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landier 25-35%, meðan tað
í Týsklandi er 6- 8%.
Skjóu eni 10% fluu av
landinum - verður skrálaó
inn í oyruni á tykkum nærum hvønn dag. Frá 1910 til
1938 fluttu eisini 10% av
fólkunum í Føroyum av
landinum! Taóeráhugavert
at lesa lítla bóklingin hjá
Erlendi Paturssyni: Fólkaflylingin úr Føroyum (1840
-1939):
... Tær talsierkastu yrkisgreinir hjá føroyskum
kvinnum í útlandinum eru
húslig størv og seyming.
Herumframt í seinni árum
handils- og skrivstovukvinnur. Tað er ikki heilt
burtur av leið. lá summir
vilja halda. al realskúlin l
Havn og í hinum størru
bygdunum er vorðin klekingarstøOir fyri fólk, sum
fer á skrivstovurnar í Keypmannahavn.
Millum menninar er eisini handils- og skrivstovufólk, umframt handverksmenn. arbeiðsmenn osfr.
Sógv tann størsti hópurin
man tó vera sjóm enn...
Eg skal venda afuir til

dagin í dag!
Samfelagsgongdin
fer
fram í bylgjum. Vit duga
ikki at yvirskoóa meir enn
tríggjar aldudalar, 30'ini,
50'ini og nú 90'ini.
Shetland hevur yvirlit yvir toskaveióu yvir fleiri
hundrað ár, og vfsir mynstrió seg at ganga upp og
niður!
Vit mugu byggja fiskastovnamar uppaftur, og
leggja okkum á eitt javnt
støði og TOLA ikki at taka
alL
MarknaÓaratgongd
á
jøvnum føti vió kappingarneytar okkara og økt kappingarførí mugu vit hava.
Heua hava tit hoyrt um fyir!
- so tað skal eg ikki gcra
nakað burtur úr á hesum
sinni.
LatiÓ ikki allar dómadagsprædikumar í fjølmiólunum fáa tykkum at missa
dirvið og áræðið.
Og vælsignaði, gloymið
ildd: »Sólin skínur í Føroyum hvønn einasta dag! bara ikki á sama stað!«
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G is tin g a r h ú s id B a k k in í V ági:

Fekk fyrstu
oljupengarnar
Enn hevur lítið verið at sæð av fremmandum summargestum

Jákup Mørkøre

Tað er einki gullnám at
hava gistingarhús við matstovu, sum tey hava t.d. í
Vági. Gestimir em fyri tað
mesta nakrir heill fáir, og
enn hevur lítið verið at sæð
til fremmandafólk.
Tað gongur tó rímiliga
væl hjá teimum, sum fyrí
góðum ári síðan Bakkan frá
Menningargmnninum. P/F
Marknoyri eigur gistingarhúsið, og tað em Ingrid Jacobsen og brøður hennara
Johannes og Jákup Lindenskov.
Ingrid og maðurin Magnus reka gistingarhúsið.
Ingrid letur væl at suðuroyingar, at teir em góð
viðskiftafólk. Teir em álitið. Fólk koma inn at eta,
feløg og bindiklubbar vitja,
og føðingardagar verða
eisini hildnir har.

Henda lítla gentan dámdi veel at vera til steóar, tá
Ragnar Magnussen. rektari handaði ncemingunum
prógvúu. Mynd jan

Á
Bakkanum
arbeiða
umframt Ingrid og Magnus
tvaer kvinnur. sum skiftasl
aðru hvørja viku. Her er
Annika Vilhelm. Hin eitur
SólmaiLágabø
(Mynd.Jan)

Oljumenninir hava búð og
eti á Bakkanum
(M ynd.Jan)

At hava skeinkiloyvi
hjálpir væl.
Bakkin hevur bara 17
seingjarpláss. Fyrí tað
mesta er tað ríkiligt, men
onkuntíð, t.d. á jóansøku,
hevði veríð gott at kunna
hýst fleiri, sigur Ingrid.
Útlendingar gjalda ikki
MVG fyri at gista í Føroyum, og tað er gott, tí
MVG er drepandi fyri alt
viiksemi í Føroyum, sigur
Ingrid.
Meðan borað varð í
Lopra, búðu útlendingamir
á Bakkanum, og teir ótu
eisini har. Bakkin er sostatt
millum teirra, sum so smátt
em farm at vinna pengar av
oljuni.
randi

