
 
Tíðindi úr Føroyum tann 13. okt. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Eysturætt í vikuskiftinum  
Skrivað hevur Hanus Kjølbro 13.10.2016 - 12:37 
Hátrýstið yvir Norra, sum hevur hildið lágtrýstini burtur frá okkara leiðum, fer at vera í mestsum sama 
stað næstu dagarnar. Tey verða gjørd enn á sama hátt – lágtrýstini – og leiðin, tey halda tvørtur um 
Atlantshav til okkara leiðir, er ikki óvanlig. Men tey verða steðgað vestan fyri Føroyar, og sleppa tí ikki 
ordiliga framat við sínum vindi og regni.  
Luftin, sum rekur til okkara, kemur av leiðunum í Norðursvøríki og Norðurfinnlandi og eisini úr 
Eysturevropa. Enn er veturin ikki komin, og tað sæst eisini á eyðkenninum í luftini. Um há- og lágtrýst 
høvdu býtt seg á sama hátt á hávetri, hevði tað verið kalt í Føroyum. Júst sum ein stórur partur av 
vetrinum og várinum í 2012/13.  
Men aftur til veðrið í Føroyum næstu dagarnar.  
Ímeðan lágtrýstini royna at flyta seg eystureftir og at trýsta hátrýstið burtur, kann vindurin veksa eitt 
sindur í løtum, tá ið miðjan í lágtrýstinum er nær við miðjuna í hátrýstinum. Luftin rekur inn ímillum 
mideplarnar í hátrýstinum og lágtrýstinum, og vil rætta seg eftir, hvussu hesi flyta seg. Ættin hjá 
okkum fer at flyta seg úr suðuri í dag (hósdag) og upp ímóti eystri í morgin og leygardagin. 
Sunnudagin lækkar ættin niður ímóti landsynningi. Vindferðin fer at liggja um 5 til 10 m/s í morgin og 
ovurmorgin. Leygarkvøldið veksur vindurin upp í 10 til 15 m/s, og tað verður vindferðin sunnudagin 
eisini.  
Vit hava havt vitjan av leivdum av tropiskum ódnum í heyst. Onkur teirra hevði onkran sjáldsaman 
fugl við sær úr Kanada til Føroyar. Talan bleiv ikki um ordiligt illveður, tá ið restirnar av Ian og Gaston 
vóru her. Nú er aftur ein tropisk ódn ávegis. Nicole. Men hon er enn langt burtur, og megin fer úr 
henni. Hon fer neyvan at merkjast serliga nógv her hjá okkum. Kanska eitt sindur um eina lítla viku.  
Nordlysid.fo 
 

 
Eimskip fer nú eisini at sigla upp á Bremerhaven 
Eimskip, ið røkir góðsflutning í Norðuratlantshavi til og úr Íslandi umvegis Føroyar víðkar í desember 
rutunet sítt til eisini at fevna um Bremerhaven (Eurogate Container Terminal).  
Ætlanin er at sigla upp á týsku havnina við skipunum MV Dettifoss og MV Godafoss, ið hvørt hevur 
ein kapasitet upp á 1.474 TEU.  
Siglt verður eina ferð um vikuna. 
Siglt verður úr Reykjavík og síðani til Tórshavn, Rotterdam, Bremerhaven og Aarhus.  
 
Eimskip siglir burturav við kølivørum, og fyrimunurin við at taka Bremerhaven við í rutunetið er, at 
BLG Coldstore liggur beint við bingjuhavnina.  
Kelda: portnews.ru  
Antares.fo 
 

 
Heimsins størsta skipasmiðja í Saudiarabia 
Í Saudiarabia eru teir farnir undir at byggja heimsins størstu skipasmiðja við eini viftu av tænastum, 
herundir bygging og umvæling av stórum skipum, boripallum og veitingarskipum í frálandsvinnuni. 
”Henda verkætlanin samskipar virksemið hjá fýra ymiskum skipasmiðjum. Hetta skapar stórar 
møguleikar fyri stórrakstrarfyrimunum og styrkir landsins búskaparmenning”, sigur Adrian Arnold, 
Project Director hjá Royal HaskoningDHV. 
 
Nýggja skipasmiðjan, ið er eitt joint venture millum almenna oljurisan Saudi Aramco, National 
Shipping Company Saudi Arabien, Lamprell (LAM.L) og Hyundai Heavy Industries, verður bygd 
nærindis havnini Ras Al-Khair, norðan fyri Jubail í persiska Flógvanum og skal takast í nýtslu í 2021. 
 
Skipasmiðjan skal hava sjey turrdokkir, tveir hylar til skip, fimm molar, eina shiplift-skipan, verkstaðir, 
goymslur, veitingarøki og skrivstovubygningar umframt íbúðarøki og frítíðarhentleikar til meira enn 
10.000 starvsfólk. 
 
Saudiarabia roknar við, at skipasmiðjan fer at skerja innflutningin hjá Saudiarabia við 12 mia. kr. og 



samstundis økja bruttotjóðarúrtøkuna við 17 mia. kr. 
 
Kelda: MarineLink 
Antares.fo 
 

 
Stórur marknaður fyri niðurtøku av oljuboripallum 
Marknaðurin fyri niðurtøku og burturbeining av oljuboripallum veksur støðugt, og næstu 30 árini 
skulu bara í Norðsjónum brúkast 87 mia. dollarar til hetta endamál, metir The Decommisisoning 
Company, skrivar Rigzone og leggur aftrat, at hetta longu hevur elvt til sera stóran áhuga í vinnuni. 
"Seinastu seks mánaðirnar er eftirspurningurin eftir upplýsingum ella tilboðum vaksin umleið 50 
prosent", sigur Jonathan McGregor, ið er head of engineering í olju- og gassdeildini hjá 
ráðgevingarhúsinum Jee Ltd. 
Útreiðslurnar hjá oljufeløgunum til at taka oljuboripallar niður vaksa skjótt. 
"Vit vænta, at útreiðslurnar til hetta endamál fara uppum útreiðslurnar til menning í 2022," sigur 
Fiona Legate, ið er oljugreinari hjá Wood Mackenzie við Rigzone. 
Fyrr í ár metti greiningarhúsið Douglas-Westwodd, at tilsamans 150 boripallar skulu takast niður í 
Norðsjónum næstu tíggju árini. 
Samstundis kom ein meting um, at meira enn helmingurin av frálandspallunum, ið skulu takast niður 
næstu 25 árini, skal burturbeinast í tíðarskeiðnum 2019 til 2026.  
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
RAL undir Bahamas-flagg 
Tað verður helst hvørki við danskari manning ella undir Dannebrog, at Royal Arctic Line í 2019 fer 
undir samstarv sítt við íslendska Eimskip. Eitt dótturfelag hjá teimum báðum feløgunum fer at reka 
trý skip, ið skulu sigla við góðsi millum Danmark, Føroyar, Ísland og Grønland eina ferð um vikuna. 
Stjórin í Royal Arctic Line, Verner Hammeken, sigur við ShippingWatch, at meginparturin av 
manningunum verða útlendingar, og at skipini neyvan fara at sigla undir donskum flaggi í Donsku 
Altjóða Skipaskrásetingini (DIS). 
Skipini hjá RAL hava annars higartil havt danskar manningar og siglt undir donskum flaggi. 
”Hóast vit harmast um hesi tíðindi, er tað gott, at Royal Arctic endiliga hevur kunngjørt ætlanir sínar 
við samstarvinum við Eimskip og framtíðina hjá reiðarínum”, sigur Fritz Ganzhorn, stjóri í danska 
yvirmannafelagnum Søfartens Ledere. 
 
”Vit hava altíð uppfatað skipaferðsluna millum Danmark og Grønland sum eitt innlendis mál, har 
millum annað dentur hevur verið lagdur á danska/grønlendska arbeiðsmegi. Nú skal henda siglingin 
røkjast av skipum, ið verða skrásett í Bahamas og við altjóða manningum, ið arbeiða undir munandi 
verri umstøðum, enn vit høvdu góðtikið í Danmark. Hetta halda vit vera eina sera óhepna gongd”, 
sigur Fritz Ganzhorn. 
Kelda: Søfartens Ledere/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Enn fleiri umstrídd sjónbond við Donald Trump 
Skrivað hevur Helgi Abrahamsen 13.10.2016 - 08:50 
Republikanska forsetavalevnið, Donald Trump er komin í ódnarveður síðani ein gomul upptøka fyri 
nøkrum døgum síðani varð avdúkað, har hann úttalaði seg á ein óhóskandi hátt um kvinnur. - Men 
har ein skriða er lopin, er onnur væntandi. 
Í eini aðrari gamlari upptøku, sum júst er almannakunngjørd, sigur Donald Trump um eina blaðunga 
gentu: ”Hasari fari eg eftir um 10 ár.” Donald Trump var sjálvur 46 ár, tá upptøkan varð gjørd.  
Tað er sjónvarpsstøðin CBS News, sum hevur almannakunngjørt upptøkuna, ið kann geva 
atfinnarunum hjá Trump enn meira bensin á bálið.  
Á upptøkuni, sum er frá 1992, sæst Trump ikki, men hann hoyrist tosa við genturnar, sum standa við 
eina rullitrappu í hansara egna háhúsi, Trump Tower, í New York. Trump spyr eina av gentunum, um 
hon skal við upp gjøgnum rullitrappuna. Hon svarar ”ja” og so er tað at Trump eftir øllum at døma 
sigur við onkran annan, at hann ætlar sær eftir henni um 10 ár.  
Og fleiri aðrar søgur av sama slag koma í ljósmála, nú valdagurin nærkast.  

http://antares.fo/ral+undir+bahamasflagg.html
http://www.cbsnews.com/news/more-unearthed-footage-trump-says-of-10-year-old-i-am-going-to-be-dating-her-in-10-years/


Tað er ikki bara fyri Trump sjálvan, at gomlu upptøkurnar gera skaða. Allur Republikanski flokkurin er 
hóttur av hesum, og limirnir í flokkinum eru farnir at óttast fyri, at teir fara at missa meirilutan í bæði 
Senatinum og Umboðsmannatinginum. Tað skriva fleiri amerikanskir miðlar.  
Umframt at velja forseta, skulu amerikansku veljararnir eisini velja allar limirnar í 
Umboðsmannatinginum og ein triðing av Senatinum tann 8. november. 
Nordlysid.fo 
 

 
Størsti fólkavøkstur í nógv ár 
Skrivað hevur Helgi Abrahamsen 13.10.2016 - 11:14 
Fólkatalið í Føroyum var 49.615 tann 1. september í ár og er vaksið við 702 fólkum síðani 1. 
september í fjør. Tað skrivar Hagstovan í dag. 
So stórur fólkavøkstur hevur ikki verið í einum ársskeiði síðani 2001, tá nógvir føroyingar fluttu 
heimaftur eftir stóru fráflytingina í kreppuárunum í fyrru helvt av 90-árunum.  
Árini 1996 til 2003 var ein árlig nettofráflyting úr Føroyum á 1.075 fólk. Frá 1996 til 2003 flutti nakað 
av fólki heimaftur, meðan árini 2004 til 2013 vóru skiftandi hvat til- og fráflyting viðvíkur.  
Men so kom vend í. Í 2014 fluttu 240 fólk fleiri til Føroya, enn tað fluttu av landinum, og í 2015 kom 
hetta talið uppá 319 fólk. Nú er hetta talið komið heilt uppá 438 (mált frá september 2015 til august 
2016). Harumframt eru 264 fleiri fødd enn tað eru deyð í hesum tíðarskeiðinum, so fólkatalið er 
vaksið við 702 fólkum eftir einum ári.  
Hvat kynsbýtinum viðvíkur, so fluttu 32 fleir kvinnur enn menn til landið hetta farna árið, og av 
teimum sum doyðu vóru 36 fleiri menn. Hinvegin so vóru 22 fleiri dreingir enn gentur føddir. Hetta 
merkir at í økta fólkatalinum á 702 eru 374 konufólk og 328 mannfólk. 
Nordlysid.fo 
 

 
Fyritøkur skulu tvingast til at taka lærlingar 
Í løtuni eru 723 ungir føroyingar í hondverkaralæru kring landið.  
Tað staðfestir Rigmor Dam, landsstýriskvinna í skúlamálum.  
Bill Justinussen, tingmaður, hevur fregnast hjá henni eftir, hvussu stórt talið á lærlingur er í Føroyum í 
løtuni. Hann hevur varhugan av, at talið er ikki hækkað, og hann vísir á, at undanfarna samgonga 
arbeiddi við eini ætlan um at krevja, at fyritøkur, sum fingu størri, almenn arbeiði, skuldu taka 
lærlingar.  
Rigmor Dam tilsamans eru tað 723 lærlingar í Føroyum   
Higartil í ár eru 53 umsóknir um lærupláss, í viðgerð. Nakrar fáar av umsóknunum eru um at 
endurnýggja lærupláss, men tær flestu umsóknirnar, ella 48 í tali, eru nýggj lærupláss  
  
Hinvegin staðfestir hon eisini, at heili 15 prosent av teimum, sum fara í læru, fella frá.   
  
- Tað eru fleiri orsøkir til, at lærlingar gevast við læruni, eitt nú at teir trívist ikki, ella at teir fara undir 
aðra útbúgving.  
  
Rigmor Dam sigur, at kannað verður nú eftir um tað ber til at gera tilgongdin av lærlingum minni 
treytað av sveiggjunum í búskapinum.  
  
- Samstundis heldur vinnan sjálv, at tað hevði verið eitt hugskot at kravt av fyritøkum, ið bjóða uppá 
alment byggivirksemi, at tær í fyrsta lagi hava lærlingar, og í øðrum lagi skuldi tað verið álagt teimum 
at havt eitt ávíst tal av lærlingum í læru, meðan almenna byggingin fór fram, sigur landsstýriskvinnan 
í skúlamálum.  
In.fo 
 

 
Uppboðssølan fyri tingið týsdagin 
Týsdagin verður uppskot til løgtinglóg nr. 21 um uppboðssølu løgd fram.  
  
Uppskotið er óbroytt í mun til uppskotið, ið bleiv samtykt fyri 2016.  
  
Tí biður landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Høgni Hoydal, um heimild at selja á uppboðssølu:  
9000 tons av makreli 
4000 tons av norðhavssild 



20000 tons av svartkjafti 
3000 tons av botnfiski  
  
Metingin sigur, at inntøkur landsskassans av uppboðssølu og gjøldum í 2017 verður at liggja millum 
170-180 mió. Tað talið er m.a. mett útfrá royndunum, ið samgongan gjørdi sær av uppboðssøluni í 
2016.  
In.fo 
 

 
Teim ungu dámar best maskinur og elektrisitet 
Tað er rættiliga ymiskt, hvat slag av handverki dregur ungar føroyingar til sín.  
  
Tað verður staðfest í einum yvirliti, Rigmor Dam, landsstýriskvinna í skúlamálum.  
  
Bill Justinussen, tingmaður fyri Miðflokkin, hevur spurt hana um lærlingaviðurskiftini í Føroyum, og 
Rigmor Dam vísir á, at tilsamans eru tað nú 723 lærlingar í Føroyum.   
  
Og tað er ikki at taka seg aftur í, at tað eru maskinfakið og elektrisitetið, sum draga flest ung til sín.  
  
Tað eru nevniliga 140 ung, sum læra til maskinsmið, men so eru tað eisini 117, sum læra til 
elektrikara. Beint í hølunum á tí eru tað tey, sum læra til timburmann, tey eru 106 í tali. Annars eru 
tað 74, sum eru í handilslæru, 40 læra seg fyrisiting, 28 læra bilasmíð og 23 læra til kokk.  
  
Fara vit í hin endan, er tað bara ein føroyingur, ið lærir til maiarist, plastsmíð og træskipasmíð 
In.fo 
 

 
Sær svart út hjá Trump  
Tað skal nærum eitt undur til, um Donald Trump skal megna at gerast næsti forseti í USA. Tað tykist 
at gerast alsamt klárari eftir at fleiri og fleiri kvinnur eru farnar at deila søgur um hvussu Donald 
Trump skal hava verið ónærisligur ella gjørt seg kynsliga inn á tær. 
 
 
Seinast í røðini eru fýra kvinnur, sum í amerikanskum miðlum hava greitt frá, hvussu forsetavalevnið 
hevur verið í so nærgangandi mótvegis teimum.  
 
 
Nýggju ákærurnar koma í kjalarvørrinum av eini torføra viku hjá Donald Trump, har Hillary Clinton 
hevur økt munandi um leiðsluna.  
 
 
Umframt at Hillary Clinton hevur klárað seg munandi betri enn Donald Trump til bæði kjakini, so er 
eingin ivi um, at ein av orsøkunum nýggju leiðsluna hjá at Hillary Clintonm er at størsta evnið seinastu 
dagarnar hevur verið sambandið hjá Donald Trump við hinum kyninum.  
 
 
Fleiri óhepnar søgur, ljóðbrot og sjónbandabrot eru komin undan kavi seinastu dagarnar, ið hava elvt 
til at fleiri kendir stuðlar hjá Donald Trump, umframt leiðandi republikanarar, hava tikið almenna 
frástøðu frá forsetavalevninum.  
 
 
Tað sæst eisini aftur í tølunum. Sambært yvirlitinum hjá Real Clear Politics er nú 5,5 prosent á muni 
millum forsetavalevnini, umframt at mett verður at demokratiska valevnið í løtuni hevur 95 fleiri 
valumboð enn Donald Trump.   
In.fo 
 

 
Verða fleiri enn 50.000 næsta ár 
Fólkatalið í Føroyum veksur skjótt fyri tíðina. Sambært Hagstovuni hevur seinasta árið havt størstu 
fólkaøkingina við sær síðan stóru fráflytingina frá 1989-95.  
  



Millum 01. september í fjør og 01. september í ár, er fólkatalið vaksið við 702 fólkum. Fólkatalið 01. 
september var 49.615 og við verandi gongd fer fólkatalið væntandi uppum 50.000 í næsta ár.  
  
Í kreppuárunum, tá ringast stóð til, var ein miðal nettofráflyting á meir enn 1000 fólk um árið. 
Fráflytingin minkaði miðskeiðis í 90unum og byrjaði at venda tíðliga í 00unum. Rættulig vend kom í 
fyri eini trimum síðani. Bæði økt tilflyting og burðaravlop eru orsøkir til stóra fólkavøksturin.  
  
Tað er størri øking í konufólkum enn mannfólkum. Tað eru fleiri dreingir føddir, men fleiri konufólk 
flutt heimaftur og færri kvinnur deyðar. Tilsamans eru tað 46 fleiri kvinnur enn menn í 
fólkavøkstrinum.  
  
Stóra fráflytingin í august er eisini minkandi. Vanliga er ein stór fráflyting í august, tá ung fólk fara av 
landinum at lesa. Talið í ár var ein fráflyting á 166, í mun til eitt vanligt miðal á 250-300 fólk.  
  
Í fólktalið er tað Tórshavnar kommuna, ið veksur nógv skjótast. Har hevur økingin seinasta árið verið 
440 fólk, ið er ein øking á 2.2%.  
Størsta økingin í prosentum er hend í Kunoyar kommunu við 10.1%, ið er 13 fólk fleiri enn seinasta ár.  
  
Av teimum stóru økjunum, er tað bert í Sandoy, at fólkatalið minkar. Í allari oynni minkaði fólkatalið 
við 13 fólkum, har størsta minkingin hevur verið heima á Sandi, har fólkatalið er minkað við 15 
fólkum síðan 01. september í fjør.  
In.fo 
 

 
Vilja ikki avtaka marknaðareftirlit aftur 
Týskland, Norra, Svøríki, Danmark og Eysturríki settu gomlu mørkini í gildið aftur, tá 
flóttafólkakreppan í Evropa tók dik á seg síðsta ár og eftirlitið við mørkini bleiv hert. Tað skrivar 
Reuters tíðindastovan.  
  
Tað er annars brot á Schengen avtaluni hjá ES, ið avtók eftirlitið og flyting millum lond, men átakið 
var framt sum ein neyðloysn.  
  
Eftir avtaluni skuldu londini avtaka eftirlitið í november í ár, men nú siga myndugleikar í Eysturríki, at 
loyvið skal leingjast. Orsøkin til tess er, at støðan við flóttafólkum enn ikki er komin í rættlag.  
  
Wolfgang Sobotka, innanríkismálaráðharri í Eysturríki, sigur, at bara í Grikkalandi eru enn 50.000 
flóttafólk og enn fleiri í balkan londunum, so tað er einki, sum bendir á, at støðan er stabil. Eingin 
hevur enn funnið eina haldbara loysn og tí skulu mørkini ikki takast niður enn.  
  
Umboð fyri ES kommissiónina hava sagt, at hóast stóra flytingin av flóttafólki er minkað, so verður 
tað allarhelst neyðugt at hava eftirlitið standandi í eina tíð afturat.  
In.fo 
 

 
Fólk á útoyggj komin í eina ringa støðu 
Tey, sum búgva á útoyggj, eru komin í eina ringa støðu.  
  
Løgtingið hevur á hvørjum ári játta útoyggjunum eina ávísa upphædd í flutningsstuðuli. Eitt endamál 
við stuðlinum er at gera tað bíligari hjá teimum at fáa vørur út í oyggjarnar.  
  
Kortini er byggitilfar, og annað, undantikið, men tað, stuðulin mest hevur verið brúktur til, er at flyta 
landbúnaðarvørur, olju, smápakkar, og annað.  
  
Men ikki minist er stuðulin ætlaðu til at gera tað bíligari hjá teimum á útoyggj at fáa slakt, og aðra 
framleiðslu, sum tey fáa selt, av oynni.  
  
Í roynd og veru hevur úrslitið av stuðlinum verið, at tað hevur borið til at flyta slakt, og aðra 
framleiðslu, ókeypis av útoyggj.  
  
Stuðulin er ein millión um árið, men Olga Biskopstø, sum samskipar arbeiðið í Útoyggjafelagnum, 
staðfestir, at stuðulin var uppi longu í summar.  



  
- Tað hevur verið ein dyggur, fíggjarligur, smeitur hjá útoyggjafólki, sigur hon.  
  
Síðani hava tey, sum búgva á útoyggj verið noydd til at rinda fullan prís fyri allan flutning í og úr 
útoyggjunum.  
  
Í Skúvoy sigur Harry Jensen, at hann metir, at hetta fer at merkja eina meirútreiðslu upp á einar 35 
krónur fyri hvørt krov. Men tey fáa bara stuðul at flyta vørur inn á Sand, og so mugu tey rinda fyri 
restina av flutninginum sjálvi.  
  
Eva úr Dímun á Dímunargarðinum sigur, at enn hava tey ikki havt tørv á flutningi, síðani stuðulin var 
uppi, tí tey flyta tað mesta í stórum.  
  
Men hon heldur, at tað er óhugsandi, at hesin trupulleikin ikki verður loystur, tí annars mugu tey 
avtala leiguferðir við tyrluni hjá Atlantsflog hvørja ferð, tey skulu hava framleiðslu av oynni og tað 
verður ein sera stórur smeitur.  
  
Hendrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum, er greiður yvir trupulleikan og hann hevur sostatt 
biðið Løgtingið um at játta 250.000 krónur afturat í flutningsstuðuli til útoyggjarnar.  
Men enn er óvist, nær Løgtingið fer at viðgera málið og sostatt er eisini ógreitt, hvussu verður við 
játtanini.  
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Bob Dylan fær Nobel virðisløn 
Tað varð ongin annar enn Bob Dylan, sum fær bókmentavirðislønina hjá Nobel í ár.  
  
Tað hevur Nobel-nevndin akkurát nú almannakunngjørt.  
  
Bob Dylan fær virðislønina fyri at hava skapt nakað nýggja poesi innan amerikonsku 
sangmentananina, sum nobelvirðislønarnevndin sigur.  
  
Leif Ekle, sum fæst við bókmentir hjá NRK, ivast ikki í, at tað fer nógv kjak at standast av hesi 
avgerðini um at geva Bob Dylan virðislønina.  
  
Gabriel Moro, sum er ummælari, sigur, at nú má onkur klípa hann í armin. Bob Dylan hevur verið 
nevndur fleiri ferðir sum ein, ið átti at fáa virðislønina, men nógv hava tikið tað sum skemt, sigur 
hann.  
  
Men hann er annars samdur í, at Bob Dylan hevur skapt nakað heilt nýtt. 
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Tey ungu velja nú Føroyar  
Tá Hagstova Føroya í dag kunngjørdi nýggjastu hagtølini yvir broytingar í fólkatalinum farna árið, var 
tað serliga eitt brot, ið var sermerkt.  
 
 
Tølini vístu nevniliga, at tann vanliga stóra fráflytingin í august, tá ung fólk fara av landinum í 
lestrarørindum, er munandi minkað. 
 
 
- So í staðin fyri eitt afturstig í august sum í miðal síðstu 13 árini á 250-300 fólk, so var talið bara 166 í 
august í ár: t.v.s. nógv færri av teim ungu fóru av landinum í august í ár enn vanligt, og fleiri fluttu 
higar enn vanligt, skrivar Hagstovan í tíðindastubbanum um fólkatalið.  
 
 
Hans Pauli Strøm er sosiologur í Hagstovu Føroya, og hevur arbeitt við fólkahagtølunum. Hann 
upplýsir, at tað er trupult at siga hvat orsøkin er til broytingina, tí man veit ikki hvørji tey eru, ið velja 
at verða verðandi. 
Hann metir tó, at fleiri útbúgvingarmøguleikar kann vera ein av orsøkunum til broyttu gongdina.  



 
 
- Tað eru munandi færri ung, ið flyta av landinum, og er tað eitt rák, ið byrjaði í 2014. Men munurin í 
ár er eyðsýndur frá undanfarnu árum, og enntá frá í fjør. Talan er um eina stóra minking, sigur Hans 
Pauli Strøm og heldur fram.  
 
 
- Vanliga er tað serliga ung fyrst í tjúgunum, ið fara av landinum í lestrarørindum, so tað er sannlíkt, 
at fleiri verða verandi, tí fleiri útbúgvingartilboð eru nú í Føroyum. 
 
 
Tá fleiri ung so velja at vera verandi, so hevur tað eisini ávirkan á onnur ung.  
 
 
- Tá tey ungu, ið vanliga fara avstað í lestur, verða verandi, so er tað meira attraktivt hjá teirra 
javnaldrum eisini at vera verandi, tí tað eru fleiri ung í landinum. Samstundis er hákonjunkturur í 
Føroyum í løtuni, so her er nokk av arbeiði. So eisini fyri tey ungu, ið ikki fara til víðari lestur, er 
Føroyar vorðnar meira áhugaverdar. Um fleiri ung velja at vera verðandi, so fáa fleiri onnur ung hug 
at vera verðandi, greiðir Hans Pauli Strøm frá.  
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Føroyingar skulu fiska minni í bretskum øki 
Fiskivinnan í Skotlandi og Hetlandi gleðist um úrslitið á fólkaatkvøðuni, ið hevði við sær, at Bretland 
fór úr ES.  
  
Tað hevur við sær, at tey nú síggja møguleikar í at hava ræðisrætt á egnum sjóøki. Millum annað 
hevur verið ført fram, og kanningar hava eisini víst tað sama, at útlendsk fiskifør (føroyingar 
íroknaðir) fiska nógvan fisk í bretskum øki. Hetta vilja skotar og hetlendingar nú steðga. 
Tað skrivar Shetland News.  
  
NAFC Marine Centre í University of the Highlands and the Islands, hevur fyri stuttum gjørt eina 
kanning, ið vísir hagtøl hesum viðvíkjandi.  
  
Skotska Fiskimannafelagið og lokalir politikkarar vísa á, at úrslitið av kanningini eigur at brúkast í 
samráðingunum tá Bretland fer úr ES. Nú fær Bretland ræðisrætt á egnum øki og kann avmarka 
hvussu nógv útlendsk fiskifør koma í bretskt sjóøki.  
  
Føroyar eru nevndar í kanningini. Serliga er tað makrel og svartkjaft, ið vit fiska í bretskum øki og tað 
vilja skotar og hetlendingar avmarka. Alistair Carmichael, tinglimur fyri Liberalu Demokratarnar, sigur 
at vit avtaluni um at fara úr ES, eigur bretska stjórnin at hugsa um lokalu økini, ið liva av fiskivinnuni. 
Økti ræðisrætturin yvir egnum øki eigur fyri og fremst at koma teimum til góðar, sigur Alistair 
Carmichael.  
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Jóhan á Plógv skal spæla ímóti Føroyum 
Nýstovnaða føroyska A-landsliðið í hondbólti er bjóðað til Póllands, har kapping er á skránni fyrst í 
november. Mótstøðuliðini verða B-landsliðini hjá Danmark og Póllandi og síðani A-landsliðið hjá 
Estlandi.  
  
Hópurin til B-landsliðið hjá Danmark til hesa kapping er longu úttikin. Har er serliga vert at leggja til 
merkis, at í danska hópinum er ein føroyingur, sum skal spæla ímóti Føroyum. Talan er um Jóhan á 
Plógv Hansen, ið fyri stóran part er uppvaksin í Føroyum, men fyri nøkrum árum síðani fór til 
Danmarkar at royna seg á hægri støði í hondbólti.  
  
Jóhan á Plógv valdi eisini at gagnnýta møguleikan at spæla við danska landsliðnum, tá ið lítið og onki 
bleiv gjørt burturúr føroyskum landsliðshondbólti. Nú verður tó meira gjørt við hondbóltslandsliðini, 
og tað merkir, at upprunaliga føroyski Jóhan á Plógv Hansen er komin í ta løgnu støðu, at hann skal 
spæla landsdyst ímóti sínum landsmonnum.  
  



Kappingin í Póllandi verður spæld í døgunum 4.-6. november. Føroyski hópurin er ikki úttikin enn. 
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Hendrik Old vil hava færri útoyggjar 
Hendrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum vil skerja talið á útoyggjum í Føroyum.  
  
Fyrr í dag skrivaðu vit her á www.in.fo. at útoyggjafólk eru komin í eina ringa støðu, tí 
flutningsstuðulin, tey fáa frá landinum, er uppi. Sostatt fáa tey ongar vørur til oynna, og ongar vørur 
av oynni, uttan at rinda fullan prís, og tað er ein stórur smeitur, serliga nú slaktið skal avreiðast.   
  
Men Hendrik Old heldur, at ein máti at fáa flutningsstuðulin til útoyggjarnar at strekkja til, er at 
tryggja, at hann av álvara kemur teimum til góðar, hann er ætlaður til.  
  
Í hesum sambandi heldur hann, at vit eiga at endurskoða ásetingina um, hvørjar útoyggjarnar eru.  
  
Tær oyggjar, sum í dag verða skilmarkaðar sum útoyggjar, eru Fugloy, Svínoy, Kalsoy, Mykines, 
Nólsoy, Hestur, Koltur, Skúvoy og Stóra Dímun.  
  
Men Hendrik Old heldur, at tað er ein spurningur um tað er rætt at skilmarka oyggjar, sum hava 
ferðasamband við bilaferju, sum útoyggjar.  
  
Her hugsar hann um Nólsoy og Kalsoy og hann heldur, at vit eiga at skilmarka útoyggjar til at vera 
oyggjar, sum bilaferja ikki siglur til.  
  
Olga Biskopstø, samskipari í Útoyggjafelagnum, er ikki heilt samd við landsstýrismannin.   
  
Í fyrstu atløgu staðfestir hon, at Nólsoy er ikki skilmarkað sum ein útoyggj í sambandi við 
flutningsstuðul. Sostatt fæst ongin flutningsstuðul til at flyta vørur og farm í og úr Nólsoy. Og hinvegin 
heldur hon, at Kalsoy eigur at varðveita flutningsstuðulin, hóast hon hevur ferðasamband við 
bilaferju.  
  
- Í Útoyggjafeleagnum hava vit ta støðu, at Kalsoy er ikki í somu støðu sum Nólsoy, sigur Olga 
Biskopstø.  
  
Hon vísir á, at Nólsoy hevur beinleiðis samband við høvuðsstaðin, men tá ið kalsoyingar eru komnir 
inn á meginlandið, skulu tey fyrst til Klaksvíkar, og síðani ígjøgnum ein undirsjóvartunnil, her tað er 
bummgjald, áðrenn tey koma til Havnar. 
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Ov nógv stál á føroyaleiðini  
- Um man fyri rímiligari tíð síðan hevði sæð hvat skuldi henda eftir 2018, so høvdu reiðaríir tikið 
støðu, ið rakk útum 2018. men við tað at loyvini fella burtur 1. januar 2018, og man veit ikki hvat 
kemur í staðin, so kann man ikki handla uppá framtíðina frammanfyri 2018. Tí steðgar nýíløgur. Tað 
er bara ein tilpassing, ið fer fram nú. Tí koma eingin nýggj skip.  
 
 
Tað sigur Anfinn Olsen, reiðari, við tíðindini á Rás 2 í dag.  
 
 
Í samrøðuni viðgerð reiðarin støðuna í føroysku fiskivinnuni, nú útlit eru fyri stórum broytingum 
innan vinnuna, har tað millum annað skal vera lættari hjá nýggjum aktørum at sleppa framat.  
 
 
Sjálvur heldur hann tó, at tað frammanundan er ríkiligt at skipum í føroyska flotanum.  
 
 
- Tey flestu eru nokk so samd um, at á føroyaleiðini er stadigvekk í so nógv stál. Tí rokni eg við, at skal 
man fáa raksturin at ganga í Føroyum, so er man noyddur at minka skipini enn meira, og so verða 
automatiskt færri hendur. 
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Janus, Øssur og Birita eru í finaluni 
Teir tríggir føroyingar smurdu mótstøðuliðið av í Team Ninja Warrior kappingini, sum varð send á 
Kanal5 í kvøld.  
  
Tey trý eru tí komin í finaluna, har tey skulu kappast ímóti tveimum øðrum liðum.  
  
Øssur Debes Eiriksfoss setti met sum tann skjótast at koma ígjøgnum forðarbreytina.  
  
Team Ninja Warrior er kapping, har tey luttakandi kappast í tí tey kalla heimsins truplasta forðabreyt. 
24 lið eru í kappingini, og trý eru á hvørjum liði.  
  
Føroyska liðið, sum í kvøld kom í finaluna, kalla tey »Team Søpapegjøje«.  
  
Við at trýsta á pílin á myndini síggja vit eit lítið klipp við Øssuri Debes Eiriksfoss – og um hetta klippið 
skrivar Kanal 5 soleiðis:  
  
– Ongantíð hava vit sæð nakað líknandi – Øssur frá Team Søpapegøje setur met á breytini upp á eitt 
sindur meira enn 35 sekund!  
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Andakt 
Hvar finnur tú lukkuna?  
Ikki í vantrúgv - Voltaire var vantrúgvandi, men hann skrivaði: “Eg  
vildi, at eg ongantíð varð føddur.” 
Ikki í stuttleikum - Lord Byron livdi lív sítt í lystum og stuttleikum.  
Hann skrivaði: “Glatan og pína er hitt einasta, sum eg kann kalla  
mítt.” 
Ikki í at hava nógvar pengar - Jay Gould, ein amerikanskur  
margmillióningur, sum læt eftir seg nógvar ognir, segði á deyðastrái:  
“Eg haldi, eg eri hin ólukkuligasti skapningur á jørð.” 
Ikki í æru og rós - Lord Beaconsfield fekk bæði tvey, men  
skrivaði: “Ungdómurin er eitt mistak, manndómurin eitt stríð, og  
aldurdómin angrar tú.” 
Ikki í at vinna - Alexander mikli vann allan tann tá kenda heimin.  
Tá ið hann hevði vunnið alt, funnu teir hann ein dagin grátandi í  
tjaldi sínum, tí, sum hann segði: “Nú er ikki meir hjá mær at vinna!” 
So kanst tú spyrja: “Hvar er lukkan so at finna?” 
Guds orð - Bíblian - sigur: “Tann, sum gevur gætur eftir orðinum,  
finnur lukku, og sælur er tann, sum lítur á Harran.” Orðt. 16,20. 
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 Australske dollar     509,58  

 Bulgarske leva     380,35  

 Brasilianske real     210,52  

 Canadiske dollar     508,97  

 Schweizerfranc     682,33  
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 Kinesiske renminbi.yuan     100,15  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     743,95  

 Britiske pund     822,99  

 Hong Kong dollar     86,88  

 Kuna     99,03  

 Ungarske forint     2,4240  

 Israelske new shekel     176,73  

 Indiske rupees     10,070  

 Japanske yen     6,4940  

 Mexicanske peso     35,510  

 Norske kroner     82,01  

 Newzealandske dollar     476,41  

 Polske zloty     172,91  

 Russiske rubel     10,660  

 Svenske kroner     76,39  

 Singapore dollar     487,08  

 Thailandske baht     18,960  

 Tyrkiske lira     217,61  

 US dollar     674,04  

 Sydafrikanske rand     47,110  
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Andlát 
Óla Hans Andreasen, ættaður úr Tórshavn, búsitandi á Frederiksberg, andaðist á Bispebjerg 
sjúkrahúsi týsdagin 11. oktober, 50 ára gamal. 
 
Arnold Óli Nielsen, ættaður av Argjum, búsitandi í Hirtshals, andaðist mikudagin 12. oktober, 62 ára 
gamal. 
 
Sigga Hansen andaðist á Sambýlinum í Kollafirði mikudagin 12. oktober, 98 ára gomul. 
 

 


