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Danjal av Rana 12.09.2016 (08:55)  
Nú makar hann vindin 
Eitt kraftigt lágtrýst vestan fyri bretsku oyggjarnar fer í ein norðan og fer væntandi framvið vestan fyri 
Føroyar mánadagin. Síðani liggur landið fyri tað mesta í einum streymi av mildari og fyri tað mesta 
turrari luft av suðri. 
  
Í dag verður hvassur vindur ella skið av suðri og landsynningi, 15 til 20 m/s og stundum regn. Út á 
dagin makar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av suðri og útsynningi, 8 til 13 m/s, og seinni 
klárar hann í við sólglottum. Um náttina verður turt og fyri tað mesta klárt. Hitin verður millum 9 og 
13 stig. 
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av útsynningi, 2 til 7 m/s. Turt og sólglottar. Hitin millum 10 og 13 
stig. Um náttina sum frá líður skýggjað og hitin millum 5 og 10 stig. 
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av útsynningi, seinni av ymsum ættum, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta 
turt og sól, men eitt skifti skýggjað. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig. Um náttina lot til andøvsgul 
av eystri, 2 til 7 m/s og sum frá líður meiri skýggjað. Hitin um dagin millum 5 og 10 stig. 
  
Hósdagin øtlar hann vindin í gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s, sum snarar í ein sunnan og 
útsynning og øtlar í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Fyri tað mesta skýggjað og regn av og á. 
Hitin alt samdøgrið um 10 stig. 
  
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta turt og 
skýggjað, men út á dagin klárar í og tað verður sól. Hitin alt samdøgrið millum 8 og 13 stig. 
  
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av suðri, sum snarar í ein útsynning, 5 til 10 m/s. Fyri tað 
mesta turt og sólglottar og hitin millum 10 og 13 stig. Um náttina turt, men skýggjað og hitin millum 7 
og 10 stig. 
 

 
Nýggjur sáttmáli til Maersk Gallant 
Maersk Drilling hevur fingið nýggjan sáttmála til jack-up pallin Maersk Gallant í Leadon og James-
økjunum í bretska partinum av Norðsjónum. 
 
Tað boðar Maersk Drilling frá í tíðindaskrivi. 
 
"Hóast sera avbjóðandi marknaðin eri eg fegin um at kunna siga, at Maersk Drilling framvegis er ført 
fyri at tryggja sær nýggjar sáttmálar til okkara boripallar," sigur Michael Reimer, head of global sales í 
Maersk Drilling.  
 
Virðið á sáttmálanum er mett til 24 miljónir dollarar (185 miljónir krónur) og væntast at vara í meira 
enn 230 dagar við gildi frá februar 2017.  
 
Mærsk Gallant endar skjótt núverandi sáttmála sín við Total E&P Norge A/S. Boripallurin er gjørdur til 
virksemi í dýpdum niður til 120 m (394 føtur). 
 
Kelda: Maersk Drilling  
Antares.fo 
 

 
Maersk vinnur CSR-virðisløn fyri fjórðu ferð 
Fyri fjórðu ferð í fimm ár vinnur reiðaríið virðisløn fyri samfelagsliga ábyrgd. 
A.P. Møller - Maersk vann seinnapartin fríggjadagin sokallaðu CSR-virðislønina 2016. 
Hetta er fjórðu ferð í fimm ár, at reiðaríið vinnur virðislønina. 
Tað skivar Børsen. 
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"Virðislønin er ein stór viðurkenning av arbeiði okkara við CSR, og hon vísir samstundis, at átøkini 
bera ávøkstur," sigur Claus V. Hemmingsen, stjóri í Maersk Drilling, við Børsen. 
Maersk fekk virðislønina sum ársins stóra fyritøka. 
Grundgevingin hjá dómsnevndini var, at Maersk í síni CSR-frágreiðing hevur hugsað nógv um 
umhvørvisliga árinið, mongu flutningsskipini og boripallarnir hjá samtakinum hava, tá tey eru á 
heimshøvunum. 
Felagsskapurin FSR - Danske Revisorer, Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen - letur virðislønina. Hetta 
var 22. ferð, at skipað varð fyri tiltakinum. 
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Makrelskipini eru komin longur suður at royna 
12-09-2016 - 07:37 - Jóanis Nielsen 
 Makrelskipini eru komin longur  suður at royna, tey sunnastu eru á 62,20N og royna heilt eystur 
ímóti norska markinum. 
Teir seinastu dagarnar hevur tað verið illveður, so tað er ikki komið so nógv burturúr. 
Norðingur kemur á Kollafjørð í morgun við góðum 200 tonsum, sum teir landa til Faroe Pelagic, teir 
fara avstað aftur í kvøld, Norðingur partrolar við Kúrberg. 
Jn.fo 
 

 
Yngsti aldursbólkurin ringastu sálarheilsuna 
12-09-2016 - 14:21 - Jóanis Nielsen 
 Úrslitini frá kanningini “Hvussu hevur tú tað”? 
Í 2015 framdi Fólkaheilsuráðið eina størri spurnakanning av heilsustøðu føroyinga. Næstan 5000 
føroyingar vórðu spurdir um heilsustøðu og vanar, og umleið 2200 valdu at taka lut í kanningini. 
Fyrstu niðurstøðurnar vísa m.a., at ungir føroyingar hava vánaligastu sálarligu heilsustøðuna, og at 
ring sálarlig heilsustøða er hagfrøðiliga knýtt at kropsligum óvirkni, vánaligum kost- og svøvnvanum, 
umframt ónøgd við kynslívið. Royki- og drekkimynstur vísa eisini eitt ávíst samband við sálarligu 
heilsustøðuna. Eisini hava tey við ringari sálarligari heilsustøðu munandi fleiri sjúkrafráverudagar enn 
tey við góðari heilsustøðu. 
 
Yngsti aldursbólkurin ringastu sálarheilsuna 
Meðan 18% av føroyingum siga seg hava ringa sálarliga heilsustøðu, so er hetta galdandi fyri fjórða 
hvønn í aldrinum 18-29 ár. 
  
Samband ímillum sálarligu heilsustøðuna og kropsligt virkni. 
Fjórði hvør, ið rørir seg lítið, hevur ringa sálarliga heilsustøðu, meðan hetta bert er galdandi fyri 
tíggjunda hvønn, sum regluliga venur kropsliga. 
Svøvnur, kostur og kynslív 
Umleið 40% av teimum við sera vánaligum svøvnmynstri hava ringa sálarliga heilsustøðu, meðan 
hetta bert er galdandi fyri 10% av teimum, sum meta seg sova væl. 
Tveir triðingar av teimum við ringari sálarligari heilsustøðu siga seg eisini hava sera ósunnar 
kostvanar. 
Fjórði- og triði hvør við ringari sálarligari heilsustøðu siga seg ávikavist verða ónøgd og sera ónøgd við 
kynslív sítt. 
  
Aldurssamanbering – dømi við signifikantum sananhangum 
 
Royking og alkohol 
Tey, sum ikki roykja, hava betri sálarliga heilsustøðu enn tey, ið roykja; og tey, ið drekka illa, meta seg 
hava ringa sálarliga heilsustøðu. 
Sálarlig heilsustøða knýtt at fráveru frá arbeiði 
Tey við sera ringari sálarligari heilsustøðu hava næstan fýra ferðir fleiri sjúkradagar samanborið við 
tey, sum hava sera góða sálarliga heilsustøðu. 
 
Tey við miðallongum og longum útbúgvingum hava bestu sálarligu heilsustøðuna. 
Meðan einans 10% av teimum við longri útbúgvingum siga seg hava ringa sálarliga heilsustøðu, so 
metir fjórði hvør við ongari yrkisútbúgving seg hava tað vánaligt sálarliga. 
  



Uppfatan av egnum avriki á heilsustøðuna 
Ein triðingur av teimum, sum hava vánaliga heilsustøðu halda, at egið avrik als ikki eru umráðandi fyri 
at betra um heilsustøðuna. 
Trý út av fýra, sum á onkran hátt eru kropsliga virkin meta, at egið avrik hevur sera stóran týdning fyri 
heilsustøðuna, meðan tvey út av trimum, sum ikki røra seg, halda ikki, at egið avrik hevur nakran 
týdning fyri heilsustøðuna. 
 
Samanbering við líknandi kanningar aðrastaðni 
Yngsti aldursbólkurin sær út til at hava ringastu heilsustøðuna samanumtikið, og m.a. kann nevnast, 
at tey 25-34 ára gomlu í Føroyum roykja verri enn t.d. í grannalandinum Danmark. 
Tá talan er um kropsliga rørslu, so eru tað eisini tey í hesum aldursbólkinum, sum røra seg minst 
(undantikið tey 75-79 ára gomlu). Haraftrat er kropsliga virknið munandi lægri hjá teimum 25-34 ára 
gomlu í Føroyum samanborið við tey í Danmark. Hinvegin eru miðalaldrandi føroyingar meira 
kropsliga virknir enn danir. 
Sálarliga heilsustøðan sær út til at vera betri hjá føroyingum enn danum í øllum aldursbólkum, 
undantikið hjá teimum 25-34 ára gomlu, har eingin munur er at finna ímillum føroyingar og danir. 
  
Fólkaheilsuráðið 
Samband: 
Magni Mohr, formaður 
Teldupostur: magnim@setur.fo 
Mobil nr.: 292270   
Jn.fo 
 

 
Helgi Dam Ziska er stórmeistari 
12-09-2016 - 16:47 - Jóanis Nielsen 
 Helgi Dam Ziska er nú stórmeistari, hann vann talvið í dag og tað skuldi til - Helgi Dam Ziska er fyrsti 
føroyingur, sum gerst stórmeistari í talvi - Hjartaliga tillukku Helgi. 
Faroechess. com skrivaði fyrr í dag: 
Føroyar kunnu fáa sín fyrsta stórmeistara í talvi í dag. 
Vinnur Helgi Dam Ziska sítt talv á fyrsta borði í dystinum móti Bolivia í dag, hevur hann lokið kravið til 
ein stórmeistaranorm, teir rópa. Helgi hevur 5½ stig av 8 møguligum higartil í kappingini. Kravið fyri 
at gerast stórmeistari er, at tú fær tríggjar sokallaðar GM-normar, og at styrkitalið er omanfyri 2500. 
Styrkitalið hjá Helga er 2546. Harumframt hevur Helgi vunnið ein GM-norm, og fær hann annan 
normin í dag, er heitið sum stórmeistari tryggjað, tí normur, vunnin á olympiadu, telur dupult. 
 
Helgi telvar við svarta fólkinum í dag móti altjóða meistara við styrkitali, sum er lægri enn talið hjá 
Helga, men mótstøðumaðurin hevur sjey av níggju stigum higartil í kappingini. Vinnur Helgi ikki í dag, 
er óvist, um hann kann tryggja sær heitið sum stórmeistari á hesum sinni. 
Helgi var ósigraður til í gjár, tá ið hann tapti í dystinum móti Kina, sum er olympiska gullvinnari. 
Føroyar eru í løtuni nummar 72 á talvolympiaduni í Aserbadsjan. Kappingin í Baku endar í morgin. 
Dysturin millum Føroyar og Bolivia byrjaði nú á middegi, og til ber á netinum at síggja gongdina leik 
fyri leik á øllum borðum. Leinkja sæst á heimasíðu Talvsambandsins – faroechess.com 
Jn.fo 
 

 
Fiskamarknaðurin selt svartkjaftakvotu á uppboðssølu 
12-09-2016 - 22:07 - Jóanis Nielsen 
Fiskamarknaðurin seldi í dag (12/9-16) 5.000 tons av svartkjaftakvotu fyri ein miðalprís á 12,5 
oyru/kg.  
5 skrásettir boðsgevarir luttóku á uppboðssøluni og vunnu allir boð.  
Samlaða keypsupphæddin var 623.800 kr.  

Keypari  Nøgd  Keypsupphædd  Miðalprísur  

Tróndur í Gøtu  1.020  132.600  0,13  

Næraberg  920  110.400  0,12  

Fagraberg  680  85.000  0,13  

Christian í Grótinum  1.360  166.600  0,12  

Finnur Fríði  1.020  129.200  0,13  

Tilsamans  3.500  623.800  0,12  

http://faroechess.com/
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Danjal av Rana 12.09.2016 (12:20)  
Stríð í Fólkaflokkinum: Vit skulu hyggja frameftir 
- Tað, sum Jan Christiansen førir fram, er ikki nakað, sum vit hava havt til viðgerðar í 
Framburðsfelagnum. Vit mugu leggja hetta aftur um okkum og hyggja frameftir nú. Vit hava eitt val 
fyri framman og eg haldi, at tað er týdningarmikið, at vit sum flokkur standa saman og gera okkara 
ítarsta fyri at vinna hetta valið, sigur Annika n.  
  
Jan Christiansen kunngjørdi fríggjadagin, at hann stillar upp fyri Fólkaflokkin til býráðsvalið í Havn. Í 
samrøðu við in.fo fór hann hart út móti sonevnda J-bandanum í Fólkaflokkinum, Jørgen Niclasen, 
Jacob Vestergaard, Jákup Mikkelsen, Jógvan á Lakjuni og Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur.  
  
Jan Christiansen vísti á, at stórur munur er millum Havnina og restina av landinum og at konservativa 
linjan hjá flokkinum rakar havnina hart í høvuðsstaðnum.  
  
Jacob Vestergaard var skjótur at svara aftur og hetti á valevnini í Havnini at standa saman og finna 
eitt felags stev, verulig argument og felags politikk, heldur enn at leggja eftir sínum egnu.  
  
Í gjár skrivaði Símun Gullaksen, sum er formaður í Norðoya Fólkafloksfelag og limur í floksleiðsluni, at 
hann helt, at tíðin var komin at formaðurin legði upp í. Hann sigur, at tað bara er ein tapari, tá valevni 
fara at keglast alment, og tað er flokkurin.  
  
Annika Olsen er forkvinna í Havnar Framburðsfelag. Hon kennir væl til hetta stríðið millum liberala 
lokalfelagið í Havn og konservativu feløgini í restini av landinum. Tað er beint yvir eitt ár síðani, at 
hon fór úr Fólkaflokkinum og upp í Framsókn, áðrenn hon nakrar dagar seinni fór úr Framsókn aftur.  
  
Hon vil tó ikki leggja seg upp í hetta stríðið og sigur, at bæði Jacob Vestergaard og Jan Christiansen 
tosa fyri egna rokning.  
  
Annika Olsen sigur tó, at ávís stig eru tikin til at stytta um fjarstøðuna millum Havnina og restina av 
landinum innanhýsis í flokkinum.  
- Tilgongdin við at gera eina nýggja stevnuskrá er byrjað og er komin væl áleiðis, og vit hava eitt gott 
samstarv millum ymisku lokalfeløgini. Eitt sindur av innanhýsis stríðið er millum persónar í flokkinum, 
men hetta er ikki verri enn í øðrum flokkum, sigur hon.  
  
Jacob Vestergaard ákærdi Framburðsfelagið fyri at vera eina samling av einstaklingum, sum bert vóru 
áhugaði í sær sjálvum og klandrast innanhýsis. Hetta vil Annika Olsen tó ikki kennast við.  
- Hvat Jacob Vestergaard heldur um einkultar persónar í flokkinum, má hann sjálvur sleppa at úttala 
seg nærri um. Vit hava eitt vælvirkandi felag í Havn, sum hevur góða undirtøku. Vit hava íðin fólk í 
felagnum og uppmøtingin til uppstillingarfundirnar hevur verið sera góð. Vit hava tí góðar vónir um, 
at hetta verður eitt gott val fyri flokkin í Havnini, sigur Annika Olsen.  
In.fo 
 

 
Hillary Clinton undir trýsti 
Amerikanska forsetavalevni, Hillary Clinton, er komin rættiliga í andglettin í heimlandinum, nú hon 
mátti skundast av minningarhaldi fyri 9/11 yvirganginum, orsaka av sjúku. 
  
Leingi hevur verið tosað um, at Hillary Clinton er ov sjúk til at gerast forseti í USA.   
  
Lungabruni sigst vera orsøkin til, at Hillary Clinton mátti fara frá minningarhaldinum í gjár. Hvussu er 
og ikki, so er lítil ivi millum valserfrøðingar um, at hetta kann skaða valstríðið hjá forsetavalevninum.   
  
Hon hevur í kjalarvørrinum av hesum avlýst fleiri tiltøk, sum vóru á skrá í samband við valstríðið.   
  
Við DR sigur adjuktur í amerikanskum studium, Kasper Grotle Rasmussen, at man má minnast til, at 
hetta er longsta valstríðið, sum hevur verið - helst nakrantíð - og at Hillary Clinton hevur ført valstríð 
longri enn Donald Trump. Hann vísir á, at valstríðið til amerikanska forsetavalið er sera hart og kann tí 
væl hugsast at ávirka heilsuna.  
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Danjal av Rana 12.09.2016 (16:00)  
Veittra farvæl til dieselbilar 
Líkt er til, at dieselbilar eru ein farin tíð. Evropisk lóggáva verður í næstum broytt og herðir krøvini til 
umhvørvisgóðkenning hjá motorum. Franski bilframleiðari Renault væntar, at hetta verður banin hjá 
dieselbilinum.  
  
Í takt við at el- og brintbilar gerast bíligari og battaríini betri, verður dálkandi dieseloljan skumpa av 
vegnum.  
  
Dieselmotorar kosta væl meiri enn bensinmotorar, og tá prísmunurin millum bensin og diesel ikki er 
hægri enn hann er í flestu londum í Evropa, loysir tað seg ov illa, at halda á við at framleiða 
dieselmotorar, sigur Renault. Harumframt dálka dieselmotrar meiri og tað verður alsamt verri at 
halda treytirnar til umhvørvisgóðkenning.  
  
Renault er longu givið at seta dieselmotorar í sínar minnu bilar, so sum Twingo, og felagið væntar 
sjálvt, at innan 2020 fáast heldur ikki eitt sindur størri bilar, so sum Renault Clio ella Ford Fiesta, við 
dieselmotori.  
  
Innan 2025 væntar Renault, at teir flestu størri bilframleiðarar eru givnir við dieselbilum. 
In.fo 
 

 
Guardiola vann taktiska dystin 
Í 17 innanhýsis uppgerðum hevur José Mourinho bara vunnið tríggjar ferðir á gamla vinmanninum, 
Pep Guardiola. Altjóða miðlar skriva, at tað var ein taktiskur sigur, tá Manchester City vann 2-1 á 
Manchester United á Old Trafford.  
 
Eitt nú verður skrivað í The Guardian, at Pep Guardiola vann dystin á taktikk-talvuni. Her verður víst á 
framrætta miðvøllin hjá Manchester City við Kevin De Bruyne og David Silva, sum hevði munin á 
Marouane Fellaini og Paul Pogba á verjukenda miðvøllinum hjá Manchester United.  
  
Eisini verður víst á, at Manchester City liðið undir Pep Guardiola spælir við so nógvari vídd á miðjuni, 
at bakkarnir hjá Manchester United bilvu hálaðir í hvør sína síðu. Tað gav pláss til fyrrnevndu Kevin 
De Bruyne og David Silva at spæla sær í, at teir settu ferð móti málinum. Millum annað skoraði Kevin 
De Bruyne til 1-0.  
  
José Mourinho skifti eisini út í hálvleikinum og fekk takið á dystinum eina løtu. Stutt seinni gjørdi Pep 
Guardiola tað sama og fekk aftur tamarhald á støðuni. Bæði Jesse Lingard og Henrik Mkhitaryan, sum 
spældu á vengrunum, blivu ripaðir út í hálvleikinum. José Mourinho krevur hart arbeiði av sínum 
vengrum.  
  
Eftir dystin var José Mourinho ónøgdur við dómaraavrikið, har hann helt at Manchester United átti 
upp í tvey brotsspørk, og málverjin hjá Manchester City skuldi verið útvístur. Kanska meiri áhugavert 
er tað, at hann helt lítið um avrikið hjá onkrum av sínum spælarum.  
  
- Tað eru tríggir ella fýra spælarar, sum ikki avrika. Onkuntíð skuffa spælarar venjaran, segði hann 
eftir dystin.  
  
Martial út?  
The Times skrivar í dag, at Anthony Martial er í vanda fyri at blíva útihýstur av José Mourinho. Franski 
landsliðsspælarin, ið annars hevði eina frálíka byrjan í felagnum, hóskar seg ikki vongur undir 
portigisanum. Víst verður millum annað til Willian, sum José Mourinho keypti til  Chelsea.  
  
Hvat er og ikki skal vera ósagt, men í 17 innanhýsis uppgerðum hevur Pep Guardiola vunnið átta 
ferðir, José Mourinho tríggjar ferðir, meðan tað seks ferðir er enda við javnleiki.  
  
Premier League 4. umfar:  
Manchester United 1 - 2 Manchester City  
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AFC Bournemouth 1 - 0 West Bromwich Albion  
Arsenal 2 - 1 Southampton  
Burnley 1 - 1 Hull City  
Middlesbrough 1 - 2 Crystal Palace  
Stoke City 0 - 4 Tottenham Hotspur  
West Ham United 2 - 4 Watford  
Liverpool – Leicester 4-1  
Swansea – Chelsea 2-2  
Sunderland – Everton (20.00)  
In.fo 
 

 
Fekk treytaðan dóm fyri skunkplantasjuna 
Fríggjadagin fall dómur í málinum um hassjplantasjur, sum in.fo og Sosialurin skrivaðu um herfyri.  
  
Ein maður var ákærdur fyri at hava dyrkað hassjplantur svarandi til minst 12 kilo av hassji. Hann 
játtaði seg sekan í at hava eina hassjplantasju í vesturbýnum í Havn, men noktaði seg sekan fyri at 
hava havt nakað við eina hassplantasju á Ternuryggi nøkur ár framman undan at gera. Hann var eisini 
ákærdur fyri fleiri ferðir at hava koyrt bil, hóast hann varð frádømdur koyrikortið, uttan møguleika at 
taka tað aftur.  
  
Kona hansara var ákærd fyri tað sama, men noktaði, at hon visti nakað um málið. Ein triðji maður var 
eisini ákærdur í samband við plantasjuna á Ternuryggi.  
  
Kravið frá ákæranum var, at 42 ára gamli maðurin varð dømdur fongsulsresving í 18 mánaðir fyri 
hassjplantasjurnar. Harumframt skuldi hann fáa 3 mánaðir fyri at koyra uttan koyrikort fyri 10. ferð, 
umframt eina bót á 1.500 krónur fyri at koyra ov skjótt í einum føri.  
  
50 ára gamla kvinnan skuldi fáa fongsulsrevsing í eitt ár, meðan 34 ára gamli maðurin skuldi fáa ein 
treytaðan dóm, sambært ákæranum.  
  
Verjarnir kravdu frídøming fyri 50 ára gomlu kvinnuna og 34 ára gamla mannin, meðan 42 ára gamli 
maðurin ikki átti at verið revsaður harðari enn eitt ár, umframt at partur av revsingini átti at verið 
treytað, søgdu verjarnir.  
  
Dómarin í málinum hevur eisini lagt seg nærri verjunum.  
  
Hon metti ikki, at ákæruvaldið hevði prógvað, at hassjplantasjan á Ternuryggi hevði nakað við hesi 
fólkini at gera. Tí frídømdi hon øll trý fyri tað málið. Hon frídømdi eisini 50 ára gomlu kvinnuna fyri 
hina hassplantasjuna. Dómarin metti ikki, at tað var prógvað, at hon kendi nakað til virksemi hjá 
manninum.  
  
42 ára gamli maðurin hevði tó játtað seg sekan í at hava hassjplantasjuna á loftinum í húsunum í 
vesturbýnum. Dómarin dømdi hann sekan og varð samdur við ákæranum, at partar av hassjinum 
vóru ætlaðir til víðari sølu. Við tað, at talan einans var um aðra plantasjuna, varð maðurin at enda 
dømdur fyri hassjplantur, sum svaraðu til 8,1 kilo av hassji.  
  
Málið er tó gamalt. Seinna plantasjan varð funnin í 2013, og verjin helt, at hetta átti dómarin at tikið 
atlit til í dóminum. Og dómarin so gjørdi.   
  
Endaligi dómurin gjørdist eitt ára fongsulsrevsing til 42 ára gamla mannin. Níggju mánaðir gjørdust tó 
treytaðir, so maðurin skuldi inn at sita í tríggjar mánaðir. Við tað, at maðurin var varðhaldsfongslaður 
í seks vikur í samband við kanningararbeiði, og at hann hevði sitið fýra vikur í einakliva, metti 
dómarin, at teir tríggir mánaðirnir tí vóru fullførdir. Eftir standa tí einans teir níggju mánaðirnir av 
treytaðari fongsulsrevsing. Um maðurin einki revsivert ger, umframt at hann fer í viðgerð fyri 
rúsdrekka- og rúsevnismisnýtslu og fer undir eftirlit av Kriminalforsorgini, sleppur hann frá at sita 
dómin.  
  
Harumframt skal maðurin rinda 1.500 krónur í bót fyri brot á ferðslulógina. 
In.fo 
 



 
Broytir neyvan tað stóra 
Fólkaflokkurin er veruliga komin í andglettin nú valevni í Havn, Jan Christiansen, finst at 
flokksleiðsluni fyri at vera konservativ og harvið at hava slept Havnini á fjall. Jakob Vestergaard, 
tingmaður fyri Fólkaflokkin vildi ikki hava hetta sitandi á sær og tí svaraði hann aftur og legðist eftir 
teimum sokallaðu liberalu fólkafloksfólkunum og eftir umboðunum hjá flokkinum í Havn.   
  
Í dag sigur Annika Olsen við Rás2, at farið er farið og nú skal standast saman um at vinna 
kommunuvalið. Men Símun Gullaksen, formaður í Norðoyari Fólkafloksfelagið, finnur seg ikki í tí, og 
heitir á formannin um at agera beinan vegin. Innanhýsis stríð tykist tí merkja flokkin í hesum døgum.   
In.fo 
 

 
Fleiri dyrka hassj heima 
Martin Gravesen, varafúti, sigur, at løgreglan hevur ta fatan, at skunkplantasjur ikki eru heilt 
óvanligar í Føroyum.  
- Tað er rímiliga útbreitt. Vit koma javnan fram á smáar plantasjur, men sjáldan av tí stødd, sum í 
hesum málinum, sigur hann.  
  
Maðurin, sum varð dømdur fríggjadagin, hevði 166 plantur í húsunum í vesturbúnum, meðan hann 
áður er dømdur fyri at hava 338 plantur heima hjá sær sjálvum.  
  
- Tað, sum vit oftast síggja, er at fólk hava nakrar fáar plantur heima hjá sær sjálvum. Tað er sera 
sjáldan, at vit síggja mál av slíkari stødd sum hesari. Her er talan um eitt mál, sum sær væl meiri 
professionelt út, enn vit vanliga síggja. Tá talan er um so nógvar plantur, er nærliggjandi at halda, at 
planturnar verða dyrkaðar við víðari sølu og vinningi fyri eyga. Tá talan einans er um nakrar fáar 
plantur, er hóast alt lættari hjá tí ákærda at grundgeva fyri, at talan einans er um plantur til egna 
nýtslu, sigur Martin Gravesen. 
In.fo 
 

 
Greiðari reglur fyri barnleysar føroyingar 
Gongst eftir ætlan, fáa vit eina føroyska lóg um eftirgjørdan gitnað.  
  
Tað sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsumálum.  
  
Løgtingið viðgerð í løtuni eitt uppskot um barnagjald til stakar uppihaldarar við tí endamáli at 
javnseta tey børnini við øll onnur børn.  
  
Men orðaskiftið í Løgtinginum fór heilt úr spónalagnum, og skjótt fór tað mestsum bara at snúgva seg 
um eftirgjørdan gitnað og rættin hjá børnum til at vita, hvør pápin er.  
  
Í hesum sambandi upplýsir Sirið Stenberg sigur, at arbeitt verður við at tilevna eina føroyska lóg um 
eftirgjørdan gitnað.  
  
Hon sigur, at sum støðan er nú er eftirgjørdur gitnaður ein tænasta, føroyingar keypa frá øðrum. Men 
í slíkum førum eru børnini, sum koma til verðina sum eitt úrslit av eftirgjørdum gitnaði, og foreldur 
teirra, fevnt av lógini í tí landi, har eftirgjørdi gitnaður er framdur.  
  
Í summum londum hava børnini, tá ið tey eru vaksin krav upp á at fáa at vita, hvør pápin er.  
  
Men Sirið Stenberg sigur, at hetta er møguliga ein tænasta, vit skulu bjóða í Føroyum, og í tí 
sambandi er eisini neyðugt, at vit hava eina føroyska lóg um hesi viðurskifti.  
  
Hon sigur, at ein stórur spurningur í hesum sambandi, er, um børn, sum eru eitt úrslit av eftirgjørdum 
gitnaði, skulu hava lógartryggjaðan rætt til at vita, hvør pápin er.  
Men hon sigur eisini, at niðurstøða kann ikki gerast um øll tey viðurskifti, uttan at vit hava havt eina 
nágreiniliga viðgerð, ikki minst eina etiska viðgerð, har fakfólk lýsa støðuna út í æsir.  
  
- Tað kann vera lætt at hava avgjørdar meiningar um hesi viðurskifti, men tað heldur Sirið Stenberg 
ikki, at tað ber til at hava, fyrrenn vit hava gjørt okkum stóran ómak at lýsa viðurskiftini.  



  
- Hetta eru spurningar, sum hava avgerðandi týdning fyri einstaklingin, og tí má málið viðgerast 
ógvuliga neyvt.  
  
Í hesum sambandi hugsar landsstýriskvinnan um, at hetta er ein spurningur, ætlaða etiska ráðið, hon 
ætlar at skipa, kann taka upp til viðgerar, og lýsa út í æsir.  
In.fo 
 

 
Trist at tað ikki verður tikið í álvara 
- Tað er trist, at hetta ikki verður tikið í álvara.  
 
Tað helt Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, løgtingskvinna fyri Fólkaflokkin, tá ið løgtingið viðgjørdi 
málið um barnagjald til stakar uppihaldarar, sum vit umrøddu í eini grein fyri løtu síðani, og har 
endamálið er at javntseta børn hjá støkum, við børn hjá pørum.  
  
Hon sigur, at hetta ikki eitt uppskot, sum hevur til endamáls at javntseta børn hjá støkum 
uppihaldarum við onnur børn.  
  
- Hetta snýr seg um ísáðing, staðfesti hon.  
Hon heldur, at endamálið við hesum uppskotinum er at eggja til eftirgjørdan gitnað. Hetta eru 
mammur, sum siga, at tær skulu eiga barnið sjálvar, uttan nakran pápa.  
   
- Men tað er samfelagið, sum skal rinda, staðfesti hon samstundis.  
  
- Soleiðis kann ein pápi eiga 100 børn, uttan at rinda nakað sum helst, tí samfelagið skal rinda.  
  
Hon heldur, at sostatt verður hetta málið ikki tikið í álvara, tí sjálvandi skulu børn hava eina mammu 
og ein pápa og sjálvandi skulu børn hava rltt til at vita, hvør pápin er.  
  
- Men eftir hesum kann ein kvinna fara í eitt katalog og velja sær eitt barn, alt eftir, hvussu tað skal 
síggja út, staðfestir hon.  
  
Tað skal ikki vera so lætt at velja pápan frá við vilja, segði Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir.  
  
Annars er ætlanin, at barnagjaldið til stakar uppihaldarar skal vera 12.996 krónur um árið, og fleiri 
tingfólk hildu ikki, at hetta var so stór gularót, at tað fekk nakra kvinnu at vraka pápan.  
In.fo 
 

 
Kára varð forfylgd av fremmandum manni 
Herfyri legði Kára Jacobsen ein status út á sín Facebook vanga.  
  
Hon skrivaði um ein Facebook vin, sum setti seg í samband við hana í juni mánað í ár.  
  
Maðurin, sum kallar seg Alex Faroes á Facebook, skrivaði til Káru, har hann spurdi, um hann kundi 
bjóða henni út at eta, meðan hann var í Føroyum í juli og í august. Hon hugsaði ikki stórvegis um 
hetta frá byrjan av og slettaði boðini.  
  
Sum Ólavsøkan fráleið skrivaði hann aftur nakrar ferðir og vildi møtast. Hann skrivaði eisini til hana 
30. juni, har hann takkaði fyri eina góða nátt við góðum føroyskum dansi.  
  
Nú gongur upp fyri Káru, at talan er um ein mann, ið fylgir henni og eygleiðir hana, uttan at hon veit 
av tí.  
  
- Eg kenni ikki mannin, men hann skrivar til mín og sigur, at vit hava verið vinir á Facebook síðan 
2009. Eg havi ongantíð hoyrt frá honum fyrrenn nú, tá hann spyr um vit kunnu møtast, sigur Kára 
Jacobsen.  
  
Kára sigur víðari, at hon hevði trupult við at taka mannin álvarsliga at byrja við, men sum fráleið 
byrjaði hon at fata álvaran í tí.  



  
- Eg tók tað ikki seriøst fyrst, men skemtaði meira við tí. Tá hann so skrivar, at hann hevur dansa 
føroyskan dans við mær, sæð meg og staðið við síðurnar av mær, tá skilti eg, at tað var alvorligt. Tá 
bleiv tað óveruligt, sigur Kára Jacobsen.  
  
Tað byrjaði at ávirka lívið hjá Káru, at hon hevði ein, ið fylgdi við hennið og eygleiddi hana í loyndum. 
Hon føldi seg heldur ikki heilt trygga heima hjá sær sjálvum, tí hon kendi ikki mannin og visti ikki hvat 
hann kundi finna uppá.  
  
- Eg búgvi saman við eini vinkonu og eg mátti biða hana banka uppá tá hon kom heim, tí eg tordi ikki 
at hava hurðina opna, sigur Kára Jacobsen.  
  
Kára hevur blokerað mannin á Facebook, men tá byrjaði hann at skriva til mammu Káru. Tá hon so 
eisini blokeraði hann á Facebook, sendi hann Káru ein pakka við ymsum lutum.  
  
Kára hevur ikki roynt at tosa við løgregluna enn, men hon hevur fingið veruliga navnið og bústaðin hjá 
manninum, tá pakkin, ið hann sendi kom heim til hennara. Eisini skrivar hann í einum brævi, at hann 
ætlar at koma aftur til Føroya til næstu Ólavsøku og spyr um tey kunnu møtast tá.  
  
- Um tað ber til at melda hann fyri at sleppa undan honum, so geri eg tað, sigur Kára Jacobsen. 
In.fo 
 

 
- Eg var bangin umborð 
Tað, sum skuldi vera ein gleðilig hending endaði við at vera merkt av ótta og stúran fyri, hvat kundi 
henda. Rebekka Mørk Poulsen greiður frá føðingini umborð á Smyrli.   
  
Tað eru fleiri barnakonur, sum eru settar at eiga fram til jóla. Føðideildin á Suðuroyar Sjúkrahúsi er 
latin aftur eftir læknaligum tilráðingum. Tað er ikki nóg trygt, verður sagt. Men hinvegin má 
spurnartekin setast við, um tað er tryggari at eiga umborð á Smyrli heldur enn á sjúkrahúsinum á 
Tvøroyri.   
  
Barnakonur úr Suðuroynni verða bidnar um at fara til Havnar nakrar vikur frammanundan 
termindagin, so tær kunnu eiga á Landssjúkrahúsinum. Tað náddi Rebekka Mørk Poulsen tó ikki, tí 
hon átti tríggjar vikur frammanundan. Tað endaði tí við, at hon 2. september í ár føddi eina dóttur 
umborð á Smyrli.   
  
Í Sosialinum í dag greiðir Rebekka frá hendingini, sum varð merkt av ótta fyri, hvat kundi henda. Tað 
er tó eisini stuttligt, tá ið væl spældi av, at dóttirin er fødd umborð á Smyrli, heldur Rebekka.   
  
Les meira í Sosialinum í dag.   
In.fo 
 

 

Sølan av rættindum at veiða 5000 tons av svartkjafti hevur verði.  

 

Monday, 12 September 2016  

Smb. kunngerð nr. 78 frá 29 juni 2016, um uppboðssølu av rættindum at veiða 5.000 tons av 
svartkjafti, hava vit ídag, 12 sept. 2016, havt uppboðssølu av hesum rættindum. 
Tað vóru seld 5.000 tons av svartkjafti fyri ein miðalprís á 0,12 kr/kg. 
Tað vóru 5 skrásettir boðsgevarir, ið hava luttikið í uppboðnum og 5 ið hava vunnið boði. 
Keypsupphæddin, ið rindast skal, er 623.800 kr. 
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 Australske dollar     498,29  

 Bulgarske leva     380,52  

 Brasilianske real     200,52  

 Canadiske dollar     505,83  

 Schweizerfranc     680,47  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,21  

 Tjekkiske koruna     27,540  

 Euro     744,31  

 Britiske pund     880,57  

 Hong Kong dollar     85,42  

 Kuna     99,41  

 Ungarske forint     2,400  

 Israelske new shekel     175,76  

 Indiske rupees     9,9040  

 Japanske yen     6,5100  

 Mexicanske peso     34,690  

 Norske kroner     80,37  

 Newzealandske dollar     484,60  

 Polske zloty     171,13  

 Russiske rubel     10,180  

 Svenske kroner     77,87  

 Singapore dollar     487,24  

 Thailandske baht     18,950  

 Tyrkiske lira     221,95  

 US dollar     662,75  

 Sydafrikanske rand     45,720  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 



Arne Midjord, ættaður úr Sumba, búsitandi í Vági, andaðist á Suðuroyar Sjúkrahúsi sunnudagin 11. 
september, 73 ára gamal. 
 
Esther Knudsen, fødd Eidesgaard, ættað av Eiði, búsitandi á Glyvrum, andaðist á Landssjúkrahúsinum 
fríggjakvøldið 9. september 93 ára gomul. 
 
Maria Jacobsen, í Sundinum Kollafjørður, vanliga nevnd Mia, andaðist á landsjúkrahúsinum 
leygardagin 10. septembur, 79 ára gomul. 
 

 


