
 
Tíðindi úr Føroyum tann 17. august 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Føroyingar millum tey uppsøgdu 
Spariumfarið hjá Mærsk í Supply-vinnuni kemur allarhelst at raka føroyingar, væntar skrivarin í 
áhugafelagnum fyri útisiglarar, Antares.  
Seinastu tíðina hevur Mærsk siglt í tungum sjógvi, og sum fylgja av tí eru nógv skip uppiløgst, 
umframt at serliga olju- og annað frálandavirksemi er nógv minkað. Tað hevur ført við sær 
hópuppsagnir, og í dag boðaði Mærsk frá, at 400 fólk í frálandavinnuni verða søgd úr starvi komandi 
tíðina samstundis sum sløk 20 før verða uppiløgst. 
  
- Sum eg havi skilt, eru 120 offiserar millum tey 400, sum verða uppsøgd. Tað vil siga skiparar, 
maskinmeistarar, yvirstýrimenn og so framvegis, sigur Martin Sonny Frederiksen, skrivari í Antares. 
  
Í seinasta uppsagnarumfarið ruku sløk 112 fólk, har av áleið átta-tíggju føroyingar fingu 
uppsagnarbræv. Heilt fitt av føroyingum arbeiða innan supply vinnuna, og nógvir teirra eru at finna í 
offiserstørvunum. 
  
- Føroyingar verða helst eisini uppsagdir hesiferð, og tað kemur kanska at liggja um sama lutfall sum 
seinast – eini tíggju prosent av teimum uppsøgdu, sigur Martin. 
  
Aftaná spariumfarið seinast og vánaligu gongdina í løtuni, er skrivarin í Antares ikki bilsin av nýggja 
uppsagnarumfarinum. 
  
- Man hevur bara bíða eftir henni eftir tað fyrsta uppsagnarumfarið. Tað hevur verið ein útskifting í 
evstu leiðsluni, og tað tykist sum tey hava fingið til uppgávu at rudda út í manningardeildunum. Við 
so stórum niðurskurði, ber næstan ikki til at gera fleiri uppsagnir, um teir skulu hava møguleika at 
manna skipini, sum eru eftir í flotanum. Tað verða kanska onkrar tillagingar gjørdar afturat, men 
neyvan fleiri uppsagnir, sigur Marin Sonny Frederiksen, sum tó ikki heldur, at tað hoyrist nógv til teir 
uppsøgdu, 
  
- Eg havi hoyrt øðiliga lítið til teir uppsøgdu. Tað er kanska ikki nakað teir skelta við. Men generelt 
havi eg varhugan av, at teir eru fáir, sum eru uppsagdir. Nógvir koma eisini í nýggj størv rímiliga 
skjótt. Harav føroyska vinnan eisini eftirspyr nógvu arbeiðsmegi, sigur hann. 
  
Sum skilst skulu nøkur av skipunum og nógv av virkseminum flytast til Isle of Man sum liður í 
spartiltøkunum komandi tíðina.  
Sambært roknskapinum hjá Mærsk Supply Service, hevði felagið eitt undirskot á 108 milliónir krónur 
fyrra hálvár, samanborið við 102 milliónir í avlopið fyri sama tíðarskeið í 2015. Á heimasíðuni hjá 
Antares, áhugafelagnum fyri útisiglarar, verður eisini víst á, at samlaða avlopið hjá Maersk Gruppen 
tódnaði við 15 milliardum í fyrra hálvári í mun til 2015. 
Kelda: portal.fo  
Antares.fo 
 

 
Føroysku makrelskipini royna norður ímóti markinum við Jan Mayen 
18-08-2016 - 10:05 - Jóanis Nielsen 
 Føroysku makrelskipini hava leitað í føroyskum sjógvi, men eru nú farin í altjóða sjógv - norður ímóti 
markinum við Jan Mayen at royna, teir eru í morgun heilt norðuri á 67,3N. 
Hvussu royist hjá teimum vita vit ikki beint nú. 
Har eru eisini fleiri russisk skip á leiðini. 
Jn.fo 
 

 
Útbreiðsla av makreli og sild í juli 2016 
18-08-2016 - 18:01 - Jóanis Albert Nielsen 
HAV.fo: Kanningarnar av uppsjóvarfiski í føroyskum øki, sum Tróndur í Gøtu gjørdi, vístu, at nøgdin av 
bæði makreli og sild var størri í ár enn í fjør.  



Nú eru tølini frá øllum skipunum sett saman, og hesi úrslitini vísa, at makrelurin stendur víða um í 
Norðureysturatlantshavi, meðan útbreiðslan av sild er meira avmarkað, serliga í altjóða og norskum 
øki.  
Makrelurin stendur heilt frá norðarlaga í Norðsjónum og norður móti Svalbard og vestur í 
Eysturgrønlendskan sjógv. Nøgdirnar eru tó ikki tær somu í øllum økinum, og er tað serliga í einum 
øki frá Norðsjónum norður um Føroyar og norður í altjóða sjógv at nógv er til. Eisini á suður- og 
vesturlandinum í Íslandi er nógvur makrelur, eins og á markinum millum grønlendskan og íslendskan 
sjógv.  
Sildin stendur í einum samanhangandi belti úr landsynningi í útnyrðing. Frá norðast í Norðsjónum, 
eystan og norðan fyri Føroyar, í ein útnyrðing yvir móti Íslandi og í kalda sjógvin norðan fyri Ísland inn 
í grønlendskan sjógv. Tó er sera lítið av sild í altjóða og norskum øki.  
Nærri lýsing av útbreiðsluni  
Hóast nógvur makrelur varð fingin í yvirlitstrolingunum í summar, var lítið og einki av makreli í 
økinum norður og eystur úr Íslandi. Grundin er tann at sjógvurin har er lutfalsliga kaldur samanborið 
við Atlantssjógv. Talan er um Eysturíslandsstreymin, ið er ein grein av kalda 
Eysturgrønlandsstreyminum. Hinvegin trívist sildin væl í hesum kaldara sjónum, har vanliga nógv æti 
er.  
Eisini er vert at leggja til merkis, at eingin makrelur stendur í Íslandsdýpinum. Tað er tað djúpa økið 
suður úr Íslandi, djúpari enn 1000 m, millum Reykjanesryggin og Føroya-Rockallgrunnin. Vanliga er 
einki æti í hesum økinum mitt um summarið. Tó so, at kanningin í 2015 vísti at makrelurin stóð langt 
suður úr Íslandi, men hini árini hevur mynstrið verið sum í ár.  
Sera lítið av sild var at síggja í landnyrðingspartinum av Norskahavinum og yvir móti norsku strondini. 
Hetta kemst einamest av, at eingir góðir árgangir av norðhavssild eru komnir undan síðani 2004, og 
at tann smáa sildin stendur vanliga nærri Barentshavinum, har hon veksur upp. Tó sæst, at sild var at 
síggja út fyri Finnmørkini í ár. Hetta er 2013-árgangurin av norðhavssild, sum tykist verða komin fyri 
seg. Hesin árgangurin sást sum 0-gruppa á yngulkanningunum í 2013, so spennandi verður at vita, um 
hann fer at økja um gýtingarstovnin aftur komandi árini.  
Útbreiðsla og nøgd av sild kunnu broytast nakað í mun til úrslitini frá yvirlitstrolingini, tá 
ekkókanningarnar frá øllum skipunum eisini verða tiknar við í metingina seinni í ár.  
Jan Arge Jacobsen 
15. august 2016  
Jn.fo 
 

 
18-08-2016 08:12  
Føroyskt brennivín stendur sterkt úti í heimi 
DISM hevur enn einaferð vunnið sær heiðursmerkir á The International Wine & Spirit Competition, ið 
júst hevur verið fyri 47. ferð. 
“Vit vita, at okkara vørur eru fyrstafloks. Vit gera okkum ómak í øllum liðum og brúka einans bestu 
rávørurnar. Og í tí sambandi má føroyska vatnið nevnast. Tí tað er lítil ivi um, at góða úrslitið í stóran 
mun er framúr góða og vælsmakkandi føroyska vatninum fyri at takka”, sigur Erling Eidesgaard stjóri 
á DISM, í tíðindaskrivi. 
Kappingin, The International Wine & Spirit Competition, ið er høgt í metum í bransjuni, hevur sæti í 
Bretlandi og er tann størsta av sínum slagi við luttøku úr útvið 90 londum. Løgirnir verða 
blindsmakkaðir og heiðursmerkjakandidatar verða harumframt kemiskt kannaðir. Í smakkipanelinum 
sita ikki færri enn 400 serkøn fólk úr øllum heiminum; sonevndir “global experts”. 
 
Hesa ferð lat DISM trý sløg inn til kappingina. Úrslitið gjørdist, at Eldvatn vann silvursheiðursmerki í 
greinini vodka, meðan Baraldur og Havið í eldu útgávuni, ið kom út í avmarkaðari nøgd herfyri, vunnu 
bronsuheiðursmerki ávikavist í greinunum ginn og akvavitt. 
 
Umframt Eldvatn, Barald og Havið framleiðir DISM eisini Lívsins Vatn, ið kom á marknaðin í 2008 sum 
tað fyrsta. 
Dimma.fo 
 

 
18-08-2016 10:33  
Drongurin í sjúkrabilinum í Aleppo sigur alt uttan orð 
Ein mynd av einum lítlum drongi í einum sjúkrabili. Høvd, akslar, knø og tær eru full í skitti og dusti. 
Hann varnast nóg illa blóðið, sum rennur úr høvdinum. Eyguni lýsa av brotnari vón. Hann tekur sær til 
høvdið og hyggur á hondina. Tá ansar hann blóðið, sum hann varliga roynir at turka av sær. 



Drongurin tykist ikki so frægt sum skelkaður. Hann er bara tómur. Og tað er kanska tað mest 
skelkandi við myndini av dronginum í sjúkrabilinum, sum vísir ræðuleikarnar í sýriska 
borgarakrígnum. Einum kríggi í einum landi, sum tey ið kunnu royna at rýma frá. 
Vit hava lænt myndina frá The Guardian, sum hevur hana frá Aleppo Media Centre, ið hevur lagt eitt 
videobrot út av hendingini, sum fer um heimin beint nú. Hjálparfelagsskapir og onnur deila myndina 
og vísa sítt máttloysi mótvegis støðuni. 
Drongurin er fimm ára gamal og eitur Omran Daqneesh. Hann er eitt av fleiri børnum, sum mikudagin 
fingu skaða í einum av óteljandi álopum í býnum, har harðir bardagar fara fram um valdið beint nú. 
Omram fekk viðgerð á sjúkrahúsinum seinni um kvøldið, tað fingu eini 12 onnur børn undir 15 ár 
eisini. Myndin verður nú deild á sosialum miðlum um allan heimin. Nógv spyrja spurningin: Hvat 
kunnu vit gera?  Hetta er veruleikin í Sýria, sum missir fleiri ættarlið av børnum. Beint nú. 
Dimma.fo 
 

 
18-08-2016 11:05  
Nærum 1000 fólk arbeiða nú í alivinnuni 
Tó at alivinnan stendur fyri nærum helvtini av føroyska útflutningsvirðinum, so eru undir túsund 
lønmóttarar beinleiðis knýttir at hesi vinnu. 
Tann 1. mai í ár vóru sambært Hagstovuni 931 lønmóttakarar í alivinnuni í Føroyum. Fara vit tíggju ár 
aftur í tíðina, vóru 306 lønmóttakarar í alivinnuni, so talan er um eina trýfalding síðani 1. mai 2006. 
Hyggja vit at samlaða bólkinum, sum verður róptur ”Fiski- og alivinna”, tá tað snýr seg um størv, so 
eru túsund fólk færri nú, í mun til fyri tíggju árum síðani. Í 2006 arbeiddu 5000 fólk í hesum vinnum, 
meðan tað í dag eru um 4000. Fiskiskapur og fiskiídnaður hevur mist 900 arbeiðspláss síðani 2006, 
meðan minkingin hjá teimum, sum virka fisk á landi, hetta tíðarskeið hevur verið 685 størv. Samlað 
eru altso 1585 størv í fiskivinnuni, tá sæð verður burtur frá alivinnuni, horvin. 
 
Kelda: Hagstovan 
Dimma.fo 
 

 
18-08-2016 12:43  
Prestarnir fara at spæla firmafótbólt 
Eitt vælsignað lið: Um vikuskiftið verður firmakapping í fótbólti, og Fólkakirkjan hevur meldað eitt væl 
mannað prestalið til 
Sunnudagar standa tey á prædikustólinum og vísa á tann rætta vegin; hetta vikuskiftið fara tey at 
luttaka í firmakapping í fótbólti, har tey skulu royna at finna vegin til meskarnar. 
Fólkakirkjan hevur sent eitt sterkt prestalið á vøllin at kappast móti øðrum meiri verðsligum feløgum. 
Á prestaliðnum eru: Maria Jørðdal Niclasen, Ovi Brim, Theodor Eli Dam Olsen, Uni Næs, Bergtórur 
Hjelm Bjarkhamar og Sverri Steinhólm. 
Tað er samskiftisvirkið KREA, sum hevur sniðgivið troyggjurnar. Á bringuni er ein krossur við áskriftini 
Prestarnir, og á rygginum eru desimaltøl, ið vísa til ymisk skriftsstøð úr Bíbliuni. 
Dimma.fo 
 

 
18-08-2016 14:09  
Gilli fær eina lítla millión um árið 
Gilli Rólantsson Sørensen kemur inn í eina lønarskipanina hjá Brann, har hægsta grundlønin er beint 
undir eina millión norskar krónur um árið. 
Tað upplýsti dagligi leiðarin í Brann, Vibeke Johannesen, tá ið føroyski landsliðsleikarin varð sýndur 
fram sum nýggjur Brann-leikari á teirra heimavølli. Tað skrivar Bergens Tidende. 
Gilli Rólantsson Sørensen er keyptur leysur úr sáttmálanum frá Aab, og tað er ríkmaðurin Trond 
Mohn, ið leingi hevur verið stuðul hjá Bergenfelagnum. 
Gilli kann spæla longu komandi vikuskiftið, tá ið Brann skal spæla móti stórfelagnum Rosenborg. 
Dimma.fo 
 

 
18-08-2016 15:09  
Laksaútflutningurin vaksin við hálvari milliard higartil í ár 
Alifiskur er nú vorðin næstan helvtin, 46 prosent, av øllum føroyska útflutninginum 
Útflutningurin av laksi er øktur við næstan einari hálvari milliard krónum í ár samanborið við fyrra 
hálvár í fjør. Hetta er ein vøkstur á 38 prosent í virði. Í nøgd er vøksturin 23 prosent. 



Hetta skrivar Hagstovan, sum samstundis upplýsir, at nú er alifiskur 46 prosent av útflutninginum. 
Samlaði føroyski útflutningurin er vaksin 15 prosent, og innflutningurin er vaksin 7 prosent fyrra 
hálvár í ár samanborið við sama tíðarskeið í fjør. 
Útflutningurin av uppisjóvarfiski er á leið tann sami ár sum í fjør. Makrelútflutningurin er vaksin nógv 
í ár, úr 165 upp í 311 milliónir krónur. Hinvegin er útflutningurin av sild og svartkjafti minkaður nakað, 
upplýsir Hagstovan á heimasíðuni. 
Dimma.fo 
 

 
Riyad Mahrez undirskrivað nýggjan sáttmála við Leicester 
18.08.2016 - 09:15 
25 ára gamli Riyad Mahrez hevur júst undirskrivað ein nýggjan fýra ára sáttmála við Leicester City. 
Hesin sáttmálin bindir hann til felagið fram til 2020 og ger hann til tann næstbestlønta leikaran hjá 
felagnum eftir Jamie Vardy, ið eisini hevur longt sáttmála sín við felagið.  
Mahrez taldist ímillum teir bestu leikararnar á Leicester liðnum, sum í fjør púra óvæntað vann enska 
meistaraheitið. Hann kom frá Le Havre úr næstubestu deildini í Fraklandi í 2014 og spældi 37 av 
teimum 38 Premier League dystunum hjá Leicester í fjør. Hann skoraði 17 mál. 
N´Golo Kante fór fyrr í summar til Chelsea, meðan Wes Morgan, Kasper Schmeichel og Andy King 
harafturímóti hava gjørt eins og Mahrez og Vardy og hava undirskrivað nýggjar sáttmálar við enska 
meistarafelagið. 
Leicester tapti í vikuskiftinum 2-1 á útivølli ímóti Hull City eftir at hava tapt við somu siffrum ímóti 
Manchester United í Community Shield vikuna frammanundan. Næsti dysturin hjá Leicester er á 
heimavølli ímóti Arsenal. Hann verður leygarkvøldið. 
Portal.fo 
 

 
Byggja Royndina Fríðu og borg til vatnkríggið 
18.08.2016 - 11:32 
Nógv verður gjørt burtur úr Sjómannadøgunum. Livar Nysted er í ferð við at byggja eitt sjórænaraskip 
til Sjómannadagin. Hon skal eita Royndin Fríða og er uppkallað eftir skipinum hjá Nólsoyar Páll. Skipið 
ferð at luttaka í vatnkrígginum fríggjakvøldið kl. 19:00.  
Eisini fara børn at sleppa ein siglingartúr við Royndini Fríðu á Sjómannadegnum leygardagin.  
Haraftrat er Ivan Isaksen, frá Føroya Sjómannadegi, í ferð við at byggja eina borg til Kaptain Gardar at 
brúka í vatnkrígginum fyri smærri børn, sum verður á bryggjuni á vestursíðuni, frammanfyri Northern 
Fish Cold Storage. Til borgina hevur Livar Nysted bygt ein katapult ella kanón, sum skjýtur 
vatnballónir.  
Tilmelding til Fiskikappingina (kl. 18) og Vatnkríggið (kl. 19) fríggjakvøldið er í deildunum hjá Norðoya 
Sparikassa fram til kl. 15 fríggjadagin.  
Portal.fo 
 

 
Høgni Hoydal vs Jacob Vestergard 
18.08.2016 - 11:45 
Fiskivinnupolitisk hólmgonga verður í kvøld í Klaksvík ímillum Høgna Hoydal, landsstýrismann í 
fiskivinnumálum, og Jacob Vestergaard, fyrrverandi landsstýrismann í fiskivinnumálum. Hólmgongan 
verður í skúlanum á Skúlatrøð og byrjar kl. 19.  
Høgni Hoydal og Jacob Vestergaard fara at kjakast um dagsins fiskivinnupolitikk og fráboðaðu 
nýskipanina, umframt at teir eisini fara at viga royndaruppboðssøluna í summar. 
Samgongan setti í vetur ein serfrøðingabólk at gera eitt tilmæli um eina nýskipan av fiskivinnuni. 
Bólkurin skuldi vera liðugur við tilmæli sítt tann 1. august, men hevur síðan fingið tveir mánaðir 
afturat til at gera seg lidnan. Við støði í arbeiðssetninginum hjá serfrøðingabólkinum verða Høgna 
Hoydal og Jacob Vestergaard á fundinum í kvøld spurdir, hvat ið er í væntu. Eisini verða verandi og 
fyrrverandi landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum spurdir, hvat ið teir fingu burtur úr 
royndaruppboðsøluni í summar. 
Jón Brian Hvidtfeldt er vertur fyri fundinum í kvøld. 
Portal.fo 
 

 
Oljuprísurin nærkast 50 dollarum fyri fatið 
18.08.2016 - 13:11 



Oljuprísurin hevur hækka støðugt í august, við einum stuttum undantaið fyri góðari viku síðani. Fyrst í 
august kostavi eitt fat av Norðsjóvaroljuni Brent niðanfyri 42 dollarar.  
Nú nærkast prísurin 50 dollarum, og tað er hægsti prísurin síðani fyrst i juli. Orsøkin til at prísurin nú 
tykist at hava eina beina kós upp, er at tey oljuframleiðandi londini í OPEC helst fara at semjast um at 
steðga á við at framleiða so nógva olju. Saudi Arabia hevur alment sagt at ein semja um at londini 
eiga at steðga á við kappingini. Hetta fær prísirnar upp, og ger samstundis at fleiri oljuøkir, sum í 
løtuni geva undirskot, fara at loysa seg aftur. 
Oljan.fo 
 

 
Annika Olsen: - Hatta er ikki gott nokk Javnaðarflokkurin 
18.08.2016 - 21:25 
Sambært Degi og Viku í kvøld heldur Javnaðarflokkurin einasta boð uppá eina loysn á eldraøkinum 
verða, at flyta økið aftur til landið. Hetta er als ikki gott nokk, sigur Annika Olsen í lesarabrævi í kvøld. 
   
Tingmaður hjá Javnaðarflokkinum, sum nú bjóðar seg fram til kommunuvalið í Havn róði í Degi og 
Viku í kvøld framundir, at eldraøkið átti at verða flutt aftur til landið at umsita. 
 
- Mær vitandi situr Javnaðarflokkurin við øllum valdinum til tess at betra um korini hjá okkara eldru, 
sigur Annika Olsen, tingkvinna fyri Fólkaflokkin. 
Kundi heldur hugsa mær at hoyrt tingfólk hjá Javnaðarflokkinum, sum ætla sær at stýra Tórshavar 
kommunu, hvørjar loysnir og tænastur, tey síggja fyri sær á eldraøkinum í kommununi. Men kanska 
er hetta ein ov stór uppgáva hjá Javnaðarflokkinum, sum hevur met í tingfólkum, sum ætla sær at 
stýra Tórshavnar kommunu komandi árini, samstundis sum tey sita í Løgtinginum. 
 
Annika Olsen sigur seg vóna, at eldraøkið fær hægri politiska raðfesting enn hetta i Tórshavnar 
kommunu eftir valið. Hon sigur, at tey eldru eiga at koma í fremstu røð og eiga at verða, eitt nú, tikin 
framum keyp av almennum bygningum fyri 100 tals mio, sum Javnaðarflokkurin hevur staðið á odda 
fyri hesi seinastu árini. 
Portal.fo 
 

 
Danjal av Rana 18.08.2016 (15:10)  
Føroyskur skipari fiskaði ólógliga 
Grønlendska reiðaríið hevur fingið eina bót upp á hálva millión krónur, umframt at hald varð lagt á 
hálva aðru millión krónur av ólógligu veiðini, fyri at trola eftir rækjum ov nær landi, skrivar 
Sermitsiaq.  
  
Talan er um yvir 200 tons av rækjum, sum reiðaríið hevur fiskað ólógliga norðan fyri Diskovíkina. 
Sambært ákæruni hevur trolarin Akamalik fiskað rækjur í sonevnda Harukassanum, vestan fyri 
Diskooynna. Trupulleikin er, at nevndi kassin er stongd fiskileið.  
  
Tað serliga við hesum málinum er, at tað eru GPS-upplýsingar, sum hava beint løgregluni á slóðina 
eftir ólógliga fiskiskapinum hjá Akamalik. Ósamsvar var millum GPS-data frá satelittinum og 
loggbókina hjá skiparanum.   
  
Umframt bótina til reiðaríið hevur føroyski skiparin eisini fingið 10.000 krónur í bót.  
  
Málið hevur koyrt í fýra ár grønlendsku rættarskipanini. Royal Greenland hevur kært avgerðina. 
In.fo 
 

 
Summarlamb í Fútastovu: Eggja til at fletta um summarið 
Í annaðkvøld verður aftur Summarlamb-tiltak í matstovuni Áarstovu – sum hesaferð verður í 
grannahúsinum Fútastovu.  
   
Í mai vórðu flett 10 lomb frá Búnaðarstovuni í kollafirði. Tey verða so borðreidd upp á ymsar mátar 
saman við teimum fyrstu sands-eplunum og grønmeti úr Sandoy frá samtakinum Veltuni, sum 
marknaðarførir Sands grønmeti og frá Gróðurstøðini í Hoydølum.  
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– Har verður aftur í ár ein Mohito við føroyskari myntu og árgangs-røllikusnapsi á skránni, sigur Johan 
Mortensen, sum er partur av hugarokstoyminum í matstovunum »Heima í Havn«.  
   
Hann greiðir frá, at kendi John Gynther frá Arla Unika, sum framleiðir nakrar av heimsins bestu ostum 
fer at bjóða eina ostadessert – til íblástur frá førosykum ostaframleiðarum, og Joen Pauli Joensen fer 
at hugleiga eitt sindur um føroyska summargastronomi í farnum døgum.  
   
John Mikkelsen, sommellierur, hevur valt góð vín, og til dessertina verður sjálvandi champagna.  
  
Sambært stigtakarunum er vónin, at tiltakið skal eggja til at flett verður eisini um summarið.  
  
– Kanska fer tað at verða vanligt í framtíðini, at ólavsøkudøgurðin verður fekst kjøt og fyrstu eplini 
heiman av Sandi – og grønmeti, nú okara flora stendur í fullum blóma við hópin av átuligum urtum, 
blómum og soppum, sigur Johan Mortensen, sum er sera spentur til tiltakið í annaðkvøld. 
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Skattamálið: Sendu manglandi skjøl eftir miðlaumrøðu 
“Eik banki – skjøl sum manglaðu”. Tað er heitið á einum skjalið í skjalayvirlitinum hjá Taks í samband 
við skattamálið hjá Eik. Hesin telduposturin er sendur sama dag, sum Vikuskiftis Sosialurin við 
drúgvari viðgerð lýsti skattamálið hjá Eik.  
  
Kringvarpið hevur í vikuni fingið innlit í skjalayvirlitið frá 2016 hjá Taks í samband við skattamálið.  
  
Har eru 18 punkt á skalayvirlitinum og serstakliga tað, sum sent er til skattamyndugleikarnar 14. apríl 
í ár, vekir ans.  
  
Tí tað var júst 14. apríl, at Vikuskiftis Sosialurin skrivaði stórt tema um skattamálið hjá Eik, eftir at 
Sosialurin hevði fingið áður loynilig skjøl og samrøður við dulnevndar keldur tætt at bankanum. Tað 
kann lesast í blaðnum frá 14. apríl.  
  
Hendan sama dagin fær Taks ein teldupost frá Eik Banka. Telduposturin ber heitið “SV:Skriv frá TAKS 
589306 P/F Eik Banki – skjøl sum manglaðu 07/04-2016”.  
  
Eik Banki hevur kært Sosialin til Fjølamiðlakærunevndina og tað sama ger seg galdandi fyri 
Kringvarpið. Sosialurin er kærdur fyri grein við heitinum “Skattamálið – her haltar argumentatiónin”, 
meðan Kringvarpið er kært fyri sendingina um skattamálið.  
  
Í kæruni um Kringvarpið skrivar Eik Banki, at eingin heimild var fyri at siga, at lyklaupplýsingar ikki 
vórðu sendir til Taks, tá ið Eik Banki fyrstu ferð vendi sær til skattamyndugleikarnar viðvíkjandi 
skattamálinum. Tað kann tó undra, at hetta verður skrivað í kæruni, tí á sjálvum teldupostinum til 
Taks í apríl 2016 er heitið “skjøl sum manglaðu”.  
  
Miðlahúsið og Kringvarpið fara at svara Fjølmiðlakærunevndini í næstum, og so verður ein endalig 
niðurstøða funnin á kæruni.  
  
Tað mest áhugaverda í málinum er tó tann niðurstøðan, sum skattamyndugleikin kemur til. Taks 
segði herfyri við miðlarnar, at ein niðurstøða nærkast og at eitt ætlanarskriv í næstum verður sent til 
Eik Banka.  
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Tiltak um íverksetarafeløg 
23. august skipar Íverksetarahúsið fyri ókeypis tiltaki í Runavík, har ljós verður varpað á nýggja 
møguleikan at stovna íverksetarafeløg í Føroyum.  
Skjótt verður møguligt at stovna íverksetarafeløg í Føroyum. Hetta inniber m.a. at ein kann koma í 
gongd við sítt virksemi við einum kapitali á 1,- kr.  
Løgtingið samtykti 21. apríl 2016 fleiri ymiskar broytingar í partafelagslógini, sum hava til endamáls at 
gera tað lættari at stovna og reka vinnufyritøkur. M.a. verður møguleiki at seta á stovn 
íverksetarafelag við avmarkaðari ábyrgd við einum kapitali á 1 kr.  



Sambært lógaruppskotinum er málbólkurin fyri íverksetarafeløg íverksetarar, sum hava hug at seta 
gongd á fyritøku, sum hevur handilsligar møguleikar, men sum í byrjanini ikki hevur tørv á størri 
kapitalgrundarlagi. Hesin málbólkur fær nú í boði ein møguleika at byrja fyritøku innan fyri 
vinnufelagarættarliga rammur við fíggjarliga avmarkaðari ábyrging.  
Tað er Birita Sandberg Samuelsen, advokatur hjá Advokatskrivstovuni, sum fer at greiða nærri frá 
hesum møguleikanum. Tiltakið byrjar við, at Íverksetarahúsið stutt fer at greiða frá um virksemið og 
hvørja ráðgeving Íverksetarahúsið kann geva. Kaffi og annað gott verður at fáa og møguleiki er eisini 
fyri einum práti við Íverksetarahúsið og advokatin eftir tiltakið.  
Tiltakið, sum er ætlað øllum við áhuga fyri íverksetan og broytingunum í vinnufelagslógini, verður 
týsdagin 23. august frá kl. 16:30 til 18:00 á Bókasavninum í skúlanum við Løkin í Runavík.  
Ein kann tekna seg til tiltakið á iverksetan@iverksetan.fo. Luttøkan er ókeypis, og øll eru vælkomin, 
skrivar Íverksetarahúsið í tíðindaskrivi. 
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Var ikki eitt sekund í iva 
Gilli Rólantsson, sum í gjár skifti AaB út við Brann í norsku Tippeliguni, var als ikki í iva, tá ið norska 
felagið setti seg í samband við hann. 
 
- Eg var ikki eitt sekund í iva, tá Brann vísti so stóra interessu fyri mær. Eg havi sagt at spælitíð er tað 
allar vigtigasta beint nú, og eg ivist onga løtu í, at hetta er tað rætta felagið til mín. Eg eri 
skuffaður/súrur yvir, at tað ikki gekk soleiðis sum eg vildi hava tað í Aalborg. Men eg má eisini 
viðganga tað, at nakrir hava longrr veg enn aðrir, og eg var ein av teimum, sum høvdu longst veg av 
øllum. Tað fann eg meg ikki í í longdini, og tí valdi eg skifta AaB út við Brann, skrivar Gilli á facebook í 
dag.  
 
Hetta er ein spennandi og góður møguleiki hjá mær, tí bæði venjarin og sportchefurin vildu hava meg 
upp til Bergen áðrenn vindeygað lukkaði í gjár, og tað eydnaðist. Til síðst vil eg gjarna takka øllum, 
sum hava ynskt mær tillukku vid sáttmálanum, og ikki gloyma mín umboðsmann, Annfinn Gaard, fyri 
eitt megnar arbeiði, skrivar hann víðari.  
 
Gilli, sum hevur fingið troyggju nummar 17, kann fáa sín fyrsta dyst fyri Brann leygardagin, tá ið hann 
og nýggju liðfelagir hansara fáa vitjan av oddaliðnum, Rosenborg. 
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Føroyanevndin hjá Fólkatinginum á vitjan 
Fyrrapartin av vikuni hava 10 fólk frá Færøudvalget – ella Føroyanevndin hjá Fólkatinginum verið á 
kunningarferð í Føroyum.  
  
Tað er siðvenja, at nevndin kemur á kunningarferð, og fáa tey tá høvi at kunna seg við ymisk 
viðurskifti í Føroyum. Vanliga vitja tey her um annaðhvørt ár.  
  
Hesaferð var m.a. á skrá at vitja í Skopun, Grótvirkið, á Sandi, Listasavnið, í Skálavík kunning um vega- 
og tunnilsgerð. Eisini hevur verið vitjað í Tinganesi og í Løgtinginum - eisini sóu og hoyra tey um 
vindmyllulundina hjá SEV í Húsahaga.  
  
Í gjár lá leiðin til Klaksvíkar, har tey vitjaðu P/F Hvalnes, og vórðu kunnaði um virksemið hjá Norðborg 
og Christian í Grótinum eins og marknaðartilgongd til Europa, Rusland og aðra staðir.  
  
Borgarstjórin, Jógvan Skorheim var vertur við einum ábiti, har eisini varð kunnað um Klaksvík og eftir 
ynski frá nevndini, um læknastrýðið, sum Hans Andrias Sølvará, søgufrøðingur, segði frá.  
  
Síðani sóu tey Christianskirkjuna, har Alex Sólstein og Edward Fuglø vístu runt og søgdu frá. Síðani 
varð vitjað á Føroya Bjór og á taravirki á Funningsfirði ávegis til Havnar.  
  
Í dag fáa tey m.a. kunning um FarGen-verkætlanina og eisini um Landssjúkrahúsið, áðrenn leiðin 
liggur til Keypmannahavnar seinni í dag.  
  
Sjúrður Skaale hevur verið formaður í Føroyanevndini, men er avtalað, at seinnu hálvu av skeiðinum 
verður tað Magni Arge, sum verður formaður.  
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Einki samband við umheimin 
Norðurkorea er tiltikið sum eitt avbyrgt land, ið ræður yvir íbúgvum teirra við harðari hond, og einki 
undantak er nú norðurkoreans ítróttarfólk luttaka í OL í Rio de Janeiro, har tilsamans 31 út av teimum 
11.200 luttakarunum eru úr Norðurkorea. 
 
Radio Free Asia skrivar, at ein stór telefyritøka hevur latið øllum teimum 11.200 OL-luttakarunum 
eina fartelefon í gávu, men at teir norðurkoreansku luttakararnir ikki hava sæð í halaferðina á 
telefonini, av tí ferðaleiðarar teirra náddu at steðga gávuni áðrenn hon náddi fram. 
 
Hildið verður, at hetta varð gjørt fyri at tey norðurkoreansku ikki skulu hava nakað samband við 
umheimin. Hetta hongur eisini væl saman við eina søgu frá OL í Beijing í 2008, tá ið ein 
norðurkoreanskur svimjari varð spurdur hvat tey gjørdu ímillum kappingarnar. 
 
- Einki. Vit vitja ikki kend støð og koma ikki í samband við útlendingar, segði Wang Ok Gyong við 
Washington Post. 
 
Tað er ikki óvanligt, at luttakarar, ið eru frá londum við einaræði, taka av møguleikanum at flýggja 
meðan OL er, men tað hevur eingin norðurkoreanari gjørt síðani landið á fyrsta sinni luttók í 1972. 
 
Christoffer Green, serfrøðingur innan norðurkoreansk viðurskifti, sigur við Washington Post, at tað 
annaðhvørt man vera tí at teir eru undir strongum eftirliti og ikki hava møguleikan at flýggja, ella tí at 
teir sum løn kunnu vænta sær betri kor tá ið teir koma heimaftur til Norðurkorea eftir OL. 
 
Einaræðisharrin í Norðurkorea, Kim Jong-un, hevur alment kravt av norðurkoreansku luttakarunum, 
at teir í minsta lagi vinna fimm gullheiðursmerki í Rio. Tað er ivasamt, um tað fer at eydnast, tí higartil 
hevur Norðurkorea einans fingið tvey gull, trý silvur og tvær bronsur. 
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Mamma: Eg vil hava sonin aftur 
-Eg havi einki eftir at missa. Sonur mín hevur tikið rúsevni og selt síðani hann var áleið 13 ára gamal. 
Løgreglan hevur roynt at funnið fram til bakmennirnar, men har er einki at gera. Nú vil eg koma við 
einari almennari umbøn til teir. Latið børnini fáa frið, sigur 40 ára gamla Angela Hentze, mamma at 
nú 16 ára gomlum dreingi, sum er rúsevnsmisnýtari.   
  
Í Vikuskiftis Sosialinum í kvøld verður hol sett á eitt higartil heldur ókent økið í Føroyum. At børn 
niður í heilt ungan aldur eru rúsevnismisnýtarar og seljarar fyri bakmenninar.  
  
Hetta er ein trupulleiki, sum løgreglan og fólk innan barnavernd og rúsevnisavvenjingar heimin kenna 
alt til.   
  
Les millum annað søguna hjá Angelu Hentze, sum seinastu árini hevur sæð son sín koma longur og 
longur út í rúsevnisheimin.  
In.fo 
 

 
 
 
 

Andakt 
Tá bar eg teg 
17.08.2016 - 20:25 - Ásbjørn Jacobsen 
 
Eina náttina droymdi ein maður, at hann kom gangandi eftir einari sandstrond, saman við Várharra.  
 
Meðan hann gekk sá hann fyri sær sjónir, ið sýndu honum partar av lívi hansara. Í hvørjari sjón sá 
hann tvinni fótaspor í sandinum, onnur vóru fótasporini hjá Várharra, og hini hansara egnu.  
 



Tá ið seinasta sjónin av lívi hansara sýndi seg fyri honum, hugdi hann afturum seg eftir sporinum í 
sandinum. 
 
Tá legði hann til merkis, at summa staðni í sandinum vóru bert eini fótaspor. Hann legði eisini til 
merkis, at hetta var í teimum tíðum, tá ringast stóð til í lívi hansara. Hetta nívdi hann og hann spurdi 
Várharra um hetta. 
 
"Harri tú segði at um eg vildi fylgjast við tær, so vildi tú fylgjast við mær allan vegin. Men eg havi lagt 
til merkis, at í teim svárastu løtum í lívi mínum, sóust einans eini fótaspor. Eg skilji ikki, at tú fórt frá 
mær, tá ið mær mest tørvaði tína hjálp." 
 
Harrin svaraði " Mítt kæra kæra barn, eg elski teg og skal ongantíð fara frá tær. Í royndartíðum tínum 
og teimum svárastu tíðum, tá tú einans sá eini spor, tá bar eg teg." 
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 Australske dollar     504,67  

 Bulgarske leva     380,44  

 Brasilianske real     205,03  

 Canadiske dollar     512,47  

 Schweizerfranc     685,86  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,10  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     744,17  

 Britiske pund     864,35  

 Hong Kong dollar     84,76  

 Kuna     99,46  

 Ungarske forint     2,3960  

 Israelske new shekel     174,02  

 Indiske rupees     9,8370  

 Japanske yen     6,5540  

 Mexicanske peso     36,260  

 Norske kroner     80,49  

 Newzealandske dollar     478,21  

 Polske zloty     173,53  
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 Russiske rubel     10,270  

 Svenske kroner     78,54  

 Singapore dollar     489,84  

 Thailandske baht     18,990  

 Tyrkiske lira     224,19  

 US dollar     657,30  

 Sydafrikanske rand     49,240  
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Andlát 
Sára á Deild Nicolajsen, ættað úr Vestmanna, búsitandi í Skopun, andaðist mikudagin 17. august, 80 
ára gomul. 
 
Johan Elias Simonsen, vanliga nevndur Jógvan Elias, Sandavágur, andaðist á Sýnini týsdagin 16. 
august, 94 ára gamal. 
 
Johan Elias Simonsen, Sandavágur, vanliga nevndur Jógvan Elias, andaðist á Sýnini týsdagin 16. 
august, 94 ára gamal. 
 

 


