
 
Tíðindi úr Føroyum tann 25. juli 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Regnið verður liggjandi yvir landið 
Eitt lágtrýst fer framvið beint eystan fyri Føroyar, og komandi dagarnar liggur lágtrýstið mest sum í 
stað við Føroyar, inntil tað seinni í vikuni fer norður í Norðurhavið  
  
Í kvøld verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og támut og regn. Hitin 
millum 9 og 12 stig.  
  
Týsdagin verður gul til stívt andøvsgul av útnyrðingi og hann lækkar í ein vestan og útsynning, 5 til 10 
m/s. Stundum upp í strúk í vindi, 13 m/s. Skýggjað og stundum regn ella ælaveður. Hitin millum 9 og 
12 stig.  
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul, fyri tað mesta av vestri og útnyrðingi, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur 
skýggjað og stundum regn ella ælaveður, men út á náttina klárar í og tað verður fyri tað mesta turt. 
Hitin millum 10 og 13 stig.  
  
Ólavsøkuaftan verður lot til andøvsgul av útnyrðingi, 3 til 8 m/s. Sólglottar, men møguliga ælaveður. 
Hitin millum 10 og 14 stig.  
  
Fríggjadagin og leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av útnyrðingi, 5 til 10 m/s. Ælaveður, men 
onkrir sólglottar. Hitin millum 8 og 13 stig.  
In.fo 
 

 
Brúk fyri 31.000 flogskiparum 
Heimsins flogfeløg fara at hava tørv á í miðal 31.000 nýggjum  flogskiparum um árið næstu 20 árini, 
vísir ein forsøgn hjá flogverksmiðjuni Boeing. Tað skrivar norska tíðindastovan NTB.  
Stórur tørvur verður eisini á fleiri kabinustarvsfólkum í nærmastu framtíð, stendur í árligu forsøgnini 
hjá Boeing um manningartørvin í flogvinnuni. 
Fram móti 2035 verður tørvur á so mongum sum 814.000 nýggjum kabinustarvsfólkum umframt 
679.000 nýggjum flogteknikarum sambært forsøgnini. Í sama tíðarskeiði væntar Boeing, at talið á 
flogførum í heiminum fer at økjast við umleið 40.000. 
Vøksturin væntast at vera størstur í Asia og Kyrrahavsøkinum, har lágprísflogfeløg gerast alsamt meiri 
vælumtókt. 
Kelda: dn.no  
Antares.fo 
 

 
Grønur niðurskurður dýrur fyri Skotland 
Skotland fer ikki at røkka veðurlagsmálum sínum, men endar ístaðin við at missa arbeiðspláss og 
íløgur fyri miljardir av pundum, takkað veri eini avgerð um at skerja stuðulin til vindorku, sum 
táverandi forsætisráðharrin, David Cameron, setti í verk í fjør. 
Avgerðin varð enntá tikin uttanum skotar, stendur í eini frágreiðing frá bretsku parlamentsnevndini 
Scottish Affairs Committee. 
Útreiðslurnar hjá Skotlandi av, at stuðulin verður skerdur, kunnu koma upp á tríggjar miljardir pund – 
uml. 287 mia. kr. skrivar Bloomberg. 
Avleiðingarnar fyri landspartin eru so álvarsamar, at lóggevararnir nú áttu at endurumhugsað 
avgerðina um at skerja vindorkustuðulin, heldur parlamentsnevndin. 
"Serliga avtøkan av stuðlinum til vindorku á landi, ein av bíligastu varandi orkukeldunum, uttan at 
vinnan ella skotska stjórnin eru hoyrd, elvir til trupulleikar," stendur í frágreiðingini hjá nevndini. 
Vindmylluvinnan hevur útvegað 21.000 arbeiðspláss og umleið eina miljard pund í árligum íløgum til 
Skotlands. 
Veðurlagsmálið hjá Skotlandi, sum miðar eftir 100 pst. av varandi orku í 2020, er eftir bretsku 
stuðulsbroytingarnar ikki longur í eygsjón, staðfestir frágreiðingini hjá parlamentsnevndini. 
Kelda: energiwatch.dk  
Antares.fo 



 

 
Hallur av Rana 25.07.2016 (08:39)  
Týskland: 12 fólk fingu løstir av sjálvmorðsbumbu  
Týska tjóðin varð enn einaferð skakað av einum álopi í gjárkvøldið, tá ein 27 gamal sýri sprongdi seg 
sjálvan í luftina. Tólv fólk fingu skaða í álopinum.  
 
 
Álopið hendi í einum festivali í suðurtýska býnum Ansbach, tá vaktarfólk sýttu fyri at loyva 27 ára 
gamla manninum inn á økið. Álopsmaðurin hevði fylt ryggsekkin hjá sær við spreingievnum, og valdi 
at spreingja seg sjálvan í luftina, tá hann varð noktaður atgongd. 2.500 fólk vóru á festivalinum um 
hetta mundi, og vórðu tey øll flutt burtur frá økinum aftaná spreingingina.  
 
 
Týskir myndugleikar upplýsa, at álopsmaðurin var ein sýri, sum í fjør fekk noktað politiskt friðskjól í 
Týsklandi, men vegna støðuna í heimlandinum, hevði fingið fyribils uppihaldsloyvi. 
 
 
Talan er um fjórða álopið seinastu sjey dagarnar í Týsklandi. 18. juli varð ein ungur maður úr 
Afganistan dripin, tá hann leyp á fólk á einum toki við einum knívi. Fimm fólk fingu løstir í álopinum, 
ið IS hevur tikið ábyrgdina fyri. 
 
 
22. juli drap ein ungur týskari av iranskum uppruna níggju fólk í Munchen. Hann varð mettur at hava 
fingið íblástur frá norska hópdrápsmanninum Anders Behring Breivik. 
 
 
24. juli drap ein sýri, ið hevur søkt friðskjól í Týsklandi, eina pólska kvinnu og særdi tvey onnur, tá 
hann leyp á tey við eini masjeta. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 25.07.2016 (09:11)  
Vilja floyma Google Maps við myndum av grindadrápi  
Lýsingarátakið hjá Visit Faroe Islands, har stovnurin sigst at hava sett myndatól á seyð í eini roynd at 
fáa Google Maps til Føroyar, hevur veruliga vakt ans uttanlands.  
 
 
Søgan hevur gingið sína sigursgongd í fjølmiðlum um allan heim, men eru tað ikki bara jaliga 
viðmerkingar at lesa. Undir greinum í fleiri av stóru altjóða fjølmiðlunum eru mótstøðufólkini móti 
grindadrápi sera sjónlig, har tey gera vart við síni sjónarmið og mæla til boykott av oyggjunum.  
 
 
Visit Faroe Islands hevur eisini heitt á føroyingar um at deila myndir av føroysku vegum, so at 
sjóneyka verður sett á átakið. Tað áheitanina hava hvørt fall mótstøðufólk til grindadrápi nú tikið til 
sín.  
 
 
Týsdagin heitti ein hálendingur á Facebook um fólk at eftirlíka ynskinum hjá Visit Faroe Islands.  
 
 
- Føroyar vilja so gjarna sleppa á Google Maps, so eg haldi vit skulu hjálpa teimum. Á míni tíðarlinju 
finna tit eitt myndasavn við myndum frá grindadrápi og fleiri kunnu finnast á Google. Ritið tykkum inn 
á Google Maps, leitið eftir Føroyum ella onkrum staði á oyggjunum, og leggið myndir av 
grindadrápinum út. Latið okkum syrgja fyri, at tað eru fleiri myndir av deyðum hvalum enn tað eru 
myndir av teirra vøkru náttúru, skrivar hálendingurin.  
 
 
Fleiri hava tikið undir við áheitanina, men óvist er hvussu væl nýggja átakið frá mótstøðufólkunum til 
grindadráp hevur eydnast. Tí hóast nakrar myndir eru at síggja av grindadrápi ymsa staðni á Google 
Maps, so eru tað enn vakrar náttúrumyndir, ið eru sjónligast.  
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In.fo 
 

 
Hallur av Rana 25.07.2016 (10:37)  
4.000 fólk á Tórsfest  
4.000 fólk savnaðust á Havnar gøtum, tá skipað varð fyri Tórsfest um vikuskiftið, har nøvn sum Sean 
Kingston, Saybia og Carpark North framførdu.  
 
 
Hóast fleiri stór nøvn á skránni, so tók tað fyrireikararnar á bóli, at útselt varð áðrenn konsertina.  
 
 
- Vit eru sum heild sera væl nøgdir við tiltakið. Vit vistu frammanundan, at vit høvdu eina sterka og 
góða skrá við góðum og kendum nøvnum. Men at tað skuldi blíva útselt áðrenn tiltakið byrjaði, høvdu 
vit kanska ikki vænta. Har vórðu 4000 fólk á Tórsfest, siga fyrireikararnir við in.fo.  
 
 
Spurdir um tað var nøkur serlig konsert, ið skaraði framúr, eru fyrireikararnir eitt sindur varnir við at 
velja nakað navn úr rúgvuni.  
 
 
- Ilt er at meta um hvørjar framførslur vit fegnast mest um, tí allar vóru ymiskar. Fyri tey ungu var tað 
nokk Sean Kingston, sum tey fara at minnast best, fyri onkran var tað Saybia og onkran triðja var tað 
Carpark North o.s.fr. Og tað er tað sum er meiningin við Tórsfest, at øll fáa nakað fyri peningin, 
soleiðis at tá avtornar, so hava øll fingið eina góða uppliving. Afturmeldingarnar vit hava fingið hava 
verið góðar - bæði frá vitjandi og tónleikarunum. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 25.07.2016 (11:35)  
Fyrsta royndin at rógva til Føroya er miseydnað 
- Hendan royndin miseydnaðist, men tað merkir ikki, at ferðin er endað, tí tá ið veðrið batnar aftur, 
royna vit enn einaferð.  
Tað siga teir báðir bretarnir, Olly Hicks og George Bullard.  
Teir báðir eru ævintýrarar burtur av og nú hava teir sett sær fyri at rógva í kajak úr Grønlandi til 
Skotlands.  
Fyrsti partur av ferðini hepnaðist væl og hesar seinastu fleiri dagarnar hava teir verið í Íslandi, har teir 
hava róð bygd úr bygd, og hesa seinastu tíðina hava teir verið í Neskaupstaði, har teir hava bíðað eftir 
veðrið.  
Og seinnapartin leygardagin vóru veðurtíðindi so mikið fræg, at teir hættaðu sær at leggja á Devulsins 
Dansigólv, sum teir kalla sjóøkið ímillum Ísland og Føroyar.  
Og longu í gjár máttu teir ásanna, at tað er ikki av ongum, at hendan farleiðin verður kallað Devulsins 
Dansigólv.  
  
Beint ímóti forsagnunum leygardagin, ljóðaðu forsagnirnar í gjár, at hann fór aftur at øtla veðrið so 
mikið, at teir hildu, at tað vóru óráð at halda fram.  
  
Vit seta trygdina á hásæti og tí tóku vit av einum tilboði frá einum íslendskum fiskiskipi um at taka 
okkum umborð, so at vit kundu koma aftur til lands við teimum, siga teir.  
  
Sum sagt so gjørt, og seinastu tímarnar hava teir so tjent fyri føðina umborð við at kryvja saman við 
íslendsku manningini.  
  
Men teir gera greitt, at ferðin heldur fram og at teir nú bíða til forsagnirnar batna aftur, so leggja teir 
á aftur.  
  
Teir vænta at brúka fýra til seks dagar um teir áleið 500 kilometrarnar úr Íslandi til Føroyar, alt eftir, 
hvussu veðrið verður, og teir ætla at rógva í minst 20 tímar um samdøgurið. Teir siga, at ferðin úr 
Íslandi til Føroya verður tann strævnasta av øllum teinum  
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Kajakkin er serbygd í glastrevjum, og hon er 6,8 metrar long, við styrktum botni, so at hon tolir at 
koma í ís. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 25.07.2016 (12:52)  
Trump er nú á odda  
Eftir at Hillary Clinton í fleiri vikur tykist at hava havt beina kós móti Hvítu húsinum, vísur ein nýggj 
veljarakanning, at valið ikki heilt er ein avgreiðsluspurningur.  
 
 
Nýggjasta veljarakanningin hjá CNN og ORC vísir nevniliga, at Donald Trump er á odda í løtuni.  
 
 
Eftir at Republikanski flokkurin hevur havt sína landsstevnu siga 44 prosent av veljarunum, at tey 
høvdu valt Donald Trump, 39 prosent siga, at tey høvdu valt Hillary Clinton, 9 prosent siga, at tey 
høvdu valt Gary Johnson og 3 prosent høvdu valt Jill Stein.  
 
 
Tá veljarar verða biðin um bara at velja millum Donald Trump og Hillary Clinton, siga 48 prosent at 
tey velja republikanska valevnið, meðan 45 prosent velja demokratiska valevnið. 
 
 
Serfrøðingar vísa á, at góða úrslitið væntandi er eitt úrslit av allari umtaluni, ið Donald Trump hevur 
fingið í samband við at Republikanararnir høvdu sína landsstevnu í síðstu viku. Víst verður tó eisini á, 
at Donald Trump var byrjaðu at hála inn á leiðsluna hjá Hillary Clinton áðrenn landsstevnan byrjaði. 
 
 
Kanningin hevur eisini hugt eftir undirtøkuni hjá nøkrum av høvuðspersónunum á landsstevnuni.  
 
 
Melania Trump, ið er gift við Donald Trump, fekk nógvar ákoyringar eftir at hon helt eina røðu, har 
hon hevði lánt fleiri brot frá eini talu hjá Michelle Obama. Hóast nógvu ákoyringarnar í altjóða 
miðlum, so vísir kanningin, at munandi fleiri amerikanarar dáma hana í dag samanborið við áðrenn 
landsstevnuna. Áðrenn stevnuna vóru einans 27 prosent av veljarunum eina positiva hugsan um 
Melania Trump, meðan 43 prosent høvdu eina positiva hugsan um hana eftir landsstevnuna.  
 
 
Mike Pence, ið Donald Trump hevur valt til varaforsetavalevni, hevur eisini fingið størri undirtøku. 
Áðrenn stevnuna stuðlaðu 26 prosent honum, men eftir stevnuna siga 39 prosent, at tey stuðla 
varaforsetavalevninum. 
 
 
Veljarakanningin varð gjørd í døgunum 22-24 juli og 1.001 fólk tóku lut. Mett verður, at óvissan í 
kanningini er 3,5 prosent. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 25.07.2016 (13:29)  
393 føroyingar til Týsklands  
Árliga summarstevnan Teenstreet fer úr bakkastokki hósdagin, tá túsundtals ungdómar úr øllum 
Evropa savnast í norðurtýska býnum Oldenburg. Harímillum eru 393 føroyingar, ið antin eru við sum 
luttakarar ella hjálparfólk.  
 
 
Elisabeth Christiansen er partur av føroysku leiðsluni hjá Teenstrett, og tá in.fo fekk orðið á hana fyrr 
í dag, var hon saman við restini av leiðsluni og ráðgevarum á veg til Oldenburg.  
 
 
- Leiðslan og ráðgevaratoymi eru á veg til Týsklands nú, meðan leguluttakararnir koma hósdagin. Vit 
hava fingið tvey leiguflogfør, so allir tannáringarnir komu við teimum hósdagin, greiðir Elisabeth 
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Christiansen frá.  
Hon greiðir víðari frá, at av teimum 393 føroyingunum, ið fara til Teenstreet í ár, eru millum 270-280 
teirra tannáringar, meðan restin er starvsfólk.  
 
 
Sum vant so er nógv ymiskt á skránni teir dagarnar legan er, men í ár er legan eisini merkt av nógvu 
flóttafólkunum, ið eru komin til Týsklands síðsta árið.  
 
 
- Skipað verður fyri outreach til flóttafólkalegurnar hesaferð. Tann eina legan, ið man kann fara til er 
bara fyri mannfólk, meðan hin húsar bæði kvinnum og monnum. So vit eggja fólk til at fara, so tey 
síggja hvussu støðan er aðrastaðni og kunnu vísa hesum fólkunum kærleika. 
 
 
Seinastu sjey dagarnir hava fýra álop verið í Týsklandi, harav fleiri eru deyð og fingið løstir. Elisabeth 
Christiansen dylur heldur ikki fyri, at yvirgangur er nakað, ið nógv hugsa um.  
 
 
- Vit merkja, at fólk eru bangin. Meira er eisini gjørt við trygdina í ár og trygdarovastin á leguni er 
sami persónur, ið vanliga tekur sær av trygdini rundanum Angela Merkel, týska kanslaranum, greiðir 
Elisabeth Christiansen frá, áðrenn hon leggur dent á, at tað ikki er nøkur orsøk at óttast.  
 
 
- Vit spurdu seinast hvussu vit skuldu fyrihalda okkum til hetta. Tá fingu vit at vita, at íbúgvarnir í 
Oldenburg geva seg ikki far um okkum. Her eru 4.000 fólk og er tað sum ein vanlig konsert hjá 
teimum. So tey siga, at tað er einki at óttast.  
 
 
Teenstreet byrjar 28. juli og endar 3. august. 
In.fo 
 

 
Norðingur misnýtir skipanina 
Axel Hansen, nevndarlimur í Føroya Fiskimannafelag, hevur nú kært til Vørn um, at Uppsjóvarskipið 
Norðingur hjá Nærabergi í Klaksvík, hevur verið partur av almennu uppboðsøluni.  
  
Axel Hansen ákærir Norðing fyri ikki at halda galdandi sáttmálar. Norðingur, sum kom í flotan fyri 
Slættaberg á sinni, hevur yvirtikið seravtalurnar, sum vóru galdandi fyri Slættaberg, og rindar 
manningini løn eftir teimum. Hetta hóast seravtalurnar ikki eru galdandi longur.   
  
Føroya Fiskimannafelag sigur, at av tí at uppsjóvarskipið Norðingur hoyrir heima í ídnaðarbólkinum, 
skulu limir felagsins, sum eru mynstraðir við skipinum, hava 27 prosent í hýru, sum sáttmálin sigur.   
  
Axel Hansen heldur, at Vørn hevur misrøkt sína skyldu við ikki at hava víst Norðingi durafjórðingin á 
uppboðssøluni, tí skipið ikki heldur sáttmálan við Føroya Fiskimannafelag.  
In.fo 
 

 
Reiðarin skjýtur fyrst og spyr aftaná 
Jan Højgaard, formaður í FF, er eisini forsyndaður um støðuna, har Norðingur ikki vil fylgja 
sáttmálanum.  
- Tað var ein feilur tá, at vit ikki hildu fast í tí, sum Slættaberg-avtalan segði, og sum eisini var 
fortreytin fyri at gera hana, nevniliga at hon bert skuldi galda til ársenda 2012. Men vit góðtaka 
sjálvandi ikki, at hon nú bara verður flutt á eitt annað skip, sigur hann.  
  
Tað er í sambandi við, at Axel Hansen, nevndarlimur í Føroya Fiskimannafelag, hevur kært Norðing 
fyri ikki at halda galdandi føroyskar sáttmálar. Norðingur, sum Næraberg eigur, luttók herfyri á 
almennu uppboðssøluni. Axel Hansen heldur, at Vørn átti at havt noktað skipinum luttøku.  
  
Seravtalan fyri Slættaberg loyvdi einum býtisprosenti á 17,5, sum er galdandi fyri veiðibólkin 
nótaskip. Avtalan varð gjørd í 2012, tá Slættaberg kom í flotan, og skuldi bert verða galdandi fyri tað 



árið. Kortini bleiv avtalan við hesum lægra býtisprosentinum brúkt, til Norðingur varð keyptur í staðin 
fyri Slættabeg í fjør.  
  
Skjýtur fyrst, spyr aftaná  
- At reiðarin fer út og keypir eitt skip, sum hoyrir til ein ávísan veiðibólk, fyri síðani at krevja, at skipið 
skal ganga undir treytirnar í einum øðrum veiðibólki, uttan nakra sum helst avtalu um hetta, tað 
gongur bara ikki. Slættaberg-avtalan gekk av røttum út í 2012, og nú er talan um eitt heilt annað skip. 
Hetta við at skjóta fyrst og spyrja aftaná, tað finna vit okkum ikki í longur, sigur Jan Højgaard, 
formaður í Fiskimannafelagnum.  
  
Hanus Hansen reiðari hevur fingið manningina á Norðingi at ganga við til at brúka Slættaberg-
avtaluna og lønast við 17,5 prosentum í staðin fyri 27. Eisini hava hini bæði manningarfeløgini 
góðtikið hetta.  
  
- So mikið fyri samanhaldið millum manningarfeløgini, men tað kostar jú hvørki maskinmeistarunum 
ella navigatørunum eitt oyra at skifta ímillum ídnaðarsáttmálan og nótasáttmálan, tí eykapartarnir 
hjá yvirmonnunum vaksa so ógvusliga við nótasáttmálanum, at teir uppviga tað, sum mist verður í 
vanliga manningarpartinum, sigur formaðurin í Fiskimannafelagnum  
  
- Men menninir á dekkinum missa eina rúgvu, 9,5 prosent. Kortini eydnast tað reiðaranum at draga 
teir upp á tráð við at ræða teir við, at skipið bara verður selt aftur, um tað skal koyra eftir 
ídnaðarsáttmálanum. Soleiðis at hótta menn til illoyalitet við at fara eftir teirra livibreyði, tað er sera, 
sera ódámligt, sigur Jan Højgaard.  
  
Sáttmálin skal haldast  
- Vit kunnu heldur ikki brúka sovorðnar avtalur við einstakar manningar til nakað. Vit gera sáttmálar 
vegna arbeiðspláss, sum í okkara føri eru býtt millum ymiskar veiðibólkar. Vit hava ein sáttmála at 
halda okkum til hesum viðvíkjandi, ein sáttmála, sum Føroya Reiðarafelag, har reiðaríið hjá Norðingi 
eisini eru limur, skrivaði undir so seint sum í fjør, sigur Jan Højgaard, sum nú lovar, at ongar 
seravtalur skulu gerast framyvir, tí royndirnar av teimum eru so ringar.  
  
- Í hesum førinum verður vælvildin misnýtt upp á tað grovasta, og menn verða settir upp ímóti teirra 
egna fakfelag. Blíva vit við at góðtaka slíkt, so kunnu vit tað saman lata vera við at gera nakran 
sáttmála, og tá er heldur ikki brúk fyri Fiskimannafelagnum, staðfestir Jan Højgaard. 
In.fo 
 

 
Størsta skip nakrantíð á Skálafjørðinum 
Kanska var tað størsta skipið, sum nakrantíð hevur verið á Skálafjørðinum, tá ið Zuiderdam vitjaði 
ídag.  
Hetta er ferðamannaskip, sum Holland America Line eigur. Skipið legði tíðliga í morgun at í Runavíkar 
havn, og tá tvífaldaðist fólkatalið. Umborð vóru sløk tvey túsund ferðafólk, og manningartalið er 
nakað omanfyri átta hundrað.  
Skipið er 290 metrar langt og smíðað í Italia í 2002. Agentur í Føroyumer Tor Shipping í Tórshavn.  
  
Tað var sjálvur borgarstjórin í Runavíkar kommunu, Tórbjørn Jacobsen, sum klokkan fimm í morgun 
fór umborð á stóra skipið, sum tá var statt millum Stong og Eystnes, og loðsaði tað inn í Runavíkar 
havn. Skipið loysti aftur um trý tíðina seinnapartin, og tá var tað aftur borgarstjórin, sum stóð brúnni.  
  
-Hetta man vera størsta skipið, sum nakrantíð hevur lagt at í Rnavíkar havn, og ivaleyst er talan um 
størsta skip, sum nakrantíð hevur verið á Skálafjørðinum, sigur Tórbjørn Jacobsen.  
  
Skipað varð fyri útferðum kring oyggjarnar, og so varð skipað fyri mentanartiltaki í miðbýnum, har 
eitt nú Kári Sverrison, Beinir og Rani Troest Rasmussen undirhildu, og har Eysturoyar Dansifelag tók 
saman. Tá stóðu ferðafólkini við fartelefonunum og filmaðu.    
In.fo 
 

 
Nýta sama sáttmála sum onnur 



Hanus Hansen váttar fyri Kringvarpi Føroya, at Næraberg hevur eina ósemju við Fiskimannafelagið við 
um lønina Norðingi, men sigur, at hetta er sami sáttmáli, sum Finnur Fríði, Tróndur í Gøtu, Jupiter, 
Tróndur T, Fagraberg og líknandi skip brúka.  
  
- Tað er rætt, at vit hava verið á nøkrum fundum við Fiskimannafelagið um málið, men eg trúði, at 
málið var loyst, sigur Hanus Hansen við KVF, og vísir á, at manningin sjálv hevur sent skriv til 
manningarfeløgini, um at hon er nøgd við at fáa 17,5 prosent, sum seravtalan leggur upp til og hini 
nótaskipini brúka.  
  
Hanus Hansen heldur ikki tað vera rætt, at Norðingur nú ikki skal sleppa at løna manningini eftir sama 
sáttmála sum Finnur Fríði, Tróndur í Gøtu og líknandi skip.  
- Sleppa vit ikki at dríva skipið eftir somu treytum sum hini nótaskipini, so er eingin framtíð fyri hetta 
skipið, sigur reiðarin við KVF. 
In.fo 
 

 
Regntung ólavsøka 
Norska veðurstovan Yr boðar ikki frá serliga góðum ólavsøkuveðri.  
  
Sambært norsku veðurstovuni verður verður veðrið hampuliga gott hósdagin, men fríggjadagin 
verður vátt.  
  
Hósdagin verður eitt fleyr til gul av útnyrðingi ella norðri, 2 til 7 m/s, samdrigið, men turt og onkrir 
sólglottar. Hitin verðu um 11 stig. Um kvøldið verður skýggjað, men turt. Framvegis eitt fleyr til gul av 
útnyrðingi og um 11 stig.  
  
Fríggjanáttina byrjar so at regna. Vindurin fer vestur um, tað verður lot til andøvsgul av vestri, 3 til 8 
m/s, og regn. Út á morgunin regnar møguliga eitt sindur minni, men framvegis verður yvirhøvur vátt í 
veðrinum og seinnapartin fer aftur at regna. Tað verður fleyr til gul av norðri, 2 til 7 m/s. Hitin heldur 
sær um tey 10, 11 stigini.  
  
Sambært norsku veðurstovuni fer ikki at slíta í fyrr enn út á leygarnáttina. Alt fríggjakvøldið fer at 
regna og líkt er til, at neyðugt verður við regnskjólum undir midnáttarsanginum. • 
In.fo 
 

 
Hótti løgreglumann við øks og byrsu 
Ein maður varð í Føroya rætti í dag varðhaldsfongslaður í tvær vikur, skuldsettur fyri harðskap móti 
sambúgvanum og at hava hótt ein løgreglumann við øks, luftbyrsu og knívi.  
  
Tað var leygarmorgunin, at løgreglan handtók mannin á bústaðinum, av tí at illgruni var um, at hann 
hevði verið harðligur móti sambúgva sínum. Ikki er heilt greitt, hvussu leikur er farin fram, men 
maðurin er nú skuldsettur fyri at hava hótt eina løgreglumannin við øks, luftbyrsu og knívi.  
  
Av tí at maðurin var rættiliga illa fyri, varð hann innlagdur á Landssjúkrahúsið, men leygardagin varð 
hann kortini varðhaldsfongslaður í fráveru. Tískil mátti hann møta í rættinum aftur í dag, har dómarin 
staðfesti varðhaldsfongslingina av manninum.  
  
Grundgevingin hjá dómarunum at varðhaldsfongsla mannin var vandin fyri at hann kundi gera 
líknandi brotsverk, um hann  slapp leysur, og at hann kundi hugsast at ávirka vitni í málinum.  
In.fo 
 

 

Meting um tilfeingi fyri viku 30 2016  

 

Friday, 22 July 2016  

Samandráttur: Línuskip:  Tvey eru á Íslandsrygginum og eitt er eystanfyri. Tey hava mest av 
svartkalva, toski og so nakað av blálongu og lira. Helst koma øll at landa mánadagin. Eitt línuskip er 
við Ísland og kemur at landa miðskeiðis í vikuni. Eitt frystilínuskip er á Íslandsrygginum. Fleiri hava 
lagt fyri summari, men onkur fer út í næstum.  

http://www.fmf.fo/index.php?option=com_content&task=view&id=633


Útróður:  Streymurin verður góður og veðri sær gott út, men hóast tað, vænta vit ikki so nógv av 
útróðrarfiski. Tað eru fleiri bátar sum liggja og pussa upp ella eru í feriu.  
Djúpvatnstrolarar: Trýggjir fiska svartkalva og so nakað av kongafiski. Vit vantað ein landar í vikuni, 
meðan hinir neyvan landa hesa vikuna. Ein frystitrolari er eisini nýliga byrjaður túr. Hann fiskar eisini 
svartkalva.  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Fleiri pør fiska svartkalva og restin er so á upsanum. 
Fiskaríið eftir upsa er smáligur, meðan hann er heldur fragari eftir svartkalva. Pørini landa mest fyrst í 
vikuni. Trý pør fiska gulllaks.  
Trolbátar: Bara tveir eru til fiskarí. Báðir eru nýliga byrjaðir túr, so enn er óvist nær teir koma at 
landa. Fáa mest av toski og hýsu.  
Garnaskip: Bara eitt garnaskip er til fiskarí, vænti at tað landar fyrst í vikuni. Fiskaríið er brúkiligt.  

Fmf.fo 
 

 
Gøla hjá Demokratunum - forkvinnan noydd at leggja frá sær 
25.07.2016 - 17:36 
Tað er nú komið undan kavi, at limir í leiðsluni í Demokratiska flokkinum í USA høvdu roynt at loypa 
ólag í valstríðið hjá Bernie Sanders, og gølan hevur kravt sítt fyrsta politiska offur.  
Eftir at Wikileaks fríggjadagin almannakunngjørdi fleiri 19.000 innanhýsis teldupostar frá 
Demokratiska flokkinum, gjørdist skjótt greitt, at har vóru kreftir í flokkinum, ið royndu at spenna 
bein fyri Sanders leguni, fyri soleiðis at enda við einum Clinton sigri í demokratiska undanvalinum.  
Og eftir øllum at døma hevur forkvinnan í flokkinum, Debbie Wasserman Schulz, hevur ein leiklut í 
spælinum, og nú hevur hon verið noydd at leggja frá sær, serliga eftir trýsti frá Bernie Sanders 
viðhaldsfólkum.  
Bernie Sanders sjálvur hevur áður ført fram, at Wasserman Schultz átti ikki at verið forkvinna í 
flokkinum, og nýggja gølan hevur fingið hann at endurtaka boðini, at hon hevur einki at gera í 
floksleiðsluni.  
Sanders hevur síðan valstríðið byrjaði lagt áherðslu á, at amerikanskur politikkur og tilgongdin til 
forsetaembætið skuldi vera meira opin og demokratisk, og hetta er tískil ikki follið í góða jørð hjá 
honum og viðhaldsfólki hansara.  
Fyri at gera ilt verri fyri Sanders og fjepparar hansara, hevur Wasserman Schultz longu fingið nýtt 
starv - í valstríðnum hjá Hillary Clinton.  
Debbie Wasserman Schultz, ið annars situr í Umboðsmannatinginum fyri Florida, hevur boðað frá, at 
hon leggur frá sær sum forkvinna ólavsøkuaftan.  
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 Australske dollar     507,04  

 Bulgarske leva     380,35  

 Brasilianske real     207,65  

 Canadiske dollar     514,17  

 Schweizerfranc     686,66  

 Kinesiske renminbi.yuan     101,38  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     743,93  

 Britiske pund     888,81  
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 Hong Kong dollar     87,30  

 Kuna     99,39  

 Ungarske forint     2,3780  

 Israelske new shekel     176,12  

 Indiske rupees     10,050  

 Japanske yen     6,3750  

 Mexicanske peso     36,430  

 Norske kroner     79,06  

 Newzealandske dollar     473,40  

 Polske zloty     170,58  

 Russiske rubel     10,430  

 Svenske kroner     78,23  

 Singapore dollar     497,66  

 Thailandske baht     19,320  

 Tyrkiske lira     223,52  

 US dollar     677,25  

 Sydafrikanske rand     47,390  
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Andlát 
Niels Juul Ørvarodd, andaðist sunnudagin 24. juli 47 ára gamal. 
 
Kristoffur Dragaberg, eldri, andaðist mánamorgunin á Noroyða Røktarheimi 25. juli, 88 ára gamal. 
 
Marjun Hartman Joensen, av Tvøroyri andaðist, fríggjamorgunin 22.juli, 80 ár gomul. 
 


