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Vindur úr ymsum ættum, regn, kavi og aftur regn um jólini 
23.12.2015 - 19:40 
Í skrivandi løtu er Tollaksmessa - klokkan er 19.00. Stytsti dagur var í gjár. Dagarnir fara at gerast 
longri nú - tó ikki so nógvur munur tær fyrstu vikurnar.  
Veðrið um jólini fer at vera eitt sindur av hvørjum - tað verða bæði lágtrýst og okkurt hátrýst, sum 
fara at mynda veðrið jóladagarnar.  
Byrjandi við veðrinum júst nú, so eru Føroyar á veg út úr einum lágtrýstøki og inn í ein hátrýstrygg - 
har er vindferðin lítil og eingin; turt og mestsum stilli. Men soleiðis verður ikki leingi.  
Um midnátt í kvøld er at regna sunnanífrá, og klokkan 2 - 3 í nátt regnar um alt landið, samstundis 
sum vindurin fer at veksa úr lágum eystri, sum út á morgunin broytist ættin niður í sunnan. 
Vindferðin fer at vaksa, og klokkan 8 í morgin ári er ferðin komin upp í 15 til 20 m/s - sunnast í 
Føroyum verður uppaftur meiri vindur. Latum okkurt gera avfallið jólaaftan liðugt beinanvegin; allan 
dagin verður onkur úrdráttur, og meðan hitin er oman fyri 3-4 stig, er talan um regn. Eftir tað verður 
tað vátaslettingur og kavi.  
Økið við vindi fer at førka seg ímóti eystri soleiðis, at umleið klokkan 17 er mestsum stilli í Føroyum - 
serliga norðanfyri fara vit at merkja ein stilla løtu. Men stilla løtan fer bert at vara ein lítla løtu. 
Vindurin fer at koma av útnyrðingi-norðuri; klokkan 20 er ferðin eftir øllum at døma komin upp í 15-
20 m/s. Eitt sindur meira vindur sunnanfyri. Tað verður so veðrið restina av kvøldinum. Hitin jólaaftan 
fer at liggja um 6-7 stig til um kvøldið, tá ið vindurin kemur høgt; tá fer at kølna nøkur stig - niður 
ímóti frostmarkinum.  
Jólanátt fer vindurin at halda á - ættin broytist upp í vesturhallan norðan - og umleið klokkan 3 er 
ferðin tann mesta; 18 til 23 m/s í miðalvindi. Hvirlurnar kunnu koma upp í 28 - 30 m/s ella so. So fer 
vindurin at minka - klokkan 11, tá ið jólaguðstænasturnar byrja, er ferðin komin niður ímóti 10 m/s. 
Seinnapartin jóladag minkar vindurin niður í 5 til 10 m/s, og ættin fer ímóti landnyrðingi. Um kvøldið 
verður enn minni vindur; 3 til 8 m/s. Hitin jóladag fer at liggja um frostmarkið. Um náttin kølnar tað 
nøkur stig niður um frostmarkið. Viðvíkjandi avfalli jóladag, so verða ælingar allan dagin við kava.  
Annan jóladag veksur vindur úr eystri upp í eitt skrið, 16 til 20 m/s. Skýggjað allan dagin við kava og 
vátakava, tí hitin fer at kvinkast nøkur stig uppeftir. Um kvøldið fer vindurin at minka niður um 15 
m/s, og regnælingar kunnu væntast.  
Við hesum verður ynskt øllum eini gleðilig jól - og samstundis takkar undirritaði fyri góðar 
viðmerkingar og góð hugskot í brátt farna ári.  
Nordlysid.fo 
 

 
Roknar við at tøkugjaldi ger at Bakkafrost ferð út um landoddarnar 
23.12.2015 - 19:27 
Tøkugjaldi merktist aftur á keypsskálanum tá hann lat upp í morgun. Fyrrapartin vístu tølini at 
Bakkafrost-partabrævið lækkaði 1,1 prosent. Tað var einasta partabrævið av teimum 15 mest seldu 
og keyptu partabrøvunum sum vístu eina lækking, samanborið við tá keypsskálin stongdi í gjár.  
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Tá keypsskálin í Oslo stongdi seinnapartin í dag hevði Bakkafrost vunnið nakað innaftur, og var 0,65 
prosent meir vert enn í gjár. Av alifeløgunum er tað bara Lerøy Seafood, sum er óbroytt í virði,og 
Grieg Seafood, sum lækkaði 0,67 prosent, sum endaðu aftanfyri Bakkafrost í dag.  
Greinararnir sum fylgja Bakkafrost og alifeløgunum á Oslo Børs er samdir um at nýggja tøkugjaldi er 
óheppi fyri Bakkafrost og føroyska alivinnu.  
- Vit vistu at hetta kundi koma, og talan er sjálvandi um eina broyting sum hevur negativa ávirkan, 
sigur greinarin Marius Gaard hjá Swedbank, sambært TDN Finans.  
- Skattatrýsti økir hjá Bakkafrost við millum 40 og 50 milliónir norskar krónur um árið við 
tøkugjaldinum. Hetta merkir eina krónu minni í yvirskoti fyri hvørt partabræv.  
Marius Gaard vísir á at tøkugjaldi kann vera tað sum fær Bakkafrost at fara undir íløgur í londum sum 
Stórabretlandi ella Noregi. Hann vísir á at leiðslan á Bakkafrosti hevur áður víst á at tey hava eygu og 
oyru opin fyri møguligum íløgum uttanfyri Føroyar. 
- Økta skattatrýsti ger tað meir aktuelt at fara útum Føroyar at gera íløgur, heldur Gaard, sambært 
TDN Finans.  
Portal.fo 
 

 
Amnesty International: Russisk loftálop í Sýrialandi kostað yvir 200 sivilfólkum lívið 
23.12.2015 - 19:57 
Amnesty International vil nú í nýggjari frágreiðing vera við, at russisku loftálopini í oktober og 
november hava kostað fleiri enn 200 sivilfólkum í Sýrialandi lívið.  
Mannarættindafelagsskapurin leggur Russland udnir at nýta sokallaðar cluster bumbur í sivilum 
økum, og at nýtsla av tílíkum bumbum í siviløkjum er at roknað sum krígsbrotsverk.  
Samstundis sum russiska verjumálaráðið vil vera við, at frágreiðingin er ikki eftirfarandi, so vísir tað 
frá sær, at cluster bumbur hava verið nýttar.  
- Summi av russisku loftálopunum tykjast at hava verðið framd beinleiðis á sivilfólk ella sivilmál við at 
leggja eftir búplássum, har eingi hernaðarlig mál eru, segði Philip Luther fyri Amnesty International 
um frágreiðingina, ið byggir á samrøður við sivilfólk, ið hava verið eygnavitni til loftálopini.  
Russland byrjaði at fremja loftálop í Sýrialandi í september, men meðan Vesturheimurin hevur lagt 
seg eftir at fremja álop á IS bólkar, so bumbar Russland fleiri uppreistrarbólkar - eisini summar, ið fáa 
stuðul úr Vesturheiminum.  
Portal.fo 
 

 
Rekkjukoyring: Tveir harmonikusamanstoytir - ein í Vágum og ein í Hovstunlinum 
24.12.2015 - 01:01 
Sum vanligt er tollaksmessukvøld var rekkjukoyring í kvøld, men tíverri hava onkrir samanstoytir 
verið.  
Ein rekkjukoyring var í Vágum, og har vóru tað nakrir bilar sum vóru rendir saman, men har var einki 
álvarsligt. Onkur fekk eitt heftiplástur uppá og so var tað avgreitt. Løgreglan var skjót á staðnum, men 
sjúkrabilur var ikki sendur á staðið.  
Fráboðanin kom klokkan 23:37.  
Eisini í Suðuroynni var rekkjukoyring og ein samanstoytur var í Hovstunlinum. Í fyrsta umfarið ljóðaði 
tað rættiliga ógvusligt, tí at 30 bilar vóru rendir saman. Tá avtornaði vóru tað bert fimm sum vóru við 
í samanstoytinum. 
Vakthavandi á løgreglunistøðini í Havn upplýsir, at av tí, at tað var í Hovstunlinum bleiv øll 
tilbúgvingin sett inn. 8 fólk vóru flutt á Suðuroyar Sjúkrahús, men tað er allarhelst ikki nakað 
álvarsligt.  
Hetta í Hovstunlinum hendi góðar 10 minuttir eftir lítla ferðsluóhappið í rekkjukoyringini í Vágum.  
Rekkjujkoyringin í Vágum byrjaði í 1998 og tað er vanligt 23. desember. Fólk koyra so runt í oynni í 
einari langari røð við lágari ferð og hugna sær.  
Portal.fo 
 

 
Fíggjarnevndarálitið komið  
Seint í gjárkvøldi kom álitið frá fíggjarnevndini um fíggjarlógina fyri 2016 
oksins eftir midnátt tollaksmessuaftan kom fíggjarnevndin við sínum áliti. 
Tað verður viðgjørt á tingfundi mánadagin 28. desember. Ein rúgva av broytingaruppskotum er í 
álitinum, sum er 47 síður. 



Nakrar broytingar er nevndin samd um, og síðani hevur meirilutin - samgongan - síni uppskot og 
minnilutin - andstøðan - síni. Nógvar broytingar eru slíkar, sum landsstýrið bað nevndina gera eftir at 
sjálvt fíggjarlógaruppskotið kom í løgtingið. 
Uppskotið um fíggjarlógina hevur verið fyri á 11 nevndarfundum síðan samgongan tók við 14. 
september í ár. 
Kvf.fo 
 

 
Góðir fiskaprísir í 2015  
Áleið tað sama er farið um avreiðingarskipanina í ár sum í fjør, men fiskaprísirnir hava verið munandi 
betri í 2015 enn í 2014. 
Tonsatalið er bara tvey prosent størri enn í fjør. Men fiskaprísirnir hava  verið 18 prosent betri enn í 
fjør. Fiskur fyri 760 milliónir krónur fór um avreiðingarskipanina fram til 1.desember, tað eru 116,4 
milliónir meira enn í fjør. 
Serliga er prísurin á svartkalva, toski, hýsu og upsa betri í ár. 
Kvf.fo 
 

 
Metár hjá fiskimonnum í Noregi  
Norskir fiskimenn hava ongantíð áður forvunnið so nógv sum í ár. 2105 verður eitt metár í inntøku 
hjá norskum fiskimonnum 
Til 21. desember var fiskur fyri eitt virði uppá 9,53 milliardir kr. landaður í Norðurnoreg. Í fjør var 
eisini metár, tá fiskur fyri 7,9 milliardir kr. varð avreiddur. 
So talan er um at metið frá í fjør verður sligið við meir enn hálvariaðrari milliard krónur, skrivar 
norska blaðið, Dagens Næringsliv. 
Longu seinast í november varð greitt, at 2015 gjørdist besta árið nakrantíð til fiskiskap, tí tá varð 
útflutt fyri 67,3 milliardir kr. av fiskavørum. 
Fleiri orsøkir til vøksturin 
Eisini í øðrum pørtum av Noreg verður sagt frá munandi framgongd í fiskivinnuni. Orsøkn til góða árið 
eru stórar kvotur, fleiri marknaðir og at norska krónan er lág. 
Síðani í 2013 hevur norska toskakvotan í Barentshavinum verið so stór sum ongantíð fyrr. Samstundis 
hava prísirnir verið góðir, og tá norska krónan samstundis er lág, gongur væl at selja fiskavørurnar. 
Gongdin hevur við sær, at norsku fiskimenninir í ár tjena so nógv sum sjálvdan fyrr, og gongdin tykist 
at halda fram, skrivar blaðið, Dagens Næringsliv. 
Kvf.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.12.2015 (09:13)  
Fleiri og fleiri familjur fáa hjálp 
Barnaverndarsamstarvið, sum er millum Runavíkar kommunu, Nes kommunu og Sjóvar kommunu 
virkar væl, og kommunurnar eru á einum máli um, at hetta er eitt sera týdningarmikið økið, sum 
kommunurnar vilja gera sítt besta fyri.  
  
- Seinastu árini er talið av familjum, ið fáa hjálpt, økt. Orsøkin er eitt nú, at fólk í dag eru meira 
tilvitað, og familjur leita sær sjálvar hjálp frá barnaverdartænastuni, eins og fakfólk, sum arbeiða við 
børnum og ungum, siga frá, tá tørvur er á hjálp.  
  
Tað sigur Magnus Rasmussen, borgarstjóri í Runavíkar kommunu í kunningarskrivi, sum hann hevur 
sent øllum sínum borgarum nú uppundir ársenda.  
  
Hann vísir á, at økta arbeiðsbyrðan hevur gjørt, at tað í ár er settur ein sosialráðgevi aftrat, 
samstundis sum ein familjuráðgevi er settur til at styrkja tað fyribyrgjandi arbeiðið upp aftur meiri.  
  
- Alt hetta verður gjørt, tí umráðandi er, at børn og ung, ið hava tað trupult, fáa neyðugu hjálpina so 
tíðliga sum gjørligt, tí tá eru bestu útlitini fyri at venda skeivu gongdini á rætta leið.  
  
Borgarstjórin vísir á, at í løtuni verða 12 íbúðir bygdar í Saltangará til fólk við menningartarni, og 
henda verkætlan nærkast nú endanum.  
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- Ætlanin var, at íbúðirnar skuldu verða lidnar í hesum árinum, men vit fara eitt sindur inn 2016, 
áðrenn tær verða klárar at flyta inn í. Hetta er ein verkætlan, sum vit fegnast um, tí tørvurin á slíkum 
íbúðum er stórur, og fólk eru spent at flyta inn.  
  
Tað er Landsverk vegna Almannamálaráðið, sum er byggiharri, og amskiftið við bæði Almannaráðið 
og Landsverk hevur verið gott við hesi verkætlan.  
  
- Vit fegnast um, at Runavíkar kommuna kann vera við í arbeiðnum at betra um karmarnar á hesum 
øki, sigur Magnus Rasmussen. 
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 23.12.2015 (09:53)  
Varðin Pelagic eigur atkvøðuna hjá Kristin Michelsen 
Varðin Pelagic hevur sagt við Kristin Michelsen og Bjarna Hammer, at atkvøða teir fyri uppboðssøluni, 
so byggir Varðin Pelagic ikki ætlaða surimivirkið á Tvøroyri, sum so ikki fær 70 nýggj arbeiðspláss.  
   
Tað var Óli Breckmann, sum umboðaði Fólkaflokkin í kjakinum í sjónvarpinum í gjárkvøldið, sum segði 
seg vita, at Varðin Pelagic hevur lagt trýst á tingmenninar hjá Javnaðarflokkinum á Tvøroyri.  
   
– Teir (Kristin Michelsen og Bjarni Hammer, red) hava bara fingið greið beskeð frá Varðanum Pelagic: 
Vissi tit minka møguleikarnar hjá okkum til at gera nýggjar íløgur úr hesum 300 milliónunum niður í 
90 milliónir, so verða ongar íløgur gjørdar, so gera vit ikki surimivirkið á Tvøroyri, og so kunnu tit vita, 
um tit við tykkara sosialismu klára at gera eina líknandi íløgu á Tvøroyri til restina av Suðuroynni at 
liva av, segði Óli Breckmann.  
   
Kjakið í sjónvarpinum snúði seg um, hvussu teir fyrstu 98 dagarnir hjá hesi samgongu hava gingið, og 
hvussu samgongan megnar teir fyrstu 100 dagarnar. Í morgin, jólaaftan, eru júst 100 dagar, síðani 
nýggja samgongan tók við.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 23.12.2015 (10:21)  
Umstríddur banki verður nú stovnaður aftur 
Tað elvdi til mikið rok, tá ið undanfarna samgonga avtók Landsbankan.  
  
Men nú er greitt, at hann verður endurstovnaður.  
  
Tá ið nýggja samgongan legði uppskot fyri fíggjarlóg fyri næsta ár, fram, stóð í henni, at Landsbankin 
skuldi endurstovnast. Og nú Fíggjarnevndin hevur lagt álit fram um fíggjarlógina, staðfestir meirilutin í 
henni, sum eru umboðini fyri samgonguna, at so verður.  
  
Miðað verður eftir at endurstovna hann tann 1. mai og næsta ár skulu 5,3 milliónir setast av til 
endamálið.  
  
Landsbankin skal vera ein óheftur, tjóðarbúskaparligur stovnur, ið skal virka fyri fíggjarligum 
støðufesti.  
  
Hann skal eisini umsita gjaldføri, fíggjarogn og skuld landsins, gera búskaparfrágreiðingar og geva 
ráðgeving. Og hann skal harafturat vera fíggjarligt váðaráð, ið skal hava yvirskipað eftirlit við 
fíggjarligu váðunum í føroyska búskapinum, sigur meirilutin í Fíggjarnevndini.  
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 23.12.2015 (11:08)  
Akraberg siglir heim 
Í morgun fór Akraberg at sigla heim úr Barentshavinum, har trolarin hevur roynt í hálvan triðjan 
mánað. Nú teir fóru at sigla, vóru teir á Gásabankanum í russiskum sjógvi. 
  
Í lastini eru 745 tons av frystum toski og hýsu. Akraberg fór úr Føroyum 11. oktober. 25. november 
landaðu teir 600 tons í Tromsø. Harvið er samlaða veiðan henda túrin 1345 tons. 
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Manningin telur 24 menn. Skipari á Akrabergi er Eyðun á Bergi í Klaksvík. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 23.12.2015 (11:45)  
Mæla aftur til at avtaka frádrátt til sjómenn 
Spurningurin um at avtaka samdøgursfrádráttin til føroyskar sjómenn við norðurlendskum skipum, er 
aftur farin at spøkja í samgonguni.  
  
Teir hava rætt til at draga 300 krónur av inntøkuni um dagin, áðrenn skatturin verður roknaður, og 
herfyri legði Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, uppskot fyri Løgtingið um at avtaka 
hendan samdøgursfrádráttin.  
  
Men mótstøðan ímóti tí var so hørð, at hon tók málið aftur. Í hesum sambandi mælti ein samd 
fíggjarnevnd frá, at tað varð samtykt, tí tað er ein spurningur, sum skal takast upp í samband við eina 
skattanýskipan, hendan samgongan hevur sett sær fyri at fremja.  
  
Tí tók Kristina Háfoss uppskotið aftur.  
  
Men nú fíggjarnevndin hevur lagt áltið til fíggjarlóg fyri næsta ár, fyri Løgtingið, er 
samdøgursfrádrátturin aftur tikin fram, tí nú mælir meirilutin í Fíggjarnevndini, sum eru umboðini fyri 
samgonguna, aftur til at avtala hann.  
  
- Mælt verður til at strika samdøgursfrádráttin frá 1. januar 2016, skrivar meirilutin í fíggjarnevndini, 
orðarætt, í álitinum.  
  
Tað er í stóran mun føroyskir fiskimenn í Noregi, sum fáa samdøgursfrádrátt og grundgevingin er, at 
teir skulu missa hann, fyri at javntseta føroyskar fiskimenn við norskum skipum, við aðrar føroyskar 
fiskimenn, sum ikki fáa hendan frádráttin.  
  
Og tað er sama niðurstøða, meirilutin í Fíggjarnevndini er komin til, tí hann skrivar í álitinum:  
  
- Hetta fer í størri mun at javnseta føroyingar, ið eru við føroyskum fiskiskipum, og føroyingar, ið eru 
við útlendskum fiskiskipum, sigur meirilutin í fíggjarnevndini.  
  
Meirilutin sigur eisini, at hetta fer at geva landskassanum 1,5 milliónir krónur meiri inn í skatti.  
  
 Tá ið Kristina Háfoss tók uppskotið aftur, staðfesti hon samstundis, at hon er framvegis sannførd um, 
at tað er tað einasta rætta av avtaka samdøgursfrádráttin. Hon heldur, at føroyskir fiskimenn skulu 
hava somu umstøður, sama hvørjum teir sigla við.  
  
- Føroyskir fiskimenn fáa botnfrádrátt upp á 65.000 krónur, umframt ein fiskimannafrádrátt, sum er 
14 prosent av inntøkuni upp til 470.000 krónur.  
  
- Ein fiskimaður, sum hevur eina inntøku upp á 470.000 krónur, fær sostatt 65.800 krónur í 
fiskimannafrádrátti, og tilsamans er botnfrádráttinum hjá fiskimonnum sostatt 130.800 krónur um 
árið.  
  
Men harafturat fáa fiskimenn við norðurlendsum skipum eisini ein samdøgursfrádrátt upp á 300 
krónur um dagin.  
  
Hjá einum, sum er burtur ímillum 180 – 200 dagar um árið, er samdøgursfrádrátturin 50.000 – 60.000 
skattafríar krónur, afturat hinum frádráttinum upp á 130.800 krónur um árið.  
  
Men tað fáa fiskimenn við føroyskum skipum ikki og sostatt eru føroyskir fiskimenn við føroyskum 
skipum, nógv verri fyri enn fiskimenn við norðurlendskum skipum, og tað er eisini kappingaravlagandi 
fyri føroysk reiðarí. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 23.12.2015 (15:55)  
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Seta nú sjøtul á at gera nýggjan Hvalbiartunnil 
Nú skal sjøtul setast á arbeiðið at gera nýggjan tunnil til Hvalbiar.  
Nú fíggjarlógin fyri næsta ár skal samytykkjast ímillum jól og nýggjár, hevur samgongan gjørt av at 
framskunda arbeiðið at gera nýggjan Hvalbiartunnil.  
  
Umboðini fyri samgonguna í Fíggjarnevndini vísa á, at nakað av fyrireikandi arbeiði skal til, áðrenn tað 
er klárt at bora.  
  
Tað, sum er eftir at gera, er at projektera tunnilin, at útvega lendi, har tunnil og vegir skulu vera, , 
umframt at gera seinastu jarðfrøðiligu kanningarnar.  
  
Tað arbeiðið verður mett at kosta fimm milliónir krónur og ta upphæddina vil samgongan játta á 
fóiggjarlógini næsta ár.  
  
Annars var ikki ætlanin at at seta nýggja Hvalbiartunnilin á skrá fyrrenn í 2017, s0 at hann skuldi 
takast í nýtslu í 2020.  
  
Men nú verður tað so eitt ár fyrr. Hetta letur seg gera tí at arbeiðið at gera nýggja Viðareiðistunnilin 
hevur gingið nógv betur enn væntað, so at hann verður liðugur eitt ár fyrr enn ætlað. Sostatt kann 
eisini Hvalbiartunnilin framskundast.  
  
Á myndini vísir tann hvíta strikan, hvar núverandi tunnil er og tann reyða strikan vísir, hvar Landsverk 
ætlar at gera tunnilin.  
  
Talan er um ein 2,2 kilometra langan tunnil og vegurin verður 5,1 kilometur. Syðri tunnilsmunnin, í 
dalinum í Trongisvági, verður í 150 metra hædd og tann norðari tunnilsmunnin, í Hvalba, verður í 70 
metra hædd.  
  
Hvalbiar kommuna hevur gjørt eitt uppskot við einum longri tunli og styttri vegi. Serliga verður 
hugsað um brekkuna niðan ígjøgnum dalin í Trongisvági. Men Landsverk sigur, at tann tunnulin 
verður bæði dýrari at gera og at reka. Tað er strikan høgrumegin.  
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 23.12.2015 (20:30)  
Fráboðanarskyldan hevur oyðilagt ferðafólkaárið 2016 
- Tað ber ikki til at bjarga ferðafólkaárinum 2016, men bíleggingin til 2017 byrjar nú, og um neiliga 
gongdin ikki skal halda á, so má revsingin fyri at bróta fráboðanarskylduna strikast, sigur Annfinn 
Hjelm, fíggjarleiðari á Tórshavnar Havn.  
  
Hann hevur millum annað ábyrgd av mongu ferðamannaskipunum, sum koma til Føroya og 
boðskapurin frá honum er greiður.   
- Vit síggja eina markanta niðurgongd í ár í mun til í fjør. Í 2016 koma 40 ferðamannaskip á Havnina, í 
mun til 63 í ár. Um vit síggja burtur frá teimum skipunum, sum vóru her tá sólarmyrkingin var, so vóru 
55 ferðamannaskip á Havnini í ár, sigur Annfinn Hjelm.  
  
Í talið á ferðafólkum svarar hetta til at tað í ár væntandi koma 25.000 ferðafólk, tað vil siga ein 
afturgond á 18.000.  
  
Annfinn Hjelm óttast tó, at talið á ferðamannaskipum verður enn lægri í 2016.  
  
- Higartil eru nøkur, sum hava avlýst, meðan fleiri onnur hava latið vera við at bílagt sær pláss 
yvirhøvur. Eg óttist tó, at sum várið fer at nærkast, fara reiðaríini aftur at spyrja, hvussu verður við 
lógini. Stendur fráboðanarskyldan enn við, óttist eg, at enn fleiri fara at avlýsa sínar komur í 2016, 
sigur Annfinn Hjelm, sum greiðir frá, at reiðaríini heilt greitt siga, at tað er fráboðanarskyldan, sum 
ger, at tey ikki vilja koma.  
  
- Noreg, Ísland og Japan taka hvørt ár móti einum stórum tali av ferðamannaskipum, hóast hasar 
tríggjar tjóðirnar allar fáast við hvalaveiðu. Tað er eitt greitt tekin um, at tað ikki er grindadrápið 
sjálvt, sum er trupulleikin, men heldur fráboðanarskyldan. Reiðaríini kunnu ikki rættvísgera yvir fyri 
hvørki starvsfólkum ella kundum sínum, at tey kunnu vera sett í fongsul, um tey síggja ein hval og ikki 
boða frá hesum, sigur Annfinn Hjelm.  
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Tað vísir seg eisini, at gamla orðatakið eins deyð, annans breyð, eisini er satt í hesum føri, tí meðan 
nógvar avlýsingar eru í Føroyum, seta grannarnir Ísland, Hetland og Orknoyggjar nýggj met í tali av 
ferðafólkaskipavitjanum.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 23.12.2015 (22:20)  
Hevur borið jólagávur umborð á 100 skip 
Eins og undanfarin ár, hevur Føroyska Sjómansmissiónin latið sjófólkinum pakkar umborð á skipini.  
Og í ár er talan um tilsamans 1.232 pakkar, sum eru latnir umborð á tilsamans 100 skip.  
  
Av hesum 100 skipunum eru tey 30 burtur á jólum, og annars er talan um 67 fiskiskip, 16 skip í 
frálandavinnu, 15 handilsskip og tvey vaktarskip.  
  
Tað er Torleif Johannesen, sjómanstrúboðari, sum stendur fyri arbeiðinum, og hann sigur, at tað var 
longu í oktober, at teir fyrstu pakkarnir fóru umborð.  
In.fo 
 

 
Andlát 
Karin Elena Joensen, vanliga nevnd Karlena, andaðist á Eldrasambýlinum í Vági týsdagin 22. 
desember, 93 ára gomul. 
 
Nikolaos Kapnas, búsitandi á Velbastað, ættaður úr Usbekistan, andaðist 22. desembur. 
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