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Et ørige i Nordatlanten hvor naturen og kulturen er vævet sammen, og hvor tradition og modernitet lever
sammen på smukkeste vis. Over 22.000 privatbiler triller i dag rundt på de forblæste klippeøer, på et vejnet,
der ikke fås bedre ret mange steder og med et finmasket net af tunneller der binder øerne sammen.
Fiskeindustrien udgør mere end 95 pct. af eksporten, men Færøerne er i dag meget mere end fiskeri, det er et
rigt og nuanceret kultursamfund med en overvældende natur, hvis lige ikke findes andre steder i Norden.
Dagbladet Børsens tidligere chefredaktør, Jan Cortzen, har skrevet den rigt illustrerede bog. Han kalder selv
sin bog Vi der er færinger. For det er færingerne selv, der fører ordet i fortællingen om det samfund, de har
bygget op. I bogen samtaler Cortzen med samtlige nøglepersoner i det moderne færøske samfund. Især
fiskeindustrien med laksen spiller selvsagt en dominerende rolle. Desuden er der øjeåbnende kapitler om
turismen, om luftfart, olieindustri, om færøske iværksættere, om stærke færøske kvinder, om et rigt varieret
kulturliv og om kirkelivet og ikke mindst om de politiske strømninger og partier, der – demokratisk – har
præget den forandringsproces, som Færøerne har gennemlevet over de sidste 50 år. Bogen er fornemt og rigt
illustreret.
: De skældte mig for Drukkenbolt. Der er mange måder at opleve Færøerne på, men en af de mere specielle
oplevelser er at se Færøerne fra havsiden. Hans enkle vers og lange prosadigte indeholder anger og

selverkendelse, som f. “Risfællesskabet” – rigsfællesskabet stavet uden G.
Uenigheden går mest på om Finland er en del af skandinavien eller ej. dk gennemgå klubbens historie. Vi
starter naturligvis fra begyndelsen og er heldige allerede at have de første 75 år historie klar fra både 50 og 75
års fødselsdagene. Overblik. Nedstammet fra flere(nord)germanske stammer, der oprindeligt beboede den
sydlige del af Skandinavien, og hvad der nu er det nordlige Tyskland, der talte et germansk sprog, der
udviklede sig til oldnordisk, og som var kendt som nordboere i … 2014 er året hvor AJAX København fylder
80 år og i den anledning vil vi her på ajax. Read about the big writers in faroese history 1793 • Fra Strandby
Kro er der fra 1793 overfart til Fanø. Hans enkle vers og lange prosadigte indeholder anger og selverkendelse,
som f.
Nedstammet fra flere(nord)germanske stammer, der oprindeligt beboede den sydlige del af Skandinavien, og
hvad der nu er det nordlige Tyskland, der talte et germansk sprog, der udviklede sig til oldnordisk, og som var
kendt som nordboere i … 2014 er året hvor AJAX København fylder 80 år og i den anledning vil vi her på
ajax. : De skældte mig for Drukkenbolt. Peder Jacobsen (Per Bóndi), søn af Jacob Pedersen og Marjen
Michelsdatter, er født den 17 Jan.
“Risfællesskabet” – rigsfællesskabet stavet uden G. “Risfællesskabet” – rigsfællesskabet stavet uden G. Vi
er nu hjemvendt og giver den et forsøg på at vende tilbage til den daglige 'tommerom' Mange tak for hjælpen
til turen. eks. Uenigheden går mest på om Finland er en del af skandinavien eller ej. Men det er et tal, der
forandres i takt med, at færingerne bliver screenet. Da Google ikke ville sætte Færøerne på deres Google
Street view, satte en lille gruppe færinger og Visit Faroe Islands sig ned og fandt på noget helt andet.

