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Aldarinnar føroyingur - Túsundára føroyingur
Vit eru á \'eg inn i eina nýggja øld og eitt
nýtt túsund ára skeið. Líta vit aftur um bak,
hava nøkur nøvn fest seg í minni og søgu
okkara. Hetta er hent innan nógvar yrkisgreinir, men kanska stendur onkur fram sum
tann, ió vit best minnast og kunnu siga hevur
havt størsta týdningin.
Okkara samfelag er nakað meira enn 1000
ára gamalt, og mangar eru hetjumar vit hava
hovrt um í skúlatímunum. Tað er líkasum ein
søga fyri seg, og tí hava vit avgjørt, at lesarin

kann velja ein túsund ára føroying - hetta
útilokar tó ikki nakran persón úr hesi øldini.
Tað eru hóast alt føroyingar í hesi øld, sum
standa klárast í minni okkara. Samfelagið
kollveltist um aldaskiftið, og bóndasamfelagið fór í søguna. Vit settu vón okkara til sjógvin
og hava bygt eitt samfelag upp, sum er á jøvnum føti við grannalondini. Men nøkur andlit
hava skarað framúr innan fyri politikk,
vinnulív, list og ítrótt. T í hava vit valt at geva
lesaranum myndugleika at velja aldarinnar

A ld arin n a r førovingur
Nógv (>r hesi seinastu 100 árini, sum hevur ment okkara samfelag til
tað, tað er í dag. Vit voru fyri hundrað ám m síðan júst farin frá bóndasamfelagnum. Fiskurin gjørdist tydningarmiklasta vøra okkara, og
hugtakið ull er Føroya gull fór í søguna. Eftir at føroyska samfelagið
hevði staðið i stað í mong ár, kom aflur dik á framburðin her á landi.
Hvør føroyingur hevur eftir tínum tykki verið tann týdningarmiklasti fyri land okkara hesa øld og lagt so stór virði eftir seg fyri tað føroyska samfelagið, at hann/hon er verdugur at geva heiðurin »Aldarinnar førovingur ■?

Æ tla n im ir at stovn a e itt alm ent fo r o y s k t o lju fe la g eru ik k i s le p tar h e ilt

Alm ent oljufelag
kanska seinni
framat. Samstundis sum
taiTgiørdist greitt. at Statoil kanska um nøkur ár
verður til Privatoil, hava
førovsku myndugleikarnir
tikið avgerð um, at einki
alment føroyskt oljufelag
verður stovað her og nú.

í vikuni gjørdist
greitt, at einki alment
førovskt oljufelag
verdur stovnað á
hesum sinni. Eyðun
Elttør, landsstýrismaður við oljumálum
sigur tó, at ætlaninar
ikki eru sleptar heilt

K a n s k a seinni

L e if L a a d a l _______________

Fvrst skuldu førovingar
hava eitt. Síðani bleiv tað
skibbað. Men kanska tað
kemur seinni. Talan er um
eitt alment førovskt oljufelag. Nú oljan stendur í
durunum, eru nógvir stórog smálutir, sum lítla førovska samfelagið skal taka
støóu til. Eitt av teimum er
spurningurin um eitt alment førovskt oljufelag.
I fvrireikingunum til eina komandi føroyska oljuvinnu verður skeitt - við
hvørt við báðum eygum - til
Noregs. Og norðmenn hava
sítt risastóra almenna oljufelag. Nú er so hent tað, at
norska Statoil hevur ætlanir at loysa almennu
bondini um oljufelagskist-

E yðun E lttør, lan dsstýrisrnaður v id olju m álu ni
sigur. at æ tla n in a r ik k i
e ru s le p ta r h e ilt
una. Alm enna felagið vil
lata attnenningin sleppa

Eyðun Elttør vii ikki siga
so nógv um orsøkim ar til,
at einki alment oljufelag
veróur stovnað í hesum
umfarinum, men hann útihýsir ikki møguleikanum,
at eitt tílíkt felag verður
stovnaó seinni, tá ið greiða
er fingin á. um olja er í føroysku undirgrundini, sum
loysir seg at útvinna.
- Tað kann vísa seg, at
tað als ikki verður neyðugt
við einuin almennum føroyskum oljufelag. men tað
stendur
ongastaóni.
at
høvdið er kvett av hesum
ætlanum »forever<>, sigur
Eyðun Elttør, sum roknar
við, at eitt alment føroyskt
oljufelag ella einki av slagnum, verður eitt av teimum
evnum, sum løgtingslimir
fara at umrøða, tá ið o\jutreytim ar verða lagdar fyri
tingið í næstu viku.

A Jd arinn ar p o litik a ri
Vem ligt politiskt várksemi kom í Føroyum,
eftir at Sambandsflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin vórðu stovnaðir í 1906. Fleiri politísk nøvn hava sett seg føst í minni okkara
hesa tíð. Tú skalt velja ein >AIdarinnar politikara«, sum tú heldur ósjálvsøkið hevur tænt
landi og fólki best.

politikara, rithøvund/skald, listarfólk, skipara, vinnulívsfólk og ítróttarfólk. Men kanska
heldur onkur lesari, at onkur av hesum, ella
onkur heilt annar, eigur at fáa heiðurin aídarinnar føroyingur, tí er møguligt eisini at atkvøða fyri hesum.
Tú skalt helst fylla allar rútam ar út við navni
á tí persóni, tú heldur hava uppiborið heiðurin. Men manglar tær navn til onkran rútin,
nýtist tær ikki at fylla hann út.

T úsu ndára føroyin gur
Tað var fyri umleið túsund ámm síðan, at Føroyar vórðu kristnaðar,
og føroyingar fóru inn i eitt nýtt túsundáraskeið, sum nú skjótt er
runnið. Nogv er hent hesi túsund árini, vit hava verið undir norskari
og danskari krúnu, vit hava havt hungursneyð, sjórænarar, tjóðskaparrørslu og mangar politiskar brotasjógvar.
Hvør føroyingur hevur eftir tínum tykki verið tann týđningarmiklasti fyri land okkara og lagt so nógv' virði eftir seg, at hon/hann er
verdugur heiðurin »Túsundára føroyingurin«?

A ld arin n a r rithøvundi/skald
Rithøvundar og skald em við tí skrivaða
orðinum við at leggja lunnar undir føroyska
mentan og framburð. Tú skalt velja ein »Aldarinnar rithøwmd«, sum tú heldur best hevur
lýst høvuðseyðkennini í einum samfelag í
broyting, mentunarliga, sosialt og fólksliga.

A ld a r in n a r listarfólk / tón listarfó lk
Tað at vera listarfólk/tónlistarfólk er ikki so
gamalt í føroyskum høpi, men kortini hevur
føroyska listin nátt eitt høgt støði og hevur
stóran týdning fyri føroyska mentan. Tú skalt
velja eitt »Aldarinnar listarfólk/tónlistarfólk , sum tú heldur best hevur lýst høvuðseyðkennini í einum samfelag í broyting,
mentunarliga, sosialt og fólksliga.
Navn:

A ld a r in n a r v in n u lív sfó lk
Uttan vinnulívsfólk, sum hava sett virksemi á sjógvi og landi í gongd, var føroyska
samfelagið íkki komið langt. Tey hava lagt
lunnar undir handli, handverki, ídnaði, framleiðslu á sjógvi og landi. V it vilja hava teg at
velja eitt >Aldarinnar vinnulívsfólk«, sum eftjr tinum tykki hevur havt størsta týdningin
fyri framburð her á landi seinastu 100 árini.

A ld arin n a r skipari
Fiskivinnan hevur verið tann berandi parturin og orsøkin til allan framburð í landinum
hesa øídina. Mangar søgur eru um skiparar,
sum hava verið framburðshugaðir og hava
havt dirvi at roynt nýggjar ótroyttar leiðir,
nýggja útgerð og reiðskap. Fleiri teirra hava
eisini fingið heitið sannar fiskiklógvir. Tað er
ein skipara við hesum eginleikum, sum tú
skalt velja til »Aldarinnar skipara«.

A ldarinnur itrottarfólk
ítróttur hevur altíð á einhvønn hátt verið
íðkaður í Føroyum. A t lyfta høv var m.a.
nakað, teir gomlu gjørdu, og í dag spæla vit
bólt, íðka fimleik, royna vøddar o.a. Vit vilja
hava teg at hugsa um allar ítróttargreinir og
so meta um, hvør samanlagt hevur verið tað
fremsta ítróttarfólkið av øllum og hevur uppiborið heiðurin »Aldarinnar ítróttarfólk .

Sendið okkum seðilin til: Dimmalætting, postboks 3019, FO-110 Tórshavn, ella við e-mail: 2000@dimma.fo
Atkvøðan skal vera okkum í hendi í seinasta lagi 13. desember.

N ý g g ja tøknin g e v u r b ílig a ri telefon sam røður
Um eini fimm til
tíggju ár fara
telefonsamrøður, sum
vit kenna tær í dag, at
verða søga. Nýggja
slagið av samrøðum
verður harafturat
nógvar ferðir bíligari
L e if LA a d a l __
Tað finnast í dag tríggir
høvuðsmátar at samskilla
millum lond, skip ella flogfør. Tann vanligasti er við
kaðali, men fylgisveinasamskiflið verður eisíni
nógv brúkt - serliga har
tann, ið hevur brúk fyri at
samskifta, er langt av landj
skotin. Nýggjasti samskifl
ismøguleikin eitur II* Internet Protokollin, og, sum
tað liggur í orðinum, so er
talan um samskifti yvir
Internetið.
Jógvan Thomsen, leiðari
á
Fjarskiftiseftirlitinum,
sigur, at serfrøðingar á øk

inum meta, at megin-parturin av telefonsamskiftinum um eini fimm til tíggju
ár fer um Internetið.

V æ l b ílig a r i
Tað er sera kostnaðarmikið
at fara undir at leggja kaðalar millum lond ella
heimspartar. Tann, sum vit
brúka í Føroyum. er partur
av eini ætlan. sum ikki
færri enn fimm iond eru
felags um. Skulu telefonsamrøðumar í framtíðini
gerast bíligari, so er neyðugt hjá leimum, sum ætla
sær at bjóða út samrøður,
at finna satr eiri tekniskan
máta, sum ikki er so kostnaðarmikil. Og her er tað,
at Internetið kemur inn í
myndina.
Orsøkin til, at Intem etið
er so spennandi i hesum
sambandi, og kanska serliga fyri pengapungin, er
tann, at grundreglan við
Internetinum er, at øll skulu sleppa framat. Har eru

Um fim m ti) tíg gju á r
fe r m eg in p a rtu rin av
teim u m v a n lig u
telefon sam røóu n u m at
fe rð a s t y v ir In te rn e tið.
H e tta fe r at hava v ið
sær, at p rís ir n ir fa ra
n ið u r í botn. H e r sæst
te le s tjó ra n í F øroyu m
tosa í fa r te le fo n
ikki nakrar reglugerðir, ið
geva almennum ella risastórum fyritøkum nakran
beinleiðis fyrimun. Á hendan hátt verður tað nógvar
ferðir lættari hjá eini fyritøku at bjóða fólki tele- ella
^nnað samskifli.
Tá ið so fleiri verða um
útboðið, so fara prísimir
sambært grein 1 í FHS
skúlabókini at minkað í
samsvari við útboð og
eftirspurning.

Ik k i enn
Utlxið og eftirspumingur
er ein av orsøkunum til, at

fjarskiflið yvir Intem et fer
at gerast bfligari enn »vanligar«
telefonsamrøður,
men IP-tøknin arbeiðir
harafturat
øðrvísi
enn
vanligar samrøður. Talan
er um pakkar av data - tað
kann vera tala - sum verða
sendir yvir netið. Vanligar
telefonsamrøður
verða
gjørdar við tí, sum verður
rópt »økiskobling« - tað er
tá ið tú koblar eitt punkt
saman við einum øðrum,
men við IP-tøknini ber til
at senda nógv í senn, uttan
at brúka eina rás til hvøija
samrøðu.
I løtuni er góðskan á telefonsamskiftinum á Netinum ikki nóg góð, men Jógvan Thomsen metir, at
nýgKÍa tøknin verður tøk
um ikki so nógv ár. Menningin gongur við risafetum,
og tað er ikki óhugsandi, at
næmm allar telefonsamrøður verða avgreiddar um
Internetið við IP-tøkni um
fimm til tíggju ár.

