
 
Tíðindi úr Føroyum tann 21. juli 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Arbeiðsbólkur biðið um longda freist 
Nevndin, sum skal gera nýggja fiskivinnunýskipan, verður ikki liðug við sítt arbeiði 1. august. Nevndin 
hevur nú biðið um longri skotbrá. 
 
 
Tað er greitt, eftir at nýskipanarnevndin mikudagin tók samanum sítt arbeiði higartil. Johnny í 
Grótinum, formaður í nevndini, váttar fyri útvarpinum, at nevndin tí hevur biðið landsstýrismannin í 
fiskivinnumálum um at fáa longri skotbrá til sítt arbeiði. 
 
 
Johnny í Grótinum hevur ikki fleiri viðmerkingar til málið í løtuni. Landsstýrismaðurin í 
fiskivinnumálum skal fyrst hava høvi til at viðgera umbønina frá nevndini, sigur Johnny í Grótinum. 
 
Landsstýrismaðurin ongar viðmerkingar 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, hevði mikukvøldið ongar viðmerkingar til 
umbønina. Hann vil fyrst hava høvi at síggja, hvat nýskipanarnevndin ítøkiliga biður um. 
 
 
Útvarpið hevur spurt formannin í nýskipanarnevndini og landsstýrismannin í fiskivinnumálum um 
orsøkina til, at tilmælið um nýskipan av føroysku fiskivinnuni ikki er liðugt 1 .august, eins og ásett er í 
arbeiðssetninginum frá Fiskimálaráðnum 21. januar. 
 
 
Tað nærmasta, útvarpið kemur einum svari, er, at meira tíð skal brúkast til hoyringar. Sambært 
arbeiðssetninginum skal nevndin hava regluligar hoyringar í sínum arbeiði. 
 
 
Tað skal gerast fyri at "byggja eitt sterkt kjølfesti undir nýskipanini og samráðingum um at finna 
politiskar semjur." Tí vórðu skipaðir tveir hoyringsbólkar - annar við umboðum fyri fiskivinnuna á 
sjógvi og landi, og hin við umboðum fyri politisku flokkarnar á Løgtingi. 
 
 
Higartil hevur nýskipanarnevndin havt tveir fundir við hoyringsbólkarnar. Ein grundleggjandi táttur í 
arbeiðssetninginum hjá nevndini er, at farast skal frá politiskari útluting av fiskirættingum til 
marknaðargrundaða skipan. 
 
 
Í arbeiðssetninginum verður víst á, at skipanin viðvíkjandi útluting av fiskirættindunum hevur verið 
grundað á lógarviðgerð í Løgtinginum ella fyriskipan, ið landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur 
umsitið og ásett. 
 
 
Sambært arbeiðssetninginum skal farast frá hesi skipan, tá ein nýggj fiskivinnuskipan kemur í gildi 1. 
januar í 2018. 
 
 
Arbeiðsbólkurin skal viðgera og gera uppskot til skipan, sum er marknaðargrundað, har tað almenna 
bjóðar fiskirættindi fram sum brúksloyvi fyri ávísa tíð. 
 
 
Sambært arbeiðssetninginum kunnu uppskotini vera "Uppboðssøla av fiskirættindum frá tí almenna 
til privatar" ella "aðrar møguligar útbjóðingarskipanir frá tí almenna til privat." 
 
 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 



 

 
ES vil ikki marknaðarføra grønlendsk kópaskinn 
Tað er ikki uppgávan hjá ES-nevndini at marknaðarføra kópaskinn sum vøru mótvegis brúkarunum í 
ES. 
     
Soleiðis ljóðar svarið frá ES-nevndini í málinum um eina upplýsingarherferð um kópaskinn.  
Í fjørheyst varð álagt ES-nevndini at kunna um rættin til at keypa og selja kópaskinn í ES úr millum 
annað Grønlandi við kópaskinskunngerðini hjá ES sum grundarlagi. 
Tá eydnaðist við einum felags grønlendskum-donskum átaki at varðveita rættin til at innflyta 
kópaskinn í ES úr londum, har kópaveiða er partur av upprunaligu mentanini, herundir Grønlandi. 
Men herferðin hevur higartil bert fevnt um at leggja kunning um kópaveiðu á heimasíðuna hjá ES og 
senda upplýsingar um reglurnar út til tollmyndugleikarnar og føstu umboðsstovurnar hjá ES-
londunum. 
Hetta elvdi fyrr í ár til atfinningar frá politikarum í bæði Grønlandi og Danmark, sum hildu, at 
upplýsingarherferðin eigur at vera meiri fólkslig til tess at kunna røkka út til brúkararnar. 
Í einum svari til Evropatingið ger ES-nevndin tó vart við, at hon ikki hevur ábyrgdina fyri at 
endurskapa álitið hjá brúkarunum á keyp av kópaskinnum, men bert at kunna almenningin og 
myndugleikarnar um reglurnar á økinum. 
Hetta upplýsir danska uttanríkisráðið í einum svari til Fólkatingsins Grønlandsnevnd. 
Kelda: knr.gl 
Antares.fo 
 

 
ES vil ikki marknaðarføra grønlendsk kópaskinn 
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annað Grønlandi við kópaskinskunngerðini hjá ES sum grundarlagi. 
Tá eydnaðist við einum felags grønlendskum-donskum átaki at varðveita rættin til at innflyta 
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Maersk Drilling sendir 140 fólk til hús í Norra 
Maersk Drilling ætlar at senda 140 starvsfólk í Norra til hús sum avleiðing av, at borisáttmálarnir hjá 
Maersk Gallant og Maersk Inspirer ganga út við árslok. Í vár vórðu 70 starvsfólk søgd upp. 
Uppsagnirnar hesa ferð fara fram í tveimum umførum. Tó skal hædd takast fyri, at Maersk Drilling 
fær ein nýggjan pall, XLE4, sum nøkur av starvsfólkunum skulu flytast yvir á. 
Felagið hjá Maersk-starvsfólkum upplýsir, at 150 norsk starvsfólk hjá Maersk Drilling mistu arbeiðið í 
2015, meðan 70 vórðu søgd upp í vár. 
Orsøkin er, at fleiri boripallar hjá Maersk Drilling standa uttan arbeiði sum avleiðing av minkandi 
virkseminum í oljuvinnuni. 
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Triðja afturlatna uppboðssølan avgreidd: Gadus og Enniberg deildu 600 tons 
21.07.2016 - 12:33 



Tíðindaskriv frá Vørn: Uppboðssøla av 600 tonsum av botnfiski í russiska partinum av 
Barentshavinum hevur verið í dag. 
 
Sølan endaði við, at P/F Enniberg v. farinum Enniberg fekk 300 tons P/F J.F.K. Trol v. farinum Gadus 
fekk 300 tons. 
 
Inn komu 5 boð Hægsta boði var 8,31 kr./kg. Prísurin, ið allir skulu gjalda, varð 3,25 kr./kg. Inn komu 
1.950.000,- kr. Minsti prísurin, ið landsstýrismaðurin hevði ásett, var 1,75 kr./kg. 
Nordlysid.fo 
 

 
Bakkafrost: Ongin vandi á ferð kortini 
21.07.2016 - 21:28 
Tíðindaskriv - BAKKAFROST: Kanningarnar seinastu dagarnar hava ikki staðfest sjúkuelvandi ILA virus 
á A-73 Hvannasund Norður. 
Tann 14. juli 2016 boðaði Bakkafrost frá, at Heilsufrøðiliga Starvsstovan, í sambandi við regluligt 
eftirlit, hevði fingið illgruna um, at fiskur var fongdur við sjúkuelvandi ILA virus á aliøkinum A-73 
Hvannasund Norður hjá Bakkafrost.  
ILA virus rakar laks og einstøk onnur fiskasløg. Virusið finst í eini ikki sjúkuelvandi útgávu, sum verður 
nevnd ILA HPR-0, og so eini útgávu, sum er sjúkuelvandi og verður nevnd ILA HPR-del. Kanningar, 
gjørdar við PCR kanningarhátti, benda á, at tann sjúkuelvandi ILA virus útgávan, HPR-del, er at finna á 
aliøkinum A-73 Hvannasund Norður.  
Seinastu vikuna hevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan í tveimum umførum gjørt umfatandi kanningar á 
aliøkinum, sum skuldu staðfesta illgrunan um sjúkuelvandi ILA virus. Úrslitini frá hesum kanningum 
hava øll verið negativ og ikki ávíst sjúkuelvandi ILA virus. 
Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur staðfest, at útgávan av virus, sum ábendingar eru um, er ein 
útgáva, sum ikki er so sjúkuelvandi, og kann tað møguliga vera ein frágreiðing um, at trupult hevur 
verið at funnið virusið aftur.  
Eingi sjúkueyðkenni hava verið at sæð í økinum, og sum heild hevur lívfrøðiliga gongdin á aliøkinum 
verið góð, bæði áðrenn regluliga eftirlitið hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og seinastu tíðina, og einki 
óvanligt fellið hevur verið.  
Síðani illgrunin kom í, hevur endamálið við kanningunum verið at staðfesta illgrunan um sjúkuelvandi 
ILA virus. Eftir at kanningar ikki hava ført til eina staðfesting, fer Heilsufrøðiliga Starvsstovan komandi 
tíðina at hava herda yvirvøku á økinum og fer eisini at gera eyka kanningar av grannaøkjum. Hendan 
tilgongd er ásett í kunngerð nr. 19 frá 14. mars 2005 um niðurberjing og eftirlit við ILA og hevur til 
endamáls at tryggja framhaldandi góða heilsustøðu í føroysku alivinnuni. 
Nordlysid.fo 
 

 
Fiskivinnunýskipanin dregur út 
21.07.2016 - 22:06 
Freistin longd til 1. oktober hjá nevndini at gera uppskot til fiskivinnunýskipan, skrivar Fiskimálaráðið í 
tíðindaskrivi. 
Upprunaliga tíðarætlanin hjá nevndini at gera uppskot til nýggja fiskivinnuskipan var, at nevndin 
skuldi handa sítt arbeiði 1. august 2016.  
Við atliti at trongu tíðarkørmunum at gera allar partar av arbeiðssetninginum lidnar og til tess at hava 
fleiri hoyringar hjá hoyringsbólkunum, hevur nevndin í samráði við landsstýrismannin í 
fiskivinnumálum valt at tillaga tíðarætlanina.  
Fundir við hoyringsbólkarnar verða í september, og nevndin fer síðani at handa landsstýrismanninum 
frágreiðing, uppskot og tilmæli 1. oktober 2016.  
Tað er Fiskimálaráðið, sum hevur sent tíðindini út til miðlarnar, undirritað av Høgna Hoydal, 
landsstýrismanni í Fiskivinnumálum. 
Hava uppboðssølurnar nakað við hetta at gera? 
Seinastu tíðina eru fleiri uppboðssølur avgreiddar, og tað eru rættiliga ójavnar røddir á máli um, 
hvussu hetta hevur eydnast. 
Um tað skal ein annarleiðis kós setast út í kortið av hesum, er ósagt. 
Men tað er kanska eisini dekan ov nógv at vænta, at nakrir fáir persónar skulu finna út av, hvussu 
framtíðar fiskivinnan skal síggja út, tá ið fiskivinnan hevur ligið í laka í fleiri harrans ár. 
Og tað kann eisini verða trupult hjá fiskivinnunevndini at finna út av eini nýggjari fiskivinnulóggávu, tá 
flestu teirra ongantíð hava virka í vinnuni, og kanska ikki vita, hvussu snellan dregur, trolarin trolar, 
útróðrarbáturin setur og hvar fiskurin svimur. 



Nordlysid.fo 
 

 
21-07-2016 09:59  
Trump: Ikki víst at USA skal hjálpa NATO londunum 
Donald Trump segði í samrøðu við New York Times í vikuni, at um NATO londini ikki uppfylla sína 
skyldu mótvegis USA, so skal USA ikki hjálpa teimum í kríggi 
Um Russland leyp á síni grannalond, so hevði Trump fyrst mett um tey londini høvdu gjørt sína skyldu 
mótvegis USA, áðrenn hann hjálpti álopna landinum.  
Nato avtalan sigur annars, at um nakað Nato land verður álopið, so skulu øll hini londini hjálpa tí 
landinum, sum er álopið. Nato avtalan er eisini eitt beinleiðis úrslit av tí sterku støðu, sum USA var í 
eftir 2. heimsbardaga.  
Donald Trump hevði eisini rósandi orð at bera Erdogan, og Trump ætlaði ikki at trýsta Erdogan at 
fylgja frælsishugsjónum. Donald Trump helt hinivegin, at USA mátti steðga við at siga øðrum, hvussu 
tey skulu gera, tá støðan als ikki er góð hjá teimum.  
- Eg gevi honum stórt rós fyri at klára at venda støðuni, segði Donald Trump við amerikanska 
tíðarritið New York Times.  
Dimma.fo 
 

 
21-07-2016 16:08  
Søkkja skitnan sand út fyri Skopun 
Á myndini sæst sandbáturin Tinganes søkka sand uttanfyri Skopun. Talan er um sand, sum skal verja 
lastina móti at asfalt setir seg fast í lastina 
Fríggjanáttina kom Tinganes á Skopun við 600 tonsum av asfalti til Skopunar kommunu, og sambært 
Emil Gert Hansen, stjóra á spf Sekstant, sum eigur Tinganes, er tað vanligt at hava sand í hornunum á 
lastini, fyri at verja í móti, at asfaltið setur seg fast. Tað er tann sandurin, sum á myndini verður 
tveittur fyri borð.  
- Tað er brandólóligt sambært havumhvørvislógini, sigur Suni Petersen frá Umhvørvisstovuni og 
leggur afturat, at hetta er ikki nakað tey á Umhvørvisstovuni kenna til. 
- Óansæð um sandurin er reinur ella ikki, so er tað ikki loyvt at søkkja tilfar á sjógv. Um sandur er í 
lastini skal hann beinast burtur á landi og ikki á sjónum. 
Umhvørvisstovan fer at kanna málið nærri. 
Dimma.fo 
 

 
21-07-2016 21:00  
Allir mánaðirnir í 2016 teir heitastu nakrantíð 
Hvør einasti mánaður í 2016 hevur sett met sum tann heitasti. Tað vísa kanningar, sum NASA hevur 
gjørt 
Heimurin er, síðani NASA fór at gera kaninngar við fylgisveini í 1979, støðugt vorðin heitari, 
samstundis sum ísurin smeltar í Arktis. Nú hevur hitin ongantíð verið so høgur áður, og NASA ávarar 
at gongdin fram. 
Hóast veður-fyribrigdið “El–nino” er ein orsøk til vaksandi hitan, so er tað ikki tann einasta grundin, 
sum ger at heimurin støðugt hitnar. 
Orsøkin til vaksandi hitan er, at útlátið av vakstrarhúsgassi veksur. 
Dimma.fo 
 

 
Maersk Drilling koyrir 130 starvsfólk til hús 
21.07.2016 - 10:30 
Danska felagið Maersk Drilling koyrir 130 starvsfólk til hús tá tvær avtalur nú ganga út. Talan er um 
tvær avtalur á norska landgrunninum.  
Maersk Drilling skrivar í einum boðum at tað er sera keðiligt at tey eru noydd til at siga fleiri fólk úr 
starvi.  
Avtalurnar sum nú ganga út eru fyri pallarnar Mærsk Gallant og Mærsk Inspirer.  
Oljan.fo 
 

 
Stórabretland byrjar ikki samráðingar við ES í ár 
21.07.2016 - 12:37 



Stórabretland fer ikki undir formellu tilgongdina at fara úr ES í ár.  
Tað boðar nýggi bretski forsætisráðharrin, Theresa May, frá, eftir at hava verið á fundi við týska 
ríkiskanslaran, Angelu Merkel.  
Theresa May greiddi miðlum frá eftir fundin í Berlin, at neyðugt varð við skilagóðari fráferð úr ES, og 
tað fór at taka tíð.  
Samstundis gjørdi Angela Merkel greitt, at hóast Týskland ynskti tað besta fyri Stórabretland, so mátti 
Stórabretland vera greiðari við tíðarrokningini.  
Merkel helt áfram at siga, at Stórabretland mátti greina síni prinsipp sum skjótast, soleiðis at at grein 
50 í Lissabon sáttmálan kundi gerast virkin, og Stórabretland formliga kundi fara undir at taka seg úr 
ES samstarvinum.  
- Vit mugu lurta eftir tí, ið Stórabretland hevur at siga, og finna fram til bestu loysnina, segði Angela 
Merkel.  
- Stórabretland vil ikki enda í naggatódn, Týskland vil ikki enda í naggatódn, og ES vil ikki enda í 
naggatódn, legði Angela Merkel aftrat.  
Theresa May og nýggi uttanríkisráðharrin, Boris Johnson, hava seinastu dagarnar gjørt greitt, at hóast 
Stórabretland tekur seg úr ES, so merkir tað ikki, at Stórabretland vendir hvørki Evropa ella Týsklandi 
bakið.  
Portal.fo 
 

 
Seldu uppsjóvarkvotur fyri 20 milliónir 
21.07.2016 - 17:11 
Fiskamarknaðurin seldi í dag 3.500 tons av makrelkvotu fyri ein miðalprís á 3,82 kr/kg og 2.000 tons 
av sildakvotu fyri ein miðalprís á 3,58 kr/kg.  
Fyri makrelin vóru tað fimm skrásettir boðsgevarir, ið luttøku á uppboðssøluni og tríggir av hesum 
vunnu boð. Fyri norðhavssild vóru tað fýra skrásettir boðsgevarir, ið luttóku á uppboðssøluni og tveir 
av hesum vunnu boð.  
Samlaða keypsupphæddin var 20.554.350 kr.  
Keyparar vóru hesir:  
Makrelur: 

Keypari  Nøgd  Upphædd  Miðalprísur  

Christian í Grótinum     775  
  

Fram  1.325  
  

Norðingur  1.400  
  

Tilsamans  3.500  13.386.750  3,82  

 
Norðhavssild:  

Keypari  Nøgd  Upphædd  Miðalprísur  

Norðingur  1.680  
  

Tummas T     320  
  

Tilsamans  2.000  7.167.600  3,58  

 
Tíðindaskriv frá Fiskimálaráðnum 
Portal.fo 
 

 
Tyrlan í Tindhólmi eftir skaddum manni 
21.07.2016 - 17:22 
Aftur í dag vóru boð eftir bjargingartyrluni hjá Atlantsflogi í sambandi við at útlendingur var komin illa 
fyri í fjallalendi. 
Hesaferð kom neyðarkallið úr Tindhólmi. Løgreglan fekk boðini beint fyri klokkan trý seinnapartin, har 
ein maður var áhaldsin og hevði brotið sær armin. Boð vóru send eftir tyrluni at taka mannin upp, 
sum lá í brattlendinum har úti, upplýsir vakthavandi á politistøðini.  
Portal.fo 
 

 
Hava ikki funnið ILA-virusið aftur í Hvannasundi 
21.07.2016 - 18:14 



Tað er ikki eydnast at staðfesta hvat slag av virus tað var, sum funnið varð fram til á regluligum 
eftirliti í alibrúkinum A-73 Hvannasund Norður hjá Bakkafrost í farnu viku. 
Illgruni var um sjúkuelvandi ILA virus, men síðan hevur ikki verið møguligt at finna virusið aftur. Tí 
verður hildið, at talan kanska var um eina útgávu, sum ikki er so sjúkuelvandi, og tí trupul at finna.  
Hetta boðar Bakkafrost frá í tíðindaskrivi í dag. Tíðindaskrivið er soljóðandi:  
”Tann 14. juli 2016 boðaði Bakkafrost frá, at Heilsufrøðiliga Starvsstovan, í sambandi við regluligt 
eftirlit, hevði fingið illgruna um, at fiskur var fongdur við sjúkuelvandi ILA virus á aliøkinum A-73 
Hvannasund Norður hjá Bakkafrost.  
ILA virus rakar laks og einstøk onnur fiskasløg. Virusið finst í eini ikki sjúkuelvandi útgávu, sum verður 
nevnd ILA HPR-0, og so eini útgávu, sum er sjúkuelvandi og verður nevnd ILA HPR-del. Kanningar, 
gjørdar við PCR kanningarhátti, benda á, at tann sjúkuelvandi ILA virus útgávan, HPR-del, er at finna á 
aliøkinum A-73 Hvannasund Norður.  
Seinastu vikuna hevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan í tveimum umførum gjørt umfatandi kanningar á 
aliøkinum, sum skuldu staðfesta illgrunan um sjúkuelvandi ILA virus. Úrslitini frá hesum kanningum 
hava øll verið negativ og ikki ávíst sjúkuelvandi ILA virus. Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur staðfest, 
at útgávan av virus, sum ábendingar eru um, er ein útgáva, sum ikki er so sjúkuelvandi, og kann tað 
møguliga vera ein frágreiðing um, at trupult hevur verið at funnið virusið aftur.  
Eingi sjúkueyðkenni hava verið at sæð í økinum, og sum heild hevur lívfrøðiliga gongdin á aliøkinum 
verið góð, bæði áðrenn regluliga eftirlitið hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og seinastu tíðina, og einki 
óvanligt fellið hevur verið.  
Síðani illgrunin kom í, hevur endamálið við kanningunum verið at staðfesta illgrunan um sjúkuelvandi 
ILA virus. Eftir at kanningar ikki hava ført til eina staðfesting, fer Heilsufrøðiliga Starvsstovan komandi 
tíðina at hava herda yvirvøku á økinum og fer eisini at gera eyka kanningar av grannaøkjum. Hendan 
tilgongd er ásett í kunngerð nr. 19 frá 14. mars 2005 um niðurberjing og eftirlit við ILA og hevur til 
endamáls at tryggja framhaldandi góða heilsustøðu í føroysku alivinnuni.”  
Portal.fo 
 

 
Vestmenningur og Skoraberg landaðu í Klaksvík í morgun 
21.07.2016 - 20:25 
Partrolararnir, Vestmenningur og Skoraberg komu á Klaksvík tíðliga í morgun, teir byrjaðu at landa á 
Kósini klokkan 07. Hetta skrivar Jn.fo. 
Sambært Jn.fo hevur tað ikki ligið væl fyri henda túrin. Teir hava tilsamans 120 tons av gulllaksi, og 
Tavan í Leirvík keypir veiðuna.  
Vestmenningur og Skoraberg hava hendan túrin roynt suður ímóti ES-markinum, upplýsir Jn.fo. 
Portal.fo 
 

 
Heilt fá atgongumerki eftir til Tórsfest 
22.07.2016 - 00:54 
Ólavsøkukonsertin hevur veruliga fingið nýtt lív eftir, at navnið varð broytt til Tórsfest og flutt til 
vikuskiftið áðrenn ólavsøkuna. Bara nøkur heilt fá atgongumerki eru nú eftir, og tey verða allarhelst 
seld skjótt.  
Fyriskipararnir boðað frá at atgongumerkjasølan á netinum í kvøld er endað. Í Kunningarstovuni í 
Havn eru bara 44 atgongumerki eftir, og tey verða seld í morgin fríggjadagin frá klokkan 8 til eingi eru 
eftir. 
Á Torginum í SMS eru 55 atgongumerki eftir, og tey verða seld frá klokkan 13 í morgin til eingi eru 
eftir.  
Sagt verður, at eingin durasøla verður á sjálvum degnum, so hetta er seinasti møguleiki, at ogna sær 
eitt atgongumerki til Tórsfest, sum verður á gongugøtuni í Havn leygardagin 23. juli 2016.  
Portal.fo 
 

 
Bakkafrost hevur fingið góðkent keypið av Faroe Farming 
22.07.2016 - 01:31 
Bakkafrost hevur fingið góðkenning frá myndugleikunum til at keypa øll partabrøvini í Faroe Farming. 
Tað var 29. juni at Bakkafrost almannakunngjørdi at avtala var gjørd um at Bakkafrost skuldi keypa 
partabrøvini hjá Hjallur í Faroe Farming. Hjallur átti 51 prosent av partabrøvunum og Bakkafrost 49 
prosent.  



Avtalan var gjørd við tí í huga at myndugleikarnir skuldu góðkenna handilin. Hendan góðkenningin er 
nú komin, og við tí eigur Bakkafrost nú øll partabrøvini í Faroe Farming. Hesum boðar Bakkafrost frá í 
einum boðum til keypsskálan í Oslo.  
Portal.fo 
 

 

Andakt 
Hann talaði, og so varð tað, hann beyð, og so tað stóð 
17.07.2016 - 07:47 - Ásbjørn Jacobsen 
 
Guds orð hevur havt eitt høvuðspláss gjøgnum alla søguna. Tá ið Gud skapti verðina, skapti hann 
hana við orði sínum. “Gud segði: “Verði ljós!” Og tað var ljós.” Sálmaskaldið sigur: “Hann talaði, og so 
varð tað, hann beyð, og so tað stóð.” Sálm. 33,9.  
 
Men Gud hevur ikki bara skapt alt og sett tað í gongd fyri síðani at lata tað hurra runt og ansa sær 
sjálvum. Nei, hann heldur enn allari verðini uppi og gevur henni nýggja orku við sínum skapandi og 
lívgevandi orði. 
 
Vit kenna ta somu skapandi megina aftur í Jesu talu. Hann sigur við hin spitalska: Verð reinur. Og við 
storm og aldur, sigur hann, at tey skuldu vera still, og so varð tað. 
 
Eftir orðum Jesusar fekk Pætur dirvi at stíga út úr bátinum og ganga eftir vatninum. Tá ið 
forstøðumaðurin fyri samkomuhúsið, Jairus, hevði mist dóttur sína, talaði Jesus áræði inn í pápan, og 
eftir orðum Jesusar kom lívið aftur inn í dóttur hansara. 
 
Tað var henda kraftin í Jesu orðum, sum herhøvdingin hevði givið sær far um, tá ið hann segði við 
Jesus: “Sig bert eitt orð, so verður drongur mín frískur.” 
 
Jesus sá einaferð eina konu, sum hevði havt ein veikleiks anda í átjan ár. Jesus segði við hana: 
“Kvinna, tú ert loyst frá veikleika tínum!” Í stundini rættist hon upp. 
 
Somuleiðis kallar hann hin deyða Lázarus út úr grøvini, og eftir Jesu orðum máttu deyðakreftirnar 
sleppa takinum, og Lázarus reis upp aftur. 
 
Sami Jesus segði, áðrenn hann fór avstað hiðani: “Mær er fingið alt valdið í himli og á jørð” – hann 
segði eisini, at hann vildi vera við okkum allar dagar, so leingi sum henda verð stendur. 
 
Hesin Jesus, sum kallar og umskapar so mong lív, hann broytir enn mannalív, familjur, bygdasamfeløg 
og tjóðir, har hann sleppur framat við sínum máttmikla orði. 
 
Ein dag í uppreisnini skal hann, sum kallaði Lázarus út úr grøvini, eisini kalla øll tey deyðu í Kristusi út 
úr grøvum teirra. Tá rópar hann ikki bara á Lázarus, men hann rópar á øll tey, sum eru deyð í trúnni á 
Kristus. Tey skulu tá rísa upp fyri altíð at liva við Kristusi. 
Kristin.fo 
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 Australske dollar     505,59  

 Bulgarske leva     380,30  

 Brasilianske real     207,43  

 Canadiske dollar     517,49  

 Schweizerfranc     684,12  
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 Kinesiske renminbi.yuan     101,17  

 Tjekkiske koruna     27,520  

 Euro     743,87  

 Britiske pund     889,86  

 Hong Kong dollar     87,09  

 Kuna     99,38  

 Ungarske forint     2,3630  

 Israelske new shekel     175,07  

 Indiske rupees     10,050  

 Japanske yen     6,3530  

 Mexicanske peso     36,240  

 Norske kroner     79,55  

 Newzealandske dollar     470,60  

 Polske zloty     170,26  

 Russiske rubel     10,550  

 Svenske kroner     78,49  

 Singapore dollar     498,16  

 Thailandske baht     19,310  

 Tyrkiske lira     219,78  

 US dollar     675,51  

 Sydafrikanske rand     47,250  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Signheðin Olsen, úr Vági, andaðist í heiminum mikudagin 20.juli, 77 ára gamal. 
 


