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Foroyskur dansur
innan skúlagátt
O d d a g r e in
NÚ í eina tíð hev'ur verið nakað av orðaskifti um førovska dansin antin hann skal kunna vera kravdur
p a n u ra v undirvfsinginiífólkaskúlanum - ellaforeldur
kunnu fáa bø m síni frí tikin fyri at vera við I feroyskum

dansi
FOROYSKI d an su rin er ein týðandi táttu r i okkara
m entan, og tað er eftir okkara tykki hugstoytt at skula
hoyra og lesa eitt nú tað, sum Íøgtingsfólk bera fram
alm ent í hesum máli.
í GJÁR hevur tingkvinna fólkafloksins í Norðoyggjum
bræv í bløðunum . har hon vfsir á, at hon æ tlar ikki. at
hennara børn skulu til at dansa føroyska dans. Grundgeving hennara er tann eftir okkara tykki margháttliga
fyri ikki at siga afturhaldskenda. at tá om m ur og
abbar hennara fyri 80-85 árum síðani gjørdu av ikki
longur at luttaka í føroyskum dansi. so hevur hetta
líkasum gingið í arv til teirra bøm og nú aftur til børnini
hjá um røddu tingkvinnu
FYRI tað um om m ur og abbar fyri so nógvum árum
síðani av eini ella aðrari orsok fingu ta fatan, at føroyskur dansur bráddliga varð syndugur, so átti ein slik
fatan ikki fram haldandi at havt fastatøkur um øll tey
ættarlið, sum eru komin eftir. Hví skulu børnini, sum
vaksa u p p í einum heilt øðrum sam felag en n tað.
um røddu om m ur og abbar vuksu u pp í. ..tvingast" til
at liva við fatanini hjá nøkrum ávfsum persónum í
forðum, at føroyskur d ansur er syndugur
JAMEN, tað var eisini syndugt hjá ávfsum trúðarbólk
m n fyri ikki so langari tiðsíðani at fara í biograf og fyri
tað at hyggja i sjónvarp Nú eru tíðirnar broyttar. og
nú hava øll fólk. sum hoyra ávisum trúðarbólkum til.
sjónvarp. og tey ganga í biograf. Men føroyskur dansur
er framvegis syndugur og bannaður. Tvs. at tað. sum
kem ur uttanífrá gjøgnum biografarnar og sjónvarpið
er bráddliga borðbart, m eðan tað, sum kemur frá okkara egna m entanar- og siðsøguliga palli. tað mugu
som u fólk ikki vera við í. tí tað er syndugt.
NÚ henda tingkvinna trívir í, hvat hennara forfedrar
gjørdu og hugsaðu. og leggur upp til, at næ rum 100
ára gomul fatan (misfatan) av føroyska dansinum skal
vera avgerandi fyri, hvussu vit í dag - skjótt ár 2000
uppaia okkara born. so kundi verið áhugavert at fara
aftur í tíðina og spurt fólk, sum framvegis minnast,
hvussu ávfsir trúðarbólkar góvu føroyska dansinum
mønustingin. hvat veruliga hendi. Hví varð ein so týðandi og stórur p artur av okkara m entanararví bráddliga synduguri Hvør gjørdi seg til dóm ara v'vir hesum
og ..áiegði" ikki bara fólkum tá m en teirTa ættfólkum
heilt fram til okkara dagar at venda føroyska dansinum
bakið’
SJÁLVAND! átti føroyski dansurin at verið ein náttúrligur partur av okkara skúlaskipan soella so. Bráddliga
at skula fritaka nøkur fyrí fáa innlit í og fatan av, hvat
føroyski dansurin og kvæðini eru fyri nakað er eftir
okkara rykki skeivt. Hvat verður so tað næsta. Vit eru
øll samd um. hvussu stóran týdning føroyska málið
hevur. Eingin verður frítikin fyri at læra føroyskt. Vit
vita, hvussu stóran týdning kvæðini hava fyri nettup
máiið. At læra tey og trfva í dansin er ti tað mest náttúrliga tingið f verðini - innan føroyska skúlagátt, og tf
m innir hetta ikki sørt fundam entalism u. tá foreldur
kunnu fritaka børn síni at læra um ein av grundarsteinunum undir m álinum og ein av okkara størstu
mentarsiðum .
TAÐ er bæði hugstoytt og óhugnaligt at skula fara inn
í eina nýggja øld vitandi um, at tað framvegis eru fólk
her á landi. sum eygleiða føroyska dansin sum synd
og fanansskap. Hvat om m ur og abbar hildu vera rætt
fyri 100 árum síðani. nýtist á ongan hátt at vera rætt í
dag - tí er tað einki m inni enn at gera bornum okkara
og føroyskari m entan sum heild eina bjarnatæ nastu,
tá tað kann standa foreldrum frítt i at frítaka børnini
at vera við í føroyskum dansi i skúla. V_, / i r .i / i .f i i n n
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Fiskivinnan má tryggjast
-

áðrenn vit missa okkutn burtur í dansinum um svarta gullið
G loymið ikki gomlu
bygdargøtuna Solciðis
segði Martin Holm sáli,
tá hcrgholið imillum
Hvalba og Tvøroyri var
verulciki
Og hctta cr so rætt.
sum tað er sagt. vit eiga
ikki at glovma lað. sum
hcvur havt týdning fyrt
tilvcru okkara bæði a
sjógvi og landi. Vit eiga
ikki bláoygd at taka við
øllum tí nýggja, sum nú
floymir inn yvir landið
Vit kcnna og vita. hval
ið hevur verið Ifvsgrundarlagið hjá okkara
fólki bæði í góðum og
nngum tíðum. tá nátturan var kørg og ikki fekst
nógv burturúr. Mcn
ongantið var náttúran so
kørg. at samfelagið og
fólkið hevði nakra ncyð
Gloymið ikki tað. sum
bant saman. var tað sum
Martin Holm sáli meinti
við orðum sínum.
Vit liva í dag í einari
broytingartíð. Tað tykist.
sum um alt cr á gosi.
Ein fynlesturin fyri og
annar eftir cr um lað
sokallaða svarta gullið
Tað tykisl sum um tað
cr tað. sum skal bjarga
okkum og framtíðim hjá
tcimum. sum koma ettir
okkum. Tað svaria gullið. sum møguliga finst í
undirgrund okkara Tað
verður sagt, at vit mugu
vera fyrircikað at taka
imóti. tá gullið skal
útvinnast, og rxtt cr tað.
sjálvandi cr tað beint.
Mcn eitl er at vera fyrireikað til at taka ímóti ti
svarta gullinum. mcn fer
tað ikki at hava sín prís?
Hvussu so við tí gylta
fiskinum. sum i øldir
hcvur vcrið okkara lívsgrundarlag, skulu vit
bara lata okkum tøla av
tí. sum verður sagt og
skrivað. og sum eisini
vil hroyta okkara aldargamla livihátt. Tann

ungdómur. sum so fcr at
liva við svarta gullinum
sum grundarlag. hann
fcr ikki at gera nakað
\ ið tað. sum annars
hcvur vcrið tað, sum
hevur bonð samfclagnum uppi. sum hcvur
vcrið livsgrundarlagið
undir okkara tjttð. Hcvur
svarta gullið fyrst avlagað okkara samfelag á so
nogvar mátar. so vcndist
ikki aftur til citt samfclag. sum livdi av fiskiskapi. og har vóru vit
ímillum hcimsins bcstu.
virdir og hoyrdir. Hcr
má rópast »Vakt i
gevxr«, sum Kjartan
Mohr sáli so mangan
tok 111. tá hann ávaraði
ímóti tí fyri løroymgar
okcnda
Um ikki okkara poItnkarar her og nú taka
seg saman og gera nak
að við hetta álvarsmál,
solciðis at vit ikki missa
okkum hurtur sum fískivciðutjttð. st) vcrður tað
skjótt heill galið. Veruleikin er tivcrri lann. at
tað cr eingin. sum veruliga cr grciður y vir avlciðingarnar. ti citt er
grcitt. slcppa vit fiskivinnum til frama fyri
einari oljuvinnu. sum
likt er lil. so verður tað.
sum fxst til høldar fyri
Føroya fólk og alt samtclagið lika stokkutur
hiti. sum tá kellingin
gjtwdi í serkin Tað
verða aðrir. sum fara við
einum møguligum vinningi. vit siggja lað longu
nú. stórar fyriløkur. sum
ncy van vistu. hvar Føroyar lógu. liggja nú og
bíða eftir at vinna fram
tað. sum cr i undirgrund
okkara Og tá kcldurnar
eru tømdar. so sila løroyingar cftir við skrottinum
Oljufcløgmi koma ikki
til okkara fyri okkara
skuld. mcn fyrt at fáa so

nógvan vinning og
spxla vit við, uttan at
vera varnir. og gloyma
vit. at vit áðrcnn hesa
ótryggu vinnu høvdu
eina fiskivinnu, sum í
øldir hevur bonð okkara
samfelag. og sum enn cr
bcsta í hciminum. tað
kann henda. um vit ikki
eru varmr. at hctta olju
xvintýrið ger tað, at vit
detta burtur sum fiskivinnutjóð.
Tí eigur Føroya Løgting hcr og nú at gcra
nakað við okkara ftsktvmnu og at gcra nakað
munagott fyri tað fólkið.
sum cnn røkir hcsa
veiðu. Tað gcrst við at
gcra hcsa veiðu mcira
áhugaverda fyri okkara
ungdóm. solciðis al
skilja. at tey og teir. sum
halda fram við fiskivinnuni. mcðan dansað
verður um oljugudin og
tann nógva pening, sum
stokkutur cr at vinna.
Ti mugu Hskivinnuviðurskiflim gcrast
meira hugaligt. úrtøkan
skal vcrða hetri, ella í

I

øllum føri á hxdd við
tað. sum oljuvmnan
gcvur Tað cr ncyðugt al
hetta verður gjørt. og
tað skal gerast. áðrenn
oljuvinnan fer undir
sínar horingar.
Tí eitt c r greitt. tá
oljukeldurnar eru tømdar. hava vit bert fiskivinnuna at venda aftur
til. mcn slcppa vit hcilt
fiskivinnum. vil eitt
livsmynstur dctta burtur
Tá oljan cr tømd, verður
cinki at byggja víðari á,
um fiskivinnan verður
slepl
Oljufcløgini cru komm hcr fyri vinningin
skyld. tey tryggja ikki
tilveru føroyinga, eftir at
kcldumar cru tømdar
Tíðin er inni. at Føroya
Løgting nú ger greitt.
hvussu framtiðin skal
vcrða fyri okkara fiskivinnu, og fyri tey og
tcir, sum hcsa vinnu
røkja.
S v eire M idjord

Lesarabrøv og líknandi tilfar. ið verður senl okkum. skal hava avscndara.
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sama dag. sum tað er móttiktð Tað vcldst um tøka sctiorku og pláss.
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