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– Í løtuni missa vit 150 fólk á hvørjum 
ári. Hetta er ein ómetaliga álvarsom 
støða hjá landi okkara at vera í. Vit liva 
í einum friðarligum samfelagi. Her er 
einki kríggj. Eingin hungursneyð. Men 
kortini streyma fólk av landinum. Og 
kortini flyta ov fá fólk til Føroya.

Soleiðis skriva ritstjórarnir Høgni 
Reistrup og Heri á Rógvi í nýggju bók
ini Exit Føroyar, sum forlagið Sprotin 
gevur út í næstu viku.

Bókin snýr seg um fólkfráflytingina 

úr Føroyum, hvørjar avleiðingarnar eru, 
hvussu fólk uppliva støðuna, og hvat 
kann gerast fyri at venda gongdini.

– Vit hoyra nógv um álvarsomu 
støð una, men ritstjórnin hevur saknað 
eitt filtur, sum sílar mýtur og fáfongd 
frá virðismiklum eygleiðingum og 
góð um greiningum. Tí hava vit heitt 
á van lig fólk, vinnulívsfólk, lærd fólk 
og polit ikarar um – við einum jaligum 
hug burði – at viðgera evnið við støði í 
egnum royndum. Hóast uppgávan ikki 

er løtt at loysa, er tað givið, at vit ikki 
flyta fólkatalið rætta vegin bert við at 
finnast at. Atfinningar eru neyðugar, 
men uppbyggjandi tilgongdin er av
gerandi fyri at venda verandi gongd, 
siga ritstjórarnir.

– Við støði í per
són ligum frá sagn um 
og royndum í Før
oy um og uttanlands 
vísa fólk ini í bókini 
á gongdar leiðir, tí 

gleði ligu tíðindini eru, at fólkaminking 
kann vendast til fólkavøkstur, hóast tað 
ikki er nøkur loyna, at tað kostar nógv
an pening, siga teir.

Her á síðunum prenta vit nøkur brot 
úr Exit Føroyar.

Nýggj bók setur sjóNeykuNa á fráflytingina úr føroyska 

samfelagnum, og niðurstøðan er, at tað ber til at venda goNgdiNi

kann vendast til
fólkavøkstur

Fólkaminking

lagt tIl rættIs: Eyðun Klakstein

Armgarð Arge greiðir í bókini 
Exit Føroyar frá, hvussu tað 
kennist at siga farvæl til børn
ini, sum fara av landinum at 
lesa. Hugleiðingarnar eru inni
ligar og hjartanemandi. 

– Sum foreldur flest hugsaði 
eg, hvat yrkið barnið fer at 
velja. Meðan tey vóru lítil og 
hálvvaksin, komu mær ikki til 
hugs ræðandi tankar um, at 
børnini kanska um fá ár fóru at 
hvørva úr mínum sjónarringi, og 
kanska ongantíð fóru at koma 
aftur at vera partur av mínum 
gerandisdegi, skrivar Armgarð 
Arge.

– Her í Føroyum eru nakrar 
útbúgvingar, og á Fróð skapar

setrinum byrjanin til fleiri. Men 
við góðum prógvum og gyltum 
málum er at fara í útlagið land. 
Og møguleikarnir eru nógvir. 
Nú hevur pisan nógv í at velja. 
Ymiskar útbúgvingar og fleiri 
lond. Ísland, Noreg, Ongland, 
Amerika og Avstralia. Alt ber 
til, og eingi mørk eru – heimurin 
liggur víðopin fyri teimum. 
Aðrar mentanir, lista søvn, 
onnur menniskju, matmentanir, 
stórir lærdir skúlar, øðrvísi 
veðurlag, møgu leikar fyri at 
síggja onnur lond fyri lítlar og 
ongar pengar.

– Og so kom dagurin, tá 
mínar pisur fóru! Av klettunum 
til onnur lond. Stóri, hvíti fugl

urin hjá Atlantic Airways fór 
avstað við okkara pisu, sum 
nú endaliga var skumpað av 
rókini. Skumpað og skumpað 
er kanska í so nógv sagt. Ein 
mamma er jú ein mamma við 
stórum M, og gott er at hava 
fult reiður og ungarnar undir 
sínum veingjabreiði. Men møgu
leikarnir hjá teimum ungu eru 
so nógvir og glæsiligir, so ikki 
kunnu vit annað enn gleðast 
saman við teimum, at heimurin 
liggur víðopin, og lívið lær. 

Men, sum dagurin nærkast, 
at ungin skal fara úr reiðrinum, 
verði eg fjálturstungin. Fara 
avstað? Frá tí trygga og góða? 
Frá umhvørvinum her heima, 

sum traðkar til, bara tað allar
minsta er? Út í heim har so 
nógvir úlvar eru!

– Kærleiki er at sleppa – at 
lata unga menniskjað sleppa 
avstað. Men píka, sum tað er 
tómt, tá tey eru farin. Tómt 
kamar. Hvar eru skógvarnir, 
láturin og fylta køliskápið?

– Pipri við blonkum eygum, 
hvussu illa eg fari at sakna 
hana. Lesi í hennara eygum, at 
hon hugsar: »Halló, hvat hendir 
her?« Aðrar vinkur og næstra
fólk ringja, jesa og eru fegnar, 
tí at teirra pisa hóast alt er 
sloppin inn á júst tann skúlan, 
hon ynskti sær, men

»Nú er tómt.« Eg telji 

eftir og gerist eitt sindur skøkk, 
at nærum 10 ungfólk, sum eg 
varði av, fara avstað. Tað fer at 
merkjast. Koma tey nakrantíð 
aftur? helvtin? tvey?

– Vit tosa so nógv um 
alheimsgerð – kanska er tað 
hetta, ið vit eygleiða? Pisan er 
farin út í heim, roynir flogið – 
og tað ber. Men hjá føroysku 
mammunum, sum sita etir, 
ber hetta ikki til, tí tað er so 
ómetaliga ringt at koma til 
sættis við sáran sakn.

Brot úr greinini »Tá børnini flyta«

í bókini Exit Føroyar

Mamman sigur farvæl
Høgni reistrup

Heri á rógvi
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Fólkaflytingin, sum vit eru 
vitni til í dag, sigur okkum, at 
okkurt er galið við trivnaðinum, 
ar beiðs marknaðinum og møgu
leikunum í Føroyum.

Tað skrivar Erika Hayfield 
í bókini Exit Føroyar. Hon 
hugleiðir um orsøkirnar til, at 
kvinnurnar í stórum tali fara 
av landinum, hvørjar avl eið
ingarnar av hesum verða, og 
hvat møguliga kann gerast fyri 
at venda gongdini:

– Fólkafráflyting og ser
stak liga kvinnufráflyting er 
størsta avbjóðingin í nýggjari 
tíð, sum Føroyar standa yvir
fyri – og okkum vantar enn at 
síggja veruligu avleið ingar nar. 
Tær koma – og fara at raka 
meint, um vit sita hendur í 
favn. Framrokningar vísa, at 
um fjøruti ár verður aldurs
saman setingin so skeiv í 
Føroyum, at fólkatalið kann 
minka burtur í nærum einki. Tá 
verður søgan um Føroyar ein 
søga um nakrar fólkatómar 
klettar, sum einaferð vóru 
eitt blómandi oyggjaland. 
Tørvur er á langtíðar ætlanum, 
og greitt er, at ábyrgdin hjá 
politisku leiðsluni og okkum 
sum samfelag hevur kanska 
ongantíð verið størri enn júst 
nú.

– Tað er givið, at eingin 
løtt loysn er upp á stóru 
avbjóðingina at steðga frá
flytingini – og eisini at skapa 

fólkavøkstur. Sjálvsvirði 
før oy inga er eisini í kreppu, 
men tað er umráðandi, at 
vit varðveita trúnna upp á 
framtíðina og byrja at venda 
gongdini. Tað er einki at 
ivast í, at ovasta politiska 
leiðslan í landinum hevur 
bæði ábyrgd og myndugleika 
at taka fyrsta stigið. Alt ov 
leingi hevur samfelagið verið 
vitni til stuttskygdar av
gerðir og vantandi langtíðar 
loysnir. Tað finnast tó ongar 
stutt freistaðar avgerðir, sum 
kunnu loysa trupulleikan við 
fólkafráflyting. Visjónir, saman 
við eini langtíðarætlan fyri at 
skapa fólkavøkstur, serliga av 
kvinnum, eru neyðugar – og til 

tess krevjast breiðar politiskar 
semjur, sum fevna um fleiri 
val skeið. 

ÚtbÚgVIng
og gransKIng
– Tríggir hættir eru at skapa 
fólkavøkstur – her ítøkiliga 
kvinnuvøkstur. Útlendskar 
kvinnur kunnu eggjast at fyta 
til Føroya, útisetar kunnu 
lokkast heimaftur, ella kvinnur 
kunnu verða eggjaðar til at 
verða búgvandi í Føroyum. 

– Vit vita, at nógv teir 
flestu ungu føroyingarnir, 
sum flyta av landinum, 
gera tað, tí antin tey sjálv 
ella makin fer undir lesnað. 
Harumframt vísti kanning 

hjá Norðuratlantsbólkinum 
frá 2008, at ein triðingur av 
teimum, ið flyta til Danmarkar 
at nema sær útbúgving, høvdu 
tikið partar av útbúgvingini í 
Føroyum, um útbúgvingin varð 
bjóðað út her heima. Hetta 
sigur okkum, at nógvir úti
setar høvdu búð í Føroyum, 
um eitt nóg fjølbroytt útboð 
av útbúgvingum var her. Tí er 
tað eingin ivi um, at ein mið vís 
uppraðfesting av hægri út búgv
ingum og vitan er neyðug. 

– Møguleiki eigur eisini at 
vera at taka fyrsta part av einari 
hægri útbúgving í Føroyum. Tað 
vísir seg, at jú seinni ungfólk 
flyta úr Føroyum fyrstu ferð, 
tess hægri eru sannlíkindini 
fyri, at tey vendur aftur. Hetta 
hongur kanska saman við, at 
ung, ið fara undir hægri lesnað í 
Føroyum, gerast nøkur ár eldri. 
Harvið eru sannlíkindini størri 
fyri, at tey hava funnið sær 
maka og møguliga fingið børn. 
Hetta eru eisini viðurskifti, sum 
gera tilknýtið til Føroyar størri.

– Umframt hægri út búgv
ingar, er neyðugt at upp rað
festa gransking og skapa 

ser ligar umstøður til nýggjar 
vitanar tungar vinnur. 

– Um ung skulu velja at 
búgva í Føroyum, er um ráð
andi við fjølbroyttari bústaðar
møguleikum.Støðan í dag er ikki 
haldbar. Vit eru í kapping við 
onnur lond, serliga Norðurlond, 
sum hava eina vælferðarskipan, 
sum er sera lokkandi hjá ungum 
familjum. Tað er eyðsæð, at 
Føroyar hava ongan møguleika 
at kappast á øllum økjum. Tó so 
er tað grundleggjandi, at ung 
fólk hava møguleika at tillaga 
bústað og útreiðslur eftir støðu 
síni, antin talan er um ungar 
barnafamiljur ella fólk undir 
útbúgving. 

– Givið er, at útbúgving, 
vinna, bústaðarviðurskifti og 
arbeiðsmarknaður ikki eru tey 
einastu viðurskifti, ið kunnu 
venda gongdini. Tey eru tó 
so mikið grundleggjandi, at 
hesi viðurskifti í sjálvum sær 
veruliga gera mun. Tí har 
lestrarmøguleikar og starvs
møguleikar eru, har eru fólk.

Brot úr greinini »Meðan kvinnurnar 

rýma« úr bókini Exit Føroyar

Amy Hansen roynir at finna 
fótafestið í Føroyum, eftir at 
hon í august flutti heim til 
Føroya at búgva. Við henni eru 
eisini tær báðar yngru døturnar, 
meðan tann elsta er eftir í 
Danmark. 

Amy veit, hvat tað er at 
flyta millum Føroya og Dan
mark, tí hetta er aðru ferð, 
at hon flytur. Tær hava búð í 
hjart anum í Keypmannahavn, 
í hesum umfarinum í trý ár, og 
ætlanin er, at ein íbúð í mið
býnum í Havn verður karmur 
um familjulívið komandi 
tíð ina. Amy skal sum einligur 
for syrgjari royna at fáa ein 
ger andis dag í føroyska høvuðs
taðnum at bera til.

– Eg eri komin heim orsakað 
av yngru døtrunum. Tað er ein 
týðandi lutur í uppvøkstrinum 
hjá teimum, at tær kenna pápa 

sín og familjuna, tí tey eru 
helvtin av teirra samleika. Eg 
havi tó tryggjað mær, at finna 
vit ikki eydnuna her, so flyta 
vit aftur. Fyri meg persónliga 
er tað eingin ivi um, at tað eitt 
afturstig at flyta heimaftur, 
men eg kann ikki bara hugsa 
um meg sjálva. Fyri teirra skyld 
gevi eg tí ein kjans, sigur Amy 
Hansen í samrøðu í bókini Exit 
Føroyar. 

Í samrøðuni greiðir hon frá, 
hvussu hon hevur upp livað 
munin millum lívið í før oyska 
samfelagnum og í danska 
høvuðsstaðnum. Danska sam
felagið og danski mentali teturin 
hóvar Amy, veðurlagið við, og 
so kennir hon seg drigna av 
ein um fleirmentaðum samfelag, 
har hon heintar íblástur til sítt 
kreativa virki. 

Amy hevur útbúgving sum 

fotografur, og í Í summar gjørd
ist hon liðug við útbúgv ing sína 
innan e Design á KEA, ið er 
Vinnuháskúlin í Keyp manna
havn. Útbúgvingin snýr seg 
í høvuðs heitum um fíggjar
stýr ing, marknaðarførslu og 
íverk setan.

– Í grundini vil mann bæði, 
hóast annað dregur meiri, sum 
Danmark í mínum føri. Hevði

mann kunnað, so hevði mann 
havt eitt bein í hvørjum landi.

– Í Danmark møti eg einari 
rúgvu av fólki, sum geva 
mær íblástur. Har føli eg, at 
eg mennist alla tíðina, ikki 
minst av teimum spennandi 
av bjóðingunum, eg allatíðina 
royni at finna. Útheimurin hevur 
so nógv spennandi at bjóða. 

– Í Føroyum er alt tað sama, 
tað keðir meg, og eg kenni 
tað sum, at eg steðgi upp. Alt 

gongur seinni fyri seg, her er 
ein annar máti at liva uppá 
og ein mentalitetur, sum ikki 
tiltalar meg. 

Tað er eingin trupulleiki 
at seta orð á, hvat Amy 
Hansen dámar við danska 
høvuðsstaðnum, sum hon sær 
sum sín næsta heimstað eftr 
Søldarfjørð.

– Eg havi altíð elskað 
Keypmannahavn, alt lívið, 
ið er har, og tey spennandi 
menniskjuni, eg møti. 

Eg elski tann anonymitetin, ið 
er har; sam stundis eri eg ikki 
einsamøll og kann vitja fólk, 
um eg havi hug til tað. Míni 
nærm astu eru sum eg rætt
iliga spontan, og tað er deiligur 
mótsetningur til alt tað skip
aða, sum eyðkennir Dan mark, 
sigur Amy Hansen.

Brot úr greinini »Eitt aftur -

stig at flyta heimaftur«

í bókini Exit Føroyar

Blómandi oyggjaland
– ella fólkatómir klettar

Amy gevur Føroyum ein kjans
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Fráflytingin er vorðin so stór, at fólkatalið minkar. Samstundis flyta ikki nóg nógv fólk til Føroya. Soleiðis hevur 

støðan verið seinastu árini. Men hví flyta fólk úr Føroyum? Hví koma ov fá a�ur? Er lívið so nógv betri aðrastaðni? 

Og hvat kann venda gongdini? 

Exit Føroyar er bók um minkandi fólkatalið í Føroyum. Í bókini eru viðtalur við fýra føroyingar, sum siga sína søgu 

um, hví tey fluttu av landinum. Hara�rat koma sjey konufólk og seks mannfólk til orðanna í 13 tíðargreinum. 

Fólkini siga - við støði í persónligum royndum - sína hugsan um fólkafráflytingina og hvat skal til fyri at venda 

gongdini. 

At talið á føroyingum í Føroyum minkar, kann vera torført at skilja, men Exit Føroyar gevur við gerandisligum 

dømum innlit í, hvat heldur fólki a�ur í at flyta heima�ur. Samstundis eru ítøkiligar loysnir at finna í bókini, sum 

kunnu vaksa um fólkatalið.

Viðførið er pakkað og fráferðin byrjað. Stundin er komin at siga farvæl, og vit 
takka fyri hesa ferð. Vit kenna støðuna. Tí øll hava vit næstringar, vinir og skyld-
fólk, ið ikki búgva í Føroyum, men bara eru heima av og á. Hetta eru fólk, sum ikki 
eru partur av okkara gerandisdegi. Samstundis eru fólkini við til at mynda álvar-
somu støðuna, Føroyar eru í. Tey búgva uttanlands, og eru harvið nøkur av 
teimum mongu, ið hava valt Føroyar frá. 

Høgni Reistrup og Heri á Rógvi (ritstj.)
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