
 
Tíðindi úr Føroyum tann 21 nov. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Hey øll. 
 
Vit hava roynt okkara besta at skipa fyri tiltøkum her upp til jólar og hava vit fylgjandi at bjóða uppá. 
 
1. Tann 26/11 verður ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 26/11''. 
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 
 
2. Tann 10/12 verður bowling og góður matur í Havn. Tað kostar 250,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar 
klokkan 19. Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan við. Vinir og kenningar 
eru eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 15+ luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Bowling 10/12''. 
Vinarliga send win mail til Andreas um luttøku: andreas@antares.fo 
 
3. Tann 17/12 verður aftur ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 
 
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 17/12''. 
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 
 
Hava tit spurningar vinarliga sendi mail til Martin ella Andreas. 
 
 
Bestu heilsir frá Martin og Andreas 
 
 
Áhugafelagið Antares 
- vit sum starvast uttanlands 
  
www.antares.fo / antares@antares.fo 
 

 
Kalt í veðrinum í dag 
Sólvit Nolsø 21.11.2016 (08:39)  
Køld luft við ælaveðri kemur komandi dagar yvir Føroyar frá norðri. Mikudagin fer ein hátrýstsryggur 
framvið Føroyum sunnanfyri og vindurin snarar vestureftir. Brúgvaløg við regni og vindi koma móti 
Føroyum av vestri, ið hevur regn og vind við sær. Leygardagin fer ein hátrýstryggur framvið Føroyum 
úr vestri.  
  
Veðrið í dag, mánadagin. Lítið lot av ymsum ættum, 2-7 m/s. Seinnapart veksur vindurin upp í 
andøvsgul upp í ein strúk, 7-12 m/s. Skiftandi skýloft meg ælum, við møguleika fyri vátakava, kava og 
heglingi. 
Hitin fer at liggja millum eitt og fimm stig. 
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Maersk-skip álopið av sjórænarum 
’Maersk Cotonou’ hjá Maersk Line varð leygardagin álopið av sjórænarum út fyri Nigeria. 
Ein spitbátur søkti leygardagin at ’Maersk Cotonou’ hjá Maersk Line, upplýsir trygdarfyritøkan Asket 
fyri seatrade-maritime.com. 
 
Atsóknin hendi út fyri nigerianska landspartin Rivers State Nigeria. 
 
Við hjálp av verjutiltøkum eydnaðist at forða sjórænarunum at sleppa umborð, og ’Maersk Cotonou’ 
heldur fram ímóti máli sínum. 
 
’Maersk Cotonou’ upp á 61,614 dwt kann lasta 4.496 bingjur og siglir undir Singapore-flaggi. Skipið er 
bygt í 2011. 
 
Kelda: soefart  
Antares.fo 
 

 
Nýggja vápnið hjá Sea Shepherd ímóti hvalaveiðu 
Í januar 2015 vann umstríddi felagsskapurin Sea Shepherd Conservation Society 8,3 miljónir evrur í 
einum eydnuspæli í Hollandi og Onglandi. Pengarnir vórðu nýttir til at byggja eitt serútgjørt skip til 
bardagan ímóti japonskum hvalaveiðimonnum í Suðurhavinum. 
Sea Shepherd vendi sær til hollendsku skipasmiðjuna Damen Group um at gera eina nýggja útgávu 
av Fast Crew Supplyer. Bert 18 mánaðir seinni fekk Sea Shepherd handað skipið Ocean Warrior, ið er 
tað skjótasta, mest hátøkniliga og effektiva skipið, felagsskapurin nakrantíð hevur havt í flotanum. 
 
Í september fór Ocean Warrior, ið sigst hava kostað 12 miljónir dollarar, úr Antalya í Turkalandi á 
fyrsta túr sín til Avstralia. Leiðin gekk umvegis Amsterdam og Italia til 11. herferðina hjá Sea Shepherd 
ímóti hvalaveiðu í Antarktis í Suðurhavinum í desember. 
 
Kelda: Sea Shepherd/maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 
Suðurkoreanskar skipasmiðjur senda túsundtals starvsfólk til hús 
Suðurkoreansku skipasmiðjurnar eru hart raktar av afturgongdini í alheims skipabyggingarídnaðinum 
og ætla at senda túsundtals starvsfólk til hús fyri at yvirliva. 
Tær tríggjar størstu skipasmiðjurnar fara væntandi at skerja starvsfólkatalið við 16.000 næstu tvey 
árini, skrivar Financial Times. 
Heimsins størsta skipasmiðja, Hyundai Heavy Industries, hevur í triðja ársfjórðingi sagt upp 2600 
starvsfólk, ið svarar til 10 pst. av samlaða starvsfólkatalinum. 
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering roknar við einum falli í starvsfólkatalinum upp á 15 pst. 
í ár, meðan Samsung Heavy Industries higartil hevur mist 10 pst. av arbeiðsmegini hjá felagnum í 
2016. 
Daewoo-skipasmiðjan ætlar at spara við farloyvi uttan løn. 
Í fjør mistu tær tríggjar størstu koreansku skipasmiðjurnar tilsamans 7 mia. dollarar, í høvuðsheitum 
orsakað av fallandi bíleggingum. 
Tildømis boðar meklarafyritøkan Clarkson frá 52 bíleggingum higartil í ár ímóti 263 í fjør somu tíð. 
Skipasmiðjurnar hava sjálvar sett eina bjargingarætlan í verk, ið umfatar sølu av ognum og uppsagnir. 
Tær tríggjar størstu skipasmiðjurnar fara væntandi at skera 16.000 størv burtur næstu tvey árini. 
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Farstad vinnur fýra nýggjar sáttmálar 
Kreppurakta norska frálandsreiðaríið Farstad hevur fingið fýra nýggjar sáttmálar, upplýsir reiðaríið í 
eini børsfráboðan. 
Fyrsti sáttmálin er ein eitt-árs leinging av einum verandi sáttmála fyri MPSV Far Swift, ið arbeiðir 
saman við felagnum Fugro Brasil á brasilska landgrunninum. 
PSV'arin Far Star hevur fingið ein 2-ára sáttmála við Shell í Brasila um framleiðslu út fyri brasilsku 
strondini. Sáttmálin fær gildi fyri nýggjár, og møguleiki er fyri at leingja hann við tveimum árum. 



Harumframt hevur Farstad fingið tveir sáttmálar til skipini PSV Far Service og PSV Far Supporter fyri 
Saipem SA. Skipini skulu til verka fyri nýggjár, og sáttmálarnir eru galdandi í eitt hálvt ár. 
Farstad skrivar í fráboðanini, at reiðaríið, ið er í stórum fíggjartrupulleikum, ikki vil upplýsa prísirnar á 
sáttmálunum av handilsligum orsøkum. 
Farstad er eins og kappingarneytar teirra á frálandsveitingarmarknaðinum í trupulleikum, orsakað av 
lága oljuprísinum og lítla íløguhuginum hjá oljufeløgunum. Í dag hevur reiðaríið ein flota upp á 
tilsamans 55 skip umframt ein nýbygning í gerð. 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Danmark skal hava nýggja stjórn 
21.11.2016 - 10:36 
Í morgun byrja samráðingar um at skipa eina nýggja danska stjórn 
Síðani fólkatingsvalið í juni í fjør hevur Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðharri, stjórnað Danmark við 
eini ógvuliga smalari minnilutastjórn, har bara flokkurin Vinstri er við. Stuðulsflokkar eru Danski 
Fólkaflokkurin, Liberal Alliance og Konservativi Fólkaflokkurin.  
Í eina tíð hevur tað sæð út til, at henda støðan fór ikki at halda longur, og leygardagin boðaði 
forsætisráðharrin frá, at hann í morgun fer undir samráðingar við Liberal Alliance og Konservativa 
Fólkaflokkin um at skipa eina nýggja stjórn.  
Hetta kann loysa tann gordiska knútin, sum serliga í spurninginum um skattin, hevur kloyvt borgarliga 
meirilutan í fólkatinginum. Men tað er ikki vist, at tað fer at eydnast at loysa trupulleikarnar.  
Liberal Alliance og Danski Fólkaflokkurin hava verið ógvuliga ósamdir um spurningin um toppskattin, 
men tað nýggjasta frá Anders Samuelsen, formanni fyri Liberal Alliance, er, at hann roknar ikki við at 
kravið um at lækka toppskattin við 5 prosentum verður partur av semjuni um nýggja stjórn. Harvið 
sær út til at hann hevur slept sínum ófrávíkiliga kravi, og Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðharri, 
hevur enn einaferð víst síni ótrúligu yvirlivilsisevni í politikki. 
- Fyribils í øllum førum - tí enn er eingin nýggj stjórn skipað.  
Nordlysid.fo 
 

 
Helgi Dam Ziska favorittur í altjóða kappingini sum byrjar í kvøld 
21-11-2016 08:23 
Stór altjóða talvkapping verður í Føroyum hesa vikuna. Kappingin verður í Løkshøll. Telvað verða 
níggju umfør frá í dag , mánadegnum 21. november, til 28. november. Tveir av døgunum er 
dultumfar. 
Kappingin verður sett í kvøld kl. 17.45 í Løkshøll, og síðani byrjar fyrsta umfar av kappingini eitt korter 
seinni, kl. 18. 
Seks stórmeistar og fimm altjóða meistarar eru í kappingini. Tá rokna vit Helga Dam Ziska sum 
stórmeistara, tó at hann er ikki formliga tilnevndur enn. Tað verður hann helst ikki fyrr enn á 
ráðstevnu í Doha seinni í desember. Men hóast stórmeistaraheitið er tryggjað, verður hann av 
kappingartekniskum ávum roknaður sum altjóða meistari í hesi kappingini. 
Tað er Runavíkar Býráð, sum hevur tikið stig til kappingina og skipar fyri henni saman við 
Talvsambandi Føroya. Tað er neyvan nakað dulsmál, at eldsálirnar í hesari verkætlan eru Torbjørn 
Jacobsen, borgarstjóri, og Helgi L. Petersen, ið hevur verið varaborgarstjóri. Báðir eru sera 
talváhugaðir, og Helgi L.Petersen er virkin telvari. 
Nýklakti føroyski stórmeistarin, Helgi Dam Ziska, hevur hægsta styrkitalið í kappingini. Tríggir eru 
omanfyri 2500 í rating. Umframt Helga er talan um Jóhann Hjartarson úr Íslandi og Jakob Vang Glud 
úr Danmark.  
Dimma.fo 
 

 
Ferðavinna: Nærum tveir triðingar gista í Suðurstreymi 
21-11-2016 13:40 
Heili 63 prosent av øllum gistingunum, sum Hagstovan hevur gjørt upp níggju teir fyrstu mánaðirnar í 
ár, vóru í Suðurstreymi. Hóvast hetta kann tykjast sum, at ein nærum ovurstórur partur av 
ferðafólkunum gista í Suðurstreymi, so er talan í veruleikanum um ein minking í mun til fyrstu níggju 
mánaðirnar í fjør. 1600 færri gistu í Suðurstreymi og 2300 fleiri uttanfyri Suðurstreym í mun til tølini í 
fjør. 
Av teimum 139.400 gistingunum tríggjar fyrstu ársfjórðingarnar 2016 vóru 88.000 í Suðurstreymi, 
svarandi til 63 prosent, og umleið 51.500 í Føroyum annars, svarandi til 37 prosent. 



Dimma.fo 
 

 
Katólskar kvinnur fáa fyrigeving fyri fosturtøku 
21-11-2016 14:52 
Frans pávi boðar í dag frá, at katólskir prestar nú kunnu geva kvinnum fyrigeving fyri at hava 
fingið fosturtøku. Higartil hevur hetta evnið verið umstrítt, tí katólska kirkjan hevur havt ta fatan, at 
fosturtøka var ein gerð, sum ikki kundi fyrigevast. 
Pávin sigur í einum almennum skrivi í dag, at hann framvegis leggur dent á, at fosturtøka er ein 
álvarslig synd, sum tekur eitt óskyldugt lív, men hann sigur samstundis, at tað ikki finst nøkur synd, 
sum Guds náði ikki kann fyrigeva, tá eitt angrandi hjarta søgir eftir at verða sameint við sín Faðir. 
Dimma.fo 
 

 
Draga limagjald til fakfelag frá í 2018 
21-11-2016 17:48 
Væntandi verður gjørligt hjá fakfelagslimum at draga limagjald frá í skatti í 2018. Tað skriva tey á 
heimasíðuni hjá Starvsmannafelagnum. 
Í mars fall eitt uppskot burtur í løgtinginum um, at fakfelagslimir skuldu kunna draga limagjald frá í 
skattinum. Uppskotið fekk fyrstu viðgerð og var viðgjørt í fíggjarnevndini, men fall burtur, tí tað var 
ikki liðug viðgjørt, tá tingið fór í summarfrí. 
Tað var Sonja Jógvansdóttir, uttanflokka tingkvinna, sum legði uppskotið fram. 
Sonja Jógvansdóttir sigur, at hon hevur fingið lyfti frá samgonguni um, at uppskotið verður samtykt, 
so tað kemur í gildi frá 1. januar 2018. 
Ætlanin er, at fakfeløgini sjálvi skulu boða TAKS frá, hvussu nógv limagjald, tey hava móttikið frá 
limunum, so hvør einstakur limur ikki sjálvur skal halda skil á frádráttinum. Fakfeløgini hava 
frammanundan skyldu at lata ymsar upplýsingar til TAKS. 
- Lógarbroytingin merkir bara, at partarnir á arbeiðsmarknaðinum verða javnstillaðir, tí í dag kunnu 
arbeiðsgevarar á sjógvi og landi draga síni limagjøld frá, sigur Sonja Jógvansdóttir. 
Dimma.fo 
 

 
Vil stríðast ímóti føroysku republikkini  
Eirikur Lindenskov 21.11.2016 (06:31)  
– og tryggja borgarligu donsku stjórnini meiriluta.  
   
Formaður Sambandsfloksins hevur verið landsfundi hjá danska stjórnarflokkinum, Vinstra, um 
vikuskiftið.  
   
Í talu síni vísti Bárður Nielsen á, at populistisk nationalismar í hesum døgum vinnur fram í Evropa.  
   
– Í Føroyum hava vit eisini eina stjórn, sum dregur tann vegin. Fremsta endamálið hjá landsstýrinum í 
Føroyum er at stovna eina republikk uttan fyri ríkisfelagsskapin.  
   
– Hetta fer at isolera land okkara og lækka vælstandin og vælferðina hjá tín einstaka.  
   
Hann lovaði, at Sambandsflokkurin fer at stríðast ímóti hesi populismu.  
   
– Og eg veit, at vit fara at vinna til síðst, segði hann.  
   
Bárður Nielsen takkaði eisini Vinstra fyri, at stjórnarflokkurin er við til at menna ríkisfelagsskapin og 
tey virði, hann hevur.  
   
Bárður Nielsen fegnaðist um, at Vinstri nú gongu fram í kanningu, men harmaðist, at blái vongur enn 
mangar nakrar sessir í at vinna meirilutan, sambært kanningum.  
   
– Men Sambandsflokkurin møtir fegin við einum fólkatingsumboð á næsta vali. Vit skulu nokk náa 
teimum 90, segði hann.  
   
Hetta fegnaðist Lars Løkke Rasmussen um.  
   

mailto:eirikur@sosialurin.fo


– Latið okkum so senda sama signal til Fólkaflokkin, tí so fer at líkjast nøkrum, segði Lars Løkke 
Rasmussen, sum við 88 fólkatingssessum í Danmark og tveimum í Føroyum vónar at kunna varðveita 
stjórnarvaldið eftir næsta fólkatingsval.  
In.fo 
 

 
Sjúrður og Tobbi hirdu ikki at møta á fundi  
Eirikur Lindenskov 21.11.2016 (10:26)  
– Hvar vóru fólkatingsumboð Føroya undir einari sera týðandi og aktuellari hoyring á Christiansborg 
um framtíðar hernaðar- og trygdarpolitikk í Arktis?  
  
Tað spyrja Kaj Leo Holm Johannesen og Magni Laksafoss, løgtingsmenn og limir í Løgtingsins 
uttanlandsnevnd.  
  
Teir vísa á, at vanliga verður sagt, at um tú ert fólkavaldur, so eigur tú at vísa tínum veljarum virðing 
við at røkja títt fólkavalda starv so væl, sum tað yvirhøvur ber til.  
  
– Hesa virðing fingu veljarar hjá fólkatingsumboðum Føroya tíverri ikki á einum hoyringsfundi 17. 
november 2016, tí umboðini hirdu ikki at møta á fundinum, siga teir.  
  
Teir vísa á, at tað er heldur sjáldan, at ein nevnd, í hesum føri Uttanlandsnevndin hjá Løgtinginum, 
verður boðin til fund á Christansborg um eitt ávíst evni.  
  
– Her var ein hoyringsfundur, har ið ein frágreiðing varð løgd fram og umrødd. Heitið á fundinum var: 
“Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis”. Uttanlandsnevndin møtti væl upp, og 
umframt undirritaðu vóru á fundinum: Kári P. Højgaard, Bjørt Samuelsen og Annita á Fríðriksmørk, 
forkvinna í Uttanlandsnevndini, siga teir.  
  
Og teir vísa á, at verjumál eru sum kunnugt felagsmál, og tí hevur tað áhuga fyri allar partar í Ríkinum 
at fylgja við í, hvat hendir á altjóða verjuøkinum, og hvørjar framtíðar ætlanir arbeitt verður við og 
sum kunnu fara at ávirka Føroyar, so ella so.  
  
– Vit eiga eisini at hava ein virknan politiskan leiklut í øllum hesum arbeiðinum.  
In.fo 
 

 
Frekar illgitingar frá Kaj Leo og Magna  
Eirikur Lindenskov 21.11.2016 (12:25)  
Einaferð skuldi Kaj Leo “vita og ikki gita”. Í dag vil hann ikki vita – fyri at sleppa at gita  
  
Tað sigur Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, í viðmerking til tað, sum Magni Laksafoss og Kaj Leo Holm 
Johannesen í morgun søgdu um, at føroysku fólkatingsmenninir ikki møttu á fundi um Arktis á 
Christiansborg í síðstu viku.  
  
– Magni Laksafoss og Kaj Leo Johannesen halda seg hava gjørt eitt ordiligt scoop, sigur Sjúrður Skaale, 
sum heldur fram:  
  
– Teir hava verið til eina hoyring um Arktis í fólkatinginum hósdagin – og eg var ikki til staðar. Og 
uttan at spyrja, hví so mundi vera, gera teir ta niðurstøðu, at eg ikki “hirdi” at møta. At eg vísti 
“líkasælu” og “vantandi virðing fyri politiska arbeiðinum”. Og fyri ordiliga at mjólka tey síðstu 
politisku poengini úr sakini, siga teir eisini, at eg ikki havi “skilt álvaran í málinum” og ikki skilt hvør 
mín politiska uppgáva er.  
  
– Vissi nú teir báðir høvdu “hirt” at spurt meg, hví eg ikki var har, høvdu teir fingið eina góða 
frágreiðing. Tað vistu teir áðrenn teir løgdu eftir mær – tí teir vita, at eg røki mítt starv til lítar. At eg 
geri mína skyldu og væl tað. Og at eg – tá tað kemur til møguleikar Føroya í Arktis – havi gjørt og geri 
alt sum eg kann.  
  
– Men Magni og Kaj Leo vildu ikki vita. Teir valdu heldur at gita – tí so var jú frítt slag, sigur Sjúrður 
Skaale.  
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Hann sigur, at sakin er, at Javnaðarflokkurin bara hevur eitt umboð á fólkatingi.  
  
– Men málini eru nógv. Og tá eg ikki kann vera á fleiri støðum samstundis, noyðist eg viðhvørt at 
velja.  
  
Sjúrður Skaale sigur víðari í svari sínum:  
  
»Millum tað, eg havi arbeitt við á Fólkatingi, eru viðurskiftini hjá føroyskum krígsveteranum. Hetta 
arbeiði førdi í vikuni til, at fýra umboð fyri tey, sum arbeiða við tilboðum til danskar veteranar, vóru í 
Føroyum. Endamálið er, at tilboðini til føroyskar veteranar skulu gerast fleiri og betri.  
  
Hetta fór fram á Hotel Hafnia í Havn mikudagin og hósdagin – altso samstundis sum hoyringin um 
Arktis var á Christiansborg. Ein av luttakarunum tók hjáløgdu myndina, sum sýnir fólkatingsmannin 
leggja fram fyri veteranunum.   
  
Men eg mátti altso velja – og valdi at stuðla upp undir gongdina at vinna føroyskum veteranum betur 
rættindi.  
  
Tað angri eg ikki, tí konkret úrslit fara spyrjast burtur úr hesum – til gagns fyri veteranarnar og teirra 
familjur og avvarðandi.  
  
Arbeiðið at vinna Føroyum og føroyskum vinnulívi møguleikar í Arktis, verður sanniliga ikki lagt til viks 
fyri tað. Tí var eg eisini longu í august á fundi við verjumálaráðharran um tað, sum bleiv umrøtt á 
tiltakinum á Christiansborg. Eg havi tosað við landsstýrið um hetta – og síðani lagt føroyskum 
sjónarmiðini  fram á røttum stað.  
  
Annars vóru ikki færri tvey av mínum starvsfólkum við tiltakið hósdagin.  
  
Men alt hetta hevur neyvan tann stóra áhugan hjá Kaj Leo og Magna...« 
In.fo 
 

 
Eingin ivi um at broytingar skulu gerast 
Fyri seks mánaðum síðan ella so, varpaði Sosialurin ljós á eftirlønarviðurskiftini hjá løgtingsfólki. 
Undanfarna samgonga broytti eftirlønarviðurskiftini hjá landsstýrisfólkum, men ikki hjá 
løgtingsfólkum.  
  
Tað vil siga, at landsstýrisfólk nú rinda 15% av síni løn til eftirløn, meðan løgtingsfólk enn eru í gomlu 
skipaini, ið gevur teimum 60% av lønini útgoldna sum pensjón og røkka tey fullari pensjón tá tey hava 
sitið 16 ár á tingi.  
  
Páll á Reynatúgvu, løgtingsformaður, hevði fyrr í ár fund við floksformennirnar, har eftirlønar 
viðurskiftini hjá løgtingsfólki var tikið upp. Páll á Reynatúgvu sigur, at spennið var vítt millum 
flokkarnar, men at hann hevur eina trúgv uppá, at málið kann loysast.  
  
- Summið vilja varveita verandi skipan, meðan summi vilja gera grundleggjandi broytingar. 
Avbjóðingin hjá okkum er nú, at finna útav hvussu vit kunnu loysa málið og hvør skal koma við einum 
tilmæli til broytingar, sigur Páll á Reynatúgvu, løgtingsformaður.  
  
Páll á Reynatúgvu sigur, at saman við formanninum í fyrisitingini, hevur hann fyrireika eitt upplegg 
um status í málinum, ið skal leggjast fram fyri flokkarnar. Eftirfylgjandi skal so støða takast til, hvussu 
farast skal fram fyri at fáa avgreitt málið. Enn er tó ov tíðliga at siga hvat fer at verða gjørt.  
  
Páll á Reynatúgvu sigur, at tað besta hevði verið, um ein uttanhýsis bólkur kundi koma við einum 
tilmæli uppá broytingar. Tað hevði verið ruddiligast máti at gjørt tað uppá.  
  
- Málið er so viðkvæmt at viðgera, at tað frægasta hevði verið at gjørt sum landsstýrið gjørdi og fáa 
eni uttanhýsis bólk at koma við einum tilmæli. Tó skal tað ígjøgnum somu lóggávu prosess sum øll 
onnur mál og tað er eingin trygd fyri, at tað verður koyrt ígjøgnum júst sum tilmælið er skriva, sigur 
Páll á Reynatúgvu.  
  



Páll á Reynatúgvu væntar, at ein semja er fingin í lag við ársenda um hvat næsta stigið í málinum skal 
verða. 
In.fo 
 

 
Støðan er ikki nøktandi 
Støðan er ikki nøktandi!  
  
Tað staðfestur Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, nú Løgtingið viðger fíggjarlógina 
fyri næsta ár.  
  
Hann vísir á, at seinastu tíggju árini er játtanin við Vørn, sum umsitur fiskiveiðieftirlitið og 
bjargingarskipini, Brimil og Tjaldrið, lækkað úr 45 milliónir, niður í 41 milliónir. Men samstundis eru 
allir prísir hækkaðir, umframt at Vørn hevur fingið fleiri og fleiri uppgávur at røkja.  
  
Ein máti, Vørn hevur spart upp á, er at skerja talið á fólki, sum hevur eftirlit á landi við avreiðingum.  Í 
2008 vóru seks eftirlitsfólk og eygleiðarar í starvi, men nú er onki eftirlitsfólk eftir og bara tveir 
eygleiðarar, tí øll hini eru spard burtur. Tað eina av teimum hevur tó í mesta mun fingist við 
umsitingarligar uppgávur.  
  
Høgni Hoydal staðfestir eisini, at játtanin er so skerd, at annað vaktarskipið, Tjaldrið er bara mannað 
helvtina av árinum og hitt vaktarskipið, Brimil, er liggur eisini við bryggju ein part av árinum, tí hann 
ikki hevur ráð til olju. Kortini liggur hann við fullari manning.  
Høgni Hoydal vísir eisini á, at Vørn hevur ikki játtan til at røkja skipini, og eitt nú hevur kranin á 
Tjaldrinum hevur ikki havt nøktandi trygdargóðkenning í tvey ár, og sostatt er Tjaldrið heldur ikki 
virkisført til fulnar.  
Samstundis vísir hann á, at smábátarnir Brimil er kravd trygdarútgerð og verða brúktir at bjarga 
mannalívum og við og teir verða eisini brúktir, tá ið manning av Brimli skal umborð á onnur skip í 
ringum veðri.  
  
Teir hava verið uppslitnir, men enn er peningur bara játtaður til at útvega tveir nýggjar bátar, men 
ikki tann triðja bátin.  
Landsstýrismaðurin vísir samstundis á, at næsta ár skulu høvuðsmotorarnir á Tjaldrinum klassast, 
men hvat tað kostar, ber ikki til at siga enn. Men motorarnir eru 40 ára gamlir og tí kann tað vera 
ringt at fáa fatur á eykalutum.    
  
Hann sigur, at fyrsta stigið at bøta um viðurskiftini, er, at hann hevur biðið um 900.000 krónur afturat 
á fíggjarlógini til Vørn. 
In.fo 
 

 
Konservativu: Fáa ráðharrar – missa fólkatingssessir  
Tey í Konservativa Fólkfalokkinum hava ein serligan trupulleika í dag. Tey eru boðin upp í stjórnina hjá 
Lars Løkke Rasmussen. Tað merkir eisini fyri flokkin, at hann skal hava nakrar ráðharrar. Sum tað 
ljóðar, fær flokkurin tríggjar ráðharrar.  
  
Men fokkurin hevur bara seks fólkatingsumboð. Tað merkir, at um trý teirra gerast ráðharrar, so 
standa tríggir fólkatingssessir hjá flokkinum tómir. Tí í Danmark hava tey ikki somu skipan, sum í 
Føroyum, at ein ráðharri leggur tingsessin frá sær í somu løtu, hann tekur við sum ráðharri.  
  
Í Danmark leggja ráðharrar, sum eru valdir í Fólkatingið, ikki tingsessin frá sær. Tey hava havt eina 
skipan við, at ráðharra kunnu fáa varamann fyri seg – uttan at missa tingsessin. Men hendan skipanin 
er ikki galdandi longur.  
  
– Tað sigur seg sjálvt, at vit kunnu ikki hava ein fólkatingsbólk við trimum umboðum. Hasum skulu vit 
finna eina loysn uppá, og tað gera vit, segði Søren Pape Poulsen á veg inn til samráðingar við Lars 
Løkke Rasmussen.  
 
Enn er nýggja stjórnin ikki skipað og tískil heldur ikki greitt, um ráðharrarnir hjá Konservativa 
Fólkaflokkinum koma úr tingbólkinum. Men sannlíkt er, at minst tveir av trimum verða valdir millum 
fólkatingsumboð floksins. 
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Hetta er eitt ótrúliga stórt vónbrot 
- Eg trúði ikki, at hetta fór at henda, men nú er tað veruleiki. Og tað er eitt ótrúliga stórt vónbrot.  
  
Tað sigur Hendrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum.  
  
Hendrik Old er eisini vágbingur, og hann er fólkavaldur løgtingsmaður. Og hann ásannar, at tað pínur 
hann, at síggja, at tey á Bakkafrost nú eru farin at føra laks úr aliringum í Suðuroy, til kryvjingar 
norðanfyri, ístaðin fyri at senda hann á kryvjivirkið í Vági.  
  
Tað hendi hósnáttina, tá ið alibáturin, Hans á Bakka, var á Trongisvágsfirði eftir laksi úr aliringunum 
har, og førdi hann norðureftir til kryvjingar.  
  
Hendrik Old sigur, at hetta hevur ómetaliga stóra ávirkan á arbeiðsloysið í Suðuroy, tí hvørja ferð, 
Hans á Bakka førir eina last av laksi úr Suðuroy er meiri enn ein arbeiðsvika minni á kryvjivirkinum í 
Vági.  
  
- Hetta eru tímalønt størv, sum tað ikki eru ov nógv av í Suðuroy frammanundan, so tað svíður 
ómetaliga illa, hvørja ferð eitt av teimum hvørvur.  
  
Hann sigur, at hann var so mikið bjartskygdur, at hóast Bakkafrost hevði eitt greitt endamál við at 
byggja ein risastóran alibát, fóry tey ikki at brúka hann til at flyta laks úr Suðuroy til kyvjingar.  
  
- Men nú gongur sjón fyri søgn, og tað eri eg ótrúliga vónbrotin av, sigur Hendrik Old.  
  
Hann sigur, at hetta eigur ikki at bera til, tí tað kann ikki vera meiningin, at Bakkafrost skal fáa 
framíhjárætt til at brúka firðirnar í Suðuroy til aling, uttan eisini at hava nakað virksemi í Suðuroy.  
  
- Verður hetta mannagongdin, at Bakkafrost flytir alifiskin alifiskin norðureftir til kryvjingar, eiga tey 
eisini at taka ringarnar við sær, so at onkur annar, sum eisini vil leggja virksemi í Suðuroy, kann fáa 
tey.  
  
- Endamálið kann ikki vera, at Bakkafrost skal flyta alt virksemið úr Suðuroy, fyri at lata suðuroyingar 
standa eftir við burturkastinum og dálkingini, uttan at fáa nøkur arbeiðspláss burtur úr tí, sigur 
Hendrik Old.  
  
- Bakkafrost eigur eisini at hugsað um tey økini í landinum, tey fáa inntøkurnar úr, annars er púra 
ongin meining í hesum, heldur Hendrik Old.  
  
Tí hevur hann nu eisini tikið málið upp í landsstýrinum og hann sigur, at nú skal arbeiðast víðari við tí. 
Men hvørjir møguleikarnir eru, eru ov tíðliga at siga nakað um enn, leggur hann afturat.  
  
Men hann heldur, at fyrsta stigið eigur at vera at seta seg í samband við Bakkafrost at vita, hvørjar 
ætlanir, tey hava á hesum øki.  
  
Vit hava eisini tosað við Regin Jacobsen, stjóra á Bakkafrosti, men hann hevur ongar viðmerkingar til 
dagliga virksemið hjá teimum.  
 

 
Magni Laksafoss burtur 3. hvønn tingfund 
» – Vanliga verður sagt, at um tú ert fólkavaldur, so eigur tú at vísa tínum veljarum virðing við at røkja 
títt fólkavalda starv so væl, sum tað yvirhøvur ber til. Hesa virðing fingu veljarar hjá 
fólkatingsumboðum Føroya tíverri ikki á einum hoyringsfundi 17. november 2016, tí umboðini hirdu 
ikki at møta á fundinum.«  
  
Soleiðis skriva Magni Laksafoss og Kaj Leo Holm Johannesen í óvanliga hvassorðaðum skrivi í morgun, 
har teir harðliga finnast at fólktingsmonnunum, Tórbjørni Jacobsen og Sjúrði Skaale fyri ikki at hava 
verið á einum fundi á Christiansborg um Arktis – ein fundur, har uttanlandsnevndin hjá Løgtinginum 
varð boðin við.  



  
Gamalt er, at tá tú býrt í glashúsi, so skalt tú ikki steina.  
  
Magni Laksafoss er kendur fyri sjálvur at møta illa upp í Løgtinginum. Og í so máta er hendan 
tingsetan einki undantak.  
  
Kaga vit í gerðabókina hjá Løgtinginum, so sæst, at tingið hevur havt 22 fundur hesa tingsetuna, sum 
byrjaði á ólavsøku. Av teimum tingfundunum er Magni Laksafoss uppskrivaður fyri ikki at møta á 7 
fundum. Tað er ein frávera upp á 32 prosent.  
  
Kaj Leo Holm Johannesen hevur verið burtur frá tveimum tingfundum, tað er ein frávera upp á 9 
prosent.  
  
So vísa fólkatingsmenninir ikki sínum veljarum virðing við ikki at møta á einum fundi – so má tað – fyri 
at brúka metingarháttin hjá Magna Laksafoss og Kaj Leo Holm Johannsen vera rímuliga stór 
vanvirðing at halda seg burtur frá triðja hvørjum tingfundi.  
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Vel ársins lið í Evropa 
Pætur Albinus 21.11.2016 (18:05)  
UEFA hevur nú kunngjørt teir 40 leikararnar, sum eru tilnevndir til ársins lið í Evropa. 18 av teimum 
tilnevndu spæla við FC Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid. 
 
Ímillum teir tilnevndu er eisini fyrrverandi Liverpool-miðvallarin, Joe Allen, sum í summar varð seldur 
til Stoke fyri 113 milliónir krónur. 
 
Teir 40 tilnevndu eru at síggja niðanfyri, og hevur tú hug at atkvøða, ber til at gera tað við at trýsta 
HER. 
 
Málverjar: Keylor Navas, Jan Oblak, Gianluigi Buffon og Rui Patricio. 
 
Verjuleikarar: Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Diego Godín, Juanfran, Piqué, Joshua Kimmich, 
Toby Alderweireld, Jérôme Boateng, Leonardo Bonucci, Raphaël Guerreiro og Laurent Koscielny. 
 
Miðvallarar: Toni Kroos, Luka Modric, Andrés Iniesta, Yannick Ferreira Carrasco, Paul Pogba, Aaron 
Ramsey, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Grzegorz Krychowiak, Joe Allen og Dimitri 
Payet. 
 
Áleyparar: Cristiano Cristiano, Gareth Bale, Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar, Atoine Griezmann, 
Gonzalo Higuaín, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Agüero, Zlatan 
Ibrahimovic og Alexis Sanchez. 
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Hvussu fært tú besta skerpikjøtið? 
Vilmund Jacobsen 21.11.2016 (23:23)  
Ymiskar meiningar eru vera um, hvussu tú fært besta skerpikjøtið.  
  
Ein spurningur er, um kjøtið, tá flett er, skal heingjast beint í hjallin - ella, um tað skal heingjast í 
kjallaran í eina tíð, áðrenn tað verður hongt í hjallin?  
  
Hetta hevur leingi verið eitt standandi kjakevni hjá øllum, sum fáast við seyð, og hetta hevur 
Búnaðarstovan seinnu árini eisini granskað í. Vit skulu tó ikki í hesum umfari fara inn á ta kanningina.  
  
Eitt, sum menn, ið fáast við seyðahald, eru rættiliga samdir um, er, at liturin á ræsta ella turra 
kjøtinum hevur stóran týdning fyri smakkin í kjøtinum.  
  
Breið semja er millum menn um, at krov, sum verða grøn, tá tey torna, eru tey góðu krovini - og tey, 
sum verða reyð, eru tey minni góðu. 
In.fo 
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Friday, 18 November 2016  

Samandráttur: Línuskip: Undir Føroyum eru sjey línuskip til fiskarí, men vit vantað bara trý av teimum 
koma at landa í vikuni, eitt mánadagin og hini seinni í vikuni. Tað verður mest toskur, hýsa, longa og 
brosma tey koma at landað. Hini skipini eru nýliga byrjað túr og koma tí neyvan at landað hesa 
vikuna. Restin av línuskipunum fara helst út í næstum, tí bæði streymur og veðri er tilvildar.  
Útróður: Streymurin verður góður og veðri verður eisini gott, so tí vantað vit nógvan útróðrur. 
 Djúpvatnstrolarar: Allir liggja við bryggju, men helst fer onkur út í næstum.  
Partrolarar: Bara seks pør eru til fiskarí og trý av teimum koma at landað í vikuni. Fiskaríið er vánaligt. 
Okkurt parið fer helst út í næstum.  
Trolbátar:  Fýra eru akkurát byrjaðir túr og helst fer onkur av hinum út í næstum. Allir hava lagt seg 
eftir at fiska havtasku og vantandi landað teir allir síðst í vikuni.   
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, annað landar helst mánadagin, meðan hitt landar síðst í vikuni. Eitt 
fiskar havtasku og landar møguliga miðskeiðis ella síðst í vikuni. 

Fmf.fo 
 

 

 Valutanavn      WMR  

 
 

    
 

 

 Australske dollar     515,85  

 Bulgarske leva     380,42  

 Brasilianske real     208,54  

 Canadiske dollar     520,11  

 Schweizerfranc     693,46  

 Kinesiske renminbi.yuan     101,48  

 Tjekkiske koruna     27,520  

 Euro     744,13  

 Britiske pund     867,73  

 Hong Kong dollar     90,23  

 Kuna     98,73  

 Ungarske forint     2,4060  

 Israelske new shekel     180,93  

 Indiske rupees     10,270  

 Japanske yen     6,3250  

 Mexicanske peso     34,160  
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 Norske kroner     81,87  

 Newzealandske dollar     493,13  

 Polske zloty     167,97  

 Russiske rubel     10,900  

 Svenske kroner     75,78  

 Singapore dollar     491,90  

 Thailandske baht     19,700  

 Tyrkiske lira     207,95  

 US dollar     699,85  

 Sydafrikanske rand     49,220  
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Andlát 
Hallgerð Elinborg Thomassen andaðist í heiminum leygarmorgunin 70 ára gomul. 
 
Mary Gaard, búsitandi í Hoyvík, ættað úr Svínoy, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 19. 
november, 60 ára gomul. 
 
Alek Bech, ættaður av Tvøroyri, búsitandi í Bramming, andaðist á Sydvestjysk Sygehus í Esbjerg 
sunnudagin 20. november, 67 ára gamal. 
 

 


