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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Áheitan frá einum samkyndum

Oljufeløgini hava valt fyribils einki at siga um boringina. Vanliga plaga upplýsingar kortini at leka út, men
hesaferð er knívskorið. Eftir øllum at døma hevur
henda boringin so mikið stóran týdning fyri samtakið, sum borar, og helst fyri framtíðina hjá Føroyaøkinum sum heild, at leiðslan í Amerada Hess vil
dylja úrslitið sum mansmorð - til tað er komið á mál.
Og at koma á mál merkir í hesum føri: við eini royndarframleiðslu at staðfesta lønanndi nøgdir av olju og
gass í einum felti, sum liggur báðumegin markið.
Umleið tveir mánaðir eru settir av til hesa boringina.
Gongst sum higartil kunnu vit tí rokna við, at tað
verður farið undir eina møguliga royndarframleiðslu í
fyrru helvt av oktober. Og tað skuldi merkt, at tað ber
til at staðfesta eitt lønandi fund ella ikki, einaferð
seint í oktober ella tíðliga í november. Sum skilst fer
fyristøðufelagið at almannakunngera eitt møguligt
positivt úrslit stutt eftir tað.
Tað er greitt, atboringin hevur stóran týdning fyri øll
oljufeløgini, sum arbeiða á Atlantsmótinum og ikki
minst fyri Føroyar. Hon kann verða byrjanin til eina
heilt nýggja tíð í Føroyum. Men vit mugu brynja
okkum við toli, tí tað er als ikki vist, at hon gevur
nakað endaligt svar, soleiðis at tað skulu enn fleiri
boringar til. Hinvegin eiga vit eisini at virða ta sannroynd, at tað skulu oftani nógvar boringar til í einum
nýggjum øki, áðrenn tú ger lønandi fund. Hetta kenna
vit frá Norðsjónum og ikki minst frá nettupp økinum
vestan fyri Hetland, har tað vórðu boraðir meira enn
70 brunnar, áðrenn lønandi fund varð gjørt.
Úrslitið av boringini fær so eisini týdning fyri vinnulívið í Føroyum, sum nú í eina tíð hevur sæð fram til
eitt fund. Júst í hesum døgum verður ráðstevevna ella
temadagur um oljumál løgd til rættis. Hon er framhald av teimum ráðstevnum, sum hava verið í Norðurlandahúsinum seinastu árini. Tað er greitt, at eitt
staðfest lønandi fund hevði kunnað sett størri fokus á
slíka ráðstevnu enn tann bíðstøðu vit eru í í løtuni.
Men hvør veit, kanska tað koma nøkur positiv tekin
longu í næsta mánað. Hinvegin tørvar okkum framvegis eitt orðaskifti um ávirkanina og tær samfelagsligu avbjóðingar ein oljuvinna fer at hava við sær, og
hvørji krøv hon setur til bústaðir, barnagarðar osfr.
Vit “krossa fingrar” fyri, at boringin hjá Hess og
hinum hepnast væl og kann vera tað, sum veruliga
setur fokus á Atlantsmótið aftur, nú lønandi fund ikki
eru gjørd her í skjótt 10 ár.
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Vit samkyndu heita í yvirlýsingini bert á løgtingslimirnar um at bera so í

Viðmerking til rættindir hjá minnilutum
– av Hera Mohr
Símun A. Klein
Hví kann hvørki tú, Heri
Mohr ella nakar annar føroyingur finna útav, at
danska grundlógin er ikki
galdandi sum grundlóg fyri
Føroyar?
Eg átalið harðliga, at
fólk, sum ikki eru upplýst,
fáa loyvi til at framføra
lygnir alment í føroysku
fjølmiðlunum.
Øll vita vit, at satt demokrati ongantíð enn hevur
veri galdandi í Føroyum!
Fólk, sum siga seg vera
kristin, syngja sama lag og
peika í heilum á donsku
grundlógina, sum verandi
grundstøði fyri Føroya
land. Men hvat við bíbliuni? Bíblian sjálv vitnar,
hvat vit skulu grunda lív
okkara við. Slíkt finnist
ikki, hvørki í donsku
grundlógini (sum ongantíð
enn hevur verið galdandi
sum grundlóg fyri Føroyar,
og slíkt er tí heldur ikki
niðurfest í stýrisskipanarlógini.) Hevði tú roknað
við nøkrum øðrum? Men
slík tala er ein lodrøtt lygn,
tá sagt verður, at Føroyar
hava eina demokratiska
skipan, og at danska grundlógin er galdandi sum
grundlóg fyri Føroyar!
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bandi við lógarsmíði, at til
ber hjá okkum at fara niðan
til fútan í Havn og biðja
hann skráseta ein mann í
parlag við mann, so tað er
juridiskt galdandi.
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Bert við at lesa søguligu
gongdina hjá Føroyum
gjøgnum øldir vísir bert,
at Føroyar liva undir
øllum øðrum, enn eini
demokratiskari skipan. Hví elska bæði heiðin og
kristin somu lygnina?
Eg vildi fegin móttikið
rætta svarið frá báðum
leirunum.
Hvar er tað ognarskjalið
at finna, hvarí tað er
prógvað, at Føroyar eru
danalands ogn, og at
danska grundlógin er
galdandi sum grundlóg
fyri Føroyar?
Politikkurin hjá Hitler
er framvegis galdandi í
Føroyum. »Sig eina lygn
nóg oftani, so fer fólkið at
trúgva lygnini til síðst!«
Àheitan mín til Dimmu
og Hera Mohr er: »Leggið
ognarskjalið víðopið fyri
almenninginum
sum
prógvar, at Føroyar eru
donsk ogn burturav!«

Um so eg og maður mín
aftaná fara til altars saman í
Havnar kirkju, tá onnur
kirkjufólk fara til altars, tað
veit eg ikki, hvør ætlar at
forða okkum tá (?)

Eg eri limur í fólkakirkjuni og spyrji um eg skal
blakast út úr henni, tí at eg
eri samkyndur?

Lívssólin mín
Í lívsins urtagarði sá eg teg
Ein sól ið skein hitaði hjartað
Glæman lýsti veg inn til tín
Varð ósikkur bangin um at særa
Tó kærleikshugur sterka kensla er
Varrar møttust ástarkossur heitur
Kærleiksrósan vaks undir klárum himni
Sum tíðin leið gróðursett í degi
Sterka kensla rúnarbundin ást
Fylgjast í øllum lívsins verki
Nornan spinnur lagnutráður sterki
Maður kvinna fáa har at virka.
Tá lívssólin úr eystri stígur
Móti vestri skundar har sær
Fylgjast vit í tí mikla skyni
Royna treða jarðargøtu reina
So eingin annar illa fara skal
Liva við fyriliti og umsorgargleði
Tá skal hjálpsemi ei har tróta.
Her í heimsins stóra meldri
Reiður lagnan øllum jarðarból
Tó tá dagur komin er í vestur
Jarðarsólin farin er í kav
Himins portur opnast tá tær.
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Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.
Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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Alt Føroya fólk situr í stórum spenningi og bíðar eftir
úrslitinum av boringini hjá Amerada Hess, Dong,
Atlants Kolvetni, British Gas og Premier Oil skamt
frá markinum. Sunnudagin eru fimm vikur farnar,
síðani borurin varð settur í undirgrundina. Veðrið
hevur verið framúr gott og hava tað ikki verið stórvegis tøkniligar forðingar á vegnum, so skuldi borurin
nærkast málinum: eini stórari olju- og gassgoymslu
góðar 4000 metrar niðri.
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Nú nærkast

