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Oljuhavn og floghavn
N a k ra r  ræ ttle id in g ar til Heðin M ortensen løg tin g sm a n n
Tá ið ein sum politikari 
ætlar sær at viðgera eitt 
mál, sum hevur áhuga fyri 
tað føroyska samfelagið, s<> 
er tað ikki minst átrokandi, 
at tað, ein skrivar, er álít- 
andi og eftirfarandi.

I tínari grein í Dimmu 
viðger tú floghavnina í 
Vágum. Tú upplýsir, at ein 
umboðsmaður frá einum 
oljufelag hevur sagt, at

floghavnin í Vágum er ikki 
nóg g<>ð. Hvat siga aðrir 
umboðsmenn, Heðin?

Nú er tað so, at vit hava 
eina floghavn í Føroyum, 
og er tað so utgangsstøðið 
innan flogferðslu i Føroy- 
um, um ein so vil tað ella 
ikki.

Nú kann eg ímynda mær, 
hvør ið hesin umboðsmað- 
ur er, men ætlar hann at

gjalda fyri eina floghavn, 
eila hvussu?

Tað skulu mt*iri pengar 
til at gera eina floghavn, 
enn tað ið ein árabátur og 
nakrar violinir kosta, og 
tað er tað itøkiliga, sum 
oljuvinnan higartil hevur 
lagt eftir seg. Vonandi verð- 
ur hetta til meira við einari 
komandi oljuvinnu um átta 
til tíggju ár.

Nú til spumingin, við- 
vikjandi at tað ikki verður 
góðkent, at ein og tann 
sami flogvøllur verður 
nýttur til bíeði oljuvinnu og 
ferðafólkaflutning. Til 
hetta kann eg upplýsa, at 
tað er ikki ra*tt.

Um vit nú hyggja at 
grannum okkara, sum 
hava verið í oljuvinnuni í 
mong Harrans ár, og 
hyggja at. hvussu teir røkja 
tann loftvegis flutningin, so 
siggja vit, at hetta er frá 
flogvhavnum, sum b<æði 
hava ferðafólkaflutning og 
tyrluflutning. Vit kunnu 
nevna Sumburgh, Aber-

deen, Ksbjerg, Stavanger, 
Florø og aðrar við. So at 
hetta skaJ vera ein forðan 
fyri at røkja tyrluflutnmgin 
millum Vagamar og olju- 
økið er ikki satt, og ma onk 
ur hava villleitt U‘g 1 hes- 
um málinum.

Viðvikjandi flutningi við 
tyrlu til eitt oljuøki, so er 
tað stórt sæð bara tnlka- 
flutningur og smærri eyka- 
lutir. sum verða fluttir loft- 
v«>gis So henda mndflugv - 
ingin til Havnar og Suður- 
oy kemur neyvan upp á tal. 
Annar flutningur sum Uen- 
astuveitingar v.m. verður 
fluttur sjóvegis.

Kg kann annars upplýsa, 
at vit her a Vága Floghavn 
so smátt eru byijaðir at 
fyrirtúka okkum til eina 
komandi oljuvinnu, <>g 
verður Uið fyrsta stigið tik 
ið nú komandi ar, tá ein 
radiosendari skal setast 
upp i Akrabergi, soleiðis at 
vit fáa nøktandi radiovið- 
urskifti suðureftir til tað 
komandi oljuøkið.

Annars er tu vonandi so 
mikið at Uer komin sum  
landspolitikan at skipa so 
fyri. at ikki alt samfelagið 
fer av knoranum. nu ið vit 
skulu til at leiUi eftir olju, 
men heldur siggja til, at

Uer iløgur. sum longu <*m 
gjørdar. verða nýttar á 
ra-ttan hatt, tað v<*ri seg
havnnrella floghavn

Til at enda við vil <*g
loyv < rna*r at sitera allar
teir, s<Jin vit hava tosað við
innan oljuvinnuna ba-ði i
Danmark Norra og Ong 
landi, og siga teir allir sum 
ein: -Latið vera við at
hyggja ut, fýrr enn tit við 
vissu vita, hvat oljuvinnan 
fer at geva

Við tøkk fyri upptøkuna

Finnbogi Niclaaen
Sørvági

Brøv til Dimmalætting K ** , 1hWtøi r
Maður og kona, kvenna og kvendi
Hetta em nøkur gmnd- 
leggjandi orð í okkara máli, 
sum føroyingar høvdu við 
sær, tá ið teir fóm heiman 
úr Noregi og settu búgv her 
á landi. Og hvørt av hesum 
orðum var so væl lýst, at 
orð og týdningur svaraðu 
saman. Og soleiðis hevur 
verið til okkara dagar. Men 
nú tykjast fjølmiðlar at 
finna fragd í at petta sund- 
ur tey orð, sum vit áður 
hava verið felags um, til 
frama fyri smáar, alboga- 
spískar áhugabólkar. Og 
vørpini, sum skuldu varð- 
veita og veija móðurmálið, 
sýnast mangan at vera 
málgøgn fyri hesar bólkar 
og koma tí at gera meira 
skaða enn gagn.

Kinaferð í oktober mánað 
komu stórtíðindi úr Keyp- 
mannahavn, av sjálvari 
Kristjanslx»rg, at tá ið 
fólkatingið skuldi setast, 
fór fólkatingsmaður fyri 
Føroyar, sjálvur fólkafloks- 
maðurin, so andbráður nið- 
an trappumar á Kristjans- 
borg klæddur í føroyskum 
tjoðbunað. Undir lið hevði 
hann ta grønlandskti' 
landsstýriskonuna. skrýdd 
i grønlandskum tjóðbúnað. 
Hetta skuldi vera matur 
fyri myndatakarar.

Tíðindamenninir vóm  
tveir ungir føroyingar, 
búgvandi í Keypmanna- 
havn. Hesir hava neyvan 
lagt til merkis, at á føroysk- 
um er ein bóndakona kona 
ein bónda, ein flskimans- 
kona kona ein flskimann, 
ein huldukona kona ein 
huldumann, og tí er ein 
landsstýriskona kona ein 
landsstýrismann. Tað ma tí 
vera ein løgin landsstýris- 
maður, sum fer krúpandi 
inn undir skjúrtið hjá kon- 
uni fyri at kunna tekkjast 
føroyska folkafloksmanni- 
num og øllum myndatakar- 
um. Og so fólkatingsmaður 
aftrat.

Nakrar dagar seinni

komu aftur stórtíðmdi úr 
utlondum, og tíðindini 
skuldu koma frá eini tíð- 
indakvinnu. Tað er einki at 
taka seg aftur í, at hesin 
varparin visti navnið á 
kvinnuni, men at henda 
kvinna var konufólk, hevði 
hann ikki dulan dreym um, 
heldur ikki, um hon altíð 
gekk undir sama navni. Vit 
vita, hvussu vandamikið 
tað arbeiðið er at vera tíð- 
indamaður Og tí mugu tey, 
sum hava hetta til livi- 
breyð, royna at fjala seg og 
sitt kyn við øllum møgulig- 
um og ómøguligum kynstr- 
um, tá ið tey skulu bera 
oynskt tiðindi fyri ikki at 
verða kend og dripin.

Aftur her sæst, hvussu 
neyvt okkara mál er, um 
tað verður nýtt við skili, tí á 
føroyskum merkir ein tíð- 
indamaður bæði mannfolk 
og konufólk ella ba*ði sløg- 
ini, so har er á føroyskum 
eingin mannamunur.

Tá ið føroyingar av álv- 
ara fóru undir Orønland at 
flska, gjørdu danir eina lóg, 
sum segði, at eingin maður 
skuldi fán loyti ht rtfýnstra 
vúð Grønlandsskipi, um 
hann ikki frá lækna hevði 
fingið fullgott progv um, iit 
hann var eitt rættskapað 
mannfólk.

Ein dagin stóð ein skips- 
manning uttanfyri hjá 
læknanum og skuldi inn. 
Tann fyrsti, sum slapp, var 
ein gamal drongur. Læknin 
var kvinnuligur og æt fru 
Mejer, ti maður hennara a*t 
Herr Mejer. Ta hesin gamli 
drongur kom út aftur, vildu 
hinir vita, hvussu gekst. 
"A, du har gode grejer, sag- 
de fru Mejer!« svaraði hann 
hjartans vegin aftur.

Tað verður ein óbótalig 
skomm fyri okkum, um vit 
fara at nevna okkara 
starvsheiti og stjórnarsess- 
ir, eftirsum kynslimimir 
eru á teimum, sum skulu 
átaka sær hesi størv; tí tað

verður neyvan við teimum, 
tey fara at gera sítt dygdar- 
góða arbeiði. Og hvør veit, 
um rætt skai verða rætt, at 
vit tá ikki noyðast at føra 
prógv fyri, eins og grøn- 
landsmenn í forðum, um 
tey eru fúllkomin menn, 
konur ella ba*ói sløgini, ti 
uttan á klæðunum sæst 
einki. Latið okkum av øll- 
um alvi striðast lyri javn- 
rættindi til alt okkara folk. 
men latið tað verða við ein 
munn og á sama máli.

Kinaferð í summar var 
aðalfundur í Føroya La*r- 
arafelag. Har skuldi mill- 
um annað veljast nevnd og 
formanskapur. Luturin fall 
a eitt konufólk til formann. 
Men hon var ikki meir enn 
komin i formanssessin, fyrr 
enn ba*ði hon sum formað- 
ur og formanssessurin 
vórðu eyknevnd forkvinna, 
og tað av sínum egnu. Har- 
miligt er, at konufolk ikki 
kunnu átaka sær nakað 
álitisstar\' uttan at verða 
grýtt undir i eyknevnum 
Tað verður neyvan við 
k.vnslimunutn, hesin for 
maðurkeniurat útinna tað 
dygdararbeiðið fyri sítt fel- 
ag -  teir kunnu vera goðir 
til sítt bruk -  men heldur 
við tí persónsmensku, surn 
hesin formaður hevur flng 
ið í vøggugávu Tað er eisini 
harmiligt, at okkara ungu 
lærarar ikki skulu vanda 
sær meira um tað mál, sum 
skal vera undirvísingartnal 
teirra, enn hetta visir.

Fyri einum goðunt <iri 
síðan var rumbul i Dan- 
mørkini, tí ein kvinnuligur 
fólkatingsmaður ur Javn- 
aðarflokkinum var sligin a 
stert við einari atkvøðu ov 
lítið fyri at gerast forntaður 
í fólkatinginum. Tá varð 
tann kvinnuligi formaóur i
C. I). spurd, hvi hon ikki við 
síni atkvøðu hjálpti sínum 
kynsliga starvsbroðuri til 
formanssessin. Tá svaraði 
hon aflur, at her var ikki

talan um kyn, men um ar- 
lx*iði fyri land og fólk. So- 
leiðis tala øll rætthugsandi 
og vaksin menniskju, mi*ð- 
an tey, sum stríðast um 
kyn, liggja enn og grata fyri 
tonnum.

Fyri nøkrum árum siðan 
fingu vit ein kvmnuligan 
landsstýrismann. Ta ið hon 
hevði sett seg i henda tign- 
arstól, var eitt tað fyrsta, 
hon segði. at nú skuldi hon 
eita landsstýriskona, ti tað 
vóru konumar. sum gjørdu 
alt arbeiði. Og arbeiða, tað 
skuldi hon. Kg havi ongan- 
tíð ivast í, at hon sum 
landsstýrisinaður gjør<h 
eitt dvgdargott arbeiði. 
Men, sum áður sagt, so er a 
føroyskum ein landsstýns- 
kona kona ein landsstvris- 
mann. Har vóru. umframt 
hana, fímm aðrir lands- 
stýrismenn, og harum- 
framt hevði hon ein mann 
heima. Hvussu dvgdargott 
tað arbeiðið var, havi eg 
onga hóming av. Hon slepti 
sær skjótt ur hesum sessi 
og endaói sum løgmaður. 
Og tað var longst sum bt*st 
fvri hana.

ýfeinni varð hon vald til 
(órmann i løgtinginum. 
Aftur lupu (jølmiðlar á 
hana og kallaðu hana fru 
formaður, og fleiri ting- 
menn toku undir, tó ikki 
allir. Teir hava helst sæð 
spottið i hesum tiltalu- 
formi.

Nu vita vit, at á føroysk 
um eitur fru Petersen kona 
harra Petersen, fru Joen- 
sen kona harra Joensen, og 
frú formaður kona for- 
mannin. So aflur har matti 
formaðurin stinga høvdið 
undir skjurtið hja konuni 
og goyma tað væl.

Løgið er, og hariniligt 
tykist at vera, at nogv' av ti 
unga fólkinum gleivbeint 
tekur við øllum ti malsliga 
ruski, sum rekur inn á okk 
uin, meðan tey samstundis 
blaka fyri bakka okkara

Minningarorð

M in n in g a ro rd  um  

P ó l Eyðfrnn Ólason Poulsen
Tað vóru tung boð at 
frætta henda
sunnumorgun tann 31. 
oktober. Beiggi tin Ólavur 
ringdi til mín. Kg hoyrdi á 
málinum, at okkurt var 
hent. Hann segði, at 
•Ágot" hevði fingið ein 
sjógv, og tú, góði Pól Eyð- 
finn, var so meint raktur, 
at tú doyði av hesum løsti.

Tað er so óskiljandi at 
missa ein so góðan mann 
og pápa á so ungum aldri, 
bert 35 ára gamal, frá fyra 
bømum.

Tú hevði nógvar planir 
fyri framman, tú hevði 
bygt tær nýggj hús, og tær 
untist bert at búgva í 
teimum í hálvtannað ár.

Eg minnist, hvussu glað 
tú og Simona vóru, tá ið tit 
vístu okkum runt í húsi- 
num. Tú vart altíð so lætt- 
ur í sinni og í góðum lag. 
Við tínum vakra smfli.

Tú vildi Simonu og bøm- 
unum alt tað besta. Eg 
minnist teg sum lítlan 
smádrong, vit vóru sera 
góð við teg, tú vart tann 
fyrsti av øllum bømunum.

Tú búði hjá ommu og abba 
uti í Víkunum eina tíð, tey 
elskaðu teg fram um alt, 
tað var nakað serligt, tey 
høvdu yvir fyri tær, góði 
Pól Eyðflnn.

Tað er so tungt at festa 
niður á blað, men vit hava 
nógv góð minnir um teg.

Tað verður sera tungt at 
samlast hjá ommu og 
Palla á jólum, og tú ikki ert 
ímillum okkum longur.

Tú vart ungur drongur, 
bert 16 ára gamal, tú 
kundi leggja tín persónliga 
vitnisburð av við trúgv á 
Harran Jesus.

Góði Hjaltur, Eyðstein 
og manningin. Tað hevur 
verið ein ógvuliga tung 
løta at síggja beiggja 
tykkara fara inn í deyðan, 
men tit gjørdu, hvat tit 
kundu, at bjarga honum 
Tit roptu til Gud i neyðini.

Tað er ein stómr ssiknur 
hjá tykkum Simona og 
bornini, Óla, Ágot, systkin- 
um, ommu, Palla, Kós 
ommu og ísak við fámilju, 
at hava mist Pól Eyðflnn, 
sum vit øll vóru so góð við.

Góði lítli ísak, tað besta 
av øllum var, at tú kláraði 
at fara við »Ágot<> eftir 
tann lagnutunn, teir 
høvdu verið út fyri.

Eg vil enda við hesum 
sangi, sum tú, góða Si- 
mona, vildi hava sungnan 
umborð á •Ágot<, tað 
kvøldið teir loystu frá kei 
aftur.

Hjá Jesusi fann eg tann friðin, 
eg leitaði eftir mong ár.
Mier longdist, eg bað, og eg 

spurdi
um vegin, - og feldi mangt tár; 
eg las, og eg las í Guds orði, 
eg las um tað lívsins breyð, 
og ongan tú stoytir burt frá t<i*r, 
ið kemur til tín í neyð.

Eg var vónbrotin, troytt og 
mær longdist 

at finna frið við tín kross 
og tú vístu mær vegin - 

eg trúgvi,
hjá tær eg nú eigi eitt pláss.

Tá sá eg tann krossfesta Jesus, 
hann hekk har og bløddi for meg, 
og tað var, sum ein rødd við 

meg segði:

Alt hetta eg gjøixfi for teg». 
Mítt hjarta tá fyltist við gleði, 
tú syndir mtnar burt tók.
Mítt navn.ja, mítt navn taðer 

skrivað,
ja, skrivað í lívsins bók.

Hjá Jesusi fann eg tann friðin, 
sum halda kann ( lívsins stríð. 
Hjá Jesusi, eina hja honum 
ein mannasál verða kann frí. 
Hjá Jesusi fann eg ta gleði, 
ið heldur á lívsins leið, 
um sorgir og trongdir meg niva, 
í Hansara fótspor eg steig.

Ærað veri minnið um mín 
elskaða Pól Eyðfinn.

Fastir

dygdargóða mál, sum hev- 
ur fylgt okkum øld eftir øld 
sum ein goður fylgisveinur. 
Vit skuldu ongar áneyðir 
havt at herma eflir donsk- 
um folkatingsmonnum. tá 
ið teir tiltaka formann sín 
herr formand, tá ið vit hava 
eitt nógv b»*tri og tignarlig- 
ari tiltaluorð í okkara máli, 
sum hevur verið nýtt at til- 
tala tann við. sum tú hevur 
virðing fyri. Hetta orífið eit- 
ur tygum. Bømini vórðu 
lærd at siga tygum abbi, 
tygum omma, tygum lær- 
ari, tvgum prestur. Og øll- 
um teimum, sum tu møtti á 
leiðini og vildi tala virðiliga 
til, vóru tey lærd at siga 
tygum við. Tygum er okk- 
ara tiltaluorð, og ti eigur 
formaðurin at verða tiltal- 
aður: -Tvgum formaður'-
um vit skulu nýta okkara 
egna mál. Og so er tygum 
eisini kynleyst og skuldi so- 
statt ikki stovtt nakran.

Llm hetta mundið fór ein 
tingmaður spakuliga gang- 
andi niðan a røðarapallin. 
Ta sast ein lítil foyra ganga 
frá munnvikanum upp 
undir eygað á vinstra 
kjálka, og eitt lítið smil 
gjøixii seg til a kjalkanum. 
Meðan hann gekk, breiðk- 
aðist foyran a kjálkanum 
Komin niðan á rø<>arapall- 
in undir liðina a formann- 
inum stóð hann eina løtu 
<>g ivaðist, og foyran breiðk- 
aðist meira og meir. Til 
endans vendi hann sær 
imoti fbrmanninum og 
hugdi, ikki upp i eyguni a 
honum, sum vanligt er, tá 
ið tu skalt tala til onkum, 
men frá bringuni og niður- 
eftir, og segði heldur ullint: 
Frú formaður!- Tá hevði 

hann ilt við at bara sær. Tá 
sást, at hann var ikki sørur 
i føroyskum Gamalt er 
sagt, at eingin er fullspott 
aður, fyrr enn hann spottar 
seg sjálvan.

Fyri nøkrum árum síðan 
hoynhst ein harri standa 
og breggja sa*r av øllum 
teimum próvbrøvum, sum 
hann hevði ognað sa*r Við 
teimum ivaðist hann ikki í, 
at hann hevði sjálvsagdan 
rætt til okkurt av teimum 
fremstu tignarstørv'um í 
okkara fjølmiðlaheimi. Tá 
hann so varð spurdur, um 
hann hevði nakað prógv í 
føroyskum, svaraði hann: 
■A n<*i, á nei, tað nýtist ikki, 
ti føroyskt dugdi hann, tá ið 
hann var fímm ár». Tó 
skuldi tað verið tað fyrsta, 
sum varð kravt av einum, 
sum skuldi stila fyri okk-

ara fjøimiðlastovni, serliga 
a tiðindad<*ildini, at hann 
hevði prógv fyri. at hann 
dugdi føroyskt mal væl og 
virðiliga. Tað hevði ikki 
bara verið honum sjalvum 
og okkum (.xlrum at gagni, 
men eisini teimum ungu og 
oroyndu til vegleiðingar.

Men er hetta hugburður- 
in hjá teimum flestu, at før- 
oyskt skulu vit ikki læra 
okkum. tað kunnu vit gita 
okkum til, so er ikki so 
løgið, at ein rópar í homi. 
og annar í somi, og hvør 
hevur sína meining um, 
hvussu okkara min'iurmaj 
skal handfarast, ti teirra 
meining er einasta mein- 
ing, sum nøkur meining er 
í.

Hvi munnu so mong Qol- 
miðlafólk og onnur, ung 
sum eldri, vera so gramm 
eftir at spjaða heldur enn 
at savna i málinum? Tað 
kann ikki koma av øðrum, 
enn at tey ongantið hava 
viljað lært seg føroyskt mál 
og ti heldur ikki hava kent 
ta frøi, sum eitt so ljóðfag- 
urt mál sum føroyskt kann 
veita teimum

Tað var einaferð eitt 
gløgt høvd. sum segði, at 
konum hava vit almikið av. 
Og tað er so satt, sum tað er 
sagt. Konunavnið er knvtt 
at nógvum nøvnum. Vit 
kunnu nevna nøkur fá, 
sum til dømis arbeiðskona, 
neytakona, krambakona, 
sópingarkona, og til sjeynd 
og siðst bara kona. Nú 
leggja vit til merkis, at all- 
ar hesar konur hava onkr- 
an vvir sær, eru i arbeiði 
l\já onkrum, sum sigur 
teimum, hvat tær skulu 
gera, hvøija fritíð tær 
skulu hava, hvørja løn tær 
skulu fáa, og hvat navn tær 
skuklu ganga undir. inntil 
vit koma til orðið kona. Ta 
eru vit komin á ovastu hill 
við orðinum, tí á føroyskum 
merkir kona ein, sum hev- 
ur givið seg í samljóð við 
ein mann at stovna eitt 
heim saman, at liva saman 
í hjunalag. at halda hús 
saman, eiga Ix>rn saman, at 
ala ein bamaflokk saman. 
Tá hevur hon sama rætt, 
somu skyldur og felags løn. 
Tá er hon runnin saman 
við mannin til eitt hold. Tá 
er javnstøðan fullkomin 
teirra millum.

Soleiðis er eisini við teim- 
um størvum og tignarsess- 
um, sum bædi kvnini eru 
búgvin til og kunnu kapp- 
ast um. Har eru ba*ði kyn- 
ini runnin saman í ein hóp

við sama rætti, somu skyld- 
um, somu løn og sama 
navni. Her hevur felags- 
navnið fra araldstíðum ver- 
ið maður. Nu em vit konun 
upp um tað markið at vera 
arlxnðsfólk undir øðrum til 
sjalvi at stíla fyri ti arbeiði, 
sum tey hava fingið litið 
upp i hen<lur. Tað er tí ein 
vanvirðing av teimum, sum 
hesi størv hava tikið upp á 
seg, og ein vanskepling av 
tí mali. sum er okkara m<xi- 
urmál, tá ið hesi verða <>yk 
nevnd konur, kvinnur ella 
kvendi. Tann, sum situr i 
landsstyrisstolinum eitur 
landsstyrismaður, kvinnu- 
ligur ella mannligur. Ein 
landsstýriskona er annað- 
hvørt kona ein landsstvris- 
mann ella ein. sum hevur 
okkurt arbeiði i landsstýr- 
inum. vaskar gólv, pussar 
mtar. ella gongur lands- 
stýrismonnunum til han- 
da. Sama er við einum 
landsstýriskvendi.

Somuleiðis er ein formað- 
ur, ein semingsmaður. 
starvsmaður, ein lækni, ein 
sakførari ella juristur, ein 
prestur, ein la*rari. sum øll 
<*ru í kallkyn. ba*ði kvinnu- 
lig og mannlig. Og ti er 
<>mki løgið í, ti tann einasti 
sjónligi munur á manni og 
kvinnu oru kynslimimir, <>g 
teimum er mestsum einki 
bruk fvri í starvs- og stjom- 
ararbt'iðir

So koma vit til orðið 
kvinna. sum summi eru so 
gapað í. Vit hava frá okkara 
forfedmm flngið ein hop av 
orðum. sum merkja konu- 
f<>Ik. Tvev av teimum eru 
kvenna <>g kvendi. Tað finn- 
ast nogv orð, sum hava til 
fremra lið kvenna. sum t.d. 
kvennkvn, kvennbam. 
kvennleggur, kvennmaður. 
kvennkallur. kvennhetja 
o.s.fr. sum øll merkja konu- 
fólk. Men í gomlum døgum 
var tað mest brúkta orðið í 
dagligari talu kvendi fyri 
konufolk. Men sum tiðin 
leið, var tað so nogv slitið 
av nógvum briksli, at tað 
valla var hóskandi til sami- 
ligt brúk, og endaði sum 
ókvæmisorð. Tað korn tí 
sum av sa*r sjalvum. at 
hetta orðið kvendi, sum á 
donskum eitur kvinde, i 
dagligari talu kvinne, varð 
skákað inn i føroyskt mal 
sum kvinna. Hetta <*r eitt 
snøgt, vælhoskandi orð í 
okkara máli, inen at lata 
tað verða halastyrara i øðr- 
umhvøijum álitis-, starv’s- 
<>g stjómarsessi, fer helst at 
verða ovboðið. Tá kann

Sam felagsóræ ttvísi
Alt samfelagsvirksemi er 
órættvíst skipað kring 
landið, tá ið s<> nógv fyri- 
brigdir í dagliga lívinum 
gera mun á øllum a*ttar 
hólkum.

Tað er eingin, ið hevur 
loyvi til at fremja diskrimi- 
nation, forfylging, forfjón- 
an, hóttan, kúgan, manna 
jagstran og finna sær al- 
mennar syndabukkar.

Tað er órættvíst, at ikki 
allir føroyingar fáa somu 
lívs- og arlieiðstreytir og 
virkismøguleikar til lesnað 
og lærupláss og fritíðar- 
ítriv allastaðni.

Tað er alt órættvíst, tá 
tað verður rikin familju-. 
vina- og kenningarpoli- 
tikkur úti á øllum arbeiðs- 
plassum kring alt landið, ið 
ein finst harðliga at.

Tað er órættvíst, tá ikki

allir førovingar <*ru líka 
fyri lóg og rætti, ið nogv 
dagliga traðka undir fót, <>g 
sum vit hava nogv dømir 
um.

Tað er órættvist at hava 
biliga arbt»iðsmegi <>g svar- 
ta arbeiðsmegi, ið tekur øll 
arbeiðir/størv frá limum í 
øllum arbeiðara- og fakfe- 
løgum, ein finst harðliga at.

Tað er órættvíst, at les- 
andi føroyingar eldri enn 
18 ar fáa lestrarstuðul,
3.000 kr. um mánaðin og 
fríkort at forvinna 15-
17.000 kr. skattafritt um 
árið, ein finst harðliga at.

Tað er órættvist, at U*s- 
andi føroyingar í dag skulu 
fáa betri fortrevtir og 
grundarlag at liva og vúrka 
kring alt landið í mun til øll 
undir ALS og Almanna- 
stovuni.

Tað er órættvist, at les- 
andi føroyingar skulu 
sleppa undan at røkja 
nakrar óbyrgdir og skylđur 
<*ins og aðrir borgarar gera.

Tað er órættvíst, at so 
nógv almenn tiltøk verða 
skipað til frama fýri bøm 
<>g ungdom. i mun til til- 
komin fólk, ein vil finnast 
at.

Tað <*r orættvfst, at okk- 
ara eldru fólkapensionistar 
skulu fáa s<> ringar sømdir i 
mun til øll tey, ið koma til 
búgvið Ix>rð <>g skorin klieð- 
ir uttan at netta hond frá 
siðu Tað verða ikki Ixirn og 
ungfolk, ið koma at føra 
nakað samgfelag uti 1 hús- 
arhaldinum víðari, tá alt 
fer at steðga upp av sa»r 
sjálvum. Tá verður lætt at 
vera klókur aftana, tá man 
ikki vildi lurta eftir góðum

kvendi lietthga koma at 
verða tað m<*ira hoskandi 
orðið aftur

Nu er tað at siga, at orð- 
ini kona <>g kvinna eru tvey 
javnsett orð í føroyskum 
fyri ogifl konufolk. sum <*m 
í arbeiði hja øðrum. Men 
koma tær i ein alitissess. 
har kynini hava sama rætt, 
ganga tær undir felags 
navninum maður At s<*tii 
ein kíla inn i henda sann- 
leika er tað sama sum at 
gera vold a maiið, spjaða <>g 
sora tað sundur, til vit til 
siðst standa eftir a bemm 
og glana.

Nú hoyri <*g, at fjølmiðlar 
<*ru farnir at tala um ting- 
fólk, tinghmir og annað. 
Góð orð. men tev hava smi 
egnu serskildu brigdir i 
malinum, ti eiga tey íkki at 
verða trokað inn a onnur 
orð <>g taka luvin av teim- 
urn S<> verður malið tað fá- 
tækari.

Fyri nøkmm amm siðan 
fingu vit tvey vørp, sum 
fyrst og fremst vom ætlað 
at varðveita okkara moður 
mal, styrkja og stimbra tað, 
so at tað kundi verða javn- 
bjóðis við øll onnur mentað 
mal í heiminum. To, tað fer 
íkki at bera til, uttan at tev 
tólk, sum har raða fvri 
borgum, hava fingið hollan 
lærdom i føroyskum.

Fyri gott og væl hundrad 
ámm siðan royndu Joan- 
nes bondi. Kasmus Eftersøe 
og onnur at byrgja upp fyri 
ti málspillu, sum tann dan- 
ski bamaskulin i Førovum 
fløddi inn a okkum. Tað 
skultlu tó ganga fvrsins- 
tjugu ar, fyrr enn førovskt 
stoð á timatalvuni i ellum 
skulum i Førovum. <>g tað 
vóru nakrir av teimum 
størstu. sum vóm  teir sein- 
astu. Tey bøm, sum har 
hava gingið, liggja nu um 
tnss ar. Tey hava ongantíð 
havt føroyskt á timatalv- 
uni. Fyri teimum kennist 
danskt sum móðurmalið. 
og føroyskt sum fremm- 
andamál. Tað er tí so vorð- 
ið, sum er.

Rasmus Kffersøe hevur 
givið okkum hetta ørindi:

Fáta*ka folk:
Lítið tú virðist av monnum, 
hevur enn ilt fvri tonnum; 
nýfødda fólk!

Nú em liðin hundrað ar. 
siðan hesin sangur varð 
yrktur, og enn stríðast vit at 
faa harnatenninar undan.

raðum at tryggja s<*g og 
síni at hava nakað at 
standa imóti við í ringum 
tíðum.

Tað eru praktisku livs- 
royndirnar, ið fara at spa*la 
ein avgerandi leiklut, fáa 
vit arbeiðsloysi, kreppur, 
trupulleikar <*flir artus- 
undskiftið.

Tað er vist, min partur 
skal ikki liggia eftir at 
veita hjalp <>g ráð og moral- 
skan stuðul. hvat ið em 
dagliga ger.

Tað hevur gingið frama 
at gera vart við samfelags- 
órættvísi, ið gevur øllum 
inniit og forstáilsi og økta 
tilvitan. hvussu alt er skip- 
að.

Hans B irg ir  Hansen


