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Eru vit øll líka?



Eru vit øll líka?

Vit kenna øll til rættindi. Vit eru skjót at krevja 
rættindi - míni rættindi, rættindi, sum eru til tey, sum 
eru líka sum eg. Kanska kenna vit ikki so nógv til 
skyldur: at vit hava skyldur fyri menniskjum, ið vit 
umgangast, og tí rópa vit øll um rættindi. 

Flest okkara kenna tað stóra kærleiksboðið, sum 
stendur í Matteus 22.37-40: «Tú skalt elska Harran, 
Guð tín, av øllum hjarta tínum og av allari sál tíni og 
av øllum huga tínum!» Hetta er hitt stóra og fyrsta 
boðið. Men eitt annað er enn, ið er hesum líkt: «Tú 
skalt elska næsta tín sum sjálvan teg!»  

Eftir allar ræðuleikarnar, sum hendu undir seinna 
heimskríggi, varð ST (Sameindu Tjóða) stovnað. 

Mannarættindasáttmálin verður tikin í brúk, og vit 
verða vard av hesum.

Alt hetta er mikið gott at hava í huga, tá ið vit hugsa 
um onnur, men hvussu eru vit, tá ið vit hugsa um 
onnur? Hugsa vit fyrst um okkum sjálv, og so um 
onnur?

Martin Joensen, sum er sangari, tekstahøvundur og 
listamálari skrivaði sangin “Morgun”. Hvussu verður 
lívið okkum givið, og hvat gera vit við tað?
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MORGUN

Orð og lag: Martin Joensen  
Viðmerking: Yrktur í 1985. 

Morgun og nýføddur grátur.  
“Vælkomin lítli, stíg inn  
í henda heimin sum gestur,  
kanska tú dvølur eitt bil. 

Um tú vilt korini vita ? –  
Best at eg sigi sum minst.  
Tó eingin veit, um júst títt lív  
skapt er til eydnu og ljós. 

Ábyrgdini á tínum herðum,  
gáva frá okkum til tín.  
Byrða, ið tung er at bera,  
ber hana betur enn vit. 

Heimurin fyri tær opin  
kannar teg gjølla og væl.  
Merktur av ringastu royndum.  
Býður tær kortini sess. 

Men tú eigur dagin og ljósið,  
tú eigur náttina við,  
tú eigur stjørnurnar allar,  
tú eigur rættin til frið. 

Viljin er sterkasta svørðið,  
bítur á harðasta stál.  
Vónin er bjartasti brandur,  
lýsir tær veg fram á mál. 

Ábyrgdini á tínum herðum,  
gáva frá okkum til tín.  
Byrða, ið tung er at bera,  
ber hana betur enn vit.” 

Finn sangin her: http://sangtekstir.com/morgun/

Danska sjónvarpsstøðin TV2 hevur gjørt ein film, 
sum vísir, hvussu vit eru ymisk, men um vit hugsa 
um áhugamál, og hvat vit menniskju gera í 
gerandisdegnum, so eru vit ikki so ólík hóast alt.

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

Uppgávuorðing:

Skriva eina ritroynd (essay) har tú brúkar tekstin í 
byrjanini, yrkingina og filmin til at koma við tínari 
niðurstøðu um hetta málið

Inngangurin skal vera okkurt um 200 orð

Viðgerðin skal vera okkurt um 450 orð

Útgangurin skal vera okkurt um 100 orð
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Hvat er ein ritroynd?

Tín ritroynd:
• viðgerð eitt evni
• tekur støði í veruleikanum
• tekur støði í tekstunum, sum eru í hesum 

stílsevni
• hevur tína persónligu meining um evni við
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