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Minningarorð

Minningarord um
Leiv

Nýggjársaftan hoyrdist, at 
Leivur Vang var deyður í 
Danmark, 84 ára gamal 
(29.8.1913-28.12.1997 i.

Leivur var kendur um 
allar Føroyar. í tríatiníggju 
ár var hann á Føroya Bún- 
adarfelag, har fólk í hópa- 
tali komu inn á góivið hjá 
honum at keypa, og hann 
gjørdi sítt ítasta fyri at 
síggja til. at felagið hevði 
tað, sum viðskiftafólkini 
viidu hava. Fyrstu tíðina 
heit hann til í kjallaranum 
í húsunum hja Jaróarráð- 
num í Rasmus Effersøes- 
gøtu, men síðani flutti 
hann í Skinnvirkið Yviri 
við Strond, har sum Vakt- 
ar- og Bjargingartænastan

Ætt hansara
læivur var ættaður úr 
Kaldbak. Faðir hansara 
var Zacharias Pauli Vang, 
bóndi í Soylugørðum (10.5. 
1875-8.8.1942), sonur Ber- 
int Vang ( 1840-4.fi. 1914) og 
Atu Mariu Zakariasdóttur 
úr Bø (1837-27.8.1919). 
Móðir hansara var Marin 
Mohr (24.9.1878-21.6. 
1970). Hon var dóttir Per 
Mohr <8.10.1842-21.11. 
1920) og Elsu Mariu Olsen 
úr Hvalba (14.1.1855-2.8. 
1945). Tey vóru bóndafólk í 
Niðristovu heima á Garði í 
Hoyvík.

Leivur var næstyngstur 
av sjey systkjum. Elsti 
bróóirin var Eivind (1.10. 
1902-11.5.1920). Elsta 
systirin var Mia (21.5. 
1904-3.10.19411 Hon gift- 
ist i 1941 við Óla Hellu og 
fekk dóttrina Miu, men 
doyði i bamferð, tá dóttirin 
var tríggjar vikur gomul. 
Næstelsti bróðirin var 
Meinhard (28.6.1906-8.8. 
1927). Triðelsti broðirin er 
Poul, sum er føddur 5.4. 
1908. Hann giftist í 1938 
við Elsuheth Kristinu 
/Ebbul Simonsen úr Hoy- 
vík, og fingu tey fimm bøm. 
Næstelsta systirin var 
Louisa (25.4.1911-13.7. 
1984). Hon giftist í 1940 við 
Hans Debes Joensen av 
Tvøroyri, og fingu tey trý 
børn. Yngst av systkjunum 
er Gullborg (15.5.1916), 
sum í 1942 giftist við An- 
drias IDinsl Vang, bónda 
Frammi í Stovu við Á  í 
Kaldbak, og fingu tey eisini 
trý bøm.

Heimalívið
Tiðliga varð lagt merki til, 
at Leivur hevði sjáldsama 
góðar gávur. Tá hann var 
lítft, buði iærararinnan 
Petronella Petersen hjá 
teimum í Soylugørðum. 
Hon segði, at áðrenn Leiv- 
ur kom í skúla, spurdi 
hann hana um tølini. og 
hvussu roknast skuldi, og 
tað svaraði hon honum. Tá 
hann so kom i skúla, sat 
hann og roknaði einsam- 
allur, men bað ongantið um 
hjálp. Ikki fyrr enn hann 
var liðugur við roknistykk- 
ið, kom hann upp til henn- 
ara við tí, og øll sjey skúla- 
árini kom tað ongantið fyri, 
at úrslit hansara ikki var 
rætt.

Men tá vóru ongar um- 
støður til at fara bokliga 
vegin. Sjóhug hevði hann 
ikki, og tókst hann ti við 
ymist fyrifallandi arbeiði 
heima, og tað dugdi hann 
væl. Eitt nú var hann av 
raskastu slóttumonnum. 
Hann arbeiddi veg, og við 
Agga a Bø sum formanni 
vóru teir einir fýra kuld- 
baksmenn, sum stoyptu og 
smíðaðu Stórhús á Skriðu- 
bakka, har Biofar hevur 
hildið til í mong ár. Hann 
undraði seg ofta yvir, at tað 
skuldi vera neyðugt við 
nógvum lærdum fólkum 
fyri at byggja slík hús, tí 
tað var jú lætt hjá teimum, 
hóast eingin av teimum 
hevði gjørt annað enn van- 
ligt arbeiði í Kaldbak, og 
hesi hús standa væl dagin i 
dag, hóast næstan sjúti ár 
eru liðin.

Tá var jarðarbrúkið nógv 
øðrvísi enn í dag. Men tá 
eins og nú var munur á 
gørðum, og ikki er yvir at 
dylja, at garðurin í ovaru 
Soylugørðum var millum 
teir best riknu. I sínari tíð 
hevði abbi hansara Berint 
fingið eitt sitvurbikar frá tí 
kongliga landbúnaðarfel- 
agnum fyri frálíkt grund- 
Iiøtingararbeiði, og faðir 
Leiv var hildin fram við 
hesum verki. Uppi i hesum 
arbeiði var Leivur, og fram- 
vegis liggja hesi vøkru 
stykkini har inni i Kaldbak 
sum eitt minni um øll tey 
ættarlið av framúrskar- 
andi bóndum, sum á hes- 
um garði hava verið.

Eitt annað, sum eyð- 
kendi garðin i Soylugørð- 
um, var tað, at tey hildu 
longur á við at velta og 
turka kom har enn aðra- 
staðni. Faðir Leivs segði, at 
tað jú kostaði pengar at 
keypa grón, og fyri at fáa 
hesar pengar noyddust tey 
at selja burtur av tí, tey 
annars framleiddu. Við 
sjálvi at velta kom og 
turka tað i somhusinum 
fingu tey soleiðis eina inn- 
tøku bert við at nýta egna 
arbeiðsmegi. Hesin hug- 
burður setti eisini sítt 
merki á Leiv og gjørdi hann 
sera arbeiðssaman og 
sparnan alt sítt lív.

Besta frítiðarítnv hans- 
ara var at spæla kort, og 
tað dugdi hann eisini væl.

Skúla- og læruár
Annars var hann heima, og 
har hevði hann helst blivið 
verandi, um tað ikki bar so 
til. at systir hansara Mia 
gjørdist lærarinna í heim- 
bygdini. Hon segði, at Leiv- 
ur var nógv ov gávurikur 
til at ganga heima, og hon 
setti uppá, at hann skuldi 
út at læra.Veturin 1932/33 
var hann á Føroya Fólka- 
háskúla. Ein av hinum 
næmingunum segði um 
hann. at hann segði einki, 
men visti alt. Síðani kom 
hann aftur til Kaldbaks, 
men i 1936 fór hann á há- 
skúla í Suðurjútlandi. Tað 
er møguligt, at hann longu 
tá fekk alsk til týska málið, 
sum hann lærdi til lítar og 
arbeiddi við alla sina tið.

Summarið 1937 var

hann á garðinum Ulvdal 
við Karup í Jútlandi, og í 
november 1937 fór hann á 
landhúnaðarskula i Tune 
við Knskilde. Læraramir 
har hildu, at hann dugdi 
nógv ov væl til ikki at 
royna at fara inn á land- 
búnaðarháskúlan. Har be- 
gynti hann so í september 
1938, og hóast nógvir av 
teimum, hann gekk saman 
við, bseði høvdu students- 
prógv og aðrar góðar 
grundútbugvingar -  og 
dugdu væl at nýta mussa- 
skøðið sum dønum líkt -  so 
gjørdist hann nr. fyra av 
teimum áttati næming- 
unum til ta endaligu prov- 
tøkuna i apríl 1941. Tá fekk 
hann sum tann fyrsti 
kaldbaksmaðurin kandi- 
datprógv frá einum hægri 
lærustovni og kundi nýta 
heitið cand. agn>.

Eflir próvtøkuna ar- 
beiddi hann frá 1. mai til 1. 
november 1941 sum hjálp- 
armaður a landbúnaðar- 
royndarstøðuu i Tylstrup 
norðan fyri Aalborg. Stjorin 
har var Kjnar Knudsen, 
sum í ámnum 1921-1934 
hevði verið fyrsti stjórin á 
royndarstøðini i Hoyvík. 
Siðani var læivur fram til 
15. august 1942 á royndar- 
garðinum Trollesminde við 
Hillerød, har hann fekst við 
at gera fóðurroyndir fyri 
mjólkineyt. Siðani var 
hann til 30. april 1943 í 
starvi í Roskilde hjá neyta- 
eftirlitsfelagnum á Sæ- 
landi, har hann skipaði fyri 
eftirlitsarbeiði hjá deildar- 
feløgunum. Frá mai til 
oktober 1943 var hann hjá 
landbúnaðarfelagnum á 
Møn, har hann gjørdi ætl- 
anir fyri grundábøtur. Frá 
1. november 1943 og til 
eftir krigslok starvaðist 
hann í Vojens í Suður- 
jutlandi

Skrivari á Føroya 
Búnaðarfelag
So skjótt sum hann kundi 
koma heim aftur eflir 
kríggið, kom hann higar, og 
vón hansara var at nýta 
sína vitan um landbúnað- 
arviðurskifti. Men hvørki 
tá ella nakrantíð seinni var 
tað nakar av teimum í 
landsins stýri, sum vísti 
tann allarminsta áhuga

fyri at nýta hansara vitan 
og kunnleika til nakað av 
tí, sum tað almenna nytti 
pening til. Tí tór hann 
sjálvur til verka. Tann 15. 
september 1945 hevði 
hann sin fyrsta arbeiðsdag 
á Førdya Bunaðarfelag, har 
hann fekk starv sum skriv- 
ari.

Tað stóð ikki væl til á 
Búnaðarfelagnum, tá hann 
kom hagar. Menn vildu 
vera við, at einasta ognin 
var eitt borð, men tað var 
nú ikki heilt rætt, tí nakuð 
stóð úti. Tað royndi hann so 
at fáa inn, so til bar at 
gjalda rokningamar. í fel- 
agnum vóru nógvir limir, 
men hmagjaldið var lágt, 2 
krónur um árið. Hvørt 
summar var aðalfundur, 
har arsroknskapur varð 
lagdur fram og nevnd vald. 
Leivur var ongantíð í 
nevndini, men var skrivari 
og kassameistari. Har var 
skil í, og lætt var at vera 
nevndarlimur, tí hann 
gjørdi att tað skrivliga. Fyri 
at styrkja samanhaidið 
skipaði hann fyri, at teim- 
um limum, sum komu á 
aðalfund, varó boðin ein út- 
ferð onkra staðni i Føroy- 
um, og eru tað mangir 
menn, sum hava goð minni 
frá hesum væl fyriskipaðu 
útferðum.

Men størstan týdning 
hevði handilin. Felagið 
handlaði við limirnar, og 
longu í 1946 fór hann undir 
at sclja teir ensku Allen 
motorliggjarnar, sum koll- 
veltu alla hoygging um all- 
ar Føroyar. Hann ferðaðist 
á landbúnaðarmessur fyri 
at finna fram til tól, sum 
hóskaðu til føroyska jarð- 
arbrúkið, og tá kom hans- 
ara málkunnleiki væl við, 
tí mong av hesum amboð- 
um komu úr fjallalend- 
unum í týsktalandi lond- 
um.

Hann fór beinleiðis til 
framleiðaramar og fekk 
ofta heildarumboð fyri vør- 
ur í danska ríkinum. Á 
tann hátt gjørdi hann á sín- 
um øki sama bragdið, sum 
Johannes Berg seinni 
gjørdi við Mazda-bilunum, 
men føroyski marknaðurin 
fyri landbúnaðartólum var 
jú ikki so stórur sum tann 
fyri bilum.

Hetta førdi tó við sær, at

umsetningurin hjá Bunaó- 
arfelagnum vaks. Avlopið 
varð ikki spilt burtur, men 
varð spart upp og sett á 
bók. Hann dugdi sera væl 
goymslustýring og læt seg 
ongantið freista til at binda 
ov nógvun penging i eina 
stóra og oseljiliga vøru- 
goymslu. Hann nýtti held- 
ur ongantíð útsølur. t)ll við- 
skiftufólkini hja honum 
vistu, at ein prisur var ein 
prisur, og hann varð hildin.

Tey eru sjálvandi mong, 
sum undrust a, hví ið ein 
maður við slíkum gávum 
til handilsskap ikki bara 
for i holt við sina egnu fyri 
tøku, tí tánki er yvir at 
dylja, at so hevði hann 
staðið seg avbera væl. 
Sjálvur segði Leivur ikki 
nogv, men eftir øllum at 
døma var orsøkm tann, at 
hann var ein maður við 
einari sannføring. Á fólka- 
atkvøðuni i 1946 greiddi 
hann atkvøðu fyri loysing, 
og hann helt, at tað hevði 
týdning fyri tjoð okkara at 
arheiða fyri at fáa betri 
umstuður I\já teimum, sum 
fingust við jaróarbruk í 
Føroyum. Hetta helt hann 
vera best, um felagsskap- 
urin hja búnaðarmonn- 
unum tók sær av handli- 
num við teimum vørum, 
sum teir skuldu nj/ta. 
Hvussu tað gekk honum 
sjalvum, kom í aðru røð.

Vøkstur
í starvi sínum fyri hesum 
endamáli fekk hann eftir 
1957 ein virðismiklan sam- 
starvsfelaga, og tað var 
Karstin Rasmussen, sum 
tá gjørdist skrivari hja Før- 
oya Jarðarráð. Karstin 
hievði sjaldsamar gávur til 
at fáa tað igjøgnum, sum 
hann gekk inn fyri, og sam- 
an við honum fekk Leivur 
mangt í lag.

í sekstiárunum var ringt 
l\já búnaðarmonnum at 
sleppa av við eplini, og tá 
setti búnaðarfelagið (og 
Tøðfelagið, sum læivur 
hevði fingið nakrar av 
somu limunum at seta á 
stovn í 1953 fyri at fáa bílig 
handilstøð) partapening i 
eina heilsølu, sum æt 
Grøði. Uttan at Karstin 
hevði fingið Jarðarráðið at 
bakka hetta upp, hevði 
hetta yvirhøvur ikki borið 
til. Henda fyritøka skuldi 
keypa epli um heystið, tá 
prísurin var lágur, og 
goyma tey, til prísurin var 
høgur um várið. Hetta var 
sjálvandi ov litið til at 
halda eini fyritøku gang- 
andi við, og tí skuldi parta- 
felagið eisini reka vanliga 
heilsølu við innflutningi av 
grønmeti, tí harvið kundu 
tey kølirúm, sum neyðug 
vóru at goyma eplini í, nýt- 
ast til fúlnar. Leivur var 
ikki beinleiðis uppi í 
rakstrinum av hesi fyri- 
tøku, og gekk hon eina tíð, 
men fór so fyri bakka. Bún- 
aðarfelagið misti so bert 
tann partapening (70.000 
kr.), sum tað hevði sett í.

Tað glæsiligasta úrslitið 
av samstarvinum millum 
Leiv og Karstin var tó 
Mjólkarvirki Búnaðar- 
manna. Fyri at fáa eina 
slíka fyritøku í lag krevst 
nakað av eginpeningi, og tí 
sá Karstin til, at Búnaðar- 
felagið fekk eina trøð í

Havn. sum síðan varð seld. 
Tað avlop, sum Búnaðarfel- 
agið fekk av hesum, varð 
sett í Mjolkarvirkió, og har 
var 1,4 million nogvár 
pengar i 1979. Men i 1980 
varó Karstin settur fra 
sum stjori á Føroya Jarðar- 
ráð. og var hetta eitt álv- 
arsligt bakkast eisini fyri 
allar tier fyritøkur, sum 
høvdu við felagsskapir hjá 
bunaðarmonnum at gera.

Føroyar farvæl
Leivur kendi seg ikki so 
væl í samstarvi sinum við 
ta nevnd, sum sat um hetta 
mundið. Tev fyrstu arini 
høvdu nevndimar havt 
lyndi til at halda honum 
aftur. ta ið hann fór undir 
nýggj tiltøk, og høvdu verió 
bangnar fyri, at felagið íkki 
orkaði at faast við t.d. keyp 
av maskinum. Hann hevði 
tó alla tiðina lagt dent á, at 
hann jú var varin. Men 
tann nevndin, sum nú sat. 
var øðrvísi. Hann helt, at 
henda nevnd hevði lyndi til 
at lata felagið sjálvt leggja 
rygg til slíkt, sum var í so 
vandamikið. Hann vildi 
heldur hava, at felagið setti 
váðafæ i aðrar fyritøkur 
sum partapening, so sum 
gjørt var í Grøði. Gekk tað 
so ikki, so misti felagið 
partapeningin, men kundi 
annars halda fram við sín- 
uin virksemi. Hann tímdi 
ikki at nýta kreftir sinar til 
at halda nevndini aflur, og 
tá hon samtykti at keypa 
eini verkstaðshus vió Hoy- 
víksvegin fyri 7 milliónir, 
uttan fyrst at spyrja um 
hansara meining um hetta 
mál, skrivaði hann sam- 
tyktina i gerðabokina, fekk 
undirskriftimar frá nevnd- 
arlimunum og boðaði so 
frá, at hann segði upp til at 
fara úr starvi tann 31. 
mars 1984. Tað skuldi eit- 
ast at vera, tí at hann var 
vorðin so gamal, men hann 
livdi akkurát tað sama og 
hevði líka góða arbeiðsorku 
sum nakrantíð, so fyri tað 
hevði hann kunnað hildið 
fram øll tey trettan árini 
afturat.

Tá hann fór, átti felagið 3 
milliónir a bók og vøru- 
goymslu fyri eina millión. 
Hann segði altíð, at felagið 
fekk ikki hóttafall av hes- 
um húsakeypinum, men av 
tí at tað fór at byggja eini 
onnur hús seinni. Hann 
vildi bara ikki sjálvur 
leggia rygg til áttatiáraør- 
skapin.

Hann fór til Danmarkar, 
har hann í Keypmanna- 
havn keypti sær eina eig- 
araibúð. Hann fylgdi væl 
við í øllum tí, sum hendi í 
Føroyum, las bløðini og 
spurdi dúgliga, tá ið onkur 
kom á gátt ella ringdi til 
hansara. Hansara besta 
frítíðarítriv var at loysa 
týskar krossorðagátur. Al- 
tíð var hann fúsur at gera 
teimum ein beina, sum 
heittu á hann um eitthvørt. 
Hann var á fótum hvønn 
dag og tóktist at hava havt 
tað gott, til hann nú knapp- 
liga doyði 84 ára gamal.

Øska hansara varð sett í 
kirkjugarðin í Kaldbak 
tann 1. februar.

Friður verði við minni- 
num um Leiv!

Zakarias Wang

Jacob Pauli LeifChung
í Skálafirói

f. 20. oktober 19HS -  d. 27. desember 1997

Huglag tengt at tíni dáttligu fráferd
Tey siga, at trúgvin er einføld 
at ivin eyðkennir dáran 
tey tosa, tára og biðja 
og siga, tey harmast so sátan.
Men hittu tey ískalda nornagest,
ið óboðin trinur í dyr
og hugan frystir i deydans leinkjur.
og ongum hann svarar, ei heldur hann spyr.

Hann tekur um sálina kvørkratak 
og læsir um andadráttin, 
heimurin kennist so ræðslutyngdur, 
tað stendur um rnegi og máttin.
Umgirdur av køvandi mótlovsismyrkri, 
har bjartasta ljós er kámt at hóma, 
og veruleikin er svartasta niða, 
nú burtur úr garði hvarv fagrasta blóma.

Kunnu vit hugsa tann tankan til enda, 
hvat tað er at missa sítt bam, 
tá alt steðgar upp, og likamið stirðnar, 
og kenslurnar tykjast lagdar í jam.
Sum flóðalda skolar sorgin 
i lagnutungum feigdardali, 
har sálarangist er trúgvasti gestur 
í deyðamyrkursins skuggaspæh.

Tað kundi jú verið tú ella eg, 
ið hesaferð flngu boð, 
og ikki ein ódálkað barnasal, 
so nýliga farin á flog 
Oskiljandi torgreinað meiningsloysi, 
at tu, so snúin og knáur, 
snøggliga atti ferðatøm, 
so klassiska búgvin sum fáur.

Men var lív títt stutt, var tað eydnuríkt, 
hvør dagur ein gáva av gleði, 
foreldur og brøður, ið elskaðu teg 
treytaleyst bæði á nátt og á degi.
Tú vaks upp i heimi, har altíð var plass 
bæði til sakn og til látur, 
men tá ið tú fórst, fór gleðin við, 
nú valdar mest tøgn og bylgist grátur.

So trugvur tú gekst i sunnudagsskúla 
og dró at tær tað, ið varð sagt, 
tú satst undir øllum og trúði so fast, 
tí, ið her niður i teg varð lagt.
Við giógvandi eygum og tølandi yndi 
ið ikki kann metast í virði, 
tú gavst okkum øilum so nógv at minnast, 
sum vit øll vilja takka fyri.

Men bíða nú barn í blómulund 
og sov á blómubeði, 
stunda vit øll á fagnaðarfund 
har dagur ei dettur av degi.
Har túsund ár eru sum dagur ein. 
har vaktarin altíó man vaka, 
og tilveran Ijós uttan høgg og mein, 
og har deyðin ongan aftur skal raka.

Hvíl í friði, min elskaði systursonur.

Viðmerkingar

Opið skriv til Føroya Løgting viðvík jandi O lju lóggávuni
Uppskotið til løgtingslóg 
um kolvetnisvirksemi hjá 
Oljuráðleggingarnevndini 
sigur í § 10, at reglur verða 
settar í loyvinum um brúk 
av føroyskari arbeiðsmegi, 
veitingum og tænastum frá 
føroyskum fyritøkum, um-

framt hvaðan loyvishav- 
arin rekur virksemi sítt. 
Hetta merkir, at ætlanin er, 
at ongar serligar treytir 
verða lagdar í sjálvari kol- 
vetnislógini, men hesi 
viðurskifti skulu haraftur- 
ímóti neyvari útgreinast í

sjálvum loyvinum til leit- 
ing og framleiðslu.

Uppskotið til løgtingslóg 
um kolvetnisvirksemi er 
orðað sum rarnmulóg, ið 
beeði skipar fyri loyvisveit- 
ingum, t.v.s. veiting av 
neyðugum loyvum til olju- 
feløgini at leita eftir og 
framleiða olju og jarðgass 
og allar partar av virksem- 
inum, t.v.s. leiting og met- 
ing, útbygging av oljuleið- 
um og framleiðslu um- 
framt avriggan. Tað er eyð- 
vitað, at ein tílík rammulóg 
skal vera so smidlig sum 
gjørligt, ikki minst tí at tað 
í dag er ógjørligt at gera 
greiðar niðurstøður viðvíkj- 
andi úrslitnum av eini før-

oyskari oljuvinnutilgongd. 
Tað kann tó ikki vera mein- 
ingin, at vit skulu víkja frá 
tí greiðu politisku stevnu, 
at kolvetnisvirksemið skal 
leggjast soleiðis til rættis, 
at tað kann hava við sær 
fleiri føroyskar arbeiðs- 
møguleikar eins og vinnu- 
ligan vøkstur og vinnuligt 
margfeldi í bæði styttri og 
longri framtíð.

Staðfestast kann, at 
skulu føroyskar ídnaðar- og 
tænastufyritøkur gera seg 
galdandi sum útvegarar í 
eini framtíðar frálanda- 
vinnu, so er neyðugt, at 
hesar fyritøkur fáa eitt 
nøktandi grundarlag at 
virka á. í hesum samhandi

er tað avgerandi fyri før- 
oyskar fyritøkur, at út- 
lendsk olju- og veitingar- 
feløg frá fyrsta degi vita, at 
allar komandi vørur og 
tænastur skulu um før- 
oyskan bryggjukant og 
flogvøll. Hetta gevur før- 
oyskum fyritøkum tann 
neyðuga handilsliga fyri- 
munin, og samtíðis fáa hes- 
ar fyritøkur tað neyðuga 
skotbráðið til fyrireikingar 
av samstarvsavtalum o.t.

Fyri at virksemið l\já 
oljufeløgunum skal siggj- 
ast aftur í einum verulig- 
um húskaparligum virk- 
semi í Føroyum, mæla und- 
irritaðu til, at staðfest verð- 
ur í sjálvari oljulóggávuni.

at a llar vørur og tænastur 
skulu veitast av føroyskum 
øki; og einans í serligum 
førum skal kunna víkjast 
frá hesum.

Aftur at sjálvsøgdum 
vinnu- og búskaparligum 
atlitum stuðlar ein tilík 
mannagongd eisini tann 
veruleika, at skulu olju- 
feløgini arbeiða trygt og 
forsvarliga við møguleika 
fyri góðum sambandi við 
teir røttu myndugleikarnar 
og hóskandi fyriliti fyri 
heilsu, umhvørvi, trygd og 
tilbúgving, mugu tey sita 
nær virkseminum; hetta 
ikki minst um vit fram- 
haldandi við trúvirði skulu 
menna okkum á fiski-

vinnu- og ferðavinnuøki- 
num.

Oljufeløgini síggja ongar 
trupulleikar í slikum treyt- 
um; tílíkar vóru vanligar 
treytir, tá ið eitt nú Noreg 
byijaði sítt oljuvirksemi. 
Leggja vit hetta aflur at 
teimum viðurskiflum, ið vit 
omanfyri hava peikað á, so 
eigur ein eyðvitað fylgja av 
hesum at vera, at framtídar 
loyvishavarar á okkara 
leiðum lata virksemi sítt 
ganga út frá Føroyum, og 
verkætlanir teirra fáa tæn- 
astur fra føroyskari út- 
gerðarstøð( um).

Um vit ikki fáa við f 
rammulógina treytimar 
um, at vørur og tænastur

skulu um føroyskt øki, 
verður sera torført hja før- 
oyskum fyritøkum at gera 
seg galdandi sum veitarar 
til fráiandavinnuna. Hetta 
eru ikki órímilig krøv at 
seta, men heilt náttúrligar 
treytir I\já eini tjóð at seta 
til eina komandi vinnu í 
okkara egna landi.

Vinnulivsráðið i Klaksvík 
Vinnulivsráðið i  Vagum 
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Føroya Reiðarafelag 
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