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I øjeblikket har Færøerne lidt 
flere end 48.000 indbyggere. 
Om 30 år vil der være mindst 
6000 personer færre, og om 
40 år vil befolkningstallet 
være helt nede på 37.000 per-
soner, svarende til et fald på 
mere end 20 procent, lyder 
fremskrivninger.

A!olkning er af mange ud-
peget til det største sam-
fundsmæssige problem på 
Færøerne: De seneste fire år 
har nettofraflytningen fra 
øerne været på 300 personer 
årligt, og især kvinderne ven-
der ikke tilbage, hvilket aktu-

elt betyder, at øerne har et 
underskud på flere end 2000 
kvinder. Størstedelen af de 
unge rejser væk for at stude-
re, og kun omkring halvdelen 
vender hjem.

En af dem er Høgni Rei-
strup. Til efteråret flytter han 
tilbage til Færøerne efter at 
have uddannet sig i medievi-
denskab i Danmark. Han øn-
skede at uddanne sig på uni-
versitetet, og da universitetet 
i Thorshavn kun udbyder 10 
bacheloruddannelser, rejste 
han. 

At han snart vender hjem 
til øerne, bryder med den ge-
nerelle tendens blandt færø-
ske unge, hvilket han sam-

men med økonomen Heri á 
Rógvi har beskrevet i bogen 
”Exit Føroyar”, som udkom i 
december.

”Fraflytningen skader øko-
nomien og fremtidens vel-
færd. Et højt antal fødsler på 
Færøerne har traditionelt bå-
ret befolkningstallet, men 
fødselstallet er faldet, og der-
for har befolkningstallet væ-
ret nedadgående i fire-fem år. 
Produktiviteten går i stå, den 
veluddannede arbejdskraft 
kommer til at mangle, og det 
kommer til at kunne ses ne-
gativt i det direkte link, der 
findes mellem befolknings-
vækst og økonomisk vækst,” 
siger Høgni Reistrup.

I kraft af at Danmark er i 
rigsfællesskab med Færøer-
ne, bør de danske politikere 
gribe ind, mener Høgni Rei-
strup.

”Langt de fleste unge fæ-
ringer rejser bort for at tage 
en uddannelse, men under-
søgelser viser, at en tredjedel 
af dem, der er rejst, gerne vil-
le have taget hele eller dele af 
uddannelsen på Færøerne, 
hvis det var muligt. Samtidig 
er der et problem i, at både 
danskere og svenskere gerne 
vil flytte til Færøerne, men in-
gen arbejdsmuligheder kan 
se. Derfor skal de store færø-
ske virksomheder, for eksem-
pel inden for lakseopdræt, 

geares til at ansætte flere.” 
Politisk har der været for-

holdsvis stille om problema-
tikken fra både dansk og fær-
øsk side, men det skal være 
slut nu, siger Edmund Joen-
sen, næstformand for Folke-
tingets Færøudvalg og et af 
Færøernes to folketingsmed-
lemmer. 

Derfor samles Færøudval-
get i dag til temamøde om af-
folkningsproblemet.

”Færøerne er alvorligt ud-
sat for brain drain (hjerne-
flugt, red.), så om fem år vil 
Færøerne mangle de menne-
sker, som skal sikre et vel-
færdssamfund. Derfor må vi 
styrke de videregående ud-

dannelser på Færøerne, og 
Danmark kan være med til at 
udvikle et bedre studiemiljø 
på Færøerne. Det vil jeg fore-
slå på mødet i morgen (i dag, 
red.), for der bør bevilges fle-
re penge til det færøske ud-
dannelsesområde.”

De mange fraflyttende færin-
ger bosætter sig i Danmark, 
hvor flere end 10.000 perso-
ner, som er født på Færøerne, 
i øjeblikket bor. Flemming 
Møller Mortensen, Socialde-
mokraternes ordfører vedrø-
rende Færøerne, erkender 
problemet.

”Det her et rigsfællesskabs-
problem og derfor også et 

problem for Danmark. I rigs-
fællesskabet kærer vi os om 
hinanden, og derfor er det 
helt rimeligt, at vi fra Dan-
mark retter fokus på proble-
met. De vigtigste midler til at 
bremse fraflytningen er job-
skabelse, uddannelsesmulig-
heder og god infrastruktur, 
og der skal vi fra Danmark 
hjælpe ved at rådgive og dele 
erfaringer. Men det skal ske 
med respekt for det færøske 
selvstyre, så det her skal ikke 
forstås som, at vi kommer 
med flere penge. Danmark 
skal hjælpe som en bror i 
rigsfællesskabet – ikke som 
en storebror, der kommer 
rendende og bestemmer.”

Færøerne ønsker hjælp til at bremse folkeflugt
Om 30 år vil Færøernes befolkningstal være faldet fra 48.000 til 42.000. Folketingets Færøudvalg mødes i dag for at diskutere a!olkningsproblemet 
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Den, der ler sidst, ler bedst. 
I slutningen af det 19. år-

hundrede begyndte skeptike-
re at sætte spørgsmålstegn 
ved, om det dog kunne passe, 
at den berømte gravkirke i Je-
rusalem lå det rigtige sted. 
Tvivlen blev til hovedrysten 
over latterlig naivitet, for den 
kunne umuligt befinde sig 
over evangeliernes Golgata 
og endnu mindre, som hæv-
det, rumme stedet, hvor Jesus 
blev gravlagt. Gravkirken lig-
ger jo inde i Jerusalems gam-
le bydel, og jøderne begrave-
de aldrig inden for bymuren. 
Og hvad stedet for henrettel-
sen angik, kunne de godtro-
ende kristne jo slå efter i de-

res egne evangelier, hvor det 
hedder, at Jesus bar sit kors 
ud til Hovedskalstedet, på 
hebræisk kaldet Golgata.

Det var da også kun lokal 
folklore, der gjorde, at Grav-
kirken kom til at ligge, hvor 
den gør. Den romerske kejser 
Konstantin, der som den før-
ste tillod kristendommen i ro-
merriget, havde en meget 
from mor, Helena, der besøg-
te Jerusalem knap 300 år ef-
ter Jesu død, og hun fik lokale 
til at udpege Golgata og den 
nærliggende Jesu grav. På det 
sted bad hun sin lydige søn 
opføre en kirke. Den oprinde-
lige Gravkirke stod færdig 
326, men er fornyet flere gan-
ge siden.

Men i november 2012 kun-
ne tyske arkæologer fastslå, 

at den lokale legende talte 
sandt: Gravkirken ligger det 
rigtige sted. 

Dieter Vieweger, tysk arkæ-
olog, gammeltestamentlig te-
olog og en af verdens frem-
meste kendere af det antikke 
Jerusalem, udtalte dengang: 
”Nu har den almindelige 
overbevisning sat sig igen-
nem, at den klippe, der frem-
vises i Gravkirken, må anses 
for det nytestamentlige 
Golgata.”

I påsken opsummerede den 
tyske avis Die Welt forsknin-
gen: Arkæologerne har for 
nogen tid siden påvist, at by-
muren på Kristi tid løb helt 
anderledes end de senere 
mure. Byen blev jo også jæv-
net med jorden i år 70. Grav-
kirken befinder sig på et om-

råde, der på Jesu tid lå uden 
for bymuren og var ubeboet. 
Her lå et stenbrud, hvor jø-
derne hentede sten til Jerusa-
lems huse. Den udvinding 
var på Jesu tid ophørt, men 
tilbage i bruddet tronede en 
stor klods, som man havde 
ladet stå, fordi den var af un-
derlødig kvalitet. Romerne 
mente dog nok at kunne an-
vende den efterladte klippe 
med form som en hovedskal 
og indrettede deres henrettel-
sesplads her.

Siden skulle kejser Hadrian 
fylde det gamle stenbrud op 
med husbrokker fra byens 
ødelæggelse år 70. Han pla-
nerede bevidst kløfterne om 
klodsen, fordi stedet blev 
holdt helligt af ”de andre jø-
der”, som romerne kaldte by-

ens tidlige kristne jøder. For 
at ydmyge dem opførte 
Hadrian et Venustempel på 
stedet. Sådan gik romerne sy-
stematisk frem i hele Jerusa-
lem, idet man også søgte at 
profanere jødiske helligste-
der.

Die Welt taler med den 
græske arkæolog Theo Mitro-
poulos, som foretog udgrav-
ninger under Gravkirken før 
det tyske hold. Han viser, at 
kun en smal rest er tilbage af 
Golgata-klippen, for kejser 
Konstantins arkitekter hug-
gede den yderligere til, så 
dens kerne passede til den 
basilika, de opførte over den. 
Mitropolous udpeger en ring, 
som han opdagede i 1986, 
pænt dækket af en marmor-
plade: 

”Det er stedet, hvor Herren 
blev korsfæstet. Det ledte vi 
ikke engang efter. Vi havde 
ikke nogen forventning om at 
finde noget ud over den nøg-
ne klippe, og vi blev utroligt 
rørte, da vi pludselig opda-
gende denne ring. For det 
stod mig dengang straks 
klart, at dette var stedet, der 
siden den tidligste tid blev 
holdt helligt som korsfæstel-
sens konkrete punkt.”

Hullet kan fortælle noget 
om korset. Det er 11 centime-
ter i diameter, hvorfor korset 
næppe har været højere end 
2,2 meter, højst 2,5 meter. Og 
der har været tale om en rå 
og rund stamme, ikke en 
smukt tilhøvlet, kvadratisk 
bjælke. Hvorfor også gøre sig 
den umage?

Arkæologer bekræ!er legende: Gravkirken ligger over Golgata
F OTO F RA F I L M E N ”KO N-T I K I”:  N O R D I S K F I L M 
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Kon-Tiki. 
Instruktion: 
Joachim Rønning 
og Espen 
Sandberg. Manus: 
Petter Skavlan. 
Foto: Geir Hartly 
Andreassen. 119 

minutter. Nordisk Film. Premiere i 
dag over hele landet.
5 stjerner
I prologen til ”Kon-Tiki” ser 
man drengen Thor stride sig 
igennem sneen hen til en vå-
ge i isen ved en sø i det vin-
terfrosne Larvik. 

I vågen ligger to isflager. 
Thor springer ud på dem for 
at imponere kammeraterne, 
men falder ned i det iskolde 
vand. 

Han reddes op af vennen 
Erik og ligger rystende på 

isen med et mærkeligt smil 
om de blåfrosne læber. 

Det er det smil, der i fil-
mens slutscener forvandles 
til en triumferende latter, da 
en solskoldet Thor Heyerdahl 
falder på knæ på Raroiarevet 
i Fransk Polynesien i 1947 ef-
ter at have krydset 8000 kilo-
meter over Stillehavet på en 
tømmerflåde med barndoms-
vennen Erik og fire andre 
ekspeditionsdeltagere på 
tømmerflåden ”Kon-Tiki”.

”Kon-Tiki”s prolog og epi-
log danner rammen om den 
første store etape på Thor 
Heyerdahls livsrejse, der ikke 
alene bringer nordmanden 
over havet, men også direkte 
op på firmamentet som en af 
de 20. århundredes helt store 
eventyrere. 

Under isen, 
over havet
Episk råstyrke og suveræne billeder 
i film om Thor Heyerdahls legendari-
ske Kon-Tiki-ekspedition
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Webshop: pureshop.dk  •  Fragtfrit over 500 kr.
Butik: Grønnegade 36  •  København K  •  Tlf. 33 17 00 70

Klinisk 
bevist e! ekt og

100%
uden syntetiske

sto! er

dagcreme til problemhud
Normaliser og berolig
acne, rosacea, og uren 
hud med sukí skin cares
plejende og helt økologiske 
balancing day lotion

Besøg Danmarks største 
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk
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sukí skin care  •  The Organic Pharmacy  •  Logona  •  Jane Iredale  m. ! .

•beroliger

anti-acne

normaliserer
••

Både lægetasken og Bibelen er med, når 
evangelisterne fra Den Lutherske Brødrekirke i 
Cameroun kører over stok og sten for at hjælpe 

nomadefolket fulanerne i 
bushen i det nordlige 
Cameroun.

De har brug for din 
støtte. Send kr. 50,- 
til Cameroun: sms 
MA50 til 1272.

SMS: 
MA50

til 1272

På to hjul i bushen
Hjælp ihærdige afrikanske evangelister på vej

Donationen koster 50 kr. + alm. trafiktakst og udbydes  
af www.missionafrika.dk. Der er 14 dages fortrydelsesret. 

WWFærøerne er 
alvorligt udsat for 
brain drain (hjerne-
flugt, red.), så om fem 
år vil Færøerne mang-
le de mennesker, som 
skal sikre et velfærds-
samfund.
EDMUND JOENSEN, NÆST-
FORMAND FOR FOLKETINGETS 
FÆRØUDVALG
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