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Illveður fyri framman
22.12.2016 - 12:15
Lat tað verða sagt beinanvegin, at tað verður ikki stilt og gott veður allar jóladagarnar. Tvey
djúp lágtrýst fara at leggja leiðina fram við okkara leiðum, og tey fara at seta sín dám á jólini.
Fyrradagin varð spátt, at tað fyrra lágtrýstið fer framvið ímillum Føroyar og Skotland
Tollaksmessukvøld, og at ringasta veðrið fór at verða sunnan fyri Føroyar. Tað verður ikki
akkurát so. Tað fer ístaðin ímillum Føroyar og Ísland, og tað ringasta veðrið fer at verða
vestan fyri okkum.
Eftir at tað er farið framvið, verður gott veður eina løtu. Og tað er jólaaftanskvøld. So tað er
ikki so gali.
Men tað næsta djúpa lágtrýstið rakar okkum mestsum á sama hátt sum tað fyrra – og tað
verður her ætlandi seinnapartin jóladag. Eftir at tað er farið norðurum, verður heilt
hampuligt veður. Tá fer køld luft av útnyrðingi at reka ímóti okkum.
Í dag er ættin útsynningur, vindferðin um 10 m/s norðanfyri; sunnanfjørðs er vindferðin upp í
20 m/s. Hitin liggur um 2 stig. Sirka soleiðis verður veðrið allan dagin.
Eftir midnátt lækkar ættin niður í sunnan og landsynning-sunnan. Fyrrapartin í morgin fer
vindurin at veksa, og um middagsleitið er vindferðin komin upp í 18 til 23 m/s. Og tað regnar
eisini. Nakað út á seinnapartin verða turrar løtur, men út á kvøldið veksur vindurin uppí 25
m/s av lágum vestri.
Soleiðis verður eftir øllum at døma øll náttin og eisini fyrraparturin jóalaaftan. Út á
seinnapartin jólaaftan minkar vindurin aftur, og um kvøldið er um 10 m/s.

Jólanátt fer vindurin aftur at veksa. Fyrst landsynningur-sunnan 15 til 20 m/s. Fyrrapartin
gongur hann yvir í útsynning og so upp í vestan, meðan vindferðin veksur upp í 25 m/s.
Út á jólakvøld fer vindurin at minka. Eftir tað verður køld høgætt.
Ikki allarbesta jólaveður, sum tað sær út í løtuni. Men fortreytirnar kunnu broytast.
Fylgt verður við.
Nordlysid.fo
Størsta skipið higartil gjøgnum Panamaveitina
Fyri fyrstu ferð er eitt bingjuskip omanfyri 10.500 TEU farið ígjøgnum víðkaðu slúsuskipanina
í Panamaveitini.

'Valparaiso Express' hjá Hapag-Lloyd's fór 20. desember gjøgnum víðkaðu Panamaveitina.
Tað 10,589 TEU stóra neopanamax bingjuskipið varð harvið tað higartil størsta, ið er farið
ígjøgnum slúsuskipanina, síðani hon varð tikin í nýtslu 26. juni í ár.
Nýggju slúsurnar, ið eru 70 føtur breiðari enn í upprunaveitini, kunnu taka neopanamax skip
upp á 13.000-14.000 TEU.
Skipið kom sunnaneftir, eftir at hava verið í Kili, Peru, Ecuador og Kolumbia, og heldur nú
fram til Dominikanska Lýðveldið, Bretland, Týskland, Belgia, Frakland og Holland.
'Valparaíso Express' er 333 metrar langt og 48 metrar breitt. Tað er fyrsta av fimm nýggjum
skipum hjá Hapag Lloyd's í nýggju 10,500 TEU røðini. Skipini eru serliga bygd til at sigla
ígjøgnum víðkaðu Panamaveitina. Næstu fýra skipini í røðini verða latin eigarunum í apríl
2017.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo
Oljuframleiðslan í Noregi veksur
Til 1. desember hevur framleiðslan verið 5 prosent omanfyri forsøgnina hjá
Oljudirektoratinum.
Fyribils framleiðslutøl í november vísa eina miðal dagsframleiðslu upp á 2.153.000 tunnur av
olju, NGL og kondensat.
Hetta eru umleið 37.000 tunnur meiri um dagin samanborið við oktober.
Oljuframleiðslan liggur umleið 9 prosent omanfyri november í fjør og 11 prosent omanfyri
forsøgnina hjá Oljudirektoratinum fyri november 2016, skriva tey sjálv.
Framleiðslan liggur nú umleið fimm prosent omanfyri forsøgnina higartil í ár.
Niðanfyri ein grafur yvir framleiðsluna fyrstu 11 mánaðirnar í ár.

Kelda: offshore.no
Antares.fo
Tvey Maersk Supply skip sokkin
Tvey skip hjá Maersk Supply Service - Maersk Shipper og Maersk Searcher - sukku í nátt í
Biskayaflógvanum, 60 fjórðingar úr fronsku strondini. Tey bæði skipini vóru undir sleipi av
einum triðja Mærsk skipi - Maersk Battler - tá sleipið slitnaði.
Maersk Supply Service váttar óhappið fyri Ekstra Bladet, men vil - umframt at ongin fekk
skaða undir óhappinum, og at fronsku myndugleikarnir eru kunnaðir - ikki siga meira um
málið í løtuni.
Tey bæði Maersk Supply Service skipini vóru undir sleipi til Turkalands, har tey skuldu
høggast upp. Maersk Shipper og Maersk Searcher høvdu síðani februar ligið óvirkin í havnini í
Fredericia, saman við fýra øðrum skipum hjá Maersk Supply Ships, ið heldur onki arbeiði
høvdu.
Maersk Supply Ships gjørdi av at savna øll óvirknu skipini á einum stað, har útreiðslurnar av
at hava tey liggjandi í óásetta tíð ikki vóru ov stórar.
Avgerðin at selja skip til upphøggingar er úrslit av yvirkapasitetinum í frálandsvinnuni. Í vár
gjørdi Maersk Supply Service av at sleppa sær av við umleið 20 skip.
Higartil er felagið sloppið av við Maersk Supplier, Maersk Seeker, Maersk Beater, Maersk
Chancellor, Maersk Fight, Maersk Feeder, Maersk Finder, Maersk Puncher, Maersk Provider
og Maersk Forwarder.
Tað hevur ikki verið alment fyrr, at tey bæði skipini, ið nú eru sokkin, Maersk Searcher og
Maersk Shipper, eru seld til upphøggingar.
Kelda: maritimedanmark.dk/shippingwatch.dk
Antares.fo

Heilivágs nýtslan hjá alivinnununi minkar í stórum
22.12.2016 - 13:21
Sambært nýggjastu tølunum frá Landsapotekaranum, er heilivágsnýtslan fram til 31. Oktober
2016 umleið ein triðing av heilivágsnýtsluni í 2015. Nýtslan í ár er næstan fimmferðir minni
enn heiluvágsnýtslan var í 2012.
Regin Jacobsen, stjóri í Bakkafrost, fegnast um góðu gongdina.
- Orsøkin til góðu gongdina er broytt lúsaniðurberjingar strategi, har vit nú leggja dent á
niðurberjing av lús uttan nýtslu av heilivági og kemiskum evnum. Í 2016 hava vit nýtt
rognkelsi, feskvatn og heitan sjógv at reinsa laksin fyri lús og hetta hevur eydnast sera væl. Í
2017 koma vit at gera enn meir av hesum, og tí vóna vit at síggja enn betur úrslit.
Atli Gregersen, stjóri í Hiddenfjord, sigur at teir í dag eru tað felagið, sum uttan iva brúkar
minst heilivág í heiminum.
- Sum dømi kann eg nevnda at eingin av laksunum, sum vit tóku frá august mánaða í ár og til
nú hevur fingið nakra viðgerð við kemiskum evnum.
- Tað gongur sera væl við sokallaðu mekanisku avlúsingar tiltøkunum. Harafturat halda vit
smáltini longri inni og tí eru tey munandi størri tá tey verða slept á sjógv.
- Ringastu mánaðarnir í árunum til lús eru november og desember, men vit hava sæð
munandi minni av lús í ár enn undanfarin ár.
- Nýggja alilóggávan, sum er á veg, fer vónandi at leggja størri dent á opinleika í samband
við nýtsluna av heilivági og kemiskum evnum í alivinnuni. Tá hesi tølini verða almenn fara
alarar at leggja seg enn meira eftir at avmarkað nøgdirnar av heilivági og kemiskum evnum,
sigur Atli Gregersen.
Tølini tala fyri seg:
2011
Heilivág KG 738,0385
Tal av laksum 10.373.691,00
2012
Heilivág KG 11.619.098,48
Tal av laksum 12.390.559,00
2013
Heilivág KG 11.290.662,256
Tal av laksum 12.416.146,00
2014
Heilivág KG 4.893.436,7025
Tal av laksum 13.456.942,00

2015
Heilivág KG 6.450.916,86
Tal av laksum 12.276.317
2016
Heilivág (10 mánar) KG 2.438.224,34
Tal av Laksum 12.395.310
Nordlydid.fo

Løgmaður roynir at snúgva sær undan at halda lógina
22.12.2016 - 14:17
Niðurstøðurnar hjá baði núverandi og fyrrverandi løgmanni, í samband við bummgjaldið í
Vága- og Norðoyatunnlunum, geva onga meining.
Í svarið til fyrispurning frá Jørgin Niclasen, um bummgjaldið í Vágatunnlinum, skrivar Aksel V.
Jóhannesen, løgmaður, at undanfarna samgonga hevur mett um støðuna, og har er
niðurstøðan, at tunnilin er ikki afturgoldin, fyrrenn bæði lánið og partapengarnar eru goldnir.
Aksel sigur, at hann er samdur í hesi tulkingini.
- Tí er ikki grundarlag fyri at gera koyringina í Vágatunlinum ókeypis tá ið tulkingin av
lógargrundarlagnum so greitt vísir, at uppruna ætlanin við lógaruppskotunum var, at allur
útveganarkostnaðurin skuldi gjaldast aftur, skrivar Løgmaður.
Men skal hendan tulkingin fylgjast, sum løgfrøðingar í Tinganesi hava gjørt fyri løgmann – og
sum løgmaður nú krógvar seg aftanfyri, nú lánini í tunnlinum eru afturgoldin, so kann
bummgjaldið ikki lækka - tvørturímóti.
Nú lánini eru afturgoldin, skal tunnilin byrjað at rinda landskassanum aftur partapeningin.
Men hvør skal taka ímóti pengunum?
Hvar er heimildin hjá løgmanni at taka inn skatt frá ferðsluni um Vestmannasund og
Leirvíksfjørð?
Hvussu skal peningurin afturgjaldast? Skal alt rindast í einum ella í radum?
Løgmaður hevur, sum støðan er í løtuni ikki heimild til at halda fram við bummgjaldinum og
P/F Vágatunnilin hevur heldur ikki heimild at krevja peningin inn, tí sambært tulkingini hjá
Løgmanni eigur felagið ikki peningin.
Peningurin, sum nú verður kravdur inn til tunnilin, skal rindast landinum – um vit skulu fylgja
løgfrøðini í tinganesi.
Men skal landið hava peningin má Aksel niðan í løgtingið við nýggjari lóggávu – og tað er ein
áhugaverdur spuringur um Oldurin og Løgmaður kanska hava ítøkiligar ætlanir um hetta. Um
ikki, so kann landstýrismaðurin í tunnilsmálum fáa trupleikar av at eitt vinnurekandi
partafelag krevur inn skatt frá borgarunum.
Niðurstøðan er tí púra greið: Tá tunnilsverkætlanirnar vóru samtyktar í løgtinginum, var tað
eingin, sum hugsaði tankan, at partapeningurin, sum løgtingið setti í tunnlarnar, skuldi

rindast aftur til landskassan. Talan hevur ongantíð verið um at bummgjaldið skuldi brúkast til
annað enn, at rinda lánið aftur og kostnaðin av rakstrinum.
Tað er enntá staðfest í lógini at tunnlarnir skulu "uttan kostnað" latast landinum, men í
løtuni tykjast løgmaður og landsstýrismaðurin í tunnilsmálum gera alt fyri, at sleppa undan at
halda hesa sera greiðu áseting í lógini.
Nordlysid.fo
Orðaskiftið um public service-sáttmálan broytti næstan einki
22.12.2016 - 17:00
Hóast løgtingið hevði eitt drúgt orðaskifti um public service-sáttmálan millum
Mentamálaráðið og Kringvarpið, so broytti tað næstan einki í sáttmálanum. Í dag varð
sáttmálin undirskrivaður.
Sambært Kringvarpslógini skal landsstýriskvinnan tryggja sær, at Løgtingið hevur havt høvi at
umrøða ætlaða innihaldið í public service-sáttmálanum, áðrenn hann verður undirskrivaðu,
og tí var aðalorðaskifti í Løgtinginum tann 8. desember. Men nú sáttmálin er undirskrivaður
er hann næstan einki broyttur, síðani hann varð lagdur fyri tingið til aðalorðaskifti.
Løgtingið viðgjørdi sáttmálan í nógvar tímar, og nógv uppskot vórðu havd frammi um, hvat
átti at verið øðrvísi við sáttmálanum, men felags fyri tey flestu uppskotini var, at tey vórðu
ikki fylgd.
Tað einasta sum er broytt í sáttmálanum eru nakrar fáar reglur undir punkti 5, sum hevur við
tænastur ið hava við fólk ið bera brek at gera.
Nordlydid.fo
Leitaðu eftir yvirgangsmanni í Grenaa í nátt
22.12.2016 - 08:20
Løgreglan í Eysturjútlandi hevur alla nátt leita eftir einum manni í havnalagnum í Grenaa.
Hildið var, at møguliga var talan um mannin handan yvirgangsálopið í Berlin mánadagin.
Men leitingin gav einki úrslit.
Løgreglan í Eysturjútlandi fekk í gjárkvøldið eina fráboðan frá fólki, ið gingu túr við hundi um,
at tey høvdu sæð tann 24 ára gamla eftirlýsta tunesaran Anis Amri.
Hann skuldi vera sæddur nærhendis Grenaa Havn, og tá løgreglan fekk líknandi boð frá
einum øðrum fráboðara, vóru løgreglufólk í stórum tali send til økið, skriva danskir miðlar.
Allir bilar og lastbilar eins og ferðafólk, sum skuldu við ferjuni hjá Stena Line til Varberg
klokkan eitt í nátt vórðu kannað. Men tey funnu einki, sum bendi á, at eftirlýsti
yvirgangsmaðurin var staddur í Grenaa í nátt, sigur politiovastin á staðnum.
Hann vil ikki siga, hvørjir upplýsingarnir vórðu, ið komu afturat, sum fekk løgregluna at taka
málið í so stórum álvara, skrivar tv2.dk.
Portal.fo

Stórur áhugi fyri føroyskari oljuleiting
22.12.2016 - 12:01
At 4. føroyska útbjóðingarumfarið nú nærkast kom væl til sjóndar á básinum hjá Jarðfeingi,
ið júst hevur verið við á PROSPEX-ráðstevnuni í London. Nógv oljufeløg løgdu leiðina framvið
til eitt prát skrivar heimasíðan hjá Jarðfeingi.
Á ráðstevnuni varð eisini stórur dentur lagdur á framløgur, har nýggj vitan varð løgd fram. Í
ár hevði Óluva Eidesgaard, jarðfrøðingur á Jarðfeingi, eina framløgu, har hon vísti á
áhugaverdar og nýggjar møguleikar í føroyska økinum við serligum atliti at Judd-leiðini, sum
liggur tætt við markið til Bretlands. Nógv fólk vóru til framløguna, og fleiri komu eisini at vitja
básin og frætta meira um hetta áhugaverda økið.
Seinastu tíðina er nógv nýggj vitan komin undan kavi, meðan jarðfrøðingarnir á Jarðfeingi,
saman við samstarvsfeløgum aðrastaðni, hava arbeitt við at búna landgrunnin til
útbjóðingina, sum alment letur upp 17. mai komandi ár.
PESGB skipar fyri PROSPEX-ráðstevnuni í London á hvørjum ári. Í ár var ráðstevnan 14. og 15.
desember. Ráðstevnan er altíð sera væl vitjað av bæði olju- og veitarafeløgum skrivar
www.jf.fo.
Portal.fo
Helgi í topp 20
22.12.2016 - 13:30
Nú altjóða talvsamgongan, FIDE, hevur kunngjørt nýggja desember-styrkilistan, sæst, at Helgi
Dam Ziska telist millum fremstu telvarar í norðurlondum. Talið hjá føroyska stórmeistaranum
er nú kvinkað upp í 2555 - hansara hægsta nakrantíð. Taka vit øll norðurlond undir einum, so
er Helgi nú nummar 18 í alt.
Noreg er sterkasta talvtjóð í norðurlondum, og endaði nummar fimm á talvolympiaduni í
Baku í heyst. Helgi hevði verið nummar seks í Noregi. Í Danmark og Svøríki hevði hann verið
nummar fimm, í Íslandi nummar fýra og í Finnlandi nummar tvey.
Her er aktuelli topp-20 listin í norðurlendskari telving:
1. GM Magnus Carlsen (Noreg) 2840
2. GM Peter Heine Nielsen (Danmark) 2645
3. GM Nils Grandelius (Svøríki) 2643
4. GM Jon Ludvig Hammer (Noreg) 2628
5. GM Simen Agdestein (Noreg) 2602
6. GM Evgenij Agrest (Svøríki) 2593
7. GM Curt Hansen (Danmark) 2596
8. GM Sune Berg Hansen (Danmark) 2591
9. GM Aryan Tari (Noreg) 2584
10. GM Tomi Nyback (Finnland) 2572
11. GM Emanuel Berg (Svøríki) 2572
12. GM Hannes Stefansson (Ísland) 2570
13. GM Erik Blomqvist (Svøríki) 2567
14. GM Heðinn Steingrímsson (Ísland) 2564
15. GM Hjørvar Steinn Gretarsson (Ísland) 2563
16. GM Lars Bo Hansen (Danmark) 2560
17. GM Frode Urkedal (Noreg) 2557
18. GM Helgi Dam Ziska (Føroyar) 2555

19. GM Mads Andersen (Danmark) 2547
20. GM Jóhann Hjartarson (Ísland) 2540
Topp 10 í Føroyum
Føroyski topp 10 listin hjá FIDE er í løtuni hesin:
1. Helgi Dam Ziska 2555
2. Rógvi Egilstoft Nielsen 2351
3. John Rødgård 2320
4. John Arni Nilssen 2311
5. Olaf Berg 2309
6. Høgni Egilstoft Nielsen 2262
7. Martin Poulsen 2225
8. Jóan Hendrik Andreasen 2216
9. Sjúrður Thorsteinsson 2209
10. Carl Eli N. Samuelsen 2207
Skrivað hevur Suni Merkistein
Portal.fo
Kynslig misnýtsla barnaárini: Fleiri longu farin í viðgerð fyri seinárin
22.12.2016 - 14:02
Longu nú er greitt, at tørvurin er stórur á viðgerð fyri seinárin av kynsligum ágangi, sum er
farin fram barnaárini.
Í samstarvi við felagið Føroyskir Sálarfrøðingar hevur Almannamálaráðið tí skipað fyri
viðgerðartilboði.
Hetta stendur at lesa á heimasíðuni hjá Almannaráðnum í dag.
Almannaráðið sigur, at viðgerðartilboðið, sum tað skipar í samstarvi við felagið hjá
Føroyskum Sálarfrøðingum, varð boðið út fyrr henda mánaðin, og at tey longu nú eru nógv,
sum eru farin í viðgerð.
-Hetta staðfestir tað, sum vit hildu okkum vita frammanundan, nevniliga at tørvurin á slíkum
tilboði er stórur, sigur Annika Helgadóttir Davidsen, forkvinna í Felagnum føroyskir
sálarfrøðingar, í hesum sambandi við heimasíðuna hjá Almannaráðnum.
Almannaráðið sigur, at viðgerðartilboðið, sum er ókeypis, er fyri øll vaksin fólk, sum hava
trupulleikar av seinárinum, tí tey vóru fyri kynsligum ágangi, tá tey vóru børn.
Almannaráðið sigur víðari, at tey, sum ynskja at fáa hesa viðgerð, skulu sjálv seta seg í
samband við ein av teimum sálarfrøðingum, sum standa á listanum hjá felagnum. Listin er at
finna á heimasíðuni hjá felagnum, psykolog.fo.
Viðgerðartilboðið verður skipað sambært Heildarætlan um kynsligan ágang, sum
Almannamálaráðið umsitur.
Portal.fo
Er endaliga váttað: Anis var í lastbilinum

22.12.2016 - 15:45
Prógv eru nú funnin, sum staðfesta endaliga, at tann, sum er undir illgruna fyri at hava framt
yvirgangsatsónina á einum jólamarknaði í Berlin mánakvøldið, har ið 12 fólk lótu lív, og 48
vórðu særd, var í lastbilinum, sum varð nýttur til at fremja atsóknina.
Hetta váttaði týski innanríkismálaráðharrin, Thomas de Maizière, á einum tíðindafundi, sum
hann helt saman við týska kanslaranum, Angelu Merkel, í dag.
Fingramerki eru funnin í lastbilinum, sum samsvara við tey hjá tí 24-ára gamla Anis Amri, og
við hesum er illgrunin mótvegis Anis Amri styrktur, skrivar TV2.
- Vit kunnu í dag vátta, at tann, sum er undir illgruna fyri at hava fram yvirgangsálopið,
ógvuliga sannlíkt er gerningsmaðurin. Í førarahúsinum eru fingramerki funnin, og onnur
prógv eru eisini funnin, segði Thomas de Maizière millum annað í hesum sambandi.
Tað var í gjár, at tað kom fram um tunesiska flóttan Anis Amri, at hann er undir illgruna fyri
at hava framt yvirgangsálopið í Berlin mánakvøldið.
Kring Evropa verður nú av øllum alvi leitað eftir honum, so at hann kann verða stillaður til
svars fyri illgrunan, sum nú er rættaður mótvegis honum.
Grein uppdaterað: 17.20 - 22.12.2016
Portal.fo
- Ongar ætlanir at gera lóggávu fyri ljóðstyrki á almennum støðum
22.12.2016 - 18:00
- Eingin lóggáva er á økinum, og ætlanin er heldur ikki at gera nakra lóg.
Hetta sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsu- og innlendismálum, í svari til
fyrispurning frá Helga Abrahamsen úr Sambandsflokkinum, sum spurdi um reglur fyri
ljóðstyrki á almennum støðum.
Helgi Abrahamsen vildi hava at vita, hvørt nøkur lóg er fyri, hvussu harður tónleikur kann
verða spældur á almennum støðum – innan-eins væl og uttandura.
Sambært svarinum frá landsstýriskvinnuni er eingin lóggáva á økinum.
Tó er ein kunngerð lýst, sum í serligum førum kann geva bý- og bygdarráðum ávísa heimild,
um so er, at óljóð er til álvarsligan ampa fyri fólk, ið búgva nærhendis. Tað vil, við øðrum
orðum, siga, at eingin avmarking er fyri ljóstyrkini á sjálvum staðnum, so leingi tað ikki
órógvar grannalagið.
Sirið Stenberg vísir á, at tað er kommunustýrið, sum er myndugleiki á økinum, og sum kann
geva boð um ábøtur ella eventuelt at banna virkseminum, um tað verður mett at vera til
álvarsligar ampar fyri grannar. Hon upplýsir eisini, at í løtuni verður ikki arbeitt við at áseta
nærri reglur fyri hetta økið.
Portal.fo

Akraberg og Gadus fluttu jólapakkarnar millum sín
22.12.2016 - 22:44

Sjómansmissiónin hevur fingið heilsan frá Eli umborð á Gadusi.
- Í gjárkvøldið var Akraberg eftir jólapakkunum, sum vit høvdu við til teirra. Alt gekk væl
hóast veðrið var vánaligt, verður sagt.
- Fiskiskapurin hevur ikki verði nakað serligur hendan túrin. Vit hava skjótt verið 8 vikur
burtur og hava 340 tons av flaki. Jólatræði er pynta og pakkarnir eru klarir at fara undir
træið.
- Pakkarnir vóru væl pakkaðir inn í plastikposar og net og bundnir í boyir, áðrenn teir vóru
loraðir afturav hekkuni. So kundu teir á Akrabergi fáa fatur í boyunum og hála pakkarnar inn.
- Jú, jólapakkarnir hava sítt virði, tá stórir trolarar “stríðast” við at fáa jólapakkar millum sín
mitt í arbeiðstíðini á fiskifeltinum, skrivar Eli vegna manningina umborð á Gadusi.
Portal.fo
- Minnivitandi apukattar skíra fiskimenn at verða bandittar
22.12.2016 (16:05)
Fiskimannafelagið hevur havt landsfund í dag. Í formansgrágreiðing síni leggur Jan Højgaard,
formaður, fram síni sjónarmið um nógv viðurskiftir hjá fiskimanninum í Føroyum.
Jan Højgaard sigur í frágreiðingini, at við verandi ætlan um uppboðssølu í samband við eina
fiskivinnunýskipan, so verður grundarlagið tikið undan fiskivinnuni og tryggleikin verður tikin
frá teimum familjum, ið liva av fiskivinnuni. Jan Højgaard metir, at bæði Fiskimannafelagið og
Reiðarafelagið hava góðan rætt, at siga sáttmálar upp til 1. januar í 2018, tí grundarlagið
verður tikið undan teimum við verandi ætlanum.
Jan Højgaard kemur eisini inn á núverandi lønarviðurskiftir hjá sjómonnum. Um tað verður
sæð burtur frá partinum av flotanum, ið forvinnur heilt nógvan pening, so er tað enn ein
stórur partur av flotanum, ið ikki forvinnur nógvan pening í mun til longu tímarnar, ið teir
leggja í arbeiðið. Umsett til tímaløn, er støðið á eini sjómansløn í stóran mun lægri enn ein
tímaløn á landi. Jan Højgaard sigur, at vit eiga at flyta okkum burtur frá ímyndini av
sjómanninum, ið forvinnur stórar peningarupphæddir afturfyri eitt letingalív og uppgávan
liggur hjá Fiskimannafelagnum at upplýsa betur um viðurskiftini.
Jan Højgaard sigur í formansfrágreiðingini, at eitt tak eigur at takast fyri at fáa hýrurnar hjá tí
mest sperda partinum av flotanum á eitt hægri støði, men at tað hjálpir ikki støðuni “at
nakrir heilavaskaðir og minnivitandi apukattar ganga runt og skíra allar fiskimenn at verða
nakrar bandittar, sum bara ríka seg upp av fólksins ogn” (sitat úr frágreiðingini).
- Tá eg sigi soleiðis, so meini eg við tey, ið hava eina sterka meining um fiskivinnuna og vilja
kollvelta hana, uttan at taka atlit til ella lurta eftir okkum, sum virka í vinnuni. Hetta eru folk,
sum eru uttanfyri fiskivinnuna, men halda seg vita betur um hana enn onnur. Vit verða ikki
tikin uppá ráð, sigur Jan Højgaard.
Hann sigur víðari, at øll hava rætt til sína meining, men hetta er tað sama sum, at hann skuldi
verið ónøgdur við nøkur viðurskiftir á sjúkrahúsinum og krevur at sleppa inn at gera eina
skurðviðgerð. Tað hongur ikki saman, sigur Jan Højgaard, formaður í Fiskimannafelagnum.
In.fo
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Í LJÓSINUM ER HEILSUBÓT
Komið og síggið ein mann, sum hevur sagt mær alt, sum eg havi gjørt.
Jóh. 4,29.
Hann veit alt um okkum, og um hann gav okkum, eftir sum vit høvdu uppiborið, læt hann
okkum fara til grundar. Hann veit, hvar vit búgva, og ongin fær krógvað seg fyri honum. Hann
kennir okkum til botns, og alt stendur uppskrivað í Harrans bók. Allir teir spiltu
møguleikarnir, tær nógvu ferðirnar, vit forsømdu at handla, øll tey eitrandi orðini og óndu
tankarnir og vantrúgvin, onki er gloymt. Kennir tú til at verða innheintaður av hesum
sannleikanum: Hann finnur meg – um ikki fyrr, so á seinasta vegamótinum. Hvat skal eg
gera? Einastaðni stendur skrivað: ”Tann, sum ger sannleikan, kemur til ljósið. Ger sannleikan
– tað ljóðar løgið. At gera sannleikan merkir at innrætta seg eftir tí, sum man er sannførdur
um. At gera sannleikan er treytaleyst at vera lýðin. Men tað vilja vit ikki. Vit leypa til viks og
fjala okkum. Tí koma vit ikki til ljósið. Vilja vit náa á eitt mál, mugu vit ganga vegin, sum førir
á málið. Samariukonan gloymdi vatnkrukkuna við brunnin og rann inn í bygdina at avleggja
vitnisburðin: Hann hevur sagt mær alt, sum eg havi gjørt. Soleiðis gongst, um sannleikin
tekur okkum til fanga. Brádliga er bara eitt mál á skránni, men tað er so týdningarmikið, at
alt annað má rætta seg eftir tí. At nógv liva í skýming, kemst av, at tey ikki vilja lata
sannleikan avdúka seg. Tí koma tey ikki til ljósið. Hvussu skulu tey kunna tað, um tey flýggja
burtur frá ljósinum? Í dag skal tað prentast inn í hjarta títt: Hann veit alt um teg, og tú kanst
ikki fjala teg. Hann veit, at í sálardýpi tínum er ein longsul eftir at koma til ljósið. Tí er vón.
Eisini fyri teg. Lurta eftir Jesu orðum, hóast tey døma teg. Í ljósinum er heilsubót.
Tí komi eg aftur nú, faðir,
til tín, sum í ljósinum býrt,
tú kavahvít keypti mær klæðir,
at skoða eg skal tína dýrd,
og alt, sum eg inti á sinni,
tú leggur tær ikki í minni,
TÍ KROSSFEST ER SKULDABRÆV MÍTT.
Jesus4all.dk
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