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Ikkí øll hava áhuga  
í føroysku oljuni
Nú dagurin nærkast, 
tá treytimir í 
sambandi vid eina 
førovska oljuvinnu 
skulu viðgerast í 
tinginum, sita stóm 
oljufeløgini á nálum 
og bíða, men okkurt 
hevur longu gjørt 
greitt, at tað ikki vil 
vera við

Leif Laadal__________

- l'mstøóumar at fara 
undir eina oljuvinnu við

Føroyar eru ekstremar. 
Oljan liggur sera djúpt, og 
tad krevst framkomin tek- 
nisk útgerð at útvinna han. 
Utgerð, sum er væl øðrísi 
enn tann, ið verður brúkt í 
Norðsjónum. sigur tíðinda- 
stjórin hjá Shell í Dan- 
mark, Margrethe Skov

Hetta sigur hon við 
danska blaðið Børsen. sum 
hevur spurt donsk oljufeløg 
og útlensk feløg, sum hava 
umboð í Danmark, um 
áhugan hjá teimum í før- 
oysku oljuni.

Shell hevur alla tíðina 
sagt. at tað ikki er áhuga í 
eini føroyskari oljuvinnu.

Ein av grundgevingunum 
er tøknuligu avbjóðingar- 
nar, men Margrethe Skov 
sigur, at høvuðsorsøkin til, 
at Shell ikki ætlar sær upp 
í føroysku oljuvinnuna er, 
at feíagið í løtuni verður 
novtt at viga hvørt oyra, so 
at skilja, at tað verður 
noytt til at hugsa gjølla um, 
hvar ið peningur verður 
settur í.

Mærsk, sum áður hevur 
víst føroysku oljuni áhuga, 
sigur við Børsen, at felagið 
ikki vil siga nakað um 
ætlanir sínar, fyrr enn 
føroyski oljutrevtimar em 
samtyktar.

Við Birting 
inn í framtíðina
Á permumyndini 
leggja Føroyar til 
brots »Fram móti 
nýggjari øld,« sum 
listakonan Elin P. 
Andreasen tekur til. 
Við forkunnugum 
fømingi stevnir eisini 
Birting inn í 
spennandi framtíðina

Eingin nngur posamatur, 
men fvndarríkar krásir fyrí 
allar lesarar. Greinin hjá 
Axel Tórgarð um »Orðini og 
ORÐIÐ- er ein vísilig præ- 
dika -  til aliar tíðir. Eisini 
tað, hann skrivar um 
• Paradisið' og týðingina av 
hesum bíbliusangi Grundt- 
vigs. Eingin stendur Axeli 
kurl sum týðari av bíb- 
ilskum visum.

í “Siósømiligum kmtii« 
tekur Sverri Egholm upp 
gamla spumiiigin um, 
hvussu fyrstu foreldur okk- 
ara í Paradísi vóm krops- 
liga útgjørd. Heini Olsen 
sigur frá eysturlendskum 
siðum og søgum. m.a. um 
•Náiareygað*. sum tað er 
líka so ringt hja kameli at 
sleppa ígjøgnum sum hjá 
ríkum manni at koma í 
himmiríkj Og Jeffrei Hen- 
riksen greiðir frá »Gyllini- 
ámm<• -  og endumýtslu!

Steinbjøm B. Jacobsen er 
ein teirra, sum sigldi og 
róði norður fyri Bjørg við 
seksæringi til 100 ára dag 
háskúlans -  og tekur les- 
aran við í »Ferðini til Føg- 
ru líðar. Haðani sæst til 
Leirvíkar, har Uppsala 
Pætur sat, tá ið hann ikki 
streyk um landið, sum 
skilst í søgnini og tekn- 
ingim hjá Williami Heine- 
sen. Freydis Poulsen skrív- 
ar um eftirkomarar Upp- 
sala Pæturs. Hon kann 
eisini at rekja forfedramar 
aftur til Guttorm í Múla!

Øðrvísi »merkismaður« 
var Henry Ette, sum bú- 
leikaðist í Vestmanna fyri 
mansaldri síðan. Her fekst 
hann við fiskaútilutning og 
at skriva hvassorðaðar 
bøkur, tiltikin er De tør- 
lagte Færøtír og Spiritus- 
smughandelen« (1930). Ein 
leikkona í Califomia arvaði 
leikritini, sum Ette skriv- 
aði. Søgan um henda stór # 
orðaða pólfara og samfel- 
agsrevsara er aflur eitt 
íkast hjá Sverra Egholm.

Knút Olsen hevur gjørt 
nýtt lag til »Heysið mesan 
og stórsegl« eftir Hans A. 
Djurhuus.

•Gentan í miðjuni« eftir 
Birgith Jacobsen er um ein 
forelskaðan drong og eina 
dularfulla fotomynd. »La- 
tema Magica« eflir William

Heinesen er ein glað 
minnismynd, ein »roynd at 
siga hvussu vorðin lukkan
er«.

William, sum hevði fylt 
100 ár í 2000, eigur fram- 
vegis myndir í Birting. Um- 
framt tey longu nevndu eru 
myndir eflir Hjalmar D. 
Apol, Gyðju H. Didriksen, 
Zacharias Heinesen, Bárð 
Jákupsson, Kristoffur Kri- 
stoffersen, Ingálv av Reyni 
o.o.

Henda ellivta útgávan av 
Birting, sum Niels Natte- 
stad og Sverri Egholm 
hava lagt til rættis, er 62 
síður við fleiri myndum, 
eisini í litum. Mentunnar- 
gmnnurin hevur stuðlað.

Birting fæst í bókahand- 
lum og frá bókaseljamm 
um alt landið.

Stórt 2000 ára 
jólahald í Betlehem
Við í jólatiltakinum, 
har umboð fyri fimm 
heimspartar taka lut, 
verður Erla Simon- 
sen. í Betlehem verð- 
ur serliga hátíðarlig 
jólamessa hildin, og 
skipað fyri langari 
skrúðgonga

Beate L. Samuelsen

Á jólum í ár verður stórt 
2000 ára hald hildið í 
Betlehem, har Jesus var 
føddur, og í Nasareth, og 
verður serliga gjørt nógv 
burturúr jólaflan og jóla- 
degi, 24. og 25. desember.

Á økinum millum mark- 
ina, har seyðamenninir vó- 
m staddir fyri tvey túsund 
árum síðani, tá ein eingil 
boðaði teimum frá, at frels- 
arin var føddur, og staðið, 
har fjosið var, skal serlig 
tøkniiitgerð setast upp

Umlioð úr fimm heims-

pørtum verða stødd á hes- 
um leiðum, hvør teirra 
berandi vakrar gávur o.a. 1

langari skrúðgongu verður 
aftaná serliga hátíðarligu 
midnáttarmessu gingið frá 
markini og til staðið, har 
Maria føddi son sín.

Annars eru øll lond í 
heiminum txoðin at koma 
saman á jólum til hesa 
»Nátt við friði«

Ein stór framsýning skul 
setast upp^ Hon verður 
standandi, til eisini orto- 
doksu og armensku jólini 
em farin aftur um bak 
ávikavíst dagarnar 6. og 7. 
og 18. og 19. januar ár 
2000.

Ein teirra, sum fyri lang- 
ari tíð boðaði frá luttøku 
síni at halda jól í Betlehem 
í ár, er Erla Simonsen, sum 
býr á Signabø.

Hon hevur leingi fylgt við 
tí, sum fara skal fram í 
Betlehem og Nasareth á 
jólum í sambandi við 2000 
ára haldið, og verður hon 
hjástødd, tá bæði jóla- 
messan verður hildin, og 
skruðgongan fer fram.

Aldarinnar føroyingur - Túsundára føroyingur
Vit em  á veg inn í 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 yrkis- 
greinir, men kanska stendur onkur fram sum 
tann, ið vit best minnast og kunnu siga hevur 
havt størsta týdningin.

Okkara samfelag er nakað meira enn 1000 
ára gamalt, og mangar em hetjumar vit hava 
hoyrt um í skúlatímunum. Tað er líkasum ein 
søga fýri seg, og tí hava vit avgjørt, at lesarin

kann velja ein túsund ára føroying -  hetta 
útilokar tó ikki nakran persón úr hesi øldini.

Tað em hóast alt føroyingar í hesi øld, sum 
standa klárast í minni okkara. Samfelagið 
kollveltist um aldaskiftið, og bóndasamfelag- 
ið fór í søguna. Vit settu vón okkara til sjógvin 
og hava bygt eitt samfelag upp, sum er á jøvn- 
um føti við grannalondini. Men nøkur andlit 
hava skarað framúr innan fyri politikk, 
vinnulív, list og ítrótt. Tí hava vit valt at geva 
lesaranum myndugleika at velja aldarinnar

politikara, rithøvund/skald, listarfólk, skip- 
ara, vinnulívsfólk og ítróttarfólk. Men kanska 
heldur onkur lesari, at onkur av hesum, ella 
onkur heilt annar, eigur at fáa heiðurin aldar- 
innar føroyingur, tí er møguligt eisini at at- 
kvøða fyri hesum.

Tú skalt helst fylla allar rútamar út við navni 
á tí persóni, tú heldur hava uppiborið heiður- 
in. Men manglar tær navn til onkran rútin, 
nýtist tær ikki at fylla hann út.

AJđarinnar føroyingur
Nógv er hesi seinastu 100 árini, sum hevur ment okkara samfelag til 

tað, tað er í dag. Vit vóm fyri hundrað ámm siðan júst farin frá bónda- 
samfelagnum. Fiskurin gjørdist týdningarmiklasta vøra okkara, og 
hugtakið »ull er Føroya gull« fór í søguna. Eftir at føroyska samfelagið 
hevði staðið í stað í mong ár, kom aftur dik á framburðin her á landi.

Hvør føroyingur hevur eflir tínum tykki verið tann týdningarmikl- 
asti fyri land okkara hesa øld og lagt so stór virði eflir seg fyri tað før- 
oyska samfelagið, at hann/hon er verdugur at geva heiðurin »Aldar- 
innar føroyingur«?

Túsundára føroyingur
Tað var fyri umleið túsund ámm síðan, at Føroyar vórðu kristnaðar, 

og føroyingar fóm inn í eitt nýtt túsundáraskeið, sum nú skjótt er 
mnnið. Nógv er hent hesi túsund árini, vit hava verið undir norskari 
og danskari krúnu, vit hava havt hungursneyð, sjórænarar, tjóðskap- 
arrørslu og mangar politiskar brotasjógvar.

Hvør føroyingur hevur eftir tínum tykki verið tann týdningarmikl- 
asti fyri land okkara og lagt so nógv virði eflir seg, at hon/hann er 
verdugur heiðurin »Túsundára føroyingurin«?

Aldarinnar politikari
Veruligt politiskt virksemi kom í Føroyum, 

eflir at Sambandsflokkurin og Sjálvstýris- 
ílokkurin vórðu stovnaðir í 1906. Fleiri polit 
isk nøvn hava sett seg føst í minni okkara 
hesa tíð. Tú skalt velja ein -Aldarinnar polit- 
ikara«, sum tú heldur ósjálvsøkið hevur tænt 
landi og fólki best.

A ldarinnar rithøvundi/skald
Rithøvundar og skald em við tí skrivaða 

orðinum við at leggja lunnar undir føroyska 
mentan og framburð. Tú skalt velja ein »Ald- 
arinnar rithøvund-, sum tú heldur best hevur 
lýst høvuðseyðkennini í einum samfelag í 
broyting, mentunarliga, sosialt og fólksliga.

A ldarinnar listurfolk/tónlisiurfolk
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 -ÁJdarinnar listarfólk/tónlistar- 
fólk«, sum tú heldur best hevur lýst høvuðs- 
eyðkennini í einum samfelag í broyting, 
mentunarliga, sosialt og fólksliga.

AUiannnar vinnuli vsfolk
Uttan vinnulívsfólk, sum hava sett virk- 

semi á sjógvi og landi í gongd, var føroyska 
samfelagið íkki komið langt. Tey hava lagt 
lunnar undir handli, handverki, ídnaði, fram- 
leiðslu á sjógvi og landi. Vit vilja hava teg at 
velja eitt -Aldarinnar vinnulívsfólk-, sum eft- 
ir tínum tykki hevur havt størsta týdningin 
fyri framburð her á landi seinastu 100 árini.

Aidarinnar skipan
Fiskivinnan hevur veriðTiinn berandi part- 

urin og orsøkin til allan framburð í landinum 
hesa øldina. Mangar søgur em um skiparar, 
sum hava verið framburðshugaðir og hava 
havt dirvi at roynt nýggjar ótroyttar leiðir, 
nyggja útgerð og reiðskap. Fleiri teirra hava 
eisini flngið heitið sannar fiskiklógvir. Tað er 
ein skipara við hesum eginleikum, sum tú 
skalt velja til »Aldarinnar skipara-.

Aldarinnar ítróttarfólk
ftróttur hevur altíð á einhvønn hátt verið 

íðkaður í Føroyum. At lyfla høv var m.a. 
nakað, teir gomlu gjørdu, og í dag spæla vit 
bólt, íðka fnnleik, royna vøddar o.a. Vit vitøa 
hava teg at hugsa um allar ítróttargreinir og 
so meta um, hvør samaniagt hevur verið tað 
fremsta ítróttarfólkið av øllum og hevur uppi- 
borið heiðurin »Aldarinnar ítróttarfólk-.
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Caragata 
undir luppin
Mánakvøldið verður 
almennur pallborðs- 
fundur í Útvarpshøllini 
um vinnu- og 
búskaparpolitikkin

Havnar Framburðsfelag bjóð- 
ar mánakvøldið kl. 20 til al- 
mennan pallborðsfúnd í Út- 
varpshøllini

Evnið verður vinnu- og bú- 
skaparjxilitikkur við atliti til 
Caragata-álitið, sum fyrst í 
novemlx-r varð lagt fram al- 
ment. Framburðsfelagið, sum 
er valfelag Fólkafloksins í 
Suðurstreymi, metir hetta 
álit sum tíið mest týðandi 
skjal í nýggjari tíð.

Við palíhorðið fara at sita 
Finnbogi Arge, landstýris- 
maður við vinnumálum, sum 
eisini tok stig til at fáa Cara- 
gata-frágreiðingina, Jóannes 
Jacobsen, búskaparfrøðingur 
og skrivari hjá Búskapar- 
ráðnum, Jan Mortensen, stjó- 
ri í Vinnuhúsinum og Jon- 
hard Eliasen, búskaparfrøð- 
ingur í Landxbankanum.

*

Vinir Israels fáa vitjan

Christian C, Svendsen, blaðstjóri

Dagamar 21. til 23. 
januar fer Christian 
C. Svendsen at hava 
tríggjar fundir 
í Føroyum

Bkate L, Samuelsen

Fyrsta mánaðin í januar 
komandi ár fáa Vinir 
ísraels í Føroyum vitjan 
av Christian C. Svend- 
sen, sum fer at hava 
tríggjar fundir, meðan 
hann er her dagarnar 21. 
til 23. januar.

Christian C. Svendsen 
hevur síðani 1974 verið 
blaðstjóri á -Kirkeklok- 
ken« (nú »Godt Bud- 
skab«), og legði hann 
beinanvegin til merkis, at 
nógvir haldarar vóru í 
Føroyum.

Kona hansara eitur In- 
ge Regitze, og kemur hon 
við til Føroyar sum sam- 
starvari.

í 1974 høvdu tey ikki

nakað samband við ísraei 
og jødamar, men ikki 
gekk lang tíð, til tey komu 
í samband við nógvar 
teirra og, vóru tey mong,

sum hjálptu teimum. Tí 
var felagið Dansk .Jødisk 
Venskab stovnað, har 
Chr. C. Svendsen gjørdist 
formaður.

Tvey ár seinni skipaðu 
tey fyri fyrstu summar- 
leguni fyri jødisk flótta- 
fólk, ið komu til Keyp- 
mannahavnar, og sama 
ár fóru tey fyri fyrstu ferð 
til ísraels Hesar báðar 
hendingar settu ferð á 
nógv annað, og brátt 
kendu tey eina rúgvu av 
jødum bæði í ísrael og í 
I tawtark.

Á fundunum, sum Chr. 
C. Svendsen fer at halda í 
Føroyum, fer hann at tosa 
um 1. Israel og det pro- 
fetiske ord, 2. Hvorfor er 
Jerusalem aktuelt stof i 
alverdens medier, 3. Frel- 
sen kommer fra Jødeme 
(Joh. 4.22), sagde Jesus, 
hvad mente han?, 4. Israel 
og de kristne - hvor gár 
vejen? og 5. Erstatnings- 
teologien mm.

Christian C. Svendsen 
stjómar eisini blaðnum 
Israels Vægter, upplýsir 
formaðurin í Vinir Israels 
í Føroyum, Elieser Arge.
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