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Ársins íverksetari - Ungómurin eitt fantastiskt tilfeingi
"Tað er eitt fantastiskt tilfeingi, sum liggur í okkara kreativa og dugnaliga
ungdómi, og okkara uppgáva sum íverksetar er at umseta hetta tilfeingi til
lívfør virkir og framburð her í landinum," segði Ólavur Ellefsen í takkarrøðu
síni, tá hann fekk heiðurin sum ársins íverksetari 2012. Tað var eingin minni
ennn løgmaður, Kai Leo Johannessen, sum handaði heiðurslønina, meðan ein
væl uppløgd fjøld av fólki vóru komin saman í fabrikkini hjá Østrøm í Havn.
Tað var tað virkna og livandiu íverksetarahúsið í Klaksvík við Rana Nolsøe og
øðrum góðum kreftum, sum legði dagin til rættis. So sólskinsdagur var hetta
bæði so og so. Vit geva ársins íverksetara orðið til sína takkarkvøðu - (Sí eisini
myndafrásøgn frá tiltakinum) "Hetta er eitt stórt herðaklapp, sum avgjørt
gevur hug at økja um innsatsin í tí, man er í gongd við og vónandi eisini fara í
gongd við okkurt nýtt afturat. Eg haldi at tað er ótrúliga týdningarmikið at
skipa fyri tiltøkum sum íverksetaradegnum, at styrkja íversetaraandan í
landinum, at stimbra áhugan fyri íverksetan millum okkara ungu og at skipa
fyri útbúgving av teimum, ið fara í gongd við eitt virki. Steve Jobs segði í einari
kendari samrøðu, at størsta fortreytin fyri at eydnast sum íverkseti, er, at tú
elskar tað, tú gert. Tí fyri at eydnast, mást tú vera treisk ella treiskur og blíva
við og við, sjálvt aftaná, at øll onnur hava givið upp. Elskar tú ikki tað, tú ger,
gevur tú upp um tú annars er rættsiktaður. Hin fortreytin er, at tú dugir at
síggja styrkir og veikleikar hjá øðrum. Tí, eru tey røttu fólkini ikki í teimum
røttu sessunum, so er virkið ikki burðardygt og kann ikki vaksa. Størsta
avbjóðingin hjá okkara ættarliði er at venda gongdini við minkandi fólkatali.
Alt fleiri av okkara ungu ynskja og velja hægri útbúgving. Eftir øllum at døma
duga tey ikki at síggja møguleikarnar her í okkara landi, tá útbúgvingin er
liðug. Hetta má og skal broytast. Sæð við íverksetarabrillum er besta loysnin,
at vit fáa nýggjar og sterkar fyritøkur, sum kunnu gagnnýta ta stóru íløgu, sum
hevur verið og verður gjørd í at útbúgva okkara ungdóm - bæði her og
uttanlands. Tað er eitt fantastiskt tilfeingi, sum liggur í okkara kreativa og
dugnaliga ungdómi, og okkara uppgáva sum íverksetar er at umseta hetta
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