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Góði limur. Vit eru nú farin inn í 
síðsta árið hetta valskeiðið. Tað 
gevur mær høvi til at líta aftur á 
seinastu árini, har Javnað arflokkurin 
hevur sitið við ábyrgd. 

Undan seinasta vali vóru vit samd 
um, at størstu samfelagsligu av bjóð
ing arnar vóru gjógvin millum rík og 
fátøk, skeiva aldurssamansetingin 
og avbjóðingar við haldførinum. Vit 
vildu loysa hetta við at skapa og 
umskipa ríkidømið, styrkja barna
familj una, lækka miðalaldurin og 
lyfta fólk úr fátækraváða. Í felag orð
aðu vit eina valskrá, vit stóðu saman 
undir valstríðnum, og vit vunnu 
valið. Og tað er við stórari gleði, at 
eg í dag hyggi aftur á valskránna

og síggi, hvussu nógv vit hava 
megnað av tí, vit settu okkum fyri. 
Sam felagið er ikki fullkomið, tað vilja 
altíð verða avbjóðingar, men vit hava 
flutt okkum nógv. Barnafrádrátturin 
er hækkaður, barnsburðarfarloyvið 
er longt, lestrarstuðulin er øktur, 
vit hava fingið fleiri bústaðir, fleiri 
útbúgvingar eru settar á stovn o.s.fr. 
Eitt av tí vit settu okkum fyri var, 
at allir pensjónistar, sum bara hava 
Samhaldsfasta og fólkapensjón, 
skuldu hava minst 500 krónur eftir 
at liva fyri um mánaðin eftir skatt 
og avgjøld. Tað vildu vit, tí hetta 
er eitt av okkara høvuðsmálum; 
at tryggja eldru borgarunum ein 
virði ligan aldurdóm eftir nógv ár 
á arbeiðsmarknaðinum. Tey, sum 
hava bygt hetta samfelagið, hava 
sjálvsagt uppiborið góð kor á 
ellisárum. Skal eg tí nevna eitt avrik, 
sum eg eri serliga fegin um, so er tað 
pensjónsnýskipanin. Tí málið um tær 
500 krónurnar er væl og virðiliga 
rokkið. 

 Í januar 2019 hava pensjónistar, 
sum bert hava fólkapensjón og Sam
haldsfasta, omanfyri 1.500 krón ur 

meira at liva fyri um mánað
in  ella meira enn 18.000 

krónur meira árliga enn 
tey høvdu, áðrenn vit 
tóku við leiðslu landsins. 
Og hjá teimum, sum 
hava hug og orku til at 
arbeiða eitt sindur við 
síðuna av, liggur enn 
meira eftir. Vit hava 
lækkað landsskattin 
úr 20 % niður í 15 
%. Tað merkir, at 

all ir pensjónistar, sum bara hava 
fólkapensjón og Samhaldsfasta at 
liva fyri, rinda minni í skatti. Og um 
ein pensjónistur til dømis forvinnur 
10.000 krónur um mánaðin við síð
una av pensjón og Samhaldsfasta, so 
rindar hesin í dag 6000 krónur minni 
í skatti árliga. 

Í 2015 var Samhaldsfasti 3.010 
krónur um mánaðin og í 2019 verður 
Samhaldsfasti 5.590 um mánaðin. 
Tað er rætt, at grundupphæddin 
lækkaði við 580 krónum í 2016, 
men samlaða útgjaldið er hækkað. 
Viðbótin er hækkað við 150 krónum, 
kringvarpsgjaldið er lækkað úr 3.600 
krónur um árið fyri hjún niður í 
600 krónur um árið pr. pensjónist. 
Við øllum batum fær pensjónisturin 
omanfyri 1.500 krónur meira at liva 
fyri um mánaðin hetta valskeiðið. 
Tað er ein søguliga góður bati.

Bulurin í pensjónshugsanini hjá 
okkum í Javnaðarflokkinum hevur 
altíð verið, at vit skulu kunna 
liva væl og virðiliga á ellisárum. 
At fíggjarligt frælsi gevur satt 
lívsfrælsi. Tí eri eg sum formaður fyri 
Javnaðarflokkin sera fegin um, at vit 
megnaðu at geva pensjónistunum 
hesar batar. Hetta er samhaldsfesti 
millum ættarlið.

Aksel V. Johannesen, formaður 

ODDAGREIN

Søguligir batar til pensjónistarnar
Í hesum samgonguskeiðnum fær pensjónisturin omanfyri 1.500 krónur meira at liva fyri hvønn mánað eftir 
skatt - ella meira enn 18.000 krónur um árið! Hetta er søguliga nógv. 
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løgtingið
stutt sagt

Millum mongu átøkini í 2019 teljast:
• Nýggjar útbúgvingar og styrkt Fróðskaparsetur
• Bústaðarpakki
• Nýtt avloysaraskip til SSL og hægri 

útoyggjastuðul
• Eysturoyar og Sandoyartunlar og aðrir tunlar
• Barnalækna og hjartalækna afturat
• Pensjónistar minst 1.000 krónur meira at liva 

av um mánaðin

• Fiskivinnunýmenning og 
tónleikaútflutningsstova

• Frá 40% pensjónsflatskatti til stigvaksandi 
pensjónsskatt úr 30% upp í 40%

• Nýggj sendistova í fjareystri
• Náttúruverndarlóg
• Málið er, at skuld landsins skal minka við umleið 

1 milliard kr.
Les meira her.

Fíggjarlógin er løgd fram
Stórt avlop, minkandi skuld og 

íløgur í framtíðina. Hóast varligur 
fíggjarpolitikkur eyðkennir 

fíggjarlógaruppskotið yvirskipað, 
so hevur tað fleiri miðvísar 

raðfestingar innan flestu málsøkir. 
Raðfestingar sum í mongu førum 

eru íløgur í bæði nútíðina og 
framtíðina. 

HILBERT SÆTI Á TINGI

Meðan Helena hevur verið á ST aðalfundi 
hevur Hilbert Elisson aftur havt sæti á løgtingi. 

https://www.fmr.fo/fo/kunning/tidindi/figgjarlogin-2019-stort-avlop-minkandi-skuld-og-ilogur-i-framtidina/
https://www.fmr.fo/fo/kunning/tidindi/figgjarlogin-2019-stort-avlop-minkandi-skuld-og-ilogur-i-framtidina/
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        HELENA Á ST AÐALFUNDI
        Helena Dam á Neystabø hevur seinastu 
        dagarnar verið á ST aðalfundi í New York.

         Niðurstøða mín eftir nakrar dagar á 
        ST aðalfundi í New York er, at eingin okkara 
        kann bera seg undan at taka djúp og verulig tøk  
        fyri heimsmálunum hjá ST. Tað er okkara skylda. 
        Eisini í Føroyum, sigur Helena Dam á Neystabø. 
        

 Les áhugaverdu frásøgnina frá túrinum her. 

UNDIRVÍSING Í FØROYSKUM 
FYRI TILFLYTARAR

Kristianna Winther Poulsen, heldur, 
at vit eiga at betra um undirvísingar
tilboðini í føroyskum fyri tilflytarar. 20. 
septembur setti hon landsstýriskvinnuni 
við mentamálum ein fyrispurning hesum 
viðvíkjandi.

 Les fyrispurningin her.    

LÓGARKRAVT 
ALDURSMARK 
Á DANSISTØÐUM

Í dag er einki lógarkravt 
aldursmark fyri at koma inn á 

dansistøð. Hetta heldur Djóni Nolsøe Joensen, 
at vit eiga at broyta, so vit kunnu verja okkara 
ungu betri í náttarlívinum. 

Lesarabrævið kann lesast her.

Á KUNNINGARFERÐ Í 
DANMARK

Í seinastu viku var Bjarni Hammer á 
fundi við Simon Kollerup, framsøgumann 
hjá sosialdemokratunum á fólkatingi. 

Bjarni Hammer hevur kunnað seg um tær broytingar 
og ábøtur, sum danska stjórnin hevur verið og er í 
gongd við innan fiskivinnuna. Eisini var Bjarni Hammer 
á fundi í danska uttanríkisráðnum, har hann hitti Bjørn 
Wirlander, deildarstjóra fyri fiskeripolitisk kontor, og 
Henry Damsgaard Lanng, sum hevur ábyrgdina fyri 
“national fiskeriregulering.”

HENRIK ER AFTUR Í 
TINGINUM

1. oktobur bað Henrik Old um at 
verða loystur úr embæti sínum 
sum landsstýrismaður og tekur 

tí aftur sæti á tingi. Javnaðarflokkurin takkar 
Henriki fyri arbeiðið, sum hann hevur gjørt 
fyri flokkin í landsstýrinum, og ynskir honum 
góðan arbeiðshug í løgtinginum. 

https://www.facebook.com/helena.neystabo/posts/10214503550481624
http://logting.fo/files/casewrittenquestion/821/013.18%20spurningur%20til%20R.Dam%20fra%20K.W.Poulsen%20-%20undirvising%20til%20tilflytarar.pdf
http://www.j.fo/Mugu-hava-logarkravt-aldursmark-a-dansistoedum.aspx?ID=1020
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Eg eiti Rói Dam Dalsgarð, og eg eri 
nýggi formaðurin í Sosialistisk Ung!

Á aðalfundinum, vit høvdu í august, 
ynskti eg at geva SU aftur, eftir at eg, 

í meira enn fýra ár, havi fingið upp 
í hópum av lívserfaringum, lærdómi 
og successøgum í samband við 
virkna arbeiðið í SU. 

Sum formaður vóni eg at betra 
um trivnaðin og hugin hjá javnað
arungdómum at vera virkin í demo
krat isku samtaluni. Til dømis hava 
vit avgjørt at peika sjóneykuna móti 
einum grønum Føroyum, vit fara at 
halda eina rimmar legu fyri lim ir 
okkara, og so eru vit byrjað at fyri reika 
okkum til valið, sum verður næsta ár.

Til síðst havi eg eini boð til tykk um 
gomlu. Snakkið við børn tykk ara um 
Sosialistisk Ung og royni at fáa tey 
við. Tit høvdu verið yvirraskað, um 
tit vistu, hvussu nógv kreativt og 
kon struktivt tey flestu ungu egentliga 
hava upp á hjarta. Lurtið eftir 
teimum og hjálpið teim um at fjerna 
blað ið frá munni teirra.

Við javnaðarkvøðu
Rói Dam Dalsgarð

Góðu Javnaðarfólk

SKRIVAÐ HEVUR: 
RÓI DAM DALSGARÐ, 
FORMAÐUR Í SU

Sum nakað heilt nýtt fara vit í SU at 
hava eina legu í 2018!

Hóast legur fyri ungmannafeløg 
eru sera vanligar í grannalondum 
okk ara, hava vit ongantíð skipað 
fyri nøkrum líknandi her í Føroyum. 
Samansjóðandi, stimbrandi og læru
ríku løturnar, sum eyðkenna slíkar 

legur, eru truplar at endurskapa nakra 
aðrastaðni. Tí gleði eg meg at fáa hesa 
leguna upp at standa, so hon helst 
kann endurtakast fleiri ár afturat!

Til leguna kemur ein av bestu 
und i rvísarunum innan danskan 
ung dómspolitikk, Jakob Esmann, at 
læra okkum, hvussu vit sum best 
presentera og verja okkara mein
ing ar á netinum og í miðlunum. 
Sum viðmerkjari á netavísini Pio 
kemur hann at leggja serligan dent 

á lesarabrøv og klummur, men hann 
fer eisini at snakka um retorikk og 
argumentatión.

Afturat tí fara vit at skipa fyri 
ymsum aktivitetum. Millum annað 
ein gongutúr út á Borðuna, kjak
kapp ingum og so okkurt hugnaligt 
leygar kvøldið.

Vikuskiftið 2. til 4. novembur fara 
vit tí til Nólsoyar(!) at kickstarta 
hetta síðsta árið áðrenn næsta val 
verður!

UNGMANNAFELAGIÐ
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Vit eru eisini nútíðin!
Nú ungdómar í SU fara til Nólsoyar 
á legu, fara vit at brynja okkum til 
demokratisku samrøðuna og at avdúka 
bullshit í politiska orða skift inum! 

Vit ungu eiga at vera púra 
sentral á politiska víðvøllinum, nú 
heimurin stendur á einum avgerandi 
vegamóti, eftir at tey vaksnu klárt 
hava dumpað við kapitalistiska 
vakstrarregiminum! 

Vit skulu bjóða internettrøllunum 
av og prógva, at samskifti snýr 

seg um annað enn rotin falstíðindi, 
einfaldar endurtøkur og politiskt 
bluff. Nei, vit ungu eru ikki bara 
framtíðin – vit eru eisini nútíðin! 

Vit eru uppvaksin við sosialum 
miðlum, og duga, um nakar, at sortera 
shit frá kanel í miðlameldrinum. 
Men vit skulu gerast dugnaligari og 
djarvari. Bæði at orða okkum stutt og 
greitt á skrift og í talu, og at traðka 
fram við okkara hugsan um ein 
rættvísan og burðardyggan heim. 

Komið við á SUleguna í Nólsoy 
2.  4. november, har vit bæði fara 
at hvessa og jolla okkum. Og minnist 
so til, at nýggir limir eru meira enn 
hjartaliga vælkomnir.
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Marita Klein Joensen er uppvaksin 
í Syðrugøtu. Tá hon var liðug at 
lesa, var tað ongantíð nakar ivi um, 
hvar hon skuldi búgva. Hon skuldi 
heim aftur til Gøtu. Longu í 2011 
skrivaði hon seg upp til grundstykki 
í Syðrugøtu, og í dag eru hon og 
sjeikurin í ferð við at byggja eini hús 
ovarliga í bygdini. Her ætlar hon sær 
at vera. Eisini hóast hon má koyra til 
Havnar til arbeiðis. Eg spyrji hana, 
um hon heldur, at mann ger nóg nógv 
politiskt fyri at fáa fólk at trívast 
uttan fyri Havnina. 

Eg veit ikki ordiliga, hvat mann 
skal gera politiskt. Vit kunnu koma 
við hugskotinum, og síðani biðja 
um hjálp frá politiskari síðu, men 
eg haldi, at initiativið má í stóran 

mun koma frá fólkinum, sum býr á 
staðnum. Annars dettur tað nokk 
skjótt niður fyri aftur, sigur Marita. 

Marita sær ikki Eysturoynna sum 
ein útjaðara, hóast tað er ein tími til 
høvuðsstaðin. 

Eg vil heldur hava eitt starv, sum er 

ordiliga áhugavert í Havn, enn bara 
at finna okkurt í Eysturoynni. Eg 
haldi heldur ikki, at vit eiga at flyta 
arbeiðspláss út um Havnina, bara 
fyri at gera tað. Tí í fleiri førum 
uppstendur ein synergieffekt av, at 
arbeiðsplássini liggja tætt at hvørj
um øðrum, sum tey gera í Havn. 

- Eg kasti meg út í tað
SKRIVAÐ HEVUR: 

JÓNA ÓLAVSDÓTTIR DALSGARÐ

Í REYÐA STÓLINUM

Hon ræðist ikki eina avbjóðing. 
So leingi trygdin er í lagi, so 

kastar hon seg út í tað. Bæði 
tá tað kemur til at loypa við 
fallskíggja, at kasta seg 134 

metrar út við bungeejumping í Ný 
Sælandi, og tá tað kemur til at 

kasta seg út í føroyskan politikk. 
Hon hevur ferðast kring heimin, 
hevur lisið í Danmark, og er nú 

flutt heim aftur til heimbygdina 
Gøtu, har hon og maðurin byggja 

hús. Komandi val verður hon at 
síggja á valevnislistanum hjá 

Javnaðarflokkinum.  



9

Men gevur tað meining, so skulu 
vit av gjørt hugsa um at stovna 
fleiri akademisk arbeiðspláss úti um 
landið, sigur Marita. 

BØRNINI SKULU HAVA TAÐ 
ALLARBESTA
Prátið um at arbeiða í Havn og búgva 
á bygd leiðir Maritu inn á eitt evni, 
sum hevur stóran týdning fyri hana. 

Fyri okkum mammur, sum 
arbeiða og eiga smá børn, er tað 
ótrúliga um ráðandi, at vit vita, 
at børnini hava tað allarbesta á 
dagstovninum. Tí haldi eg, at vit 
politiskt eiga at tryggja, at tað 
eru nóg nógvir náms frøðingar 
á stovnunum. At vit innføra 
minimumsnormeringar, sigur 
Marita.
 

ØLL HAVA EINA ÁBYRGD 
FYRI UMHVØRVINUM
Marita hugsar langt. Hon arbeiðir 
ikki bara fyri seg og síni, og hvussu 
vit hava tað her og nú. Hon vil 
arbeiða fyri, at eftirkomarar okkara í 
framtíðini koma at hava tað líka gott 
sum vit. Tí er umhvørvispolitikkur 

eitt av hennara stóru hjartamálum – 
bæði í orð og í gerð. Í nýggju hús un
um hava Marita og maðurin Steinur 
valt at fáa sær jarðhita, og í mai 
mánaði bíløgdu tey sær elbil. 

Eg haldi, at vit øll hava eina 
ábyrgd, og vit eiga øll at gera 
okkara til at bjarga heiminum. 
Og tað krevur nokk eisini nakrar 

lógarbroytingar. Persónliga haldi 
eg, at vit eiga at seta forboð ímóti 
at hava oljufýring í nýbyggingum, tí 
tá er meiríløgan fyri grøna orku ikki 
serliga stór, sigur Marita. 

Men Marita hugsar ikki bara við 
hjartanum um eftirkomararnar. Hon 
heldur eins nógv, at vit mugu brúka 
høvdið og hugsa um høvini og fiskin, 
sum er størsta útflutningsvøran. 

Her mugu vit taka okkum saman! 
Tað eru vit noydd til, skulu vit blíva 
við at liva av fiskinum, sigur hon 
av gjørd. 

SÁLARHEILSA MÁ 
RAÐFESTAST
Eitt annað øki, sum fyllir nógv í 
tonk un um hjá Maritu, er sálarheilsa. 
Ein persónur, sum stendur Maritu 
nær, hevur sálarsjúku, og hon heldur, 
at vit mugu duga betur at handfara 
hetta økið. Men hon sær ljós fyri 
endan á tunlinum, tí í heyst verður 
vælferðarlógin løgd fyri tingið, og við 
henni koma nakrar broytingar, sum 
Marita leingi hevur bíðað eftir. 

Eg fekk næstan tár í eyguni, tá ið 
eg las lógaruppskotið. Tað er so 
um ráðandi, at tað verður møguligt 
hjá starvsfólkum at tvinga tey 

sjúkastu at taka medisin. Tí tey 
fólkini, sum eru allarsjúkast, klára 
ikki sjálvi at fortelja fyri nøkrum, 
hvat tey hava brúk fyri, greiðir 
Marita frá. 

HVÍ ER MARITA VIRKIN Í 
JAVNAÐARFLOKKINUM? 
Fyri Maritu hevur tað altíð verið 
natúr ligt at blíva ein partur av 
Javnað arflokkinum. Familjan úr báð
um ættum hevur altíð verið vinstra
vend, so hon hevur fingið tað inn við 
móðurmjólkini. 

Vit hava altíð tosað nógv um 
poli tikk heima. Eg haldi tað 
vera ordiliga umráðandi, at vit 
javnaðarfólk eru røddin hjá teimum, 
sum ikki hava eina so sterka rødd, 
sigur Marita. 

Marita hevur ofta hoyrt fólk siga, 
at Javnaðarflokkurin bara er fyri tey, 
sum ikki tíma at arbeiða. Hesum er 
Marita ógvuliga ósamd við. 

Vit eru ein arbeiðaraflokkur! Vit 
trúgva nemliga, at tey, sum kunnu 
arbeiða, hava skyldu til at gera tað. 
Um nakað, so eru vit tann harðast 
arbeiðandi flokkurin, sigur Marita 
avgjørd og endurtekur týdn ing in 
av, at vit øll gera okkara í felags
skap inum.   

HVÍ SKULU VIT VELJA 
MARITU TIL KOMANDI VAL? 
Eg eri loyal, og eg haldi, at vit hava 
brúk fyri fleiri loyalum politikarum í 
flokkinum, sigur Marita flennandi og 
leggur afturat: 

Eg eri eisini tvør, og eg klári ikki 
órættvísi. Tað er nokk eisini tí, at 
eg eri í Javnaðarflokkinum. Eg vil 
basa órættvísinum. Og um eg skal 
vísa á ein annan góðan eginleika, 
so er tað, at eg beri ikki agg. At 
bera agg er bara tíðarspilla. Tí tá 
mást tú ganga og minna teg sjálva 
á, hví tað er, at tú ber agg. Tá er 
tað nógv lættari bara at fyrigeva 
fólki. 

REYÐ BÓK
Navn: Marita Klein Joensen
Aldur: 30 ár
Parlagsstøða: Í parlagi við 
Steini Poulsen úr Hvalba
Børn: Sváva, 1 ár
Bústaður: Syðrugøta
Útbúgving: Cand.merc.pol. í 
altjóða vinnulívsbúskapi og 
politikki
Starv: Vinnuráðgevi hjá 
BankNordik
Leiklutur í flokkinum: 
Næstforkvinna í Eysturoyar 
Javnaðarfelag
Hjartamál: Umhvørvis
poli tikk ur, sálarheilsa og 
arbeiðsmarknaðar mál

“ 

Eg beri ikki agg. At bera agg 
er bara tíðarspilla. Tí tá mást tú 
ganga og minna teg sjálva á, hví 
tað er, at tú ber agg. Tá er tað 
nógv lættari bara at fyrigeva 
fólki.

” 
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Pensjónistafundur
Í Javnaðarflokkinum eru vit so heppin, at vit hava 
nógvar skilagóðar limir í øllum aldursbólkum, sum 
hvør sær og saman geva sítt virðismikla íkast til 
arbeiðið í flokkinum. Tí bjóða vit javnan limum 
okkara kring landið inn til ein drekkamunn og eitt 
prát um avbjóðingar og møguleikar. 24. septembur 
høvdu vit sera hugnaliga pensjónistavitjan.
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Sosialurin 27. august 1987
SØGAN
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Síðst í septembur mánaði var 
norðurlendskt seminar fyri 
vaksna mannaútbúgving í Føroy-
um. Í nógvum førum kunnu 
drúgv  ar praktiskar royndir 
samme tast við útbúgving, og NVL, 
sum hevur limir í øllum norð ur-
londum, arbeiðir sostatt við at fáa 
vaksnum fólki prógv uppá sínar 
førleikar. Rigmor Dam, lands-
stýriskvinna í mentamálum, 
setti ráðstevnuna og segði mill um 
annað, at endamálið við út-
búgv ing er at umskapa spegl til 
vindeygu.

Tá vit hyggja í speglið, síggja vit bara 
okkum sjálv og tað, vit altíð hava 
sæð. Lítil menning er í tí. Men hyggja 
vit út ígjøgnum vindeygað, kunnu 
vit seta okkum sjálv í samband við 
umheimin, vit kunnu síggja nýggj mál 
og øðrvísi mátar, segði Rigmor Dam 
millum annað.

Les alla røðuna her. 

Síðst í august mánað setti 
løgmaður, Aksel V. Johannesen, 
eina norðurlendska ráðstevnu um 
barnarættindi og umsorganartrot 
í Norðurlandahúsinum, 
sum ”Nordisk forening 
for barnamishandling og 
omsorgssvikt” skipaði fyri. 
Undirtøkan var stór og á skránni 
vóru fleiri áhugaverdir fyrilestrar. 
Aksel V. Johannesen setti 
ráðstevnuna við hesi røðu:

Kære allesammen – godmorgen 
og rigtig hjertelig velkommen til 
Færøerne!

Og velkommen til denne vigtige 
konference, som jeg er meget glad 

for at få mulighed for at indlede.
»Der kan ikke være nogen tyde

ligere åbenbaring af et samfunds 
sjæl end den måde, hvorpå det 
behandler dets børn«.

Disse ord ejer en af vor tids 
største menneskeretsforkæmpere 
 Nelson Mandela. Det er i år 
hundrede år siden, at han blev 
født. Han havde igennem sit lange 
og begivenhedsrige liv en stor 
omsorg for børn. Og Mandela havde 
fuldstændig ret: Vores samfunds sjæl 
hænger nøje sammen med, hvordan 
vi be handler vores børn.

Vores børn er vores dyrebareste 
ressource. De er vores fremtid. Og de 
som skader vores børn skader også 
vores samfund.

Les alla røðuna her

Misrøkja vit okkara børn, 
misrøkja vit okkara samfelag

Vindeygu heldur enn spegl

RØÐUR

http://tinyurl.com/yc62e8mb
https://www.lms.fo/fo/kunning/tidindi/roda-misrokja-vit-okkara-born-misrokja-vit-okkara-samfelag/
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HVÍ FARA UNDIR EINA 
VÆLFERÐARLÓG?
Samgongan setti sær beinanvegin 
fyri at dagføra almannalóggávuna 
her á landi, so hon hóskaði betur 
til føroysk viðurskifti. Eyðgunn 
Samuel sen hevur nú sent uppskotið 
til løgtingslóg um vælferð, ið skal 
avloysa forsorgarlógina, og løg tings
lóg um tvingsil og inntriv í sjálvs av
gerðarrættin til ummælis. 

Lógaruppskotið fevnir um 
Sáttmála Sameindu Tjóða um 
rættindi hjá einstaklingum, ið 
bera brek (Breksáttmálin). Við 
lógaruppskotinum verða krøvini, sum 
eru ásett í Breksáttmálanum, ment 
við tað, at lógaruppskotið umframt 
at nágreina rættin til verandi sosialar 
tænastur eisini heimilar, at nýggjar 
sosialar tænastur verða veittar fólki, 
ið bera brek. Endamálið við at veita 
fleiri sosialar tænastur er at tryggja 
sjálvbjargni, lætta um gerandisdagin 
og tryggja, at persónar, ið bera brek, 
kunnu vera við í samfelagnum.

VÆLFERÐ UNDIR 
UMBYGGING
Seinastu árini eru stórar broytingar 
hendar í mátanum, sum vit hugsa 
um vælferðartænastur. Vit kunnu 
kalla tað eitt paradigmiskifti. 
Har almannastovur áður vóru at 
samanbera við handlar við ávísum 
vørum á hillini, so verður støði nú 

tikið í einstaka borgaranum.
Tá starvsfólkini í almenna geira num 
einans kunnu veita borgaranum 
tær avmarkaðu vørurnar á hillini, 
so verða allir borgarar viðgjørdir 
eins, hóast avbjóðingarnar eru 
ymiskar.  Nú venda vit tí við og 
siga, at fyrst hyggja vit at tørvinum 
hjá einstaka borgaranum, og síðani 
hyggja vit eftir, hvat skal til fyri 
at nøkta henda tørvin ella loysa 
hesa avbjóðing. Øll skulu hava 
somu møguleikar, men øll skulu 
ikki viðgerast eins, sigur Eyðgunn 
Samuelsen. 

HVAT KEMUR LÓGIN AT 
MERKJA? 
Uppskotið til vælferðarlóg gevur 
millum annað landsstýriskvinnuni 
heimild til at skipa tænstastur, sum 
hava verið eftirspurdar í nógv ár. 
Hetta eru millum tænasturnar, sum 
landsstýriskvinnan hevur ætlanir um 
at seta í verk: 
• Allar familjur, sum hava børn, 

sum bera brek, fáa tilboð 
um námsfrøðiliga ráðgeving 
Frameftir er ætlanin, at familjur, 
sum hava børn, sum bera ávís 
brek, skulu fáa málrættaða og 
dygdargóða familjuráðgeving á 
høgum fakligum støði. 

• Viðlíkahaldsvenjing verður 
lógarfest og skipað í 
Almannaverkinum 
Størsta frambrotið er, at viðlíka
halds venjing til borgarar, sum 
hava umfatandi og varandi skert 
virkisføri orsakað av breki ella 
varandi sjúku, umsíðir kann 
skipast sum almenn tænasta. 
Seinnu árini eru munagóð átøk 
framd í mun til at fáa skipaða 
endurvenjing til føroyingar bæði 
innan heilsuverk, almannaverk 
og í kommununum. 

• Flutningstænasta verður 
lógarfest 
Landsstýrismaðurin fær heimild 
til at skipa flutningstænastu 
til borgarar, sum fáa tænastu 
frá Almannaverkinum. 
Almannaverkið hevur skyldu 
til at veita landsfevnandi 
tænastur og ofta vísir tað seg, 
at landafrøðin kann vera ein 
avbjóðing í so máta.

Alt lógaruppskotið kann lesast her.

Eitt risa fet inn 
í nútíðina
- Nýggja vælferðarlógin endurspeglar eitt paradigmiskifti í almennu vælferðartænastunum. 
Einstaki borgarin skal takast upp á ráð, fáa skjóta og góða ráðgeving, og vit skulu stuðla borgarunum í 
at liva eitt so vanligt lív, sum gjørligt, sigur Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna við almannamálum.  

“ Nýskipanir innan 
almannaøkið skulu tryggja 
øllum borgarum góða tænastu, 
rættartrygd og møguleikar at liva 
og virka í Føroyum

” 
Samgonguskjalið

Í LJÓSKASTARANUM

https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/11100/17-00644-uppskot-til-løgtingslóg-um-almannatrygd-og-vælferð.pdf
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Landsstýriskvinnan
Eyðgunn Samuelsen 
er fødd í 1959 í Sørvági. 

Hon hevur verið virkin í 
Javnaðarflokkinum síðan 
1987  bæði í lokalfelagnum, 
í kommunal politikki og 
landspolitikki. 

Hon kom fyrstu ferð inn 
sum varafólk á tingi í 2008, 
har hon bleiv forkvinna í 
fíggjarnevndini.

 Harafturat hevur hon 
verið virkin í fakfelagsarbeiði 
m.a. sum forkvinna í Føroya 
tekniska lærarafelag. 

Eisini var hon fyrsta 
forkvinna í Demokratia.  
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AVRIK FRAMD Á 
ALMANNAØKINUM
Eitt, sum eyðkennir hesa samgonguna, er, at fleiri stórmál, 
sum hava ligið á láni í fleiri áratíggju, eru avgreidd. 
Niðanfyri eru nøkur av málunum, sum eru avgreidd á 
almannaøkinum, meðan Eyðgunn Samuelsen hevur verið 
landsstýriskvinna á økinum:

PENSJÓNSNÝSKIPAN 
Sum m.a. gevur øllum verandi pensjónistum 1000 krónur meira 
at liva fyri um mánaðin. Les meira her. 

LEIGULÓGIN DAGFØRD
Almannaverkið fær nú fimtu hvørja íbúð hjá Bústøðum. Les 
meira her. 

BYGGIMÁL FYRI 200 MILLIÓNIR KRÓNUR
Samtykt er at byggja tvey sambýli til fólk við menningartarni, 
og at byggja eitt búheim og umlættingarheim til børn og ung við 
autismu. Les meira her: https://www.amr.fo/fo/kunning/tidindi/
logtingidsamtyktlogaruppskotumatbyggjabustadirtilfolk
vidbreki/ 

VÆLFERÐARLÓGIN 
Vælferðarlógin fevnir um nógvar ymiskar skipanir, sum so ella so 
røkka inn í flestu heim í Føroyum.

Umframt at veita stuðul, tænastur og fíggjarliga trygd, 
regulerar vælferðarlógin eisini grundleggjandi viðurskifti millum 
tað almenna og tann einstaka borgaran. Tænasturnar skulu 
veitast saman við borgaranum heldur enn fyri borgaran. Les 
meira her. 

FAMILJUÍSKOYTIÐ
Familjur við lágum inntøkum kunnu nú søkja um familjuískoyti. 
Familjuískoyti er ein fíggjarligur stuðul, sum verður veittur 
familjum við børnum, sum hava lágar inntøkur, og sum ikki hava 
ognir av týdningi. Les meira her. 

ÚTBÚGVINGARTILBOÐ TIL UNG VIÐ AUTISMU
Ung við autismu hava nú møguleika at nema sær førleikagevandi 
útbúgving.

Á jøvnum føti

Røða hildin av Eyðgunn Samuel sen, 
landsstýriskvinnu við al manna-
málum, í sambandi við at virknis- og 
tilhaldsstaðið ”Gloym meg ei” lat upp 
í nýggjum høl um í Klaksvík. Virknis- 
og til halds staðið – Gloym meg ei 
– er ætlað heimabúgvandi fólki í 
Norð oyggj um og Eysturoy, ið hava 
sálarl igar og sosialar avbjóðingar at 
dragast við.  
 
Eg gekk mær ein túr herfyri og kom 
fram við húsinum. Eg bleiv boðin innar 
av starvsfólki, sum stríddist við at fáa 
tað síðsta uppá pláss, og tit vóru sum 
vera man sera spent eftir at sleppa í 
gongd í nýggju hølunum. Tit greiddu 
mær frá, at bæði starvsfólk og tit  sum 
koma í Gloym meg ei hava verið við 
til at fremja umvælingina og fríðkanina 
bæði innan og uttandura. Eg skilji, 
at tað koma tit framhaldandi at gera, 
og tað dámar mær sera væl. Hetta er 
tykkara “stað”, og tað er umráðandi, at 
tit kenna, at bæði karmar og innihald 
verður tykkara (...).

 Nú hava vit so fingið karmarnar – so 
er bara eftir at útfylla teir. Eg vænti, 
at tit starvsfólk, sum hvønn dag gera 
tykkara til, at borgarar, sum koma í 
Gloym meg ei, fáa eina góða tænastu 
frá Almannaverkinum, eisini fara at 
gera tykkara til, at nýumvældu hølini 
verða gagnnýtt á besta hátt framyvir, 
og virksemið verður skapt saman við 
teimum, sum hava tørv á tilboðnum.  

Les alla røðuna her.

https://www.amr.fo/fo/kunning/pensjonsnyskipan/
https://www.amr.fo/fo/kunning/tidindi/leigulogin-dagford/
https://www.amr.fo/fo/kunning/tidindi/almannaloggavan-lagast-til-foroysk-vidurskifti/
https://www.amr.fo/fo/kunning/tidindi/familjur-vid-lagum-inntokum-kunnu-nu-sokja-um-familjuiskoyti/
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/11248/røða-gloym-meg-ei-klaksv%C3%ADk-17-sept-2018.pdf
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Plogging
8. august skipaði Javnaðarflokkurin fyri politiskari plogging kring landið.

Suðurstreymoy

Plogging er ein samanseting av at 
jogga og at taka burturkast upp úr 
náttúruni samstundis (úr svenskum: 
at plocka upp). 

Í Javnaðarflokkinum síggja 

vit tað sum okkara skyldu at 
verja umhvørvið og at ganga 
á odda fyri burðardygga, 
samhaldsfasta samfelagnum. 
Hetta eru týdningarmiklir tættir í 

sosialdemokratisku hugsjónini, sum 
ikki bara ganga aftur í politisku 
avgerðum floksins, men eisini vísast 
í verki.

Nakað av tí, sum varð ruddað 
í høvuðsstaðnum
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Suðuroy
Norðoyggjar

Eysturoy
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Í Vága Javnaðarfelag hava vit 
skipað fyri gongutúrum hesi bæði 
síðstu árini fyri allar limir í Javnað
arfeløgunum runt í landinum. Hettar 
fyri at samansjóða limir og at vísa 
Vágar frá síni bestu síðu. Í fjør varð 
farið út á Trælanípu, og í ár varð 
farið niðan á Egg í Sørvági. Næsta 
ár er ætlanin at fara norð á munnan 
við Fjallavatn á longsta degi. Hetta 
er tó ein longri túrur í mun til hinar. 
Túrarnir hava verið hugnaligir, 
og eisini hava teir latið upp fyri 

góðum práti eitt nú um umhvørvi og 
ferðavinnu.

Eisini eru vit í gongd við at snikka 
eitt tiltak saman, sum er ætlað 
ungum. Á skránni verður mill um 
annað kunning um, hvat Javnað ar
flokk urin stendur fyri, og hvørjar 
grund súlurnar eru hjá flokkinum. 
Hettar er fyri at birta áhuga millum 
ung, og fáa tey meira virkin í poli
tikki.

Nú telja vit mánaðir til val verður 
aftur, so gleðiligt hevði verið, um 
Javnað arflokkurin fær umboð úr 
Vág um. Síðst vit fingu umboð úr 
Vág um var tann 17. novembur í 
1990, tá Frank Davidsen varð valdur 
inn á ting. Tó hevur boð verið eftir 

varafólki av og á. So nevndin er nú 
so smátt farin í gongd við at fyrireika 
seg til val, sum í seinasta lagi verður 
1. septembur 2019.

HUGSA GRØNT
Tá vit tosa um grønan politikk, er tað 
sum oftast vatn og vindorka hugsað 
verður um. Men grønur politikkur er 
so nógv meira enn bara tað. Eitt nú 
innflyta vit fleiri tons av eplum og 
øðrum grønmeti árliga. Hettar er tó 
í minking, tí tað eru nógvar eldsálir 
runt um í landinum, sum velta. Bæði 
tey, sum hava hetta sum hjávinnu, og 
tey, sum velta til húsbrúk. Ynskiligt 
er, um enn fleiri fara at velta til 
húsbrúk, har ið umstøður eru til tað.

Umhvørvi og 
ferðavinna í Vágum
SKRIVAÐ HEVUR: 
BENJÁMIN LYDERSEN

LIMAFELAGIÐ

Nevndin í Vága Javnaðarfelag
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Endurnýtsla er meiri inn í hes
um tíðum, men enn er langt á mál í 
Føroyum. Tá vit tosa um byggi vinn
una er nógv gips og glas, ið verður 
tyrvt, og plast verður brent, sum 
ístaðin kundi verið endurnýtt, sum 
tað verður gjørt í grannalondunum. 
Um vit taka húsarhaldsrusk, so 
verður tað bara grovskilt sum vanda
mikið burturkast, papp/pappír og tað, 
sum kann brennast. Leita vit til Norra 
eru fleiri skiljingar s.s. plast, jarnblikk 
og glas, og mjólka/djúspakkar fara 
saman við papp/papír og vera ikki 
brendir sum í Føroyum. Og so eru 
tað matrestir, kaffigrugg, skitið papp/
pappír og annað lætt niðurbrótandi 
rusk, sum verður koyrt í bioanlegg 
í Norra. Hetta kundi eisini verið eitt 
gott íkast til bioannlegg í Føroyum, 
sum ætlanin er at byggja. 

So er tað restin, sum verður brent, 
skitið plast, flamingo og annað. Hett a 
vil minka um nøgdina av ruski at 
brenna og harvið útlátið, og sparir 
nógv slit uppá ovnin. So í roynd og 
veru er alt tað, vit spara náttúruna 
fyri grønur politikkur. Gleðiligt hevði 
verið at fingið eina loysn uppá hend a 
sera stóra trupulleikan skjót ast 
gjørligt. 

FERÐAFÓLK Í FØROYSKU 
NÁTTÚRUNI
2015 var árið, tá ferðavinnan veru
liga tók ferð á seg. Mestur mundi 
tað vera sólarmyrkingin, sum hevði 
stór an leiklut í hesum. Neyvan høvdu 
vit væntað so stóran virknað av eini 
hending, sum vardi ikki nógv longri 
enn 2 min.

At ferðavinnan er økt nógv skuldi 
verið gott og gleðiligt. Men tó! Vit 
vóru ikki klár at taka ímóti so nógv
um ferðafólki.

Men tað er gleðiligt at sjøtul er 
sett ur á at skapa góðar og tryggar 
karm ar og greiðar linjur fyri útlendsk 
ferðafólk. So tey kunnu fáa góðar 
upp livingar í Føroyum.

Tað er ikki í lagi, at ferðafólk 

Benjámin Lydersen, formaður

spyrja, hvussu tey skulu ganga til 
Slættanesar og fáa bara svarið: 
”Handan vegin”. Tað má og eigur 
at vera trygt hjá ferðafólki at fara 
gongutúrar. Tí kundi ein møguleiki 
verið at gjørt eina app, ætlað 
ferðafólki, har ein kundi keypt sær 
ein túr við vegvísing. Hesir túrar 
kunnu vera lættir og hava eina 
trygga farleið uttan at noyðast at 
hava staðkend fólk við á túrinum. Til 
teir longu túrarnar má staðkent fólk, 
sum kennir umstøðurnar, vera við 
ferðafólki t.d. til Víkar, Slættanesar 
og aðrastaðni. Eisini kundi møguleiki 
verið at keypt atgongd at fiska á 
vøtn um í styttri tíðarskeið s.s. ein dag 
ella eina viku við møguleika eisini at 
tjalda.

Og so eru tað tey eksklusivu støð ini 
í Føroyum, har sera nógv útlendsk 
ferða fólk vitja. Har kundi mann 

um hugsað at lagt eitt luksusgjald. 
Hetta fyri at tálma ovurhonds stóru 
gongdini á ávísum støðum og sam
stundis verja hesi.

Vit skulu heldur ikki vera smæðin 
fyri at taka pening fyri tær tænastur, 
ið føroyingar veita til útlendsk ferða
fólk. Ferðavinnan er eitt sera gott 
íkast til føroyska búskapin. Men við 
meira og betri fyri og samskipan er 
møguligt at fáa enn meira avkast av 
ferðavinnuni. Eitt nú er at fordeila 
ferðafólkini út um oyggjarnar, og geva 
teimum møguleikar til fleiri ymsar 
upplivingar  ikki einans gongu túrar, 
men eisini túrar við báti at fiska og 
frásøgutúrar. Hetta kann geva enn 
meira avkast.
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Í Javnaðarflokkinum halda vit 
tað vera ómetaliga umráðandi, 
at vit javnan koma út um landið 
at vitja virkir og práta við fólk á 
staðnum. 14. august vitjaðu vit 
Visit Sandoy, Sandoy Seafood, 
Snikk arakjallaran í Dali, Hotel 
Skála vík, Veltuna í Skálavík og 
heima á Sandi og Føroya Grótvirki 
í Skopun. Sandoyingar tóku væl 
ímóti okkum, og við aftur á heim-
ferðini høvdu vit nýggja vitan og 
íblástur til politiska arbeiðið - og 
eina rúgvu av grønmeti. Vit gleða 
okkum at koma aftur. 

Formaðurin inni í 
Sandoy Seafood í Skopun.

Inni í Snikkarakjallaranum í Dali.

Vitjanir á Sandoynni

Uttan fyri kunningarstovuna í Skopun
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Tingbólkaforkvinnan uttan fyri 
Grótvirkið í Skopun.

Inni í einum av tunlunum 
hjá Veltuni

Formaðurin hevur ognað 
sær nakrar vistfrøðiligar 
gularøtur frá Veltuni.



 DÝRMÆTA TOLSEMIÐ
Flestu okkara vilja vera tað ella halda 
okkum vera tað. Tolerant. Tolsemi 
verður í dagsins samfelag hálovað 
sum eitt jaorð, ið er ovarlaga 
á breddanum, tá ið talan er um 
politiskt lýtaleysan atburð. 

Ynskið um økt tolsemi var 

eisini millum orsøkirnar til, at 
løgtingsfólk løgdu fram uppskot 
til ríkislógartilmæli um broyting í 
revsilógini (forboð móti at gera mun 
á fólki vegna kynsliga orientering), 
bæði í november 2005 og í oktober 
2006. Og í politiska kjakinum, sum 
stóðst av hesum uppskoti, varð 

nógv tosað um týdningin av tolsemi. 
Onkur firtnaðist av at verða skírdur 
intolerantur, bert tí at hann var ímóti 
hesum nógv umrødda uppskoti.    

Eitt samt kór tykist hálova tolsemi 
sum hugtaki og sum atburði. Tó 
valdar ósemja um, hvat vit skulu 
tolerera, og hvat vit ikki skulu 

At liva og at lata liva
SKRIVAÐ HEVUR: 

KRISTIANNA WINTHER POULSEN

Brot úr bókini Krossvegir (2007) 
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GESTAGREININ

Talu- og skrivifrælsi skal tryggja 
eitt livandi orðaskifti, 

sum er grundleggjandi í einum 
demokrat iskum samfelag. 

Tann stóra avbjóðingin er at 
praktisera talu- og skrivifrælsið 

á ein slíkan hátt, 
at vit øll orka at liva í Føroyum. 



tolerera. Hetta veldst um veruleika 
og lívsáskoðan hjá henni ella honum, 
sum skal tolerera. Teir siðir og tann 
mentan, sum í eitt ávíst tíðarskeið 
eru galdandi, eru avgerandi fyri 
áskoðanir um, hvat verður tolererað 
og hvat ikki verður tolererað í einum 
samfelag. No Man is an Island, og 
vit verða øll ávirkað av hvørjum 
øðrum og av samfelagnum, sum vit 
sjálvi eisini ávirka samfelagið, um vit 
ynskja tað ella ikki. 

TOLSEMI – HVAT SNÝR TAÐ 
SEG UM?
Hugtakið tolsemi varð serliga 
ment í sambandi við átrúnaðarligt 
tolsemi mótvegis minnilutabólkum í 
kjalarvørrinum á Trúbótini. Søguliga 
hava politiskt og átrúnaðarligt 
tolsemi verið tey mest týðandi liðini 
av tolsemi, av tí at ymiskar politiskar 
og átrúnaðarligar fatanir hava elvt til 
óteljandi ræðuleikar. Heimsspekingar 
í Upplýsingartíðini stríddust ímóti 
átrúnaðarligari fanatismu og pátrúgv 
og fyri átrúnaðarligum tolsemi. Vert 
er at nevna, at tað vóru ymiskir 
bólkar innan kristindómin, sum 
kjakast varð um. Aðrar trúgvir enn 
kristindómurin vórðu ikki tolereraðar 
í Europa fyri 300 árum síðani. 

Tolsemi stavar frá latínska orðinum 
tolerare, ið merkir at halda út, at 
góðtaka, at tola, at finna seg í, at 
líða. Sum hugtak verður tolsemi 
brúkt í kjaki um sosial, mentanarlig, 
átrúnaðarlig og politisk evni, fyri 
at lýsa hugburð og gerðir, sum ikki 
loyva, at mismunur verður gjørdur 
mótvegis teimum, ið onkursvegna 
standa fyri einum atburði, sum 
meirilutanum mislíkar. 

Vit tosa ikki um, at vit mugu 

tolerera ein leskiligan døgurðabita, 
ein vakran summardag og ein 
góðan film. Heldur tosa vit um, at 
vit mugu tolerera aðrar áskoðanir, 
aðrar livihættir, aðrar trúgvir enn 
okkara egnu. Tað, sum vit tolerera, 
er sambært okkara egnu lívsáskoðan 
neiligt, men nakað, sum vit kortini 
mugu tola ella mugu royna at tola, 
og fyri at praktisera tolsemi eru 
vit onkuntíð noydd at tolerera 
viðurskifti, sum vit halda vera 
ótolandi. 

Tolsemi sum atburður krevur av 
okkum, at vit ikki fremja tær neiligu 
gerðirnar, sum annars eru avleiðingar 
av okkara neiligu meting av hesum 
ella hinum. Ein avbjóðing hesum 
viðvíkjandi er at royna at hava 
tamarhald á okkum sjálvum, tá ið vit 
koma í samband við persónar, sum 
standa fyri áskoðanum ella atburði, 
sum vit í veruleikanum ikki orka fyri. 

Ein spurningur kann so verða, 
hvussu slíkt tamarhald kann 
praktiserast. Hvørjum skulu vit royna 
at hava tamarhald á? Ein møguligur 
hugur til at sorla tey sundur, sum 
umboða tað, ið vit ikki orka fyri, 
skal sjálvsagt temjast. Men skulu 
vit temja okkara intolerantu tankar 
og áskoðanir? Ber hetta til? Og eiga 
vit at temja okkara orðaval í einum 
møguligum orðadrátti? 

Um vit velja at temja okkara 
orðaval í okkara almennu 
framsøgnum, er ella eigur í 
størst møguligan mun at vera ein 
spurningur um hóvsemi hjá hvørjum 
einstøkum av okkum, heldur enn um 
formligar ásetingar um, hvat er loyvt, 
og hvat ikki er loyvt at bera fram. Tí 
slíkar ásetingar ganga lættliga talu 
og skrivifrælsinum ov nær. Tó skulu 

ítøkilig eggjan til harðskap og hatur
talu mótvegis minnilutabólkum, sum 
ofta eru veikir og marginaliseraðir, á 
ongan hátt góðtakast.    

POLITISKT TOLSEMI OG 
GERANDISTOLSEMI
Arbeiðið fyri tolsemi og ímóti 
ótolsemi fer fram bæði á 
politiskum stigi og hjá okkum 
sum einstaklingum. Uppgávan hjá 
politisku myndugleikunum er at 
ganga á odda og at skapa karmar 
fyri, at vit øll kunnu finna okkum 
til rættis sum samfelagsborgarar. 
Hetta verður millum annað gjørt 
við at tryggja borgararættindi, at 
virða altjóða ásett mannarættindi, at 
banna og revsa haturbrotsverk og 
mismun yvirhøvur mótvegis øllum 
minnilutabólkum, og at tryggja, at vit 
øll eru líka fyri lógini. Hesir karmar 
eru ikki statiskir, men broytast og 
mennast, so hvørt sum samfelag og 
mentan broytast og mennast.     

Innan hesar formligu karmar 
kunnu vit sum privatpersónar, 
sum foreldur, makar, systkin, 
vinfólk, arbeiðsfelagar og sum 
samfelagsborgarar liva og virka við 
tolsemi sum einari av teimum mongu 
avbjóðingunum, ið tilveran gevur 
okkum menniskjum. Vit eiga at leggja 
okkum eftir at tola okkara grannar 
og okkara medborgarar, eisini 
tey fáu, sum hvørki eru hvít ella 
heteroseksuel. Og í roynd og veru 
snýr tað seg kanska einamest um, 
at eg skal tola og liva við, at ikki øll 
menniskju eru akkurát sum eg og ikki 
halda akkurát tað sama sum eg, og at 
øll onnur mugu tola tað sama.
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Vitjanir í Eysturoynni

Miðnám á Kambsdali

Formaðurin saman 
við vaskikonunum í 
Miðnámi á Kambsdali

Pelagos í Fuglafirði

Í Eysturoynni finna vit hægstu fjøllini, 
størsta fiskavirkið og (møguliga) vakrastu 
náttúruøki í landinum. Fólkatalið og 
vinnulívið er støðugt vaksandi, og eisini 
tey, sum av ymiskum orsøkum hava 
avbjóðingar í lívinum, hava framúr góðar 
møguleikar at trívast og virka í oynni. Alt 
hetta upplivdu vit 16. august. Vit byrjaðu 
morgunin á Pelagos í Fuglafirði, har greitt 
varð frá søguni, visjónum og framtíðar 
møguleikum og avbjóðingum. Síðani 
fóru vit í Dugna á Kambsdali, har Hedvig 

Johansdóttir greiddi okkum frá týðandi 
virkseminum á staðnum. Eftir hetta fingu 
vit ein bita, eina framløgu og ein rundtúr 
í Miðnámi á Kambsdali. Vit endaðu 
vitjanina í Saltangará og á Glyvrum. Vit 
løgdu leiðina inn til verkstaðið Stíggj, 
har starvsfólk og borgarar fingu høvi at 
seta politikarunum spurningar. Dagurin 
endaði á Bakkafrosti, har Regin Jacobsen 
greiddi frá søguni og framtíðarætlanum 
hjá felagnum. Vit takka hjartaliga fyri 
íblástur, góðan mat og blíðskap.
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Dugni á Kambsdali

Á Stíggi í Saltangará 
vóru tey sera glað fyri 
vitjanina. Løgmaður fekk 
eitt stórt klemm

Stjórin á Bakkafrost,
Regin Jacobsen, 

saman við 
Sjúrði og Kristionnu
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Okkara politiska ábyrgd er at føra 
føroysku familjurnar, tað føroyska 
samfelagið, fram á lívsins leið so væl 
sum til ber. Hetta var góði boðskapur 
løgmans í ólavsøkurøðu hansara 
2018.

Havi hug at flætta løgmansrøðuna 
saman við myndini ein annar ólav
søkurøðari, nevnliga Jón Heyst oy, 
brúkti í síni setanarrøðu ólav
søkuaftan. Myndin, Jón Heystoy 
brúkti, var um, hvussu vit ferðast 
gjøgn um lívið. Leypandi av løgasteini 
á løgastein. Summir steinar liggja 
trygt í ánni. Eru slættir og turrir. 
Aðrir kunnu rilla, verða vátir og 
slýggjutir og torførir at fóta sær á.

Tað koma løtur til flestu okkara, 
har ein sjálvur stendur og rillar. 
Tað veri seg tá sjúka rakar, tá av
bjóðingar stinga seg upp hjá børn
um okkara í skúlahøpi, ella tá onkur 
av okkara nærmastu snávar ella 
fær løst, tað veri seg sálarliga ella 
likamliga. Tá er gott at vita, at skip
anir lofta. Tá er gott at kunna seta 
sítt álit á skipanir, ið rætta eina 
hjálpandi hond. Og liva vit øll eftir 
hugsjónarorðunum ger tína skyldu 
og krev tín rætt, er slík skipan 
áhaldandi í ljósmála. 

Lívsleiðirnar eru ymiskar. Hjá 
summum er longri millum løga
steinarnar, og ein hond má rætt
ast, so leypast kann á næsta 
steinin. Summar lívsleiðir hava 
fleiri slýggjasteinar. Aðrar liggja í 

ánni, har streymur er harður. Tí mugu 
føroyingar, sum standa á góðum 
kletti, veita hjálp eftir førimuni. Eisini 
um tað seinkar persónligu ferðini eitt 
sindur. Vilja vit øll, tá lívið bjóðar 
okkum válgarsbitar og herðar gerast 
breiðar, at lata eftir førimuni, so 
eru fleiri av hjálpandi hondum til 
teirra, sum berjast við lagnuna á 
slýggjagróti. Tá eru fleiri klípi at 
stiga teir rillandi steinarnar við. Men 
skipanir slítast, tað máast burturav, 
og tí er neyðugt við viðlíkahaldi, við 
vilja og ágrýtni at skapa nýtt, men 

við sama góða endamáli: At føra 
allar føroyskar familjur trygt fram 
á leið. Hetta vilja vit áhaldandi gera 
komandi tíðina.

Tí vit eiga at standa saman. Vit 
nýtast ikki í ovurhuga, hvør í sær 
at søkja gleði við hægsta sal, tí 
sum skaldið Mikkjal á Ryggi sigur 
so satt: Eydnan er at finna, har 
grannar semjast væl. Har kærleiki 
man ráða, har blídni er við borð, 
har mildar tungur sáa tey mjúku 
troystarorð. Vit eiga sum einstakligar, 
men sanniliga eisini sum samfelag, 

Gera góðar dagar 
hóast mein enn bagar
SKRIVAÐ HEVUR: 
JÓNLEIF JOHANNESEN

LESARABRÆVIÐ



Gongdin við øktari óvissu og 
veikari altjóða stovnum hevur 
hildið áfram farna ársfjórðingin. 
Klassiskir stovnar sum ST, WTO 
(heimshandilsfelagsskapurin) 
og ICC (altjóða 
Krígsbrotsmannadómstólurin) eru 
hóttir, og sannlíkindini fyri semju 

millum ES og Bretland minka, samstundis sum spenningurin millum Kina 
og USA økist.

Serliga ST og ICC hava í longri tíð verið undir trýsti, men einamest 
av londum sum Russlandi. Síðani Donald Trump kom til valdið, er stóra 
hóttanin móti stovnunum tó sjálvt tað landið, ið var drívmegin handan 
at felagsskapirnir vórðu stovnaðir, USA, tann stóra hóttanin. USA hevur 
meldað seg úr mannarættindaráðnum og UNESCO (útbúgvingar og 
mentanarráðið), bæði ST stovnar, eins væl og USA hevur skorið játtanina 
til friðarvarðveitandi lið, til fólkatalsgrunnin, til Palestinska neyðhjálp og 
fór eisini úr Parísavtaluni. 

Harumframt hóttir USA nú ICC við, at um ICC kannar møgulig 
krígsbrotsverk, ið USA ella tess sameintu hava framt, so setur USA 
sanktiónir í verk móti ICC – og kann enntá handtaka fólk, ið arbeiða fyri 
ICC. Hetta letur upp fyri, at onnur lond kunnu gera tað sama. Støðan í WTO 
er líknandi. Ger felagsskapurin ikki, sum USA vil, so meldar USA seg úr 
felagsskapinum. 

Um sama mundi sær støðan alt spentari og ógreiðari út viðvíkjandi 
Brexit. Tey konservativu við Theresu May á odda blivu endiliga 
hálvavegna samd um, hvat tey vildu hava burtur úr samráðingunum við 
ES. Einasti vansin er, at hvør einasti eygleiðari og serfrøðingur visti, at ES 
ongantíð fór at ganga við til hetta uppskotið. Støðan nú er eisini, at Brexit 
skjótt er so nær, at tað verður serstakliga torført at semjast um nakað – 
og einki realistiskt uppskot liggur á borðinum. Helst eru bara einir tveir 
mánaðir eftir at finna eina semju, og spenningurin er øktur, samstundis 
sum virðingin er minkað, millum ES og Bretland.

Spenta støðan millum Kina og USA er eisini blivin verri. Handilskríggið 
er blivið so umfatandi nú, at eyka tollur er lagdur á flestu vørurnar millum 
londini, og eingin loysn er í eygsjón. Hvørki USA ella Kina kunnu bakka, 
tí tað hevði fingið politsku leiðsluna at síggja veika út á heimafrontinum. 
Sostatt er eisini ringt at síggja eina veruliga loysn her.

Óvissa og veikari 
altjóða stovnar
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at taka hesi orð til okkara. Tí tá 
tær føroysku familjurnar hava 
tað gott, hevur føroyska samfelagið 
tað gott. Hetta má havast í huga tá 
ið karmar smíðast til heilsuverk, 
almannaverk og skúlaverk.

Mikkjal á Ryggi, tað megnar skald 
hann var, yrkir eisini: Elska vit hvønn 
annan og gera væl við grannan, og 
klandur ei er kent, tá eru góðir dagar, 
um mangt eitt mein enn bagar, og 
tá er árið farið hent. Hetta eigur 
at vera stavnhald okkara: At gera 
góðar dagar, um mangt eitt mein 
enn bagar. Ikki bert fyri einstakligar 
vit kenna væl, men fyri allar tær 
føroysku familjurnar. Og hóast smá í 
heimshøpi so eisini í størri mun úti í 
heimi, har hart leikar á.

 Og eru støður, har vit ikki eiga 
vitan um tær avbjóðingar, sum 
borgarar í hesum landi hava, eiga vit 
at lurta. Tá eitt nú tosað verður um 
vanda farleið, tað veri seg norð um 
Fjall, til Dals og aðrastaðni við, eiga 
vit at lurta. Alt kann ikki gerast í 
senn, tað er eyðvitað. Men so mugu 
vit raðfesta væl og á slíkan hátt, at 
álit og faklig vitan liggur aftan fyri 
raðfestingar okkara.

 Men skal hjálpast er neyðugt at 
hava fótafesti. Ikki tryggja seg við 
reim og seðlum, men at standa so 
mikið væl, at tann orkumikli megnar 
at hjálpa. Tí má nýhugsan, virkisfýsni 
og framtakshugur hava góðar 
karmar. Ikki fyri í sjálvsøkni at náa 
hægsta sal men fyri at kunna hjálpa 
væl. Ikki bert sær sjálvum og sínum, 
men øllum føroysku familjunum. 
Løgmansrøðan tekur væl saman um 
tey síðstu árini og tey skilagóðu tøk, 
ið tikin eru. Og hon vísir eisini tann 
rætta hugburðin, nú vit fara undir 
hesa tingsetuna.

Takk fyri orðini Harra løgmaður og 
lat okkum saman virka virkisfús fyri 
allar føroysku familjurnar, soleiðis 
at vit royna av øllum alvi at gera 
teimum góðar dagar hóast mangt eitt 
mein enn bagar.

SKRIVAÐ HEVUR: REGIN BERG

NÝTT ÚR ÚTHEIMI:



Sambandsflokkurin brúkar nú 
cpr-nummarið sum jarnbrot fyri 
at kveikja lív í loysing/samband-
keglið. Men ein smidlig loysn 
liggur á borðinum. 

Hvat skal mann gera fyri at øsa tjóð
veldisfólk? Jú, hví ikki skjóta upp at 
geva øllum føroyskum nýføðingum 
danskt persónsnummar? Tað man 
fara at fáa øði í grindina.

 Og tað er júst tað, sum formaður 
Sambandsfloksins nú roynir. Bárður 
Nielsen mælir til, at føroyingar – frá 
føðing – skulu fáa eitt danskt cpr
nummar afturat føroyska ptalinum, 
og hevur sett ríkisumboðnum spurn
ing um málið.

 Eg skilji væl, at Sambandsflokkurin 
roynir at kveikja lív í eitt stríð við 

tjóðveldisfólk. Tað er jú tí, flokkurin 
liv ir av.

 Vit VITA, at Tjóðveldi aldrin gong
ur við til, at øll skulu hava danskt 
cpr nummar við føðing. So við at 
mæla til júst ta loysnina, kann mann 
strika vøllin upp til næstu rundu 
í tí evindaliga boksikampinum 
millum loysing og samband, har 
annar rópar JA og hin rópar NEI. 
Hesin boksikampurin gagnar kanska 
nevndu flokkum – men eingin annar 
fær nakað burturúr.

 

LOYSNIR HELDUR ENN STRÍÐ
Tað, fólk fáa gagn av, er at vit finna 
tær praktisku loysnirnar heldur enn 
at dyrka tað ideologiska stríðið. Og 
tað er tað, Javnaðarflokkurin ger – 
eisini í hesum máli.

 Tað er rætt, at manglandi cpr

numm arið hevur skapt trupulleikar 
fyri nógvar føroyingar í nógv ár. Tí 
hesi fýra tølini aftaná føðingardagin 
eru sjálvur lykilin til at kalla allar tæn
astur og veitingar í Danmark. Mann 
kann snøgt sagt onki uttan hesi tølini.

 Serliga eru tað føroyskir sjúklingar 
og føroysk lesandi sum hava havt 
nógv stríð, tá ið tey eru farin til 
Danmarkar til viðgerð ella lesnað.

 Hjá sjúklingum, sum javnan 
skuldu til Danmarkar til viðgerðar, 
hevur verið ilt at fáa yvirlit yvir, 
hvørja viðgerð tey høvdu fingið, tí 
atgongdin til journalirnar var knýtt at 
cprnummarinum.

Eg havi sum fólkatingsmaður 
fingið ótaldar áheitanir um hetta, og 
havi eisini, saman við nógvum góð
um kreftum – Ráðgevingin í Keyp
mannahavn, Sendi stovuni, sjúkra

av borgini

Cpr-nummarið: 

Praktisk loysn heldur 
enn ideologiskt stríð
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húsverkinum, og myndug leikum í 
báðum londum – arbeitt miðvíst 
við at fáa málið loyst. Øll hava havt 
fokus loysnina – ikki á trupul leikan.

 Og nú er hetta torgreidda málið at 
kalla er loyst. Sonevnd “umsitingarlig 
cpr. nr.” verða útfýggjað teimum, 
hava tørv á teimum.

 

LOYSN Á BORÐINUM
Einstakir steinar eru kortini eftir á 
vegnum. Til dømis hava føroyskir 
læknar uttan cprnummar ikki at
gongd til donsku journalskipanina. 
Og tað ger tað sjálvsagt tvørligt at 
seta seg inn í, hvørjar viðgerðir eru 
framdar í Danmark. Men hes  um 
trupulleikanum arbeiða før oysk
ir myndugleikar við. Lands stýri
skvinnan hevur so seint sum í mai 
sagt, at samskift verður um hetta á 

hægsta stigi.
 Eisini kann vera tvørligt hjá 

føroyskum lesandi at fyrireika seg til 
at fara undir lesnað í Danmark, tí tað 
ikki ber til at fáa útflýggjað NemID 
í Føroyum. Mann skal møta upp á 
einari danskari kommunuskrivstovu.

 Men danir hava boðað bæði før
oyskum myndugleikum og mær frá, 
at til ber at loysa hetta við at gera 
nakrar einfaldar, tekniskar broyt
ingar í NemIDskipanini. Verður hetta 
sett í verk, so fer til dømis at bera 
til at fara á sína føroysku komm
unuskrivstovu at bíleggja NemID. Og 
so kann tann lesandi – ella ein hvør 
annar føroyingur – søkja lestr ar
stuðul, skifta kommunu, stovna tele
fon hald og tryggja børnunum at gongd 
til stovn í Danmark. Alt í góðari tíð og 
uttan at møta upp í Danmark fyrst.

 Málið er ikki í mínum hondum 
nú, men liggur m.a. hjá heils u mála
ráð num. Er politiskur vilji kann tað 
loysast skjótt og smidliga. Og eg 
kann ikki ímynda mær annað enn, 
at landsstýrið hevur henda vilja. 
Tað snýr seg jú um at loysa nakrar 
praktiskar trupulleikar fyri okkara 
borgarar. At nakar í landsstýrinum 
let ur ideologisk atlit skugga fyri hes
um, er óhugsandi.

 Tá alt er komið í rættlag henda 
tvey ting: Fyri tað fyrsta verður ger
andisdagurin lættari hjá nógvum. Tað 
verður gott. Fyri tað annað verður 
Sam bandsfloksins krav um, at danska 
cprnummarið skal inn á føroyskar 
føðistovur meiningsleyst. Tað verður 
keðiligt hjá Bárði & Co. – men tey 
skulu nokk finna okkurt annað at 
kynda upp við :)

Stjórnin vil brúka 15 mió. til at 
økja kunnleikan, og borgarar 
skjóta upp, at Ríkisfelagsskapurin 
skal á tíma talvuna. Alt í samsvari 
við tað, Javn að arflokkurin leingi 
hevur virkað fyri.

Eitt nýtt borgarauppskot  tað er eitt 
uppskot frá borgarum, og sum við 
50.000 undirskriftum kann verða 
lagt fyri Fólkatingið sum lóg ar upp
skot  í Danmark legg ur upp til, at 
undirvísing um Ríkis felagsskapin, 
Før oyar og Grønland skal verða ein 
fast ur partur av tíma talvuni í danska 
fólka skúlanum. 

Hetta er eitt sjónarmið, sum Sjúrð
ur Skaale fleiri ferðir hevur bor ið 
fram á Fólkatingi og í almenna orða
skiftinum í Danmark. 

Støðið undir hesum hevur m.a. 
ver ið stóra kanningin, sum Javnað
ar  flokkurin læt gera í 2013, og sum 
vísti, at vitanin millum dan ir var 
avmarkað. Serliga var tað spurn ing
urin um danskar pen inga ligar veit

ing ar til Føroya, sum sýndi eina púra 
skeiva fatan. Einans 6 % vistu, at 
blokk stuðulin er minni er ein milliard 
 hini hildu hann vera nógv hægri. 

Hetta hevur so havt við sær, at 
danskir myndugleikar  m.a. í sam 
starvi við Javnaðarflokkin á Fólka 
tingi – hava latið gera undir vís ing ar
til far til danska fólkaskúlan. 

Men í onkrum førum hevur sam
starvið verið ov lítið, og sumt av til
far inum hevur meira styrkt for dóm
ar nar enn vitanina. 

Í fjør heitti eg á stjórnina at gera 
rætt ingar í tilfarinum og at gera 
und  irvísing um Føroyar og Grønland 
til ein obligatoriskan part av und
ir vís ing arætlanini. Rættingarnar 
vórðu gjørd ar beinan vegin, men 
stjórnin vildi ikki taka avgerandi 
stigið og gera undirvísing um 
Føroyar til ein obligatoriskan 
part av tímatalvuni, sig ur Sjúrður 
Skaale. 
 

15 MIÓ. TIL UPPLÝSING 
Men við áhaldandi at vísa á trupul

leik an, kann ein kortini støðugt skapa 
smá framstig. Eitt teirra er, at tað á 
fíggj arlógunum fyri komandi fýra 
ár ini eftir ætlan verða settar 15 mió. 
kr. av til at økja danska kunn leikan 
um Ríkis felagskapin. 

Hetta vísir, at tað hevur givið úrs 
lit at vísa á skeivleikarnar inni í 
politisku skipanini. Og borg ara upp
skotið, sum nú er lagt fram, vísir, 
at tað eisini ger mun at føra hetta 
fram í al menna orðaskiftinum, 
greiðir Sjúrð ur Skaale frá. 

Føroyar brúka sera nógva tíð, 
peng  ar og orku til at læra børnini 
danskt mál og geva teimum kunn
leika um Danmark, og tí líkist tað 
ong  um, at tað framvegis ber til 
at ganga 10 ár í einum danskum 
fólka  skúla uttan at hava nakað 
um Før  oy  ar yvirhøvur. Tað rætta 
var, at eitt sindur at undirvísing 
um Før  oyar bleiv obligatorisk. Men 
eg fegn  ist kortini um øll tey stig, 
sum verð a tikin rætta vegin, sigur 
Sjúrður Skaale.

Vitan um Føroyar skal styrkjast í Danmark 
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Leygardagin 18. aug. var so fjørðurin 
hjá fyrrverandi politikkaranum Jacob 
Lindenskov rógvin. Hann and aðist 
á Boðanesheiminum 85 ára gamal. 
Nakrar fáar dagar frammanundan 
andaðist ein annar navnframur 
politikari, og tað má vera heldur 
sjáldsamt, at tveir fyrr verandi 
tingmenn standa undir børu um 
somu tíð. Fyrst vóru boðini eft
ir tjóðveldismanninum Heina O. 
Heinesen úr Kunoy, og nú vóru so 
boð eftir javnaðarmanninum Jacob 
Lindenskov úr Havn.

Jacob Lindenskov var føddur 
í Havn í 1933. Hann var sonur 
Biritu og Edvard Lindenskov. Jacob 
taldist millum tað nýggja og unga 
ættarliðið av javnaðarfólki, sum tók 
við, tá slóðararnir og stovnararnir 
av Javnaðarflokkinum vóru komnir 
nakað til árs. Longu 25 ára gamal 
í 1958 varð Jacob valdur fyrstu 
ferð inn á ting, og røkti hann ymisk 
politisk álitisstørv fyri flokkin í 
samfull 36 ár. So mong ár í tænastu 
fyri eina politiska hugsjón, ber boð 
um ein mann, sum ongantíð hevur 
ivast um sítt politiska kjølfesti, og 
sum tí hevur vunnið sær álit millum 
manna, og sum flokkurin  hevur havt 
álit á.

1958 var eitt sermerkt ár fyri 
Javnaðarflokkin, tí til hetta løg
tings valið fekk flokkurin heili 8 
um boð vald á ting, og ein av hesum 
og nógv tann yngsti var Jacob 
Lindenskov. Hetta var valið, tá 

flokkurin hevði fólkapensjónina 
í síni valskrá, og tá landsstýrið 
seinni varð skipað við P. M. Dam 
sum løgmanni, varð fólkapensjónin 
sam tykt. Og tann seinasti á lívi av 
teimum, sum samtyktu nógv um
røddu fólkapensjónina, var Jacob 
Lindenskov.

Tað er lítið at ivast í, at floks
leiðslan hevði stórt álit á hesum 
ungu fólkunum, sum nú stuðlaðu 
flokkinum, tí longu í 1957 setti 
flokkurin Villa Sørensen og Jacob 
Lindenskov sum blaðstjórar á 
Sosialinum. Hetta starv røktu Villi 
og Jacob, til teir báðir gjørdist 
landsstýrismenn í 1968, tá Damm
urin doyði, og landsstýrið varð um
skipað.

Jacob umboðaði Javnaðarflokkin á 
Føroya Løgtingi frá 1958 til 1966, og 
frá 1970 til 1990 undantikið drúgva 
skeiðið, hann var landsstýrismaður. 
Hann var aftur á tingi frá 1992 til 
94 sum varamaður. Hann sat sum 
løgtingsformaður árini frá 1984 til 
87. Hesi mongu ár sum valt umboð á 
tingi vísir greitt, at Jacob hevur havt 
trúgva og sterka undirtøku millum 
veljararnar í valdøminum, sum var 
Suðurstreymoy.

Var hann ungur, tá hann kom á ting 
fyrstu ferð, so var hann framvegis 
ungur, bert 35 ára gamal, tá flokkurin 
heitti á hann um at gerast umboð 
floksins í landsstýrinum. Hetta starv 
røkti hann í fleiri samgongum og sat 
øll árini frá 1968 og fram til 1979 
sum landsstýrismaður. Fyrstu árini 
við Kristjani Djurhuus sum løgmanni 
og síðan øll árini í 70´unum við Atla 
Dam sum løgmanni. Hóast rættiliga 
ymiskir av lyndi, so samstarvaðu Atli 
Dam og Jacob sera væl. Jacob var 
stillførur og hóvligur í allari sínari 
medferð, men náddi tó tey úrslit, 
sum hann hevði sett sær sum mál. 
Serliga umsat Jacob almannamál 

og heilsumál í landsstýrinum. Hann 
var maðurin, sum tók stig til at 
fáa okkara egna fólk heimaftur til 
Føroya, sum orsakað av menningar
tarni og øðrum, vórðu send til Dan
markar á stovn. Hann fekk eisini tikið 
stig til, at vit fingu fyristingina av 
almannamálum á føroyskar hendur, 
og at Almannastovan varð sett á 
stovn.

Jacob umboðaði eisini flokkin í 
Fólkatinginum frá 1979 til 84, 1987 
til 88 og frá 1990 til 93. Her gjørdi 
Jacob eisini eitt dygdargott arbeiði, 
og serliga mintust nógvir føroyingar 
og vóru takksamir fyri, at tað 
eydnaðist honum at fáa undirtøku á 
fólkatingi fyri, at føroyskir sjómenn, 
sum høvdu siglt vandasjógv undir 
seinna veraldarbardaga, eisini fingu 
møguleika at søkja um krígspensjón.

Jacob Lindenskov var alt sítt lív 
sera virkin innan fráhaldsrørlsuna. 
Hann var virkin í Losjuni og tók 
saman við øðrum stig til at stovna 
hondbóltsfelagið Kyndil. Eisini tók 
Jacob saman við Inga Mohr stig til, 
at føroyingar fingu møguleika at fáa 
viðgerð fyri rúsdrekkatrupulleikar 
her í Føroyum. Hetta hendi, tá teir 
báðir settu Heilbrigdi á stovn. 

Jacob Lindenskov var útbúgvin 
innan skrivstovuyrkið og arbeiddi á 
Tryggingarsambandinum. Hann giftist 
við Jónu f. Jacobsen úr Fuglafirði, 
og fingu tey trý børn Elina, Biritu 
og Eirik. Tykkum og tykkara sendir 
Javnaðarflokkurin sína djúpastu 
samkenslu. 

Nú Jacob er farin, so drýpa vit í 
Javnaðarflokkinum høvur og minnast 
í takksemi javnaðarmannin Jacob 
Lindenskov fyri tað stóra arbeiðið, 
hann á mongum ymiskum mótum 
legði eftir seg fyri flokkin.

Javnaðarflokkurin

Minningarorð um Jacob Lindenskov
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11. august hevði ein av stovnarum Javnaðarfloksins, 
Petur Mohr Dam, blivið 120 ár. 

Petur Mohr Dam var løgmaður í Føroyum og útbúgvin 
lærari. Hann var lærari á Tvøroyri og hevði eisini tætt 
tilknýti til arbeiðarafelagið á Tvøroyri, Enigheden, har 
hann óløntur starvaðist tað mesta av ævi síni. Dam var 
millum stigtakararnar av Froðbiar Sóknar Javnaðarfelag.

Petur Mohr Dam var formaður Javnaðarfloksins í 
tíðarskeiðnum 1936  1968. Í tveimum skeiðum var 
hann Føroya løgmaður 19581962 og 19671968. Frá 
1928  1968 var hann løgtingsmaður, árini sum løgmaður 
undantikin. Í tíðarskeiðnum 19641967 var hann 
fólkatingslimur.

Petur Mohr Dam 
120 ár




