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Viðmerkingar

O rðaskifti Itró ttu r

V it  v ild u  ik k i g e v a  
D e C o d e  e in k a rræ tt in d i
í Dimmalætting leygar- 
dagin stóð rædandi 
yvirskrift a forsíðuni: 
»Ætlaðu at avreiða 
føroyska arvamassan-. 
Danska mánaðarblaðið 
»Press» var keldan. Eg 
havi ikki lisið greinina í 
»Press«, men eg haldi 
meg vita, hvat er  farið 
fram í hesum máli.
Loyvi mær tí at taka 
afturíaftur:

Á vári 1998 byrjaði undir- 
ritadi at tosa við eina av 
heimsins leiðandi fyritøk- 
um innan arvagransking 
við nútímans tøluii, nevni- 
liga privatu fyritøkuna ís- 
lensk Erfðagreining H/F, 
ella eisini rópt De-Code. 
Hetta er ein íslendsk fyri- 
tøka, sum byrjaði virki sítt 
i august 1996. 70% av 
partapeninginum er ís- 
lendskur. I fyritøkuni ar- 
beiða nú hálvtriðjahundrað 
fólk, og hevur fyritøkan 
megnað at bjóða væl lærd- 
um íslendingum, sum vóru 
spjaddir um heimin, av- 
bjóðandi starv heima.

íslendingar hava tikið 
stak væl undir við tí parti- 
num av virkseminum hjá 
fyritøkuni, ið snýr seg um 
arvagreining -  og tað er 
tað, sum vit ætla okkum

undir í Føroyum -. Stórt 
orðaskifli hevur tó tikið seg 
upp um ynskið hjá fyritøk- 
uni um at gera datagrunn 
um stórtsæð alt virksemi í 
íslendska heilsuverkinum. 
Altingið samtykti at enda 
lóg um hetta fyri hálvum 
ári síðani.

Millum heimsins 
fremstu
Tað, sum íslendska fyritøk- 
an hevði at bjóða okkum, 
var framkomið know-how, 
bæði viðvíkjanid teimum 
evnafrøðiligu rannsóknun- 
um, men ikki minst viðvíkj- 
andi tí støddfrøðiligu eflir- 
viðgerðini. Teir játtaðu 
samstarv við teirri grund- 
geving, at teir mettu úrslit- 
ini av sínum rannsóknum í 
íslandi at verða meira eft- 
irfarandi, um tær eisini 
verða ávistar í einum 
grannalandi.

Okkara grund at sam- 
starva við teir er, at teir 
teljast millum heimsins 
fremstu á hesum øki. í mín- 
um granskingarvirksemi, 
viðvíkjandi hvussu dálking 
av heimshøvunum ávirkar 
bømini, havi eg sæð, 
hvussu gott tað er at hava 
fakliga sterk umhvørvi at 
samstarva við, tað veri seg

í Danmark, Týsklandi, 
Japan ella USA.

Gransking hevur, sum so 
nógv annað virksemi, stór- 
an tørv á samstarvi um 
landamørk. Gransking er 
team-work, ofta millum 
nógvar ymiskar yrkisgrein- 
ir. Tá tað snýr seg um arva- 
gransking av tí slagi, vit 
ætla okkum undir í Føroy- 
um, krevst eitt heppið sam- 
starv millum evnafrøðing- 
ar, lívfrøðingar, hagfrøðmg- 
ar, læknar og so eisini góð 
hjálp frá teimum, sum 
hava skil fyri ættarbond- 
um.

O pnir fyri 
aðrari avtalu
Tá vit fóru at tosa við ís- 
lensk Erfðagreining H/F, 
vóru teir beinanvegin opnir 
fyri samstarvi. Teir løgdu 
uppskot til samstarvsav- 
talu á borðið í juni 1998, 
men henda avtalan gav 
teimum einkarrættindi, 
sum vit ikki vildu geva 
teimum. Tí greiddu vit 
teimum frá, men teir vóru 
framvegis opnir at gera 
aðra samstarvsavtalu og 
bóðu okkum koma við út- 
spæli. Tað hava vit tó enn 
ikki gjørt, og har liggur 
málið nú.

Sum virkin innan gransk- 
ing í nógv ár og harum- 
framt virkin í fyrisitingini 
av heilsuverkinum kann eg 
siga, at eg á ongan hátt 
havi varhugan av, at ís- 
lensk Erfðagremmg H/F 
hevur spælt við duldum 
kortum

Trupulleikin hevur held- 
ur verið okkara -  at siga 
frá, hvat vit kunnu vera við 
til, og hvat vit ikki kunnu 
vera við til. Orðaskiftið, ið 
byrjaði seinasta heyst, 
hevði jú til endamáls at út- 
greina, hvøijar treytir før- 
oyingar seta fyri hesum 
virksemi, soleiðis at tað bar 
til at fara út í heim at fmna 
samstarvsfelagar, ið lúka 
hesar treytir.

Hetta arbeiði er nú kom- 
ið rættiliga væl ávegis, tí 
Siðsemisnevndin er komin 
við sínum uppskoti, og har- 
umframt hevur Almanna- 
og Heilsumálastýrið skipað 
fyri almennari fyrilestra- 
røð við kjakfúndi fyrr í 
summar

Alm enn og privat 
gransking
Vónandi fer tað at eydnast 
at fáa neyðuga tvørfakiiga 
granskingarvirksemið sett 
á stovn í Føroyum, og vón-

G agn m etin g

andi fer taó at bera til at 
fáa góðar avtalur við sterk- 
ar granskingardeplar í 
útheiminum Einsamallir 
koma vit ongan veg Hetta 
granskingarsamstarv eig- 
ur sjálvandi at byggja á 
granskingarl'ræLsi, persón- 
liga góðkennmg hja ti ein- 
staka, sum luttekur, men 
eigur eisini at veita trygd 
fyri, at føroyingar ikiu 
verða snýttir

Tað hevur verið ført 
fram, at ein privat gransk- 
ingarfyritøka er ein trupul 
leiki. Soleiðis siggi eg tað 
ikki. Rákið í Europa er 
heilt greitt: at privatir og 
almennir granskingar 
stovnar taka hendur sam- 
an til at røkka felags mal. I 
»5. rammuprogramminum 
um granskmg hjá ES 
kommissiónim er taó týði 
liga eitt ynski, at almennir 
og privatir granskingar 
stovnar samstarva.

Vinarliga
Pál Weihe

T að  v a r  y v irh ø v u r ik k i n eyðugt
hjá nevndini at lata North Atlantic Provider fara á heysin
Las í Intemet-Sosialinum í 
morgun (25. juni 1999), at 
fyrrverandi formaðurin í 
nú fyrrverandi partafelag- 
num North Atlantic Pro- 
vider leggur undirritaða 
undir meiri ella minni við 
vilja at hava koyrt felagið á 
heysin.

Vísandi til stevning frá 
undirritaða endar hesin 
sami Heðin greinina við at 
siga: »men Suni vann einki 
fyri tað, tí felagið er koyrt 
konkurs« (ha-ha!). Lat tað 
verða sagt beinanvegin, at 
undirritaði stevndi ikki 
Heðini & Co fyri at fáa pen- 
ingaligan vinning burtur- 
úr, men fyri at fáa staðfest i 
rættinum, at uppsøgnin var 
ógrundað. (Ja, Heðin -  tað 
var spell, at sakførari tykk- 
ara ikki møtti).

Hetta, er bert ein stubbi, 
so her verður eingin longri 
gjøgnumgongd av »allari- 
gongdini -  tó vil eg stað: 
festa nøkur viðurskifli. í 
míni figgjarætlan fyri 
North Atlantic Provider 
verða útreiðslumar mettar 
til 108.000, krónur um 
mánaðin. Margfaldar tú 
hesa upphædd við 5, so 
fært tú (tey flestu) 540.000 
krónur (tá ertaðeitt sindur 
torført hjá mær at skilja. at 
nevndarfbrmaðurin er 
skakkur' av, at næstan
600.000 krónur em brúkt- 
ar alla ta tíð, hann er førur 
fyri at falda 108 við 5).

Viðvíkjandi inntøkum, so 
má eg við ganga, at eg ikki 
útgreinaði, at meðan tele- 
fonlinjur og líknandi verða 
lagdar, verða ikki nógvir

sáttmálar skrivaðir (eg ma 
hava hildið hetta verið 
sjálvsagt). Eg varð tí ikki 
sørt stoltur, tá ið vit longu 
tann 29. desember 1998 
undirskrivaðu tann fyrsta 
sáttmálan. Eg skilti to, at 
nevndin, serliga nevndar- 
formaðurin, var vorðin 
ótolin eftir at siggja (inn- 
goldnar) inntøkur longu í 
januar mánaði. Fyri at bøta 
um hetta sendi eg honum 
eitt skriv, m.a. viðvíkjandi 
hvørjar uppgávur vit p.t. 
høvdu »taxametrið« koyr- 
andi uppá (inkl. upphædd- 
ir) -  hesar uppgavur og 
upphæddir vóru a heilt 
góðari leið samanlxirnar 
við ftggjarætlanina fyri 
1999 (tó ikki inngoldnar pr. 
31.01.99).

f omanfyrinevnda skrivi

til nevndina hevði undirrit- 
aði eisini sjey (7) ymisk 
uppskot v.v. hvussu felagið 
kundi styrkjast fíggjarhga, 
harundir ein tilsøgn frá 
undirritaða og partnara 
hansara til persónliga at 
utvega 200 000 kronur fyri 
at hækka partapeningin 
við339f.

Stutt sagt: Eg haldi tað 
vera beinleiðis ósømiligt at 
leggja undirritaða undir 
’við vi\ja‘ at hava koyrt eitt 
partafelag á heysin. Eitt 
partafelag, sum hevur 
kostað undirritaða umleið
100.000 krónur úr egnum 
lumma, og sum haraflurat 
hevur kostað skattgjaldar- 
um í Suðuroy og Vágum 
mangt slíkt (Suður-Vestur 
Samtakið).

Vónandi er hetta tað

seinasta, eg nakrantíð føli 
meg noyddan at siga al- 
ment um Heðin Poulsen og 
P/F North Atlantic Provid

Suni á Dalbø
fyrrverandi stjóri í N.A.P.

Jóan-
søku-
ródurin
1999
5-mannafør dreingir

1. Havfrúgvin 4.36.18
2. Royndin Fríða 4.37.24
3. Kollur 4.39.19
4. Tjaldrið 4.39.24
5. Junkarin 4.42.00
6. Drekin 4.45.07
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S v a r  til v iðm e rk in g -  
ina h já  Jón  Pou lsen , 
>»Eitt s in d u r  um  trú g v  
og um  fo rho ld ió  
m illu m  m en n isk ja  og  
G u d -  í S o s ia iin u m  
tan n  22. ju n i.

Endiliga. Ein djørv sal. Eg 
eri glaður at siggja, at onk- 
ur hevur hug at royna at 
veija kristindómin. heldur 
enn at royna at avskriva 
akærur minar við at kalla 
tær »biasfemi- og langt 
úti •

Eg havi enn eina ferð hug 
at viðmerkja, at tveir hætt- 
ir eru at kjakast um eitt- 
hvørt. Annar er at royna at 
vinna- kjakið við at vera 

hittinorðaður, nakað sum 
vit ofta siggja rnillum polit- 
ikarar, tá ið teir royna at 
stinga hvør til annan. 
Meimngin við einum tílík- 
um kjaki er ikki at finna 
sannleikan, men heldur at 
royna at fáa folk at siggja 
upp til ein, meðan man 
roymr at fáa motpartin at 
»dumma seg«, t.d. við at ein 
roynir at øsa hann upp, so- 
leiðis at hann sær bvttur út 
í eygum fólksins. Vil inan 
íkki, at eitt kjak skal verða 
soleiðis (»pápi inin er nógv 
sterkari enn pápi tin - ju ju 
jú -), noyðist ein at vera 
opinsinnaður og viður- 
kenna, at tað ber ti! hjá ein- 
um at fara skeivur. So møt- 
ast báðir teir striðandi 
partarnir og sammeta sini 
sjónarmið fyri at kanna, 
hvørji sjónarmið eru hald 
betri og lx-tur undirbygd, 
við tí fyri eyga at fínna 
sannleikan. Teir tosa við 
hvønn annan, ikki eflir 
hvørjum øórum.

Hesir baðir hættimir at 
kjakast kunnu to hkjast 
nógv, av tí at kjakið fer 
fram, við at hvør parturin 
so at siga roynir at skjóta 
sjónarmiðið hjá hmum 
partinum niður við at finn- 
ast at og leita eftir feilum 
og mótsetningum i ti, alt 
ínteðan ein roynir at verja 
sitt egna sjónarmið. Hetta 
er vanligur kritikkur, men 
orðið merkir íkki iH-rt at 
"finnast at» ella -spilla út , 
men eisini at gagnmeta . 
og hetta er endamálið í øll- 
um skilagoðum kjaki

Eg sigi hetta, fyri at folk 
skulu skilja, at eg ikki 
royni at provokera, men 
heldur at gagnmeta, tá ið 
eg kritiseri tað, tey siga. Eg 
havi sjálvur nógv sera føst 
sjonarmið, og eg havi roynt 
at skotið hvørt einasta av 
teimum niður, tá ið eg 
fyrstu ferðina kom fram a 
tey. Av tí at tey toldu hetta, 
em tey mær so nógv meira 
dyrabar, enn tey nakrantíð 
kundu verið, hevði eg bara 
blundað og gapað -  >easy 
conie, easv go».

Eg fari nú at royna at 
skjota teg niður, Jon Verð 
ikki fornermaður, men 
heldur atfinningarsamur 
og gagnmetandi. Nógv eru 
vit, sum hava fingið Bíhli- 
una stappaða niður í halsin 
fra barnsbeini av. Minst til: 
tað er ikki teg, eg eri illur 
við.

Eg fari at bvrja við at 
sitera teg: >>Hvar kemur tad 
onda so inn í leikin t Gud 
hevði sett eitt træ mitt i hav- 
anum!< -  Tú sigur tað so at 
siga sjálvur her. Tað er alt................  u<

7. Svanur 4.47.08 vera við, at ein ikki kann vit hava hug til, men revs-
8. Báran 4.48.08 7. Kollur 5.37.03 6-mannafør kvinnur 7. Snopprikkur 7.43.18 2. Argjabáturin 17 stig geva Gudi skyldina fyri, at ingin er ævig pína, undir-
9. Sílið 4.49.10 8. Sílið 5.37.13 1. Jambardur 5.06.12 8. Fuglfirðingur 7.50.07 3. Miðvingur 11 stig vit menniskju ótu av træ- geva vit okkum íkki Gudi.

10. Blikur 4.51.16 9. Royndin Fríða 5.47.00 2. Gongurólvur 5.09.05 4. Víkarbáturin 10 stig num, men Honum nýttist Er hetta frælsi, so var
11. Broddur 4.55.02 10. Erla Kongsd. 5.48.24 3. Lómur 5.09.10 Støðan: 5. Sjóruldarin 6 stig ikki at seta tað har. Tað, at Tróndur eisini frælsur, tá ið
12. Erla Kongsd. 5.09.15 11. Báran 4. Riddarin 5.13.02 1. Hvessingur 21 stig 6. Gullbrandur 2stig Ádam og Eva ótu av træ- Sigmundur hótti hann við

12. Teman 5. Snopprikkur 5.20.15 2. Strálan 12 stig 7. Fríggiarin 1 stig num, vísir eitt av tveimuni halshøgging, vildi hann
Støðan: 13. Tjaldrið 6. Sølmundur 5.29.05 3. Sølmundur 12 stig tingum: ikki gerast kristin. Trondur
1. Havfrúgvin 21 stig 14. Dúgvan 4. Hósvíkingur 10 stig 1) Tev vistu tkki við kundi siga nei, men so
2. Kollur 14 stig 15. Junkarin Støðan: 5. Kollfirðingur 7 stig 10-mannafør vissu. hvussu ræóuliga matti hann gjalda við lívi
3. Royndin Fríða 10 stig 16. Blikur 1. Jambardur 21 stig 6. Gongurólvur 4 stig 1. Eysturoyingur 8.49.19 stóran skaða. tað fór at sínum. Hetta er lítil hótt-
4. Tjaldrið 8 stig 17. Svanur 2. Lonuir 14 stig 2. Vestmenningur 8.57.07 gera. um tev ótu av træ- an, samanborið við helviti.
5. Báran 4 stig 18. Firvaldur 3. Gongurólvur 13 stig 8-mannafør 3. Havnarbáturin 9.03.20 nuni. Vistu tey tað fyri vist. Kanska hevði tað verið
6. Blikur 3 stig 4. Riddarin 8 stig 1. Argjabáturin 7.10.23 4. Nólsoyingur 9.05.13 so hevði slangan ikki betri, um vit vóru robottar,
7. Drekin 3 stig Stødan: 5. Snopprikkur 6 stig 2. Ørvur 7.11.11 5. Suðuroyingur 9.09.24 kunnað lokkað tey at eta av heldur enn »frí« a henda
8. Junkarin 2 stig 1. Havfrúgvin 19 stig 6. Sølmundur 4 stig 3. Miðvingur 7.13.00 6. Kjølur 9.22.18 trænum. Tey høvdu ikki hátt, ið minnir um at hava

2. Ømin 14 stig 4. Víkarbáturin 7.16.11 trúð einum orði ur munni ein revolvara hildnan ímóti
5-mannafør gentur 3. Kollur 10 stig 6-mannafør menn 5. Sjóríddarin 7.21.15 Støðan hennara, tí at tey høvdu høvdi okkara alla tiðina.

1. Ømin 5.27.14 4. Beinta 8stig 1. Hvessingur 7.22.22 6. Gullbrandur 7.22.01 1. Eysturoyingur 21 stig vitað, at hon ikki segði Og tey kristnu eru tra>l-
2. Havfrúgvin 5.30.19 5. Sílið 6stig 2. Strálan 7.24.07 7. Fríggjarin 7.37.19 2. Vestmenningur 14 stig sannleikan, um at tey als ir, sí t.d.Matt. 6:24; Róm.
3. Fípan Fagra 5.33.20 6. Fípan Fagra 6 stig 3. Hósvíkingur 7.24.12 8. Kvívíkingur 7.42.15 3. Havnarbáturin 13 stig ikki fóm at doyggja. Hetta 6:16-23; Róm. 7:6; 1 Pæt
4. Beinta 5.35.15 7. Drekin 2 stig 4. Kollfirðingur 7.27.19 4. Nólsoyingur 8stig er sera sannlíkt. Gud 2:16.
5. Drekin 5.36.00 8. Súlan 1 atig 5. Sølmundur 7.28.02 Støðan: 5. Suðuroyingur 7stig goymdi jú longu ein part av
6. Súlan 5.36.13 6. Gongurólvur 7.34.13 1. Ørvur 19 stig 6. Kjølur 1 Stlg sannleikanum fyri teim- Og tá ið eg sigi alt hetta, so

um, tað vita vit fra skapan 
arsøgum Hann segði teim- 
um ikki, at træið fór at 
geva teimum kunnleika 
um gott og ilt - ti funnu tey 
ikki utav, fyrr enn slangan 
segði teimum tað. Ilann 
segði bert, at tað fór at 
verða deyði teirra. So i 
stuttum vóru Ádam og Eva 
kringsett av lygnarum. 
Gud goymdi ein part av 
sannleikanum fyri teim 
um, og slangan segði. at 
Gud var ein lygnan (og tað 
var Hann jú á ein hatt , 
men leyg um, at tev ilcki 
fóru at doyggja. Hvørjum 
skuldu tey trugva? Og hvi 
var tað yvirhøvur neyðugt 
hjá teimum at trugva? 
Hvi kundu tey ikki vita ’ 
Og hvi kunnu vit ikki vita 
í dag '

2) Adam og Eva voru

nakað smabarn nakrantið 
kann vera. So býtt, at tey 
fúllvitandi forbannaðu seg 
sjalvi og øll menniskju til at 
gerast sjuk, handikappað, 
doyggjandi, ólukkulig og 
einsamøll, bert fvri at vita, 
hvussu ein frukt smakkaði.

Bæði í hesum føri og í tí 
fyrra er tað otruliga langt 
uti av Gudi at lata træið 
upp í hendur teirra. Hami 
fer við teimum sum við 
bømum (við at hótta tey 
heldur enn at greiða teim- 
um fra øilum sannleika- 
num í tolni; við at goyma 
sannleikan fra teimum 
•fyri teirra egna læsta-, ti 
at tey ikki skilja hiuin kort- 
ini, eila tí at tev ikki eru til 
reiðar til at hoyra hann), 
men heldur tev til svars. 
sum voru tev vaksin. bceði 
við at lata allan heimin 
bera revsingina fyri teirra 
býttleika. og við at døma 
tey og øll menmskju til 
æviga eld helvitis.

■>Hvi skuldi Gud endiliga 
seta træ kunnleikans um 
gott og ilt i Eden! Hvi gav 
hann okkum hettu valiðfTi 
at Gud elskar ukkum og 
vildi tígeva okkum eina fri 
heit til at elska hann, ikki 
at tiva sum trælir fyri 
hann; men sum børn, ikkt 
liva sum robottar; men at 
liva í  fríheit”, leggur tu so 
aftrat fyri at greióa gjøllari 
frá -  Var hetta træið so 
skaðiligt, sum Biblian 
greiðir frá, so er tað nógv 
verri emi nøkur atom- 
bumba. Allur deyði, øll 
sjuka, øll nevð og pina í 
verdini standast av hes- 
um eina træi. Einki sjúk- 
ligt bakteriologiskt \ apn 
kann nakrantið nærkast 
hesum óndskapi At ein 
pápi gevur smabørnum 
sinum eitt tílíkt vapn isurn 
bert hevur ein storun, reyð- 
an knapp) at spæla við, 
saman við teirra ranglum 
og suttum, av tí at hann 
elskar tey og vil, at tey 
skulu liva í frælsi og ikki 
sum trælir, er tað mest vit- 
leysa, eg nakrantíð havt 
hoyrt Trysta bømini á 
knappin, antin tí at tey eru 
skitbvtt, eUa ti at tey ikki 
hava fingið at vita, hvat tað 
veruliga er, tey hava fingið 
at spæla við, so hevur pap- 
in alla ábyrgdina, ti at 
hann er vaksin, og tey eru 
tiørn, og hann gav teimum 
tað frá fyrstani av. Liðugt!

Eisini kann tað diskuter- 
ast, um ein kann kalla tað 
lívið, vit hava nú, fyri 
frælsi. Vit kunnu gera tað.

en eg enn ikki ikki byrjað- 
ur at spyrja. hvi Hann yvir- 
høvur vnskir at govma 
kunnskap um gott og ilt frá 
okkum. Eg kann ildnn 
hava alít á nøkrum, sum 
roynir at gera tilikt.

Biblian er full av tilikum 
vitloysi. Kann Gud
skapa ein stein, suin llann 
íkki kiarar at lyfta?-, Ijoðar 
ein skemtisøga, men hon 
hevur sannleika i sær. Hon 
visir, at hugtakið almattur 
er hka ómøguligt, sum tað 
er innan matematikk.

- Jesus var eitt t vpiskt 
mannfolk hann segði. at 
hann fór at koma attur 
beinanvegin, og so <a>r man 
hann ongantíð aflur , 
Ijoðar ein onnur skemti- 
søga, sum eisini visir okk 
um. hvussu óalítandi bibli- 
an er. Nogv viija so vera við. 
at siðani Gud er tíðar- 
leysur, so hevur Hann ikki 
íkki rættiliga brotið orð 
sítt. Men er Hann tað, so 
átti hann kanska íkki al 
sagt tihkt t.d. 1 I’.i't 1:7; 
Matt 16:28). ta ið tað onga 
meining hevur og Ix-rt ger 
okkum tiðarbundnu menn 
iskju ørkymlað. Sera 
opedagogiskt

Hugsanin um. at vit 
menniskju kunnu domast 
rættvist eflir hesum lívi 
num, er eisim skilaleys, av 
tí at hetta lívið er bundið av 
tilvild Tað er bert nevðugt 
at taka eitt dømi um hetta 
-  Bøm, ið doyggja, aðrenn 
tev eru tilvitandi: Eru u>y 
frelst ella ikki ’ Eru tey 
taðikki. soerGud sjálvsagt 
óndur. Eru tey automatiskt 
frelst i um tað er tað, Hann 
meinar, m.a. i Matt 19:14; 
Mar. 10:14), so ertaðe

vdu øll
ynskt sær at verið 
deyðfødd, so at tey voru vis 
i at sieppa undan helviti, og 
so atti man at gjørt eina 
log, ið segði, at allir nv- 
føóingar attu at verió 
đnpnir. beinanvegin at 
onkur gjørdi tað mistak at 
fáa eitt barn

Enn eina ferð: Tu hevur 
ikki skrivað Bíbliuna, Jón, 
men heldur fingið hana 
stappaða niður i teg fra 
bamsbeini. Tu hevur ti 
einki at skammast yvir. 
viðgongur tu. at hon er fa- 
vitska, og eg haldi meg 
hava prógvað tyðiliga. at so

Men so sigur tu. at tu 
hevur havt eina sokallaða 
•persónliga uppliving«, 
sum tu ikki greiðir so gjølla 
frá, annað enn at siga, at tu 
varð »sannførdur av Gudi 
Eg havi hoyrt um folk, sum 
hava følt Gud«, og eg vildi 
gjama hovrt meira um 
hetta, og so kanst tu eisini 
sleppa at greiða fra, hvi øll 
menniskju ikki faa eina ti 
líka opinbering.

John Johannesen

P.S. í fýrstu viðmerking 
minari gjørdu ávís blaðfolk 
tað mistak, at tev løgdu 
bústað og telefonnummar 
aftrat undirskrift mínari, 
og síðani havi eg fingið per- 
sonligar aheitanir frá fólki. 
Eg havi ikki ahugað fvri at 
føra hetta kjakið nakra 
aðrastaðni enn í bløðunum, 
heilt einfalt ti at eg havi 
roynt tað og ikki fingið 
nakað serligt burturúr, 
men eisini tí, at hetta ikki 
bert handlar um meg. Vón- 
andi kann ein heil kristin 
tjóð svara betur, enn ein- 
stakhngar hava kunnað, ta 
tíðina eg kannaði tað á 
tann hátt.
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