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Danjal av Rana 29.09.2016 (08:47)  
Leygardagin verður turt 
Ein kaldur streymur av norðri streymar inn yvir landið. Um vikuskiftið fer ein hátrýstsryggur framvið 
av vestri og gevur róligt og støðugt veður. Í næstu viku øtlar hann vindin av suðri og landsynningi, og 
tað verður skýggjað og regn. 
  
Í dag 
Andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan vind, um 15 m/s, og hann 
snarar í ein útnyrðing. Út á dagin strúkur í vindi upp í skrið av vestri og útnyrðingi, 13 til 18 m/s. 
Samdrigið og ælaveður. Í nátt snarar hann vindin í útnyrðing og norðan og makar niður í 10 til 15 m/s. 
Skýggjað og regn ella ælaveður. Hitin millum 5 og 10 stig. 
  
Í morgin 
Andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi og norðri, 8 til 13 m/s. Út á dagin makar hann vindin í lot til 
andøvsgul, 2 til 7 m/s. Ælaveður og sólglottar, men um náttina turt og fyri tað mesta klárt. Hitin 
millum 5 og 10 stig. 
  
Leygardagin 
Lot til andøvsgul av vestri, seinni útsynningi og suðri, 2 til 7 m/s. Turt og sólglottar, um náttina fyri tað 
mesta turt, men meiri skýggjað. Hitin millum 4 og 9 stig. 
  
Sunnudagin 
Lot til andøvsgul av suðri, 3 til 8 m/s, sum út á dagin øtlar í andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, 
8 til 13 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar, men út á náttina skýggjað. Hitin um 10 stig. 
  
Mánadagin 
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av landsynningi og suðri, 10 til 15 m/s, eitt skifti upp í 18 m/s. 
Skýggjað og regn og hitin millum 9 og 12 stig. 
  
Týsdagin 
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s av suðri, sum makar vindin í andøvsgul upp í hvassan 
vind, 8 til 13 m/s. Eitt skifti regn ella ælaveður, men eisini sólglottar. Hitin millum 8 og 12 stig. 
Portal.fo 
 

 
Fíggjarlógaruppskotið verður lagt fram í morgin 
29.09.2016 - 06:30 
Fíggjarmálaráðiði býður til tíðindafund í morginári klokkan 10.00. 
Soljóðandi: 
"Tíðindafundur 30. september klokkan 10.00  
Tíðindafundur verður í Fíggjarmálaráðnum mikudagin 30. september klokkan 10.00.  
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, greiðir frá framroknaða fíggjarlógaruppskotinum fyri 
2016.  
Fundurin verður í fundarhølinum “Krónan” í Kvíggjartúni 1 á Argjum." 
Nordlysid.fo 
 

 
Kristin Michelsen: Víkingur vinnur FM 
Og hvørki KÍ ella Víkingur vinna sínar dystir hetta vikuskiftið.  
 
Borgarstjórin á Tvøroyri væntar, at TB fær stig móti Víkingi, men at missurin av Jonas F. Rasmussen 
fer at gera, at KÍ ikki vinnur á Argjum. Spennandi kappingin millum KÍ og Víking endar á síðsta leikdegi 
við at Víkingur stendur eftir sum føroyameistari. FSF varpið kann síggjast niðanfyri.  
Nordlysid.fo 
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Eykajáttanarlógir geva skeivar upplýsingar 
29.09.2016 - 11:51 
“Landsstýrið hevur lagt stóran dent á, at allar eykajáttanir, ið verða latnar Løgtinginum, samlað hava 
avlop og jaliga ávirkan á úrslit landsins fyri 2016. Hetta eykajáttanaruppskotið hevur eitt avlop á 
32.000 kr.” 
Soleiðis skrivar Kristina Háfoss, landsstýriskvinna við fíggjarmálum, í viðmerkingunum til uppskotið til 
eykajáttanarlóg, sum løgtinið í løtuni viðgerð.  
Kristina Háfoss er langt ífrá tað fyrsta landsstýrisfólkið sum skrivar soleiðis, men hetta er ein sera 
misvísandi, afturvendandi pástandur.  
Hyggja vit eftir eykajáttanarlógini sum í løtuni liggur í løgtinginum, so økjast útreiðslurnar 3.318.000 
krónur og inntøkurnar økjast 3.350.000 krónur. Tað gevur ein mun á 32.000 krónur, sum Kristina 
Háfoss kallað avlop á eykajáttanarlógini.  
Men hvat er tað, sum løgtingið samtykkir og hvat samtykkir løgtingið ikki?  
Fíggjarlógin er soleiðis uppbygd, at útreiðslurnar eru ásettar við lóg, meðan inntøkurnar eru bara 
metingar. Um eitt landsstýrisfólk brúkar meira pening enn tað sum stendur á fíggjarlógini, so kann 
viðkomandi landsstýrisfólk verða loyst úr starvi. Tað er lógarbrot at fara útum játtanina. Men einki 
landsstýrisfólk verður loyst úr starvi orsaka av, at inntøkumetingin ikki heldur. Tað er ein meting, sum 
kann fara báðar vegir.  
So tá landsstýriskvinnan sigur, at uppskotið hevur avlop, so er tað sera misvísandi. Løgtingið 
samtykkir hvussu nógv landsstýrisfólkini kunnu brúka, og tá tað talið hækkar, so merkir tað, at 
landsstýrisfólkini sleppa at brúka meira. Tað at talið sum verður sett á inntøkurnar hækkar, merkir 
ikki at landskassin av teirri orsøk fær fleiri pengar, enn hann annars hevði fingið. Talan er bara um 
eina meting, sum onga ávirkan hevur á úrslitið.  
Um vit ímynda okkum, at løgtingið fellir uppskotið til eykajáttanarlóg, so verður avleiðingin av tí, at 
landsstýrisfólkini sleppa ikki at brúka tær 3.318.000 krónurnar, men inntøkan verður sum hon verður, 
líkamikið um uppskotið verður samtykt ella ikki.  
Tí hevur eykajáttanin ikki avlop - hon ger bara, at 3.318.000 krónur verða færri eftir í landskassanum, 
tá árið er liðugt.  
Nordlysid.fo 
 

 
Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Dortmund og..... 
Portugal hevur kunngjørt sín hóp til dystin móti Føroyum. 
Um 11 dagar taka Føroyar móti Portugal á Tórsvølli í Tórshavn. Hópurin er úttikin og hetta er ein av 
sterkastu hópunum, sum nakrantíð hevur vitjað í Føroyum. Ikki so óvæntað, tí hetta eru 
Europameistararnir 2016! 
Talan er nærum bara um leikarar, sum spæla við stórfeløgum í Europa. 
Málverjar - Anthony Lopes (Lyon), Marafona (SC Braga) og Rui Patrício (Sporting) 
verjuleikarar - Antunes (D. Kiev), Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares e José Fonte (Southampton), 
João Cancelo (Valência), Pepe (Real Madrid) og Raphael Guerreiro (Dortmund)  
Miðvallarleikarar - Adrien Silva og William Carvalho (Sporting), André Gomes (Barcelona), Danilo 
Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco) og Renato Sanches (Bayern Muchen)  
Álopsleikarar - André Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Mónaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder 
(Lille), Gelson Martins (Sporting), Nani (Valência) og Ricardo Quaresma (Besiktas)  
Nordlysid.fo 
 

 
Rókur og Lerkur landa í Runavík 
29-09-2016 - 12:46 - Jóanis Nielsen 
 Partrolararnir Rókur og Lerkur landa í dag til Faroe Origin í Runavík, teir hava tilsamans uml. 320.000 
pund, meginparturin er upsi. 
Ein partur av veiðuni er boðin út á Fiskamarknaðinum - trýst á skipini fyri at síggja avreiðingarseðilin, 
fyri tað sum er á Fiskamarknaðinum. 

LERKUR - ( FD 1206 ) 

RUNAVÍKAR 
HAVN 

19-09-2016 29-09-2016 10.380 9,39 97.467,00 

RÓKUR - ( FD 1205 ) 

RUNAVÍKAR 
HAVN 

19-09-2016 29-09-2016 25.520 9,31 237.467,00 

Jn.fo 
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29-09-2016 11:30  
Bakkafrost flytir útgerð til Vágs 
Útgerðin frá kryvjivikrinum hjá Bakkafrost í Klaksvík verður í hesum døgum flutt til Vágs. Men fyribils 
verður útgerðin sett í ein goymslubygning, tí útbyggingin er tengd at ynskinum um at víðka aliøkið hjá 
Bakkafrost í Suðuroy 
- Bygningurin í Klaksvík er seldur Vónini, og tí skulu vit út við okkara útgerð. Fyribils hava vit valt at 
flyta hana inn í ein goymslubygning í Vági, sigur Regin Jacobsen, stjóri í Bakkafrost. 
Tá avgerð varð tikin um at savna virksemið hjá Bakkafrost á landi á einum stað á stóra virkinum á 
Glyvrum, merkti tað samstundis, at virkið í Klaksvík varð latið aftur. Seinni varð tað selt Vónini, sum 
skal framleiða nótir til alivinnuna á virkinum. Tí má gamla kryvjivirkið tømast. 
Talan er um framkomna útgerð, sum Bakkafrost antin kann selja ella seta upp á einum øðrum virki. 
Ætlanin er at útbyggja virkið í Vági, sum Bakkafrost ikki heldur er nóg framkomið, men tað er tengt at 
avgerðini um felagið sleppur at víðka um alingina í oynni. Regin Jacobsen hevur sagt, at um felagið 
ikki fær víðkað um alingina har, er einki grundarlag fyri einum virki í oynni. Men fyribils verður 
útgerðin flutt til Vágs, so hon er tøk, um virkið skal nútímansgerast. 
Regin Jacobsen sigur, at Bakkafrost eisini hevur útgerð á virkjunum í Kollafirði og á Strondum, sum 
kann brúkast. 
Verður ætlanin í Vági av ongum, verður útgerðin helst seld. 
Dimma.fo 
 

 
29-09-2016 18:17  
Føroya Bjór vunnið trý gullheiðursmerki 
Føroya Bjór hevur vunnið heiðursmerki fyri gott øl, hesa ferð á The World Best Beer Awards 2016 
The World Best Beer Award kjósar hvørt ár bestu ølirnar í heiminum. Kappingin er høgt í metum í 
vinnugreinini, og mett varð um 1500 ymiskar øl frá 35 ymisku londum til hesa kappingina. Finalan var 
hildin í London, har 50 altjóða bryggjarar, øl-serfrøðingar og øl-journalistar vóru dómarar. 
Kappingin er skipað soleiðis, at bjórin verður blindsmakkað og skrásett eftir einari strangari 
stigskipan. Metingin umfatar aroma, smakk, útsjónd og fyllu, og at enda leita dómarnir eftir bjór, ið 
hevur javnvág, karakter, kompleksitet og kvalitet. 
Hendan kappingin eru undir leiðslu av Adrian Tierney-Jones, sum er evropeiskur formaður fyri the 
World Best Beer Awards. 
Føroya Bjór luttók í ár við Veðri, Gull og Sluppøl, og úrslitið gjørdist, at Føroya Bjór vann 
gullheiðursmerki fyri allar tríggjar ølirnar. 
- Vit eru sera fegin og errin um úrslitini. Vit hava ikki luttikið í hesi ávísu kappingini áður, og vóru tí 
sera fegin um, at úrslitið gjørdist so gott, sigur Einar Waag, stjóri á Føroya Bjór. 
Føroya Bjór ger nógv burtur úr góðskuni, og ølið verður dagliga smakkað av bryggjarum á Føroya Bjór 
og uttanlands til tess at tryggja síni egnu krøv til sermerki og dygd. 
- Tað er týdningarmikið, at vit luttaka í altjóða kappingum. Hetta gera vit fyri at fáa staðfest okkara 
krøv til dygd og fyri at samanbera okkum við bestu bryggjaríini í heiminum. Tí eru vit sera fegin um 
heiðurin,” sigur Annika Waag. 
Dimma.fo 
 

 
Hann fekk hjálp í kirkjuni 
29.09.2016 - 10:26 - Ásbjørn Jacobsen 
 
Vit vóru farin til føstugudstænastu í Vesturkirkjuni. Prestur talaði um Jesus í Getsemane urtagarði, og 
so kom hann inn á Judas. ”Tað er ringt at verða svikin av tínum vini,” segði hann. ”Tað er næstan so, 
at tú heldur vilt hava eitt spýtt beint í andlitið frá tínum fígginda, enn hetta sleiska upp í eyguni. Tú 
heldur, at viðkomandi er tín vinur, og so hevur hann eina loyniliga dagsskrá við sínum smikursøta 
atburði. Eg hugsi, at vit fata ikki heilt, hvussu vónsvikin Jesus var av vini sínum. Teir høvdu jú fylgst í 
trý ár, og nú sveik Judas menniskjusonin við einum kossi.” 
 
So fór prestur at siga frá einum tilburði úr egnum lívi. ”Tá ið eg las niðri í Keypmannahavn, arbeiddi eg 
eisini sum sjálvboðin í Mariu kirkjuni á Vesturbrúgv. Henda kirkjan verður eisini kallað Narkokirkjan, 
av tí at nógvir rúsevnismisbrúkarar koma har. Teir fáa heit og góð klæðir, eina máltíð og eitt prát, og 
tað eru júst hesi tingini, teir treingja til. Ein annar maður arbeiddi saman við mær. Tað sást týðiliga, at 
hesin maður sjálvur hevði verið misbrúkari fyrr.  
 
Ein dagin komu vit í prát, tá segði hann: ”Eg havi ongantíð í lívinum fingið nakra viðurkenning. Sum 



blaðungur drongur rendi foreldur míni meg út. So gjørdist eg heimleysur. Tá byrjaði eg at taka 
rúsevnir. Eg bleiv kortini giftur og fekk tvey børn; men so rendi konan meg út. Hon orkaði ikki hetta 
lívið, og børnini vildu einki samband hava við pápa sín. Tey skammaðust. Men so kom eg inn her í 
Mariu kirkjuna, og her fekk eg viðurkenning og bleiv góðtikin, sum tann eg var, og tað gav mær kraft 
at sleppa burtur úr rúsevnismisbrúkinum, og nú havi eg fingið gott samband aftur við børnini og 
konuna, og nú hjálpi eg øðrum, sum eru í somu støðu, sum eg var í,” endaði maðurin. 
                     
Effie Campbell. 
Kristin.fo 
 

 
Lagdur í medisinska koma eftir arbeiðsóhapp 
28.09.2016 - 22:59 
Maðurin, sum fyrr í kvøld varð fluttur á Landsjúkrahúsið við løstum eftir eitt arbeiðsóhapp á Tvøroyri 
er nú lagdur í kunstiga koma. Hetta fyri at verja kroppin, meðan læknar kanna hann.  
 
- Hann gramdi seg um ræðuliga pínu og skilti ikki læknarnar, og læknarnar heldur ikki hann, greiðir 
vakthavandi á løgreglustøðini í Havn. 
 
Vakthavandi upplýsir, at arbeiðseftirlitið fer til Tvøroyrar tíðliga í morgin. 
 
Tað var umleið klokkan 18:30 í kvøld at arbeiðsóhappið hendi á bryggjuni á Tvøroyri, har ein maður 
hevði gingið fram fyri ein trukk, og hevði fingið ógvusligar løstir. Maðurin varð í skundi fluttur á 
sjúkrahúsið á Tvøroyri og síðani víðari við tyrlu løtu seinni til Landsjúkrahúsið. 
 
Skaddi maðurin er russari, og er ein av manningini á russiska skipinum, sum liggur við bryggju 
vestanfyri Varðan, har makrelur verður lossaður umborð. 
Portal.fo 
 

 
Næmingar úr Føroyum í summarskúla hjá NORA á Vestmannaoyggjunum 
29.09.2016 - 08:24 
Fríggjadagin 23. september fór eitt ferðalag úr Føroyum. Í ferðalagnum var ein lærari úr 
Eysturskúlanum og fýra næmingar. Tveir næmingar úr Sandoyar Meginskúla, Anja Petersen og 
Thomas Warner, og tveir næmingar úr NámX í Eysturskúlanum, Sólvá Magnadóttir og Brestir 
Restorff.  
Ferðalagið skuldi í summarskúla hjá NORA á Vestmannaoyggjunum í eina viku. Saman við fýra 
næmingum úr Noregi, fýra næmingum úr Íslandi og fýra næmingum úr Grønlandi. Hetta er fyrsti 
slíkur summarskúli, sum NORA skipar fyri.  
Endamálið við summarskúlanum hjá NORA er at vísa næmingunum og lærarunum tað, sum verður 
kallað FABlab. FABLab er stytting fyri fabrication laboratory. Í stuttum er tað ein miðdepil fyri 
skapandi evni, íverksetan, hugflog, skapandi drívmegi og tøkni.  
Tankin handan FABlab er, at tað skal vera atkomuligt hjá øllum at royna síni hugskot í verki og fáa 
hjálp og stuðul til at fáa tað at virka, sum tey ætla at gera. Her kemur íverksetan, skapandi evni og 
læring saman í eitt. Øll forritan verður gjørd á sokallaðum Open source forritum, sum eru ókeypis, og 
øll vitan verður deild ókeypis frá FABlab um allan heim. Næmingarnir fóru skjótt frá ikki at vera 
serliga von við teldur til at kunna forrita og skapa bæði 2D og 3D skap.  
Føroysku næmingarnir fingu ymisk skeið í forritan, fingu kunning um tankarnar handan FABlab, sum 
er at gera heimin til eitt betri stað ígjøgnum nýhugsan og at deila vitan, førleikar og loysnir. 
Næmingarnir gjørdu lutir úr træi, plasti, plexiglasi og eini ørgrynnu av øðrum tilfari.  
Eisini lærdu næmingarnir at skanna 3D lutir og prenta við 3D printara v.m. Næmingarnir hildu, at tað 
var lætt og stuttligt at arbeiða á hendan hátt, ikki minst tí, at tey stóðu eftir við einum luti, tey høvdu 
upphugsað, ment og framleitt sjálv.  
Hugsanin er, at FABlab skal gera tað suttligt at læra seg nýggjar førleikar, at nýta teldu og forrita. 
Frosti Gíslason, sum stovnaði FABlab og er lærari á FABlab, sigur, at úrslitið er, at her verða 
íverksetarar, verkfrøðingar og listafólk skapt, ung sum gomul.  
Eisini sluppu næmingarnir at uppliva íslendska mentan og náttúru. Tey riðu á hestbaki, vóru rundferð 
í Suðuríslandi, har ið tey m.a. sóu eitt sindur av ótrúligu náttúruni og mentanini. 
Vestmannaoyggjarnar eru eisini sera spennandi, ikki minst orsakað av heimsins yngstu oyggj, Surtsey, 
sum kom upp í gosinum í 1963.  



Orsøkin til summarskúlan hjá NORA var at lata eyguni hjá føroyingum og grønlendingum upp fyri 
FABlab, sum ikki hava nakað slíkt.  
”Tað hevði verið frálíkt, um vit høvdu eitt ella fleiri slík í Føroyum,” hildu føroysku næmingarnir, har 
ið fleiri av teimum hava áhugað í vísindi og í íverksetan. Frosti sigur, at FABlab kann vera við til at 
brynja børn, ung og vaksin til eina ókenda, men spennandi framtíð. Hetta er heilt vist ein øðrvísi 
háttur at læra og gevur meining, tá ið vit hugsa um, at vit møta eini framtíð við trupulleikum og 
loysnum, sum eru øðrvísi, enn hvat ið vit eru von við.  
Vónandi verður úrslitið, at vit fara at hugsa um at fáa FABlab til Føroya og deila vitan og førleikar 
okkara við okkara norðurlendsku vinir.  
Portal.fo 
 

 
Søgulig OPEC-semja - men ivasamt um hon hevur nakað virði 
29.09.2016 - 08:37 
Tey 14 OPEC-londini samdust seint ígjár um at minka um oljuframleiðsluna. Londini hava havt sera 
ringt við at finna stevið - serliga er tað kappingin millum Saudi Arabia og Iran sum hevur fingið tey 
flestu at halda at partarnir ikki klára at semjast fyrrenn teir noyðast av neyð. Men seint seinnapartin í 
gjár komu fyrstu lekarnir um at ein semja var á veg, og seinni komu boðini um at OPEC-londini eru 
samd um at minka um oljuframleiðsluna við 740.000 føtum um dagin.  
OPEC-semjan merkti at veitslurómur kom á oljumarknaðin. Oljuprísurin reyk upp, og í morgun hevur 
prísurin verið omanfyri 48,50 dollarar fyri eitt fat av Norðsjóvaroljuni Brent. Tað eru heili 2,50 
dollarar meir enn týskvøldi. Í løtuni er prísurin fyri eitt fat av Brent-oljuni 48,35 dollarar. 
Spurningurin er so um talan er um eina avtalu sum heldur, og um hon ger mun. OPEC-semjan merkir 
at teirr framleiðsla lækkar úr 33,24 milliónir føt um dag til 32,5 milliónir føt, svarandi til eina lækking 
uppá tvey prosent.  
- Ein lækking í framleiðsluni uppá tvey prosent hjá OPEC er sum ein kampingstólur frá Titanic, sigur 
stjórin í Huron, Scott Cockerham, sambært Marketwatch. Við hesum undirstrikar hann at hann ikki 
trýr at hendan lækkingin merkir nakað hvørki til ella frá.  
Ein annar oljuserfrøðingur, Robert Haworth hjá U.S. Bank Wealth Management, heldur at um OPEC-
londini við hesum fáa oljuprísin uppum 50 dollarar, so nærkast ein eini príslegu sum passar 
amerikansku oljuframleiðarunum betri, og teir byrja aftur at framleiða meir olju. Og vi tí kemur meir 
olja á marknaðin, og prísurin lækkar aftur.  
Oljan.fo 
 

 
OPEC-semjan: Atlantic Petroleum hækkaði 7,3 prosent í virði 
29.09.2016 - 08:50 
Keypsskálin í Oslo fekk eina jaliga byrjan í morgun, eftir at OPEC-londini eru komin til semju um at 
lækka oljuframleiðsluna. Oslo Børs hevur nógv oljufeløg skásett. Tey flestu av hesum hava fingið eina 
munandi hækking í børsvirði í morgun.  
Seadrill er fyribils tann stóri vinnarin. Seadrill-partabrævið er hækkað um 20 prosent fyrstu løtuna 
síðani Oslo Børs lat upp.  
Men á vinnaraliðnum í morgun finna vit eisini føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum, sum í løtuni er 
hækkað 7,3 prosent í virði.  
Eisini nøkur av sjógætispartabrøvunum hava hækkað nakað á Oslo Børs í morgun. The Scottish 
Salmon Company er hækkað 1,3 prosent, meðan Bakkafrost er hækkað 0,47 prosent og Salmar 0,39 
prosent. Marine Harvest er hækka 0,07 prosent. Øll hini sjógætispartabrøvini hava higartil minkað 
nakað í virði.  
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Stakk við knívi: Grundlógaravhoyrdur fyri grovan harðskap 
29.09.2016 - 13:00 
Ein maður í 40-unum varð í dag grundlógaravhoyrdur fyri grovan harðskap.  
Hann stakk ein 50 ára gamlan mann í Jónas Broncks gøtu um 18.30 tíðina í gjárkvøldið, eftir at teir 
vóru farnir upp at táttast. 
Stungni maðurin fekk tó einki álvarsligt mein av stinginum. 
Hildur Hentze, kriminalovasti hjá løgregluni, sigur, at báðir menninir vóru rúsaðir, tá ið tilburðurin fór 
fram í gjárkvøldið. 
Skuldsetti maðurin varð handtikin stutt eftir tilburðin og hevur verið í varðhaldi í Mjørkadali, inntil 
hann í dag varð førdur fyri rættin. 



Maðurin verður nú varðhaldsfongslaður í tríggjar dagar, meðan løgreglan kannar málið nærri. Hann 
játtar seg sekan at hava stungið ein annan mann, men noktar, at talan var um drápsroynd. 
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Grønland: Fegnast um øktan toskafiskiskap 
29.09.2016 - 14:04 
Í Grønlandi fegnast tey um, at tað nú gongur betri við toskafiskiskapinum, serliga í Diskovíkini.  
- Eg skilji, at tað eru fiskarar í Ilulissat, sum í hesum døgum avreiða tosk til flakavirkini. Og tað er sera 
gott at hoyra, at tað eru fiskimenn, sum eru sinnaðir at royna eftir toski.  
Soleiðis skrivar Nikolaj Jeremiassen, landsstýrismaður (naalakkersuisoq) við fiskivinnumálum í einum 
tíðindaskrivi  
Miðlar í Grønlandi hava seinastu tíðina skriva um, at nógvir fiskimenn í Ilulissat ikki vildu royna eftir 
toski, tá kvotan av svartkalva til smábátar í Diskovíkini varð uppfiskað, tí nógv minni fæst fyri tosk enn 
fyri svartkalva. Men nú kann landsstýrismaðurin, umvegis fyritøkuna Halibut Greenland staðfesta, at 
mongdin av avreiddum toski er vaksandi.  
Nikolaj Jeremiassen fegnast um, at fyritøkur í fiskivinnuni sleppa undan at senda fólk heim, tí væl av 
toski verður førdur til lands.  
- Tað eru tvey viðurskifti, gagna okkara samfelag og sum eg fegnist um. Tað er at toskurin verður 
gagnnýttur og at arbeiðspláss verða skapt í fiskivinnuni, har fólk annars vildu verið send heim, skrivar 
Nikolaj Jeremiassen í tíðindaskrivinum frá landsstýrinum.  
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Annika Olsen skal hava nevndarsess 
29.09.2016 - 14:54 
Í komandi viku skal løgtingið atkvøða um Annika Olsen skal fáa ein fastan nevndarsess á Løgtingi. 
Tá løgtingið varð skipað, varð Annika Olsen vald í fíggjarnevndina, tí tá var hon ein partur av 
valbólkinum hjá samgonguni, hóast hon varð vald á fólkaflokslistanum.  
Síðani er Annika Olsen, sum kunnugt, farin úr aftur Framsókn, og er nú aftur í Fólkaflokkinum.  
Men hon hevur ikki nakran sess í løgtingsnevnd, tí annað fólk varð valt í fíggjarnevndina, tá Annika 
Olsen tók ein støðg við tingarbeiðinum.  
Nú hevur Jørgen Niclasen, formaður fyri Fólkaflokkin, sent løgtingsformanninum eina áheitan um at 
velja løgtingsnevndirnar av nýggjum, og tað er hetta, sum løgtingið skal atkvøða um á tingfundi, 
væntandi í næstu viku.  
- Talan er um at velja uttanlandsnevndina av nýggjum, soleiðis at Annika Olsen fær sessin, sum Jákup 
Mikkelsen hevur í dag. Talan er bara um eina innanfloks umskipan, sigur Jørgen Niclasen, formaður í 
Fólkaflokkinum við Portalin.  
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Danmark keypir Panama-skjøl fyri 6 milliónir krónur 
29.09.2016 - 15:55 
Danska skattavaldið hevur latið seks milliónir krónur fyri at fáa hendur í sonevndu Panama-
skjølunum. 
Skat váttar fyri Danmarks Radio í dag, at tær seks milliónirnar eru goldnar fyri at fáa hendur á 
skjølunum, sum tey hava fingið frá einum ónevndum persóni. Í hesum skjølum eru upplýsingar um 
stovningarskjøl, avtalur, samskifti og annað, ið kann vera við til at eyðmerkja persónar og gera nærri 
metingar av teirra skattaviðurskiftum.  
Talan er um ein part av sokallaðu Panama-skjølunum, ið vórðu avdúkað í apríl mánaði í ár.  
Tá kundi ein bólkur av journalistum, millum annað frá Danmarks Radio og Politiken, avdúka hvussu 
atvokatfelagið Mossack Fonseca í Panama hevði hjálpt fleiri túsund persónum við at stovna feløg í 
loynd fyri bæði almenninginum og skattamyndugleikunum.  
Avdúkingarnar førdu millum annað við sær, at íslendski forsætisráðharrin, Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, mátti leggja frá sær.  
Føroyska skattavaldið, Taks, hevur gjørt avtalu við Danmark um at fáa innlit í skjølini, sum Taks nú 
hevur keypt.  
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Gullak Madsen millum 100 tey ríkastu í Danmark 

http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2016/09/280916_torsk


29.09.2016 - 17:49 
Føroyski stórreiðarin í Hirtshals, Gullak Arngrimsson Madsen er komin inn á topp hundrað yvir teir 
danir við størstu ognunum. 
Berlingske Business avdúkar í dag listan yvir 100 teir ríkastu í Danmark, og her kemur Gullak Madsen 
inn á eitt 77. pláss við eini ogn upp á 1,4 milliardir krónur. Hetta er fyrstu ferð, at føroyingurin er á 
hesum listanum.  
Um Gullak Madsen skrivar Berlingske Business soleiðis:  
”70 ára gamli Gullak Arngrimsson Madsen gevur eina mynd av, at tað nú eru nógvir pengar at vinna í 
fiskivinnuni. Reiðaríið Ruth er størsta felagið í konsernini, sum hann eigur helmingin av umvegis sítt 
holdingfelag, men hevur tríggjar fjórðingar av avgerðarrættinum. Harumframt eru tvey føroysk 
dótturfeløg, sum eisini fáast við fiskivinnu. Tey eiga hansara felag GTM Holding 100 prosent. Hóast 
síni 70 ár haevur hann júst gjørt íløgur í størsta fiskiskip í Danmark, nýbygningin ”Ruth”. Hetta er 
fimta ferðin, at eitt skip í konsernini fær hetta navnið. Alt er tó ikki ljósareytt, tí hann er vorðin 
ósemdur við hin eigaran í Reiðarínum Ruth, Ole Nattestad, sum fyrr í ár varð koyrdur í land sum 
skipari og noktaður atgongd umborð á skipið.”  
Sambært Vinnuvitan.biz eigur felagið hjá Gullak Madsen, GMT Holding Aps. pening í pf. Effo og pf. 
Marine Base, har Gullak Madsen er formaður.  
Tað eru fleiri, sum sambært roknskapinum eiga meira enn 5 prosent í pf. Effo. Umframt felagið hjá 
Gullak Madsen, er talan um pf. Kolan, pf. Lív, pf. Varðin og spf. Framinvest. Felagið rindaði eigarunum 
ikki minni enn 86,7 milliónir krónur í vinningsbýti í fjør.  
Pf. Marine Base er eitt felag, sum GTM Holding eigur saman við spf. Holm og pf. Bátatænastuni. 
Felagið, sum eigur vinnubygning útleigan og ein bát, hevur ikki rindað vinningsbýti tey seinastu árini.  
Topp 5 yvir tey ríkastu í Danmark sær annars soleiðis út: 
Familjan Kirk Kristensen (Lego) 145,7 milliardir krónur 
Familjan Holch Povlsen (Bestseller) 39 milliardir krónur 
Familjan Louis-Hansen (Coloplast) 27,2 milliardir krónur 
Lars Larsen (Jysk) 27 milliardir krónur 
Familjan Clausen (Danfoss) 15,5 milliardir krónur  
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Meinhard Jacobsen: - Sjógvurin lá í blóðinum 
29.09.2016 - 20:38 
Fiskur og fiskivinna hava myndað lívið hjá 51 ára gamla toftamanninum, Meinhardi Jacobsen frá 
barnsbeini. Men hóast hugurin var til sjógvin, hevur tað serliga verið á landi, at brúk hevur verið fyri 
hansara evnum og nærlagni tá tað kemur til fiskivinnu. 
Fyrrverandi stjórin í Faroe Seafood tók fiskivinnuprógv í Aalborg í Danmark í 1993, og undirvísti fyrstu 
tíðina eftir hetta á Eysturoyar Studentaskúla og HF skeiði. 
Innan fiskivinnuna hevur Meinhard Jacobsen hópin av royndum. Hann hevur millum annað arbeitt í 
Danmark, í Noregi og í Føroyum, og seinastu árini eisini í Póllandi. 
Leiðin gekk fyrst til Danmarkar og Faroe Seafood í Hirtshals, har hann var eina tíð. Har arbeiddi hann 
mest við rækjum í laka og skering av ymiskum fiskasløgum, serliga svartkalva. Síðani gekk leiðin heim 
til Føroya aftur, at arbeiða á tí tá nýstovnaða Føroya Fiskavirking. 
- Tað vóru ógvusligar broytingartíðir um hetta mundið, men uppgávan var sera spennandi, greiðir 
Meinhard frá. 
Eftir eina tíð í Føroyum fekk Meinhard boðið at koma til Aalesund í Noregi at arbeiða, og hann tók av. 
Men tá tilboð kom úr Føroyum, eftir trý ár í Noregi, at koma heim at stýra Føroya Fiskavirking, kundi 
tað ikki passa honum nógv betur, og leiðin gekk síðani heim aftur á klettarnar. 
Uppgávan var ógjørlig, ávaraðu fleiri hann um, tí at fyritøkan hevði fingið so nógvan mótburð, síðan 
tað var stovnað. 
- Mær dámar væl avbjóðingar, og eg helt at uppgávan var spennandi. Eg havi ongantíð iðrað meg um 
hetta, hóast ágangurin stundum var øðiligur, sigur Meinhard Jacobsen. 
Føroya Fiskasøla og Føroya Fiskavirking blivu løgd saman í eitt felag. Seinni varð felagið einskilt, har 
leiðandi starvsfólk settu fitt av peningi í fyritøkuna. 
- Vit vóru fyrstir og fremstir á nógvum økjum. Til dømis vóru vit fyrst at fiska makrel við partrolarum. 
Tó vísti tað seg, at tað ikki bar til at sleppa undan negativu umrøðuni og almennna mótganginum, ið 
felagið hevði havt síðan stovnan. 
Heldur ikki eftir at felagið varð einskilt, og privatur peningur hevði tikið yvir. Tvørturímóti gjørdist 
ágangurin størri frá øllum síðum, sigur Meinhard Jacobsen. 
Meinhard gloymir ongantíð, hvussu hart teir høvdu tað, áðrenn felagið at enda fór á húsagang. 



- Beint eftir, at vit høvdu keypt skip, fór fiskiskapurin at minka nógv, hóast gróðurin var góður í 
sjónum. Tað hevði verið samanhangur millum gróður í sjónum og fiskiskap, og vit trúðu Havstovuni, 
tá tey søgdu, at so var. 
Men eftir at vit keyptu skipini, vísti hesin samanhangur ikki at vera støðugur. Síðani fór oljuprísurin 
upp í loft, og tá tað leikaði harðast á, fór okkara høvuðsfíggjarstovnur av knóranum. Seinni fór so 
eisini hin stóri fíggjarstovnurin sama veg. Vit mistu kredittirnar, og tá bar ikki til meira, sigur 
fyrrverandi stjórin á Føroya Fiskavirking. 
Meinhard  Jacobsen sigur seg vera harman um, og minnist at tað kendist undarligt, at ávís tingfólk 
ynsktu at teir sum privatir íleggjarar skuldu missa sínar pengar. Meinhard var stjóri á Føroya 
Fiskavirking til 03. desember í 2010. 
23. september í 2011 fekk hann tó nýtt starv. Hessaferð sum leiðari á einum fiskavirki í Koszalin í 
Póllandi. Fyritøkan hevur umleið 800 starvsfólk, og póllendingar hava tikið sera væl móti fyritøkuni. 
- Tað var nógv longri millum vitjanirnar heima at byrja við, men nú eri eg burtur í umleið 20 dagar í 
senn, sigur Meinhard Jacobsen, sum trívist avbera væl í Póllandi. 
Les longri grein í blaðnum Vinnulívið, sum er til keyps í sølubúðum kring landið frá mánadegnum av. 
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Zlatan bjargaði United sigurin 
29.09.2016 - 22:10 
Í kvøld bleiv annað umfar av bólkaspælinum í Europa League spælt. Á heimavølli skuldi Manchester 
United royna at reisa seg eftir óvæntaða tapið móti Feyenoord í fyrsta umfari, og mótstøðuliðið úr 
Ukraine átti at verið til at tosa við.  
 
Tað skuldi tó vísa seg at gerast eitt sindur truplari enn væntað. United vann gamaní, men munurin var 
minimalur, bert eitt mál. Og tað skoraði Zlatan Ibrahimovic. Einsamallið var, sum maðurin segði, nóg 
mikið. Aðrastaðni tapti Inter enn einaferð, og Southampton fekk javnleik heim við sær úr Ísrael. 
Bólkur A: 
Fenerbahçe vs Feyenoord 1-0 
Man Utd vs Zorya Luhansk 1-0 
Bólkur B: 
FC Astana vs BSC Young Boys 0-0 
Olympiakos vs Apoel Nicosia 0-1 
Bólkur C: 
FK Qabala vs 1. FSV Mainz 05 2-3 
Saint-Étienne vs Anderlecht 1-1 
Bólkur D: 
Dundalk vs Macabi Tel Aviv 1-0 
Zenit vs AZ Alkmaar 5-0 
Bólkur E: 
FK Austria Vienna vs Viktoria Plzen 0-0 
Roma vs Astra Giurgiu 4-0 
Bólkur F 
Ath Bilbao vs Rapid Vienna 1-0 
KRC Genk vs Sassuolo 3-1 
Bólkur G 
Ajax vs Standard Liege 2-0 
Celta Vigo vs Panathinaikos 2-0 
Bólkur H 
KAA Gent vs Konyaspor 2-0 
Shakhtar Donetsk vs Sporting Braga 2-0 
Bólkur I 
Schalke vs FC RB Salzburg 3-1 
FK Krasnodar vs Nice 5-2 
Bólkur J 
Fiorentina vs FK Qarabag 5-1 
Slovan Liberec vs PAOK Salonika 1-2 
Bólkur K 
Hapoel Be'er Sheva vs Southampton 0-0 
Sparta Prague vs Inter Milan 3-1  



Bólkur L 
FC Zürich vs Osmanlispor 2-1 
Steaua vs Villarreal 1-1  
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Andakt 
 

Friður í stríði 
„Heimurin er tínum smáu villandi og friðleysur,” stendur í einum sálmi.  
Kríggj og ófriður og kollveltingar eyðkenna heimin. Og stúran fyri  
degnum, hugsan og spenningur fylla sinnið við órógv. 
Í sovorðnum tíðum leingist menniskjanum eftir einum friðhalgaðum  
bletti – einum staði, har tað kann krógva seg fyri heimsins órógvi og  
gangi. 
Men tað er ikki lætt at sleppa frá órógvi og gangi. Tað er ikki lætt  
at finna ein friðstað. Um vit gera húsaveggir okkara tjúkkar, sleppa vit  
kortini ikki undan órógvi og gangi. Og hevði tað eydnast okkum at  
sloppið inn um tjúkkastu kleysturmúrar, so høvdu vit ikki sloppið undan  
órógvi í sinninum. 
Tveir málarar vórðu einaferð bidnir at mála friðin. Annar málaði eitt  
stilt vatn inni í eini skóg, har alt uttanum speglaðist í vatninum. Hin  
málaði havið uppøst. Úti í havinum stóð ein ovurstórur klettur. Á honum  
vaks eitt bjarkartræ, og uppi í trænum í einum reiðri sat ein smáfuglur og  
læt. Hesin málningurin fekk virðislønina. 
Tí tað er tann friðin, ið heldur í stríðnum, sum okkum menniskjum  
tørvar. 
Okkum leingist eftir friði – friði í stríðnum. Men hvar finna vit henda  
friðin? Finna vit hann í listini, sum mong siga? Finna vit hann, tá ið vit  
lesa gomul vísmannaskrift?  
Nei, als ikki. Hesin friðurin í sinninum er stokkutur og ikki varandi.  
Hann ber ikki í øllum lívsins førum. Frið, sum varðveitir hjarta okkara,  
og sum gevur okkum sanna trygd, kann bara Gud geva okkum.  
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 Australske dollar     509,08  

 Bulgarske leva     380,99  

 Brasilianske real     205,78  

 Canadiske dollar     507,75  

 Schweizerfranc     685,04  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,56  

 Tjekkiske koruna     27,570  

 Euro     745,23  

 Britiske pund     864,58  
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 Hong Kong dollar     85,62  

 Kuna     99,15  

 Ungarske forint     2,4150  

 Israelske new shekel     176,92  

 Indiske rupees     9,9270  

 Japanske yen     6,5420  

 Mexicanske peso     34,240  

 Norske kroner     82,45  

 Newzealandske dollar     482,42  

 Polske zloty     173,13  

 Russiske rubel     10,500  

 Svenske kroner     77,57  

 Singapore dollar     487,38  

 Thailandske baht     19,160  

 Tyrkiske lira     221,49  

 US dollar     664,04  

 Sydafrikanske rand     48,230  
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