jarð- 
gass úr føroysku undir- 
grundini.

Ein oljuverkætlan kann

býtast upp í ymisk skeið:
1. Forkanningar,
2. Leiting og meting,
3. Útbýgging og fram- 

leiðsla, og
4. Endi.
Møguleikarnir fyri inn- 
tøkum til landshúsarhald- 
ið eru ikki teir somu t 
teimum fyra skeiðunum.

F orka n n in ga rsk e ið id
Hetta skeiðið byijaði hjá 
okkum fyri tveimum 
árum síðam. Endamálið 
er at fáa eina hóming um 
tey jarðfrøðiligu viður- 
skiflini í undirgrundini. 
Eingi loyvi verða her givin 
til veruliga oljuleiting ella 
framleiðslu, og tí eru ong- 
ar inntøkur, men bert út- 
reiðslur knýttar at hesum 
skeiði fyri oljufeløgini 

Inntøkumøguleikamir 
hjá myndugleikunum eru 
eisini ógvuliga avmarkað- 
ir. Feløgini, ið ynskja at 
gera kanningar, skulu 
gjalda eitt lítið umsóknar- 
gjald (10.000 kr.) og eitt 
árligt loyvisgjald (75.000 
kr.). Til tey fyrstu loyvini, 
ið givin vórðu (Westem 
1994 og 1995, og World 
Geoscience 1995 og 1996), 
vórðu sett nøkur serlig 
krøv, sum m.a. merkja, at 
landskassin fær nakrar 
inntøkur, ið ikki eru van- 
ligar aðrastaðni í sam- 
bandi við forkanningar. 
Samanborið við inntøku- 
møguleikarnar í tilknýti 
til oljuframleiðslu eru inn- 
tøkurnar her tó ógvuliga 
avmarkaðar, nakrar heilt 
fáar mitliónir krónur ár- 
Hga.

Leiting og meting
Eftir ætlan skal Oljuráð- 
leggingarnevndin lata 
landsstýrinum eina frá- 
greiðing komandi summ- 
ar við tilmælum við atliti 
at einum komandi otju- 
leitingarskeiði og møgu- 
ligum seinni oljuútvinn- 
ingarskeiði og endaskeiði. 
í sambandi við sjálvt leit- 
ingarskeiðið fevna tilmæl- 
ini um ymiskar spuming- 
ar, so sum hvørki øki bjóð- 
ast skulu út til oljufeløgini 
at gera leitingar á, trygd- 
ar- og umhvørviskrøv, fyri-

lit mótvegis fiskivinnuni 
v.m., nýtslu av føroyskari 
arbeiðsmegi og føroyskum 
tænastum o.a.m. og eisini 
beinleiðis peningaspum- 
ingar, so sum umsóknar- 
gjøld, loyvisgjøld, møgu- 
liga økisleigu v.m

Beinleiðis inntøkurnar 
til landskassan verða í 
hesum skeiðnum heldur 
ikki tær stóru, í mesta lagi 
nakrar fáar tíggjutals 
milliónir krónur um árið.

Ú tb y g^ in g  og  
fram leiðsTa
Til hetta skeiðið er fyrst at 
siga, at ógvuliga óvist er, 
um og nær eitt tílíkt skeið 
kemur upp á tal. Til tað 
krevst, at olja verður 
fúnnin í nóg stórum nøgd- 
um, so at tað peningaliga 
kann loysa seg at fara 
undir hetta ógvuiiga út- 
reiðstukrevjandi skeið. 
Bert útbyggingin av eini 
oljuleið kann kosta fleiri 
milliardir krónur, og farið 
verður bert undir hetta, 
um oljufeløgini, ið gjalda 
skulu, og myndugleikar- 
nir, sum jú í útgangsstøð- 
inum eiga ráevnini í und- 
irgrundini, síggja sær ein 
fyrimun í tí.

Longu í síni frágreiðing 
til landsstýnð komandi 
summar skal Oljuráðlegg- 
ingarnevndin m.a. geva 
tilmæli um skatta- og av- 
gjaldsspurningar hesum 
viðvíkjandi Enn er ov tíð- 
liga at siga, hvørji tilmæli 
verða givin, og sjálvandi 
eisini, hvørjar avgerðir ið 
tiknar verða av okkara 
landsstýri og løgtinginum.

Verður olja fúnnin í nóg 
stórum nøgdum, er tað tó 
hugsandi. at beinleiðis 
inntøkurnar til landskass- 
an frá hesum skeiðnum 
kunnu gerast stórar, kan- 
ska fleiri hundraðtals 
milliónir krónur ella 
meira um árið.

Endi
Tá hildið verður uppat við 
útvinningini frá eini 
oljuleið, skulu tey awarð- 
andi oljufeløgini rudda 
upp eflir seg á staðnum. 
Hetta skeiðið ber tí aftur 
nakrar útreiðslur og ong-

ar inntøkur við sær fyri 
oljufeløgini T íertað held- 
ur ikki hugsandi, at 
myndugleikarnir kunnu 
fáa nakrar serligar inn- 
tøkur burtur úr hesum 
virkseminum.

Sum tað sæst, so er tað í 
sambandi við eitt møgu- 
ligt oljuframleiðsluskeið, 
at tað føroyska landshús- 
arhaldið fær møguleika 
fyri at fáa inntøkur, ið 
veruliga muna. Oljufeløg- 
ini noyðast sjálvandi frá 
byijan at vita rættiliga 
neyvt, hvøiji avgjøld og 
skattir v.m., ið føroysku 
myndugleikamir fara at 
áleggja teimum, um tey 
ætla sær undir at fram- 
leiða olju. Teirra avgerð 
frá fyrsta degi um at nýta 
kreftir og pening á einum 
fyri tey nýggjum og ókend- 
um øki sum tí føroyska, 
verður tikin við tí fyri eyga 
at fáa ein nettovinning 
burturúr samanlagt. 
Teirra metingar hesum 
viðvíkjandi eru sjálvandi 
nær knýttar at oljuvánun- 
um á økinum, men eisini 
at teimum treytum, sum 
myndugleikarnir seta. 
Um til dømis skatta- og 
avgjaldstreytimar tykjast 
teimum ov tyngjandi, 
velja tey helst frá byijan 
at lata vera við at søkja 
um leitingarloyvi. Um 
myndugleikarnir har- 
afturímóti seta so linar 
treytir, at lítið og einki 
fæst burturúr fyri sam- 
felagið, skuldi eingin 
grund verið hjá okkum at 
sett nakað virksemi í 
gongd.

Torføra uppgávan hjá 
myndugleikunum frá 
byijan er tí at royna at 
finna ta røttu javnvágina, 
ið fær oljufeløgini at velja 
at gera íløgur í olju- 
leitingar v.m. á okkara øki 
fram um onnur, og sum 
samstundis gevur okkara 
samfelagi sum mest burt- 
urúr, peningaliga eins og á 
annan hátt.

Oljufyrisitingin
26. mars 1996
Martin V. Heinesen


