
 
Tíðindi úr Føroyum tann 20. okt. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Turt um vikuskiftið 
Danjal av Rana 20.10.2016 (08:31)  
Eitt hátrýstsryggur beint eystan fyri Føroyar fer í ein landnyrðing. Eitt lágtrýst eysta fyri Kappan fer í 
ein norðan og eitt tilhoyrandi brúgvalag nærkast Føroyum hósdagin úr vestri, og steðgar síðani upp. 
Leygardagin liggja Føroyar í einum hátrýstsryggi, sum spakuliga mennist, men í næstu viku førkast 
hann í ein landnyrðing. Brúgvaløg við regni koma spakuliga inn yvir landið av vestri.  
  
Í dag  
Gul til stívt andøvsgul av suðri, 5 til 10 m/s, í kvøld andøvsgul upp í ein strúk í vindi, 8 til 13 m/s. 
Yvirhøvur skýggjað og hóskvøldið regn. Hitin millum 8 og 11 stig.  
  
Í morgin  
Andøvsgul upp í ein strúk av suðri og landsynningi,  8 til 13 m/s, sum um kvøldið makar niður í gul til 
stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Skýggjað og regn meginpartin av degnum, men um kvøldið einans sirm 
her og har, tó møguliga mjørki í støðum. Hitin um 10 stig.  
  
Leygardagin  
Gul til stívt andøvsgul av suðri og landsynningi, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað, men fyri tað mesta 
turt, tó møguliga mjørki í støðum. Hitin um 10 stig.  
  
Sunnudagin  
Lot til andøvsgul av landsynningi, 2 til 7 m/s. Yvirhøvur turt og sum frá líður klárar í og sólglottar. Hitin 
um dagin millum 8 og 10 stig, um náttina millum 3 og 8 stig.  
  
Mánadagin  
Gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 10 m/s, um náttina møguliga andøvsgul upp í ein strúk, 8 
til 13 m/s. Sólglottar, men eisini møguliga ælaveður. Hitin um dagin millum 7 og 10 stig.  
  
Týsdagin  
Hann øtlar vindin í stívt andøvsgul upp í hvassan vind av landsynningi, 10 til 15 m/s. Sólglottar, men 
møguliga ælaveður, um náttina kanska samdrigið og regn. Hitin millum 7 og 10 stig. 
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Maersk Oil riggar av á bretska Boa økinum 
Maersk Oil North Sea UK Limited hevur undirskrivað avtalu við Verus Petroleum um yvirtøku av 
ognarlutinum hjá Maersk Oil upp á 9,8 prosent í Boa oljuøkinum. Handilin økir partin hjá Verus 
Petroleum í Boa økinum til 11.35 prosent. 
”Maersk Oil hevur gjørt av at selja sín part í Boa økinum til Verus Petroleum. Økið er ikki partur av 
kjarnuvirkseminum hjá felagnum í bretska partinum av Norðsjónum, og tí hava vit avgjørt at avhenda 
tað”, sigur ein talsmaður fyri Maersk. 
 
Við hesum keypinum fer Verus at eiga 100 prosent av tí partinum av Boa økinum, ið liggur í bretska 
partinum av Norðsjónum. Boa økið hevur fýra brunnar, ið eru knýttir í Alvheim økið í norska partinum 
av økinum. 
 
”Yvirtøkan trífaldar framleiðsluna hjá okkum", sigur stjórin í Verus, Alan Curran. Hann sigur, at tey 
fyrireika seg til upp aftur fleiri yvirtøkur næstu mánaðirnar. 
 
Onki verður upplýst um prísin fyri ognarpartin hjá Maersk Oil. 
Kelda: veruspetroleum/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Bakkafrost keypt norskt veitingarskip til avlúsing 

mailto:danjal@in.fo


Bakkafrost hevur yvirtikið veitingarskipið "Havila Princess" frá norska frálandsreiðarínum Havila 
Shipping. Skipið skal nú umbyggjast til nýtslu í føroysku alivinnuni, eitt nú til avlúsing av alifiski. 
 
Havila Shipping sigur, at sølan bert hevur avmarkaða ávirkan á ársins úrslit hjá reiðarínum. 
 
’Havila Princess’ skiftir navn til ’Martin’. 
 
Skipið er bygt í 2005 og hevur eitt frípláss á dekkinum upp á 704 fermetrar. Tað er harumframt 
útgjørt við einum Dynamic Position-anleggi, ið eisini egnar seg væl til arbeiði í alivinnuni. 
 
Skipið skal hava eitt nýtt anlegg ísett, ið skal brúkast til avlúsing av alifiski hjá Bakkafrost. 
 
Anleggið ger tað møguligt at fremja avlúsingina uttan nýtslu av heilivági. Hetta økir munandi um 
virðið á fiskinum á matvørumarknaðinum. 
 
Skipið verður ætlandi klárt at taka í nýtslu fyrst í 2017.  
Kelda: World Maritime News  
Antares.fo 
 

 
Statoil lurtar eftir atfinningum frá veitarum 
Atfinningarnar móti Statoil vóru harðar í summar, tá norska oljufelagið varð skuldsett fyri at misbrúka 
maktstøðu sína á norska landgrunninum til at kroysta veitararnar til lægri prísir í eini truplari tíð fyri 
vinnuna. 
Dagens Næringsliv skrivar nú, at Statoil hevur tikið skolurnar til sín, og at felagið nú arbeiðir við at 
bøta um samstarvið við veitararnar. 
Sum lið í hesum hevur Statoil hildið eitt seminar, har 600 lyklapersónar í veitingarvinnuni kundu 
koma við hugskotum til leisluna. 
Stjórin í Statoil, Margareth Øvrum, sigur harumframt við DN.no, at hon skilur, at nakrir veitarar kendu 
seg kroystar av strembanunum hjá Statoil at tillaga sínar útreiðslur til lága oljuprísin. 
"Støðan hevur verið trupul fyri okkum øll. Men umráðandi er at siga, at niðurskurðirnir fyrst og 
fremst eru framdir við einfalding. 10-15 prosent hava vit rokkið umvegis marknaðin og lægri prísum. 
Vit løgdu um tíðliga, og tað merktu okkara veitarar. Men nú kunnu øll síggja, at tað var rætt. Vit hava 
endurnýggjað nógvar sáttmálar, men tað hava veitararnir eisini gjørt," sigur hon við norska 
vinnulívsmiðilin. 
Fallið í oljuprísinum byrjaði í 2014 og kom niður á tað lægsta fyrst í 2016. Hetta hevur fingið mong 
frálandsfeløg, teirra millum Statoil, at fremja stórar sparingar. Nú sær prísurin tó út til at hava 
stabiliserað seg á umleið 50 dollarum fyri tunnuna. 
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Maersk Line vendir aftur til Iran 
  
Maersk Line hevur eftir fimm ára fráveru tikið upp aftur virksemi sítt í Iran. Orsakað av altjóða 
handilstiltøkunum, ið vórðu sett í verk ímóti Iran, gavst reiðaríið við virksemi sínum í landinum. 
Sambært Maersk Line verður roknað við, at Iran, ið nú aftur kann handla frítt, fer at hava ein stóran 
vøkstur í framtíðini. 
”Vt eru fegin um at kunna boða frá at vit taka upp aftur tænastur okkara í Iran. Hetta merkir, at 
kundar okkara aftur kunnu nýta alheims netverk okkara, stóra flotan av skipum og útgerð, fráferð 
eina ferð um vikuna, stuttu transitttíðina og innovativa pakkan av e-business-loysnum, bæði til og úr 
Iran”, skrivar Maersk Line í tíðindaskrivi. 
 
Maersk Oil váttaði í gjár, at tað hevur undirskrivað eina ætlan við National Iranian Oil Company 
(NIOC) um at kanna handilsmøguleikar í Iran. Sum skilst snýr tað seg um oljuøkið South Pars, ið 
strekkir seg frá Iran til Qatar. Her kallast økið Al Shaheen. 
 
Kelda: Maersk Line/maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 



Hillary Clinton vann kjakið 
20.10.2016 - 08:17 
Sambært eini meiningarkanning, sum CNN hevur gjørt, vann Hillary Clinton triðja sjónvarpsorðaskiftið 
millum hana og Donald Trump í nátt. Tað skrivar danska TV2. 
52 prosent av teimum spurdu siga at Clinton vann, meðan 39 prosent siga, at Trump vann.  
Tað sum fjølmiðlar gera mest burturúr eftir orðaskiftið er, at Donald Trump  kundi ikki lova, at hann 
fer at góðkenna valúrslitið, um hann tapir valið.  
“Tað er púra óhoyrt, at eitt forsetavalevni sigur hatta, og tað verður tað, sum fólk fara at minnast frá 
orðaskiftinum, sigur Jørn Brøndal, lektari á SDU við dr.dk.  
“Ikki at vilja viðurkenna eitt valúrslit, og tað at hann sáar iva um valið, og um hvørt valskipanin byggir 
á svik, undirgrevur alt tað amerikanska fólkaræðið,” sigur hann.  
Sjónvarpsorðaskiftið í nátt var tað seinasta av trimum umførum, áðrenn valið tann 8. november. 
Sambært veljarakanningum stendur Hillary Clinton til at vinna valið.  
Nordlysid.fo 
 

 
Politikarar, fjølmiðlar og Heilsuverkið tætt knýtt at Atlantic Airways  
Tann 15. juni kundu vit avdúka at Magni Arge, fólkatingslimur, kann í 18 ár ferðast ókeypis við 
almenna tjóðarflogfelagnum Atlantic Airways. Harafturat er landskassin beinleiðis bundin at 
flogfelagnum við einari gyltari samstarvsavtalu millum føroyska Heilsuverki og Atlantic Airways  
Tann 15. juni kundu vit avdúka at Magni Arge, fólkatingslimur, kann í 18 ár ferðast ókeypis við 
almenna tjóðarflogfelagnum Atlantic Airways. Magni Arge segði tá at hetta var einki óivanligt, tí sum 
hann málbær seg: ….. tað er púra vanligt at starvsfólk í flogfelagnum, sum hava starvast eitt ávíst 
áramál, kunnu ferðast ókeypis við almenna flogfelagnum í styttri ella longri áramál.  
Fyri tíð síðan kom fram at Atlantic Airways hevði brúkt millióna upphæddir til positiva 
fjølmiðlaumrøðu í pørtum av høvuðsstaðarpressuni. Tað kom undan kavi at framstandandi føroysk 
fjølmiðlafólk í fleiri ár ferðaðust ókeypis við føroyska flogfelagnum – afturfyri positiva fjølmiðla 
umrøðu, sum eisini táverandi leiðslan í felagnum fekk ágóðan av.  
Heilsuverkið tætt knýtt at Atlantic Airways  
Fyri nøkrum árum síðan var samstarvsavtala gjørd millum Atlantic Airways og Føroyska Heilsuverki 
har Atlantic Airways fekk einarætt til at avgreiða allar ferðir hjá sjúklingum, læknum o.ø..  
Starvsfólk hjá Atlantic Airways eru enntá til arbeiðis á Landssjúkrahúsinum og heimasíðan hjá 
Landssjúkrahúsinum vísir beinleiðis til hesa deildina hjá Atlantic Airways. 
Arbeiði er ongantíð bjóða út og hvørki Smyril Line, ferðastovur ella onnur flogfeløg hava havt 
møguleikan at bjóða uppá hetta arbeiði.  
Vit hava onga lóggávu um almenna útbjóðing í Føroyum og tí er neyvan talan um lógarbrot. 
Harafturat kann tað tykjast sum ein løtt loysn fyri baðar partar. Men avtalan ger, at tað verður ikki 
lætt hjá einum nýggjum kappingarneyta á flogrutuni til Føroyar, at fáa fótin fastan, tá almennu 
Føroyar er so tætt bundi at almenna føroyska flogfelagnum. 
Nordlysid.fo 
 

 
Atlantsflog breyt tagnarskylduna 
“Eg var rasandi.” Tað sigur Jákup Sverri Kass, stjóri í Vága Floghavn, sum í gjár frætti, at 
almenningurin hevði fingið at vita, at tað var hann sum hevði keypt ferðaseðlar til starvsfólkini hjá 
SAS, sum í farnu viku vóru í Føroyum og høvdu tíðindafund.  
“Eg havi einki ímóti at almenningurin fær at vita, at eg keypti ferðaseðlarnar, tí tað er alt fullkomiliga 
eftir reglunum. Men eg haldi tað vera langt úti, at eitt alment partafelag fer út við upplýsingum sum 
eru 100 prosent í trúnaði,” sigur hann.  
Upplýsingar um ferðaseðlar eru altíð í trúnaði, og tí ber til dømis ikki til at ringja til eitt flogfelag fyri 
at spyrja, um ein ávísur persónur er við flogfarinum. Dømi eru um, at brot eru gjørd á hesa reglu, og 
tað hevur fingið álvarsligar avleiðingar.  
Jákup Sverri Kass vil ikki seta navn á, hvør kann hava likið upplýsingarnar, men hann sigur, at hann 
keypti ferðaseðlarnar beinleiðis á netinum frá Atlantsflogi, so tað er eingin uttanum felagið, sum 
kann hava likið.  
Jákup Sverri Kass setti seg í gjár í samband við Atlantsflog fyri at gera vart við sína misnøgd, men 
hvussu eftirspælið verður av hesum, er enn ikki greitt. 
Nordlysid.fo 
 

 
Óvist hvørja avleiðing kappingin fær fyri Sjúkrahúsverkið 



”Tá SAS í vár ferð undir regluliga rutuflúgving millum Føroyar og Keypmannahavn, verður ein 
grundleggjandi støða broytt í mun til, tá avtalan varð gjørd.” Tað sigur Kappingareftirlitið í svari til 
spurning frá Norðlýsinum viðvíkjandi eini samstarvsavtalu millum Sjúkrahúsverkið og Atlantic 
Airways.  
Avtalan, sum fekk gildi frá 1. Januar 2010, hevði við sær, at føroysku ferðaskrivstovurnar ikki longur 
skuldu veita Sjúrahúsverkinum tænastur. Nú skuldu allar bíleggingar hjá sjúkrahúsunum harafturímóti 
verða gjørdar umvegis ein samstarvspersón hjá Atlantic Airways, sum skuldi sita á 
sjúklingaskrivstovuni á Landssjúkrahúsinum. Eisini skuldi hesin taka sær av øllum tænastuferðum hjá 
starvsfólkum innan sjúkrahúsverkið.  
Kappingarráðið viðgjørdi málið í november 2010, men metti tá ikki, at avtalan avmarkaði kappingina, 
millum annað tí at eingin verulig kapping var um hesar bíleggingarnar.  
"Men komandi vár verður aftur kapping á økinum, og tí verður ein onnur støða galdandi," sigur 
Kappingarráðið. Ráðið kann tó ikki siga í løtuni, hvør avleiðingin av tí verður fyri keyp av 
flogferðaseðlum til sjúkrahúsverkið. 
Nordlysid.fo 
 

 
20-10-2016 16:28  
Stóru føroysku flokkarnir ríkaðir við donskum pengum 
Ríkisumboðamaðurin hevur nú greitt Løgtinginum frá, hvussu nógv teir føroysku flokkarnir hava 
fingið av stuðli úr Danmark, í sambandi við fólkatingsval – og tað er ikki smávegis 
Eins og í Danmark fáa allir flokkar, sum stilla upp til fólkatingsval, og fáa meira enn túsund atkvøður, 
stuðul úr danska ríkiskassanum fyri hvørja atkvøðu. Tað vil so eisini siga, at smáu flokkarnir við færri 
enn 1.000 atkvøðum einki fáa. 
Stuðulin er 30,75 krónur fyri hvørja atkvøðu. Tað merkir, at eftir seinasta fólkatingsval fingu flokkarnir 
hetta í stuðli: 
Floksstuðul fyri 2016 út frá luttøku til fólkatingsvalið 18. juni 2015  
Fólkaflokkurin: 4.384 x 30,75 kr. = 134.808,00 kr.  
Sambandsflokkurin: 5.496 x 30,75 kr. = 169.002,00 kr. 
Javnaðarflokkurin: 5.670 x 30,75 kr. = 174.352,50 kr. 
Tjóðveldi: 5.718 x 30,75 kr. = [175.828,50 kr.] 
Tjóðveldi stendur í parentes, tí flokkurin ikki hevur søkt um hesar pengarnar í 2016, sum flokkurin 
annars hevur gjørt eftir øll undanfarin val. Tað krevst nevniliga, at flokkarnir senda umsókn til Social- 
og Indenrigsministeriet um pengarnar. 
Ríkisumboðsmaðurin hevur gjørt stuðulin upp heilt aftur til 1998. 
Dimma.fo 
 

 
20-10-2016 09:31  
Trump kiksaði aftur 
Hóast Donald Trump stóð seg betur í hólmgonguni móti Hillary Clinton stóran part av kjakinum, so 
gjørdi hann ein stóran brølara, tá hann ikki vildi veita vissu fyri, at hann fór at góðtaka valúrslitið 
Ta fyrstu løtuna gekk tað væl, og Donald Trump tók tey flestu á bóli við væl undirbygdum meiningum 
um bæði uttanríkispolitikk, rættin at bera vápn og so framvegis. 
Men so hendi tað, sum øll viðhaldsfólkini hjá Hillary Clinton høvdu bíðað eftir, tá hann ikki vildi svara 
spurningunum um hann fór at góðtaka valúrslitið. 
- Tað fer tíðin at vísa, segði Trump, hóast verturin fleiri ferðir gav honum møguleikan at rætta 
mistakið. 
Og tað er nakað man bara ikki sigur í USA, sum sær seg sum eitt udnangonguland tá tað umræður 
fólkaræði. Soleiðis at sáa iva um amerikanska fólkaræðið er ein deyðssynd. Og so var brádliga alt 
annað líkamikið – tað var hetta, sum stóð eftir frá kjakinum. 
Nú roynir Republikanski flokkurin at bjarga nakað aftur, tí tað stendur nógv annað upp á spæl enn 
bara forsetavalið 8. november, tí val verður eisini til umboðsmannatingið. Talsmaðurin hjá flokkinum, 
Sean Spicer, hevur, sambært tíðindastovuni AP, aftaná kjakið sagt, at sjálvandi viðurkennir flokkurin 
valini. 
Samstundis sum Trump hevur ringan hug at viðurkenna at fólk helst velja Hillary Clinton til forseta, so 
leggur hann eisini eftir øllum miðlum í USA, sum hann heldur hava tikið seg saman at spilla seg út. 
- Miðlarnir eru óheiðurligir. Teir eitra heilarnar hjá veljarunum, men eg rokni við, at veljararnir 
gjøgnumskoða tað, segði Trump. 
CNN gjørdi eina kanning stutt eftir hólmgonguna og hon vísti, at 52 prosent hildu at Hillary Clinton 
vann kjakið, meðan 39 hildu at Donald Trump var sigursharrin. 



Trump vann neyvan nakrar nýggjar veljarar í nátt – teir hevði hann annars brúk fyri, tí hann er 
dragnaður nógv seinastu vikurnar. 
Dimma.fo 
 

 
20-10-2016 11:20  
LGBT leggur seg út í kommunuvalið 
Kommunuval verður 8. november, og nú leggur LGBT seg út í valstríðið og mælir til at velja fólk í bý- 
og bygdaráð, sum ynskja at víga samkynd 
- LGBT Føroyar, rørslan fyri samkynd, tvíkynd og tvørkynd í Føroyum, heitir á borgarar í Føroyum, sum 
ynskja eina rúmliga og fevnandi bygd ella bý, um at velja eitt valevni, sum ikki fer at frásiga sær 
uppgávuna at gifta tvey av sama kyni, tá ið hetta verður møguligt í næstum, stendur millum annað í 
eini fráboðan frá LGBT. 
Tað var alt sum bendi á, at tað bara var ein spurningur um tíð, áðrenn tey samkyndu kundu giftast 
borgarliga. Nú hava fleiri ivaspurningar tikið seg upp, tí ósemja er millum danskar og føroyskar 
myndugleikar um lógarverkið. 
Hóast tey samkyndu tískil neyvan fáa rætt at gifta seg so skjótt sum ætlað, verður tað helst veruleiki 
innan tey næstu fýra árini, áðrenn kommunuval verður aftur. Og tí vilja tey samkyndu gera vart við, at 
tey ynskja fólk í bý- og bygdaráð, sum kunnu gifta tey. 
- Føroysk lóggáva loyvir annars borgarstjórum ella øðrum bygda- og býráðslimum, sum hava heimild 
at gifta fólk borgarliga, at nokta at gifta eitt par borgarliga - skuldi viðkomandi ikki ynskt at átikið sær 
uppgávuna. Hetta er ein rættur, sum LGBT Føroyar viðurkennur. Rørslan vísur tó á, at um vit ynskja 
eitt rúmligt og fevnandi samfelag, har øll skulu vera líka fyri lógini og allir borgarar hava somu rætt og 
skyldur, so mugu limir í rørsluni hava møguleika at giftast borgarliga í øllum føroyskum kommunum, 
stendur í fráboðanini. 
Dimma.fo 
 

 
20-10-2016 12:32  
Fiskiskip skulu styggja fugl 
Løgtingið viðgerð í løtuni uppskot um hert elektroniskt eftirlit og at hava reglur um útlendsk skip, sum 
veiða ólógliga – men ein partur av uppskotinum er eisini, at føroysk skip skulu hava útgerð sum 
styggir fugl 
- Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin fær heimild at seta treytir um tilevning og nýtslu av 
veiðireiðskapi fyri at forða fyri, at sjófuglur kemur í fiskireiðskapin, stendur millum annað í 
viðmerkingunum til ætlaðar broytingar í lógini um vinnuligan fiskiskap. 
Tað hava ymsastaðni verið trupulleikar við, at fuglur kemur í fiskireiðskapin og doyr. Hetta hevur 
verið eitt mál fyri umhvørvisfelagsskapir í nógv ár, og varð eisini tikið upp í fiskiveiðifelagsskapinum í 
Suðurkyrrahavinum (SPRFMO) í 2014. Tá varð samtykkt at áleggja londum at syrgja fyri, at skip, sum 
fiska við troli ella línu, hava útgerð umborð, sum styggir fugl.  
- Føroyar eru, sum partur av felagsskapinum, eisini fevndar av hesi samtykt, og eiga tí eisini at hava 
heimildina at áleggja okkara skipum at halda seg til ásetingarnar, verður sagt í viðmerkingunum til 
uppskotið. 
Dimma.fo 
 

 
Føroyar 37 pláss fram 
Tróndur Arge 20.10.2016 (10:30)  
FIFA styrkilistin er í dag kunngjørdur. Føroyar eru nummar 74, sum er ein tangering av metinum hjá 
føroyska landsliðnum á FIFA styrkilistanum. Føroyar eru farnar 37 pláss fram.  
  
Stig móti Ungarn og ein sigur á Lettlandi hevur flutt føroyska fótbóltslandsliðið framum eitt nú Norra 
á FIFA styrkilistanum. Eisini eru vit frammanfyri Finnlandi.  
  
Ísland er farið seks pláss fram og er nummar 21. Tað er nýtt met fyri grannar okkara. Danmark er 
nummar 50. Størsta lopið gjørdi Montenegro, sum hoppaði 49 pláss fram á listanum, meðan Kýpros 
datt heili 52 pláss aftur á listanum.  
  
Argentina er fremst á listanum, frammanfyri Týsklandi og Brasil. 
In.fo 
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Fleiri nýggj nøvn til landsliðsvenjing 
Tróndur Arge 20.10.2016 (11:24)  
Lars Olsen hevur úttikið tjúgu spælarar, sum skulu venja á Tórsvølli fram til landsdystin móti Sveis í 
november. Talan er um spælar úr Føroyum og Íslandi.  
  
Millum spælararnar, ið hava fingið boð eru trý nýggj andlit. Teir eru Ísak Simonsen og Jóannes 
Bjartalíð úr KÍ, og Andrias H. Eriksen úr B36. Eisini hevur Ári Mohr Jónsson fingið A-landsliðsboð aftur, 
eftir at hann hevur verið fastur maður á U21 landsliðnum í ár. Hann hevur fyrr spælt við A-
landsliðnum.  
  
Teir sum hava fingið boð eru:  
Gunnar Nielsen, FH (ICE)  
Sonni Ragnar Nattestad, FH (ICE)  
Kaj Leo í Bartalsstovu, FH (ICE)  
Tórður Thomsen, B36  
Teitur M. Gestsson, HB  
Kristian Joensen, KÍ  
Jónas Tór Næs, B36  
Atli Gregersen, Víkingur  
Jóhan Troest Davidsen, HB  
Ári Mohr Jónsson, HB  
Odmar Færø, B36  
Ísak Simonsen, KÍ  
Andrias H. Eriksen, B36  
Fróði Benjaminsen, HB  
Jóannes Bjartalíð, KÍ  
Sølvi Vatnhamar, Víkingur  
Árni Frederiksberg, NSÍ  
Pól Jóhannus Justinussen, NSÍ  
Klæmint A. Olsen, NSÍ  
Páll Klettskarð, KÍ 
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Skammast um at liggja aftan fyri Føroyar 
Danjal av Rana 20.10.2016 (14:58)  
Bak Færøeyene, er stutta viðmerkingin hjá Dagbladet.  
  
Lille Færøyene er bak Høgmos Norge, skrivar VG. Tað  búgva 50.000 fólk í Føroyum. Nú er fótbóltslið 
teirra framman fyri menniniar hjá Per-Mathias Høgmo á FIFA styrkilistanum.  
  
Norska landsliðið fer 11 pláss aftur á FIFA-styrkislistanum og verður yvirhálað av millum øðrum 
Føroyum, skrivar Aftenposten.  
  
Norska landsliðið hevur ongantíð ligið lægri á styrkislistanum, nú teir eru nummar 81 á listanum frá í 
morgun.  
  
Noreg hevur einans fingið trý stig í HM-undankappingini. Teir taptu móti Týsklandi og Aserbadjan, 
men vunnu so móti San Marino.  
  
Av norðurlondum er tað einans Finnland, sum er aftanfyri, á 101. plássið, men tað, sum fellur 
norðmonnum serliga fyri bróstið, er at liðið nú liggur aftan fyri Føroyar, sum eru á 74. plássið.  
  
Aftenposten hevur fingið orðið á Rógva Baldvinsson, sum nú spælir við Vidar í aðru deild í Noregi. 
Rógvi Baldvinsson hevur spælt 28 dystir á landsliðnum.  
- Tað er ordiliga stuttligt. Vit hava spælt fleiri góðar landsdystir í seinastuni. Tað vísir væl saktans, at 
Føroyar gera okkurt rætt, sigur hann við Aftenposten.  
  
- Eg veit ikki um tað hevur verið eitt mál at koma fram um Noreg, men vit hava fylgt við gongdini, 
sigur hann. 
In.fo 
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Kann verða øgiligt tá Katla goysir 
Barbara Holm 20.10.2016 (16:27)  
- Eingin ivi er um, at stóra eldgosið í Íslandi fer at goysa. Spurningurin er bara nær, sigur Uni Árting, 
jarðfrøðingur.   
  
Tað er einki, sum bendir á, at Katla fer at goysa beint nú, men tá hon ger, so kann tað verða øgiligt.   
  
Seinastu tíðina hava vit hoyrt nógv um, at stóra íslendska gosfjallið stendur á eggini til at goysa. 
Alskyns miðlar hava skrivað um íslendska fjallið, sum er fleiri ferðir størri enn Eyðafjallajøkul, ið goyst 
fyri nøkrum árum síðani. Men hvussu hongur veruleikin kring Katlu veruliga saman? Tað kanst tú lesa 
alt um í Vikuskiftis Sosialinum í dag.    
  
Føroyingar hava eina tilbúgving til, tá ið stóra íslendska eldgosið fer at goysa, tí tað kann fáa alskyns 
avleiðingar fyri okkum.   
  
Les nógv meira í Vikuskiftis Sosialinum, sum kemur á gøtuna í kvøld.  
In.fo 
 

 
Høgni fundast við andstøðuna 
Hilmar Jan Hansen 20.10.2016 (17:03)  
Fyrrapartin var andstøðan í Løtinginum á fundi við landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Høgna 
Hoydal, um álitið frá fiskivinnunýskipanarbólkinum, sum varð handað fyrst í hesum mánaðinum. 
Bæði Høgni Hoydal og Aksel V. Johannesen, løgmaður, hava sagt, at eitt lógaruppskot um vinnuligan 
fiskiskap verður lagt fram í hesi tingsetuni, og á fundinum varð tosað um, hvussu víðari skal farast 
fram í málinum. 
Politiski veruleikin er eisini, at tað hevur alsamt størri skund at finna eina breiða semju um framtíðar 
fiskivinnupolitikkin, tí galdandi lóg um vinnuligan fiskiskap fer úr gildi á midnátt nýggjársaftan 2017. 
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SAS sent umsókn til Uttanríkis- og Vinnumálaráðið 
Sólvit Nolsø 20.10.2016 (17:28)  
Kringvarpið segði í morgun frá, at Uttanríkis- og Vinnumálaráðið í Føroyum ikki hevði fingið eina 
umsókn frá SAS at byrja flúgving uppá Føroyar.  
  
Poul Michelsen, landsstýrismaður, segði í tinginum, at hann hevði frætt, at SAS hevði sent eina 
umsókn til Trafik- og Byggestyrelsen, men enn var eingin umsókn komin til Føroya. Tað undraðist 
hann á og helt, at SAS var farið ov lætt um mannagongdina og taka tað kanska fyri givið, at tey fáa 
loyvi at flúgva.  
  
Poul Michelsen segði eisini, at tá ein umsókn bleiv send, fór Uttanríkis- og Vinnumálaráðið at viðgera 
hana. Nú er umsóknin so komin, umvegis danska Trafik- og Byggestyrelsen. Tað váttar Uttanríkis- og 
Vinnumálaráðið í telduposti í dag.  
  
Í umsóknin stendur millum annað:  
  
SAS skal i den anledning (at tey vilja byrja rutu red.), anmode om tilladelse til at trafikere ruten i 
henhold hertil. SAS er opmærksom på, at ansøgning om tilladelse skel sendes i høring hos 
Færøernes  Landsstyre. Det bemærkes, at SAS i behageligt og positivt møde den 11 ds. med 
Færøernes udenrigs- og erhvervsminister, Poul Michelsen, har haft lejlighed til at orientere om SAS’ 
planlagte beflyvning. 
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Hallur millum teir raskastu 
Hóast AC Horsens er eitt av liðunum, sum leggur fægst kilometrar aftur um seg í miðal hvønn dyst í 
Superliguni, so hava teir ein spælara, sum telist ímillum teir, ið rennur allarmest í deildini. 
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Tað er føroyski Hallur Hansson. Hagtøl hjá heimasíðuni superliga.dk vísa, at hann rennur 11,6 
kilometrar í miðal hvønn dyst, og tað er meira enn teir allarflestu leggja fyri dagin. 
 
Hallur Hansson hevur av álvara bitið seg fastan á liðið hjá AC Horsens, har hann av vinstra vongi hevur 
spælt 13 dystir og skotið tvey mál. 
 
Teir 10, ið renna mest í Superliguni: 
1. Mohamed El Makrini, OB 12,5 km pr. dyst 
2. Ibrahim Moro, SIF 12,3 km pr. dyst 
3. Kasper Fisker, RFC 12,2 km pr. dyst 
4. Stanislav Lobotka, FCN 12,1 km pr. dyst 
5. Mikkel Vendelbo, SIF 12,0 km pr. dyst 
6. Rasmus Würtz, AaB 12,0 km pr. dyst 
7. Andrew Hjulsager, Brøndby 11,8 km pr. dyst 
8. Lebogang Phiri, Brøndby 11,7 km pr. dyst 
9. Hallur Hansson, Horsens 11,6 km pr. dyst 
10. Jesper Christjansen, Lyngby 11,5 km pr. dyst 
11. Jakob Poulsen, FCM 11,3 km pr. dyst 
12. Casper Nielsen, Esbjerg 11,3 km pr. dyst 
13. Nicolaj Madsen, SønderjyskE 11,0 km pr. dyst 
14. Jeppe Grønning, Viborg 10,9 km pr. dyst 
15. Ludwig Augustinsson, FCK 10,9 km pr. dyst 
16. Nicklas Backmann, AGF 10,9 km pr. dyst 
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Avgjøld - føroyingar verða rubbaðir 
Tú verður noyddur at rinda avgjøld fyri at avgreiða tíni viðurskifti hjá fleiri stórum fyritøkum.   
  
Tað skrivar Vikuskiftis Sosialurin í stórum temaði í dagsins blað. Vit hava hugt eftir, hvat føroyingar 
skulu rinda í avgjøldum frá telefyritøkum, postverkinum, bankunum og flogfyritøkunum.   
  
- Vit taka gjald, fyri at halda prísin á pakkunum niðri, sigur Joel Undir Leitinum, stjóri í Posta.   
  
Og Johanna á Bergi sigur, at tey royna at minka avgjøldini.   
  
Sí yvirlit yvir avgjøld og viðmerkingar frá fleiri av stjórunum í hesum fyritøkunum, í stóra temanum í 
blaðnum, sum kemur á gøtuna í Havn í kvøld og kring landið í morgin.    
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Fimm punkt at samráðast um 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður er væl nøgdur við fundin við andstøðuna, sum ikki var nøkur 
samráðing, men meira ein frágreiðing um tað, sum nýskipanarbólkurin hevur mælt til.  
  
Høgni Hoydal vísti á, at talan er um fimm høvuðspunkt semja skal finnast um: burðardygd, kvota ella 
fiskidagar, fiskivinnurættindi, útlendskur kapitalur og virðisøking.  
  
-Flokkarnir luttóku í orðaskiftinum, so tað haldi eg var gott. Nú hava vit ein fund aftur í næstu viku, 
har flokkarnir kunnu venda aftur við teirra sjónarmiðjum, sigur Høgni Hoydal.  
  
Jcob Vestergaard, sum var ein av teimum, sum umboðaði Fólkaflokkin, var eisini nøgdur við fundin, 
sum heldur ikki hann fataði sum samráðing, men meira upplýsing.  
  
Lógin um vinnuligan fiskiskap fer úr gildi 31. desember 2017, so tíðin er knøpp. Skal uppskot leggjast 
fram í hesi tingsetuni og allar freistir haldast, so er seinasti framløgudagur 4. mars.  
  
Tað vil siga, at tað er millum tveir og tríggir mánaðir at samráðast í. 
In.fo 
 

 



Føroyingar vunnu Team Ninja Warrior 
André Olsen 20.10.2016 (20:48)  
Í seinastuni hevur ein kapping gingið fyri seg á donsku sjónvarpsrásini, Kanal 5, sum kallast Team 
Ninja Warrior.  
  
Kappingin snýr seg um at ymisk lið hava kappast í forðarenningum og í styrki, har tað hevur gingið út 
uppá at komið ígjøgnum við skjótast tíð.  
  
Sum fleiri hava lagt merki til, tá tey hava hugt eftir kappingini, hevur kappingin í ár verið við 
føroyskari luttøku. Tey trý, Øssur Debes Eiriksfoss, Birita Poulsen og Janus Jakobsen hava tikið lut við 
liðnum Team Søpapagøjene.  
  
Tað hevur eisini gingið væl hjá føroyingunum, sum í seinastu viku tryggjaðu sær pláss í finaluni. Og í 
kvøld var so finalan.  
  
Føroyska liðið skuldi í finaluni kappast ímóti liðunum Team Legebørn og Team No Gravity, og endin 
var, at føroyska liðið endaði ovast. Tey vunnu tískil kappingina Team Ninja Warrior 2016. 
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Parkinsonsjúklingar ynskja skipaði tilboð 
Parkinsonfelagið harmast um, at fólk við Parkinson ikki eru partur av nýggju menningarætlanini fyri 
heilsuverkið.  
- Vit tørva skipaði tilboð, sum eru lætt atkomulig hjá brúkarnum, so tað fellur lætt hjá tí sjúka at koma 
í gongd við venjing og at halda á. Serliga er venjing til fólk sum eru yngri enn 67 ein trupulleiki. Tey 
velja hetta frá, tí tað er so tungt at fara í gongd sjálvur og at melda seg til tey tilboðini sum eru blívur 
so dýrt, skrivar felagið.  
  
Parkinsonfelagið sigur, at fyri tey er tað serliga umráðandi er at fáa skipað bílig ella ókeypis tilboð um 
venjing.  
  
Parkinsonfelagið sigur, at hóast tað næsta ár eru 200 ár liðin, síðani sjúkan fyrstu ferð varð staðfest 
og navngivin, so er enn eingin lekidómur funnin.  
- Støðan er álvarslig, tí ikki einans er eingin leking fyri Parkinson, men manglandi møguleikar eru at 
fáa skipaða bíliga ella ókeypis venjing, sum er so stórur partur av viðgerðini, skrivar felagið.  
  
Parkinsonfelagið vísir eisini á, at fólk við Parkinson hava stóran tørv á millum annað sálarligari hjálp, 
men at hetta er trupult, tí fólk skulu rinda stóran ella allan part av viðgerðini sjálv.  
- Parkinson krevur, at fakkunnleikin ígjøgnum alla sjúkugongdina kann veita hjálp og vegleiðing til 
tann sjúka og teirra avvarðandi. Tørvur er á tvørfakligum samstarvi við fólkum við serfrøði í 
Parkinson, um viðgerin skal verða munagóð.  
  
- At fólk við parkinson ikki hava lætta atgongd til venjing, kostar føroyska samfelagnum baði 
menniskjaliga og peningaliga. Donsk kanning vísir at fólk, sum venja hava betri lívskvalitet, eru longri 
á arbeiðsmarknaðinum og eru longri í egnum heimi og harvið útseta tørvin á røktarheimsplássi, sigur 
Parkinsonfelagið.  
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Andlát 
Elsebeth Malena Frida Jacobsen,vanliga nevnd Lena, ættað av Kirkju, búsitandi í Klaksvík, andaðist á 
Klaksvikar Sjúkrahúsi týskvøldið 18. oktober, 93 ára gomul. 
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