
 

 

 

 

 Speisemi krossins 

 

 

 

 

Vit kenna øll spei ella ironi. Tað øvugta 

av tí, sum verður orðað er tað, sum 

verður meint. Spei kann vera stuttligt, 

prikandi ella beinleiðis ljótt. Eitt dømi 

kundi verið, at rúturin í bilinum var á 

glopp, tá hann fór í bilvaskið. Tá man so 

kemur heim við reinum bili, sum er 

vátur innan, kann konan kanska svara: 



”Tú ert óførur góði” við einum smíli. 

Tað er nokk ikki júst tað hon meinar. 

Men spei førir til eina djúpari meining 

og kann hjálpa okkum at skilja 

hendingar.  

 

Í Matt. 27,27-50 lesa vit um Jesu 

krossfesting. Teksturin er á tremur við 

spei og hesum fara vit at hyggja eftir í 

hesi grein. Jesus er dømdur til 

krossfestingar og tá á døgum var stutt 

millum dóm og útinnan av dóminum.  

Tað fyrsta speiið í tekstinum er, at Tann 

háðaði kongurin er kongur. Tað var 

siðvenja hjá rómverjum at buka tey, ið 

vóru avhoyrd, tí tey mettu, at fáa 

sannleikan fram á henda hátt. Men 

hermenninir gera meir enn hetta. Teir 

lata Jesus í eina skarlaksskikkju, geva 

honum tornakrúnu og sevlegg, sum 

ímyndar ein kongastav í hondina. À 

hendan hátt háa teir Jesus. Hann sum 

kallar seg jødakong. Nú skal hann latast 

í sum rættur kongur. Háðandi sigar teir: 

”Heilur og sælur, tú, Jøda kongur”. 

Hetta er rætt hermannaspei.  

Men teir sum lesa Matteus vita nakað 

annað. Hann byrjar sítt evangelium við 

at vísa á, hvussu Jesus er í ætt Dávid 

kongs. Ja, Jesus sjálvur byrjar sína 

tænastu við at siga: ”Vendið við, tí Guds 

ríki er í nánd”. Ja, um hann profeterar 

Jesaja (9,6): Tí at barn er okkum føtt, 

sonur okkum givin, og á herðum hans 

skal høvdingadømið hvíla; navn hans 

skal verða kallað undur, ráðgevi, 

veldigur Guð, ævinnar faðir, 

friðarhøvdingi. 

Jesus er kongur, men ikki ein kongur 

sum aðrir kongar. Hansara ríki er ikki av 

hesum heimi. Í Kol. 1,16 lesa vit: tí at í 

honum vórðu allir lutir skapaðir í 

himnunum og á jørðini, hinir sjónligu 

og hinir ósjónligu, annaðhvørt tað eru 

hásæti ella harradømi ella máttir ella 

vald. Allir lutir eru skapaðir við honum 

og til hansara. Jesus er kongurin sum 

enntá hevur skapað teir hermenn, sum 

háða, píska, tornakrýna og krossfesta 

hann. 

Tað næsta speiið í tekstinum er, at Tann 

maktarleysi er alvaldur. Siðvenja var 

at tann, ið krossfestast skuldi, sjálvur 



bar krossin til avrættingarstaðin. Síðan 

var tann seki hongur á krossin, har hann 

fyri at anda mátti lyfta allan kroppin um. 

At enda gjørdist vøddarnir so tilsyraðari 

at tann krossfesti fekk krampa og doyði 

av at kvalast. Hetta kundi tó taka tímar 

og enntá dagar.  

Krossfesting var ein so vannvirisligur 

deyði, at rómverski søgufrøðingurin 

Cicero segði, at man enn ikki átti at hava 

krossfesting á munni, um man var 

hampafólk. Rómverskir statsborgarar 

kundu ikki avrættast við krossfesting 

uttan so, at boð kom um hetta beinleiðis 

frá keisaranum. Hetta var bert ein 

avrættingarháttur fyri trælir og 

fíggindar. Í krossfestingini var onki 

annað enn pína, ærumeiðing og 

vónloysi.  

Í Matt 27,39-42 lesa vit: v39  Men tey, 

ið gingu tvørturvið, spottaðu hann og 

ristu við høvdinum og søgdu: v40  »Tú, 

sum brýtur templið niður og byggir tað 

upp aftur eftir trimum døgum, bjarga nú 

tær sjálvum! Um tú ert sonur Guðs, tá 

stíg niður av 

krossinum!« v41  Somuleiðis háðaðu 

høvuðsprestarnir hann í felagi við 

hinum skriftlærdu og hinum elstu og 

søgdu:v42  »Øðrum hevur hann hjálpt, 

men sær sjálvum er hann ikki mentur at 

hjálpa! Hann er kongur Ísraels! Lat 

hann nú stíga niður av krossinum, so 

skulu vit trúgva á hann!  

Í Rómverjaríkinum var tað deyðadómur 

fyri at gera seg inn á templini. Har vóru 

nógvar sektir og átrúnaðir, og rómverjar 

vistu, at teir máttu tryggja templini, um 

ikki uppreistur skuldi bresta á. Og júst tí 

royndu fólk at ákæra Jesus fyri at vilja 

bróta templið niður. Hetta var tó til 

fánýtis og Jesus verður krossfestur fyri 

at gera fólkinum til vildar. Hjá Jóhannisi 

lesa vit, at lærusveinarnir eftir 

krossfestingina skilja, hvat Jesus sipaði 

til, tá hann tosaði um at bróta templið 

niður. Templið er jú staðið, har Gud 

møtir menniskjum. Har var ofrað, so 

fólk kundu fáa syndanna fyrigeving. 

Jesus sigur, at hann sjálvur er templið. 

Hann er ofrið, sum gevur fólkinum 

syndanna fyrigeving.  

Speiið er hetta: Júst tá Jesus er so 

maktarleysur sum nakar gerast kann – tá 

http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/matt/ch27/v39.htm#_blank
http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/matt/ch27/v40.htm#_blank


hann líður á krossinum og er særdur og 

veikur – tá fremur hann størstu 

kraftagerð, ið heimurin hevur sæð. Hann 

er ávegis til deyða og uppreisn. Tann 

maktarleysi er ávegis at vinna á sjálvum 

deyðanum.  

 

Tað triðja speiið í tekstinum er, at 

Hann, ið ikki fær bjargað sær 

sjálvum, bjargar øðrum. Í Matt 27,41-

42 lesa vit: Somuleiðis háðaðu 

høvuðsprestarnir hann í felagi við 

hinum skriftlærdu og hinum elstu og 

søgdu v42  »Øðrum hevur hann hjálpt, 

men sær sjálvum er hann ikki mentur at 

hjálpa! Hann er kongur Ísraels! Lat 

hann nú stíga niður av krossinum, so 

skulu vit trúgva á hann! Hvat merkir tað 

at hjálpa? Orðið kann eisini umsetast at 

bjarga ella frelsa. Hjálp kann vera so 

nógv. Er tað fíggjarligt? Sálarligt? 

Fysiskt? Jósef fær at vita, at Jesus vil 

frelsa fólkinum frá syndum tess. Og júst 

ta hjálpina er Jesus komin at geva. At 

frelsa okkum undan syndini.  

Høvuðsprestarnir vita, at Jesus hevur 

hjálpt nógvum. Hann hevur grøtt sjúk, 

hjálpt líðandi og tikið sær av teimum 

útstoyttu. Men sær sjálvum kann hann 

ikki hjálpa. Teir vilja hava hann at stíga 

niður av krossinum, so skulu teir trúgva 

honum. Men um hann hevði gjørt hetta, 

hvørjum høvdu tey so trúð? Teir høvdu 

kanska fallið á knæ í ovfarni, tí tað var 

sanniliga undrunarvert. Men teir høvdu 

ikki fingið eina bíbilska trúgv á Jesus. Tí 

trúgv er ikki bara trúgv á, at Jesus er 

kongur. Nei, trúgv er álit á, at hansara 

blóð er ein nýggjur sáttmáli – at hann 

gevur seg sjálvan sum bót fyri okkara 

synd. Um hann steig niður av 

krossinum, so hevði ein slík trúgv ikki 

verið gjørlig.  

Speiið er, at tá prestarnir flenna og háða 

er Jesus í holt við at frelsa. Teir hildu 

hann ikki kundi frelsa seg sjálvan, tí 

hann var maktarleysur. Ongin stígur 

niður av krossinum, har herðmenn halda 

vakt. Men Jesus hevur longu sagt, at um 

hann vildi tað, so kom ein legión av 

einglum at hjálpa sær. Tað er sostatt ikki 

væntandi vald, men ynski um at frelsa 

mannaættina, ið helt Jesus fastan á 

krossinum.  



Tað fjórða speiið í tekstinum er, at 

Hann, ið rópar til Guds í maktarloysi 

lítir á Gud. Í Matt 27,46 lesa vit: 

v46  Men um níggjunda tíma rópaði 

Jesus við harðari rødd og segði: »Eli, 

eli, lama sabaktani?« Tað er: »Guð 

mín, Guð mín, hví fórt tú frá mær?« 

Fleiri gudfrøðingar tulka Jesu orð 

sálarliga ella psykologiskt. Hóast Jesus 

hevði eitt tætt forhold við Faðirin, so er 

hann nú í iva um hann ger tað rætta. Fer 

hansara missión at eydnast? Hevur hann 

gjørt okkurt skeivt? Er Gud farin frá 

honum? Og tá Jesus kann uppliva hetta, 

hvussu nógv meir so ikki vit vanligu 

menniskju? 

Hendan tulkingin er ikki í samsvar við 

Skriftina. Gaman í kunnu vit læra av 

Jesusi í líðingini. Men evangeliið vísir 

okkum ikki ein Jesus sum sigur: Ups, eg 

tók feil. Eg skuldi gjørt hetta ella hatta. 

Jesus vísir allan vegin, hvat hann vil og 

hvat hansara mál er. Tá hann sigur: 

”Guð mín, Guð mín, hví fórt tú frá 

mær?” vísir tað, at hann er greiður yvir, 

at Gud Faðir er farin frá honum. Hann 

verður gjørdur til synd (2. Kor 5,21). 

Hann verður særdur vára synda vegna. 

Sundurbrotin vára misgerðar vegna. 

Okkum til friðar kom revsingin niður á 

hann  (Jes. 53). Orsaka av at Jesus 

verður gjørdur til synd, at hann ber 

revsingina fyri mína og tína synd, fer 

Gud frá honum.  

Er hann í trongd? Ja. Í svárari pínu? 

Óivað. Men av tí at Jesus tekur synd 

heimsins á seg, fer Gud Faðir frá 

honum. Samfelagið millum Gud Faðir 

og Gud Son verður brotið. Málið er ikki, 

at Jesus vísir okkum, hvussu vit skulu 

líða, men at hann líðir hetta, so vit ganga 

fríð. Jesus segði orðini ”Gud mín Gud 

mín, hví fórt tú frá mær” fyri, at vit aldri 

um ævir skulu siga tey.  

Krossurin hevur ein vatnrættan og ein 

lodrættan bjálka. Tann vatnrætti rættir 

út til øll fólk sum tekin uppá Guds 

kærleika. Tann lodrætti peikar upp eftir 

og minnir okkum um Guds heilagleika. 

Krossurin verður til, har bjálkarnir, 

Guds kærleiki og heilagleiki, møtast. 

Tað er har tann elskaði syndarin verður 

fríkendur uttan at Gud minkar um sína 

góðsku og rættvísi! 

http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/matt/ch27/v46.htm#_blank


Yvir krossin setti Pilatus eitt skelti. Á tí 

stóð: ”Jesus úr Nasaret, kongur 

jødanna.” Hetta stóð á grikskum, 

hebariskum og latín. Grikskt var málið 

sum eyðkendi mentan, latín var málið 

hjá rómverjum, hjá hersetingarvaldinum 

og tað juridiska málið, meðan hebraiskt 

var tað málið, fólk á gøtuni tosaðu. 

Longu meðan Jesus hongur á krossinum 

verður boðskapurin boðaður soleiðis, at 

øll skiltu hvat stóð á skeltinum. Jesus er 

hin krossfesti kongurin, sum við at geva 

seg sjálvan vinnur okkum frelsu um 

ævir. Hann vann á synd og deyða og reis 

upp á triðja degi. Hann hevur fingið alt 

vald í himni og á jørð og kallar okkum 

til at boða krossins boðskap víðari. Vit 

hava hoyrt gleðisboðskapin á okkara 

máli, og eru kalla at boða tað víðari til 

heimsins enda.  

Silas Olofson 

 

 

 



Andakt 

Lutaseðil við ongum vinningi 

Rithøvundurin  Nis Petersen greiðir einastaðni frá um uppvøkstur sín hjá ommuni, sum 

var knýtt at Indre Mission. Hann fortelur, at hon hevði eina krukku við mannakornum 

standandi í stovuni.  

Hann fortelur ikki, hví hann gjørdi hetta. Men ein dagin fekk hann tað hugskot at klippa 

nøkur pappírspetti við ongum á og leggja tey í krukkuna saman við mannakornunum. 

Hetta gjørdi so tað, at omman onkuntíð tók eitt mannakorn, har einki stóð á. 

Munnu vit ikki øll, sum lesa í bíbliuni, kenna til hetta, at vit møta orðum ella brotum í 

bíbliuni, sum kennast eins og mannakorn við ongum teksti – lutaseðlar við ongum 

vinningi? Antin tí tað, vit lesa, einki sigur okkum, ella kanska tí orðið ikki hóskar til 

okkara einfaldu Guðsmynd. Nøkur okkara hava kanska frá barnsbeini eina kenslu av, 

at tað góða kemur frá Guði, og tað pínufulla kemur frá tí Ónda. Men tann fatanin av 

Guði stendur í mótsøgn til hesi orð: 

Sannið nú, at eg, eg eri Guð, og at eingin Guð er til uttan eg! Eg deyði og lívgi, eg 

særi og grøði, og eingin bjargar úr mínum hondum (5.Mós. 32,39) 

Her stendur greitt, at alt í lívi okkara, tá ið samanum kemur, er Guðs ábyrgd. Bæði gott 

og ringt.  

Tí er Guðs orð als ikki ein lutaseðil við ongum vinningi. Tvørturímóti sigur hetta 

okkum, at Guð er við í øllum, sum hendir okkum. Tað merkir, at vit í truplum tíðum 

ikki skulu halda, at Guð hevur slept okkum upp á fjall og latið okkum upp í hendurnar 

á mótstøðumanninum. Tí vit eru í Harrans hondum – eisini í svárum tíðum.  

Guð heldur orð og letur ongan slíta okkum úr hondum sínum. 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall.             Sólvá Syderbø týddi. 



Minnisbrot 

Eg fekk tað gleði, at vera við í eini 

eldrasamkomu í Egersund. Eftir eina 

góða máltíð, greiddi ein eldri loðsur, frá 

ymiskum hann hevði uppliva. Tað var 

spennandi at sita og lurta. Hann segði, at 

hann, stutt eftir annan veraldarbardaga, 

var loðsur umborð á einum skipi, sum 

sigldi norðureftir fram við landi. 

Skiparin hevði siglt úti undir krígnum. 

Loðsurin spurdi, um hann kundi greiða 

frá tí sum hevði havt stórstað ávirkan á 

hann hesa tíðina. Skiparin segði tá , frá 

einari ferð úr Fraklandi yvir til USA. 

Teir høvdu boð um at sigla beina kós, 

fyri at møta einari konvoy. Skiparin 

varð avloystur av fyrsta stýrimanni og 

skuldi niður í lugarið fyri at hvíla seg. Á 

veg niður gøgnum leytaran, hoyrdi hann 

eina rødd, sum bað hann fara uppaftur 

og broyta kósina. Hesum mótmælti 

hann. Men røddin kom aftur. 

Skiparin mátti nú geva stýrimanninum 

somu boð, hann sjálvur hevði fingið. 

Stýrimaðurin mótmælti eisini, 

menkósin varð broytt. Hvussu leingi  

skipi sigldi hesa kósina, minnist eg ikki, 

men knappliga sóu teir í kikara, ein 

bjargingarbát langt burturi. 

Tá ið teir komu fram til bátin, sóu teir 

nakrar órmaktaðar menn, illa av holdum 

komnir uttan mat og drekka. Hetta var 

manningin av einum skipi, sum var 

torpederað. 

Tá ið teir komu upp á dekkið á tí norska 

skipinum, fullu teir allir á knæ rundan  

um mastrina á dekkinum og lovaðu og 

takkaðu Gudi, sum hevði hoyrt bønir 

teirra og bjargað teimum frá tí vissa 

deyða. Hetta hevði stóra ávirkan á 

skipara og manning á tí norska 

handilsskipinum. Eg má leggja afturat: 

”Tú undurfulli Gud”. Hetta staðfestir, at 

hann er hin sami, sum tá hann talaði við 

teir gomlu gudsmenn, sum sagt er frá í 

bíbliuni. 

Ein dagin, eg í mínum dagliga yrki gekk 

úti á gøtuni, hoyrdi eg eina rødd, klárt 

og týðiliga siga við meg: ”Far heim og 

vitja pápa tín”. Pápi var 92 ára gamal og 



ússaligur. Eg segði hetta fyri konu míni 

og hon bað meg fara. Heima møtti eg 

systir míni, sum ansaði pápa. Hon segði: 

”Hetta er ein av merkiligastu døgum , 

sum eg havi uppliva. Eg havi ikki sagt 

eitt orð við pápa, um at tú kemur, men 

síðan hann vaknaði í morgun, hevur 

hann spurt meg fleiri ferðir: ”Kemur 

Magnus ikki í dag? , nú mást tú fara inn 

til hann beinan vegin”. 

Andlit hansara lýsti av gleði, tá hann sá 

meg. Tveir dagar var eg saman við 

honum. So mátti eg fara. Tá veittraði 

hann til mín og segði: ”Vit møtast í 

Himlinum”. Stutt eftir flutti hann heim 

til Jesus. 

Eg vitjað ofta ein eldri mann, tað síðstu 

tíðina hann livdi. Hann hevði verið ein 

kristin síðan hann var ungur. Vit vóru 

góðir vinir. Serliga vóru tað tær góðu 

løturnar vit kundu tosa saman um 

Harran Jesus og Himmalin. Løturnar um 

Guds orð vóru góð minnir. Guds andi 

opnaði orðið fyri okkum. 

Ein dagin eg vitjaði hann, lá hann við 

nógvum fepri, um 40 hitastig. Tá spurdi 

eg hann kendi meg svaraði hann 

týðiliga: ”Nei”. Men tá eg spurdi hann 

um hann kendi Jesus, lyfti hann báðar 

hendur upp, meðan andlitið lýsti av 

gleði og svaraði: ”Ja Jesus kenni eg”. 

Nú er hesin bróður heima hjá Harranum. 

Fyri meg er hetta kært minni. 

 

Magnus Sture. Úr ”Når lysene tennes”       

Lea Juul týddi 

 

 

 

 

 



Frælsi og krígg

14 .  mai  1948:  I  kvøldar lo t inum 

hongur  f løvi ,  e f t i r  dags ins  h i t a .  

Tøgnin  e r  fu l lkomin .  Ber t  e in  

rødd  e r  a t  hoyra .  Haraf tu r ímó t i  

hoyr i s t  hon  í  hvø r jum e inas ta  

ú tvarps tó l i  í  l and inum.  Tað  e r  

Ben  Gur ion  ið  l e sur  upp  

f ræls i s lýs ing  Í s rae l s .  Okkur t  

ovurhonds  s tórt  er  hent ,  het ta 

vei t  ein  og hvør jødi  í  øl lum 

Ísrael .  Frælsis t ímin  er  komin. 

Men t íverr i  eru  ikki  s tundir  at  

hát íðarhalda hesa  s tórhending. 

I l lgrunin  um hvat  grannalondini  

fóru  at  gera ,  hevði  leingi  l igið 

sum ein  svartur  f lóki  yvir  

hesum l jósu døgum. Einki  av 

arabisku grannalondunum fór at  

góðtaka ei t t  ikki -arabiskt ,  

demokrat iskt ,  land mit t  í  

arabiska heimspart inum. 

Komandi  dagarnir  foru at  vísa 

hvørja  lagnu hesin nýggi  

s taturin  fór  a t  fáa.  Øll  

fyr i reikaðu seg  t i l  at  s t r íðast  t i l   

seinasta  blóðsdropa.  Dysturin 

for at  s tanda um fyrs ta f r iða 

heimland jøda í  nærum tvey 

túsund ár .  

Í  Tel  Aviv  var ,  boða g jøgnum 

hátalarar  hvørj i r  árgangir ,  í  

s tundini  skuldu møta  t i l  

her tænastu .  

Hesir nýggju hermenn gingu 

framvið hundraðtals ungum, ið 

longu gingu á varðhaldi í 

gøtunum, í  sínum samanpentaðu 

búnum. 

Nú sku ldi  ú rs l i t ið  av  

mánaðar longum s t rev i  s tanda 

s ína  roynd .  

Várið  1948. 

Tað hevði verið ein trong tíð hjá 

hesum annars plágaði landi. 

Bretar mistu tamarhaldið á 

fólkinum, og arabar lótu øði sína 

um býtisætlanina koma til sjóndar 

í ófriði um alt landið. Í stóru 

býunum vóru bumbubrestir ið 

løgdu jødisk blaðhús, handlar og 

          



mangt annað í grús. 

Hóast forboð frá onglendingum  høvdu  

jødar fingið á føtur ein loyniher, Haganak, 

sum royndi sítt besta at verja jødiskar býir 

og niðursetubygdir. Men trupulleikarnir 

vóru risastórir. 

Tað var ógvuliga torført  at  flyta 

veitingar, og samskiftið  var so at 

siga einki. Nógvir Ísraelar fullu 

í  arabiskum slysálopum. Um 

somu tíð virkaðu tveir Israelskir 

loyniherar. Teir vóru Irgun og 

Stern-bólkurin, sum mannaðir 

vóru við víðgongdum fólki, ið 

einans legði bardagan til  rættis 

eftir  egnum høvdi. Málið hjá 

hesum bólkum var at  leypa á 

bretar og arabar. David Ben 

Gurion og aðrir leiðarar hildu 

lítið um hesar bólkar, tí  teir 

løgdu fót fyri  tí  samarbeiði ið 

annars var millum jødar, bretar 

og arabar. Hesir tveir bólkar 

gjørdu alt  teir kundu fyri  at 

orógva onglendingar. Av og á  

hendi tað at tað kravdi mannalív. 

Eitt  hitt kendasta dømi er tá 

Irgun sprongdi 

bretsku ,høvuðsstøðina, sum helt 

til  á King David hotellinum í 

Jerúsalem. Átakið kostaði 80 

menniskjum l ívið, hóast Irgun í 

telefonini hevði boðað frá 

álopinum 25 minuttir 

frammanundan. 

Meðan tíðin skundisl iga gekk 

móti  t í  degi ,  tá onglendingar 

skuldu siga mandatinum hitt  

seinasta farvæ1, gjørdist  støðan 

spentari  hvørjum. Hin Arabiska 

Ligain,  Egyptaland, Saudi 

Arabia,  Transjordania,  Irak, 

Libanon og Sýria tóku seg saman 

í  herðútbúgving. Ætlanin var at  

leypa á Palestina so t í t t  og knapt 

bretar  fóru úr økinum. Arabiska 

Ligain hei tt i  a  brøður sínar í  

Palestina um at  taka seg úr 

økinum. Hetta sku ldi  bert  vera 

ein fyribi ls  flyting,  ið  skuldi 

verja tey ímóti ,  av misgáum, at  

verða skadd av t í  áleypandi 

herinum. Tá jødarnir  vóru 

blakaðir  í  havið, kundu tey øll  

venda heimaftur t i l  ognir  sínar.  

 



 

 

Jødarnir, við David Ben Gurion á odda, 

høvdu skund at fyrireika føðingina av 

nýggja statinum. 

Fólk skuldu venjast  upp t i l  at  

gerast  før  fyr i  at  seta seg í  teir  

tomu stólarnar ,  sum 

onglendingar set tu  eft i r  sær .  

Neyðugt var at keypa vørur inn 

undir seg, prenta frímerki og at 

sláa myntir. Eitt tjóðskaparráð 

varð sett, saman vita eini 

fyribilsstjórn ið taka skuldi 

leiðsluna. 

Millum jødar var tørvurin a vápnum 

stórur. Haganah hevði brynjað seg við 

gomlum bakløðarum og meira og 

minni heimagjørdum handgranatum.  

Teir høvdu ikki so mikið sum eina 

veruliga kanón, ikki eitt flogfar og ikki  

ein einasta stríðsvogn. Støðan var ikki 

stórt  mætari   hjá  arabum,   hóast   teir  

høvdu nøkur flogfør og nakrar 

stríðsvagnar. Tað einasta undantakið 

var jordanski herurin, ið var væl 

útgjørdur og harafturat uppvandur av 

bretum. 

Íbúgvaratalið í nýggja statinum var 

1,65 milliónir, av hesum bert 650.000 

jødar. 

Støðan tyktist,,heilt vónleys, og allur 

heimurin var vísur í, at livitíðin hjá 

Ísrael snúði seg um tveir tríggjar dagar.  

At Ísrael slapp undan oyðing Í sínum 

fyrsta kríggi, komst menniskjaliga sagt 

av einum tanka, sum hvør einasti 

ísralittur hevði í høvdinum. Hetta kann 

best sigast við orðunum sum Chaim 

Weizmann segði við Truman forseta 

tann 9. apríl 1948: " Fyri fólki okkara 

stóð valið millum at stovnseta ein stat, 

ella at verða týnd." 

 

Kampen for et fristed  Rolf W. Jørgensen.                  Suni Jacobsen týðir. 
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