
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FØROYINGAFELAGIÐ Í AALBORG 
Umsókn um eykajáttan 2019. Avsendari av hesari umsókn er sitandi nevnd í felagnum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITANDI NEVND Í FELAGNUM 
Tróndur Fuglø, formaður 
Borgar Jónsson Stórá, næstformaður 
Rani Gregoriussen, peningarøkil 
Brynhild Dam, skrivari 
Erika Hjalgrímsdóttir, nevndarlimur 
Rebekka Fuglø, nevndarlimur 
Tummas Jóhan Sigvardsen, nevndarlimur 
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FRÁGREIÐING UM FELAGIÐ VIÐ ATLITIÐ TIL EYKAJÁTTAN AV 
STUÐLI 

Henda frágreiðingin er gjørd í samband við at játta Føroyingafelagnum í Aalborg eina eykajáttan 
á kr. 250.000,00 fyri 2019 og frameftir undir §7.24.1.04. 

FØROYINGAFELAGIÐ Í AALBORG 
Føroyingafelagið í Aalborg, vanliga nevnt Álaborg, virkar sum miðdepil fyri føroyskar útisetar; 
íroknað lesandi, vitjandi og fastbúgvandi í Aalborg og í Norðurjútlandi. Álaborg hevur átikið sær 
ábyrgdina at skipa fyri tiltøkum, hvørs endamál er at knýta samanbond millum útisetar eins og at 
stimbra sambandið við Føroyar, føroyska samleikan og føroysku mentanina, meðan tey eru í 
Danmark. 

Álaborg hevur eina sjeymannaða starvsnevnd, har ið øll arbeiða sjálvboðið. Nevndin 
stendur fyri meginpartinum av sjálvbodna arbeiðinum, meðan sjálvboðin hjálparfólk geva eina 
hjálpandi hond til størri tiltøk. 

VIRKSEMI 
Álaborg er eitt sera virki felag við afturvendandi viku- og mánaðarligum tiltøkum og samstundis 
eisini einstøkum tiltøkum. Tá 2019 er av, hevur Felagið skipað fyri umleið 210 tiltøkum. Hettar er 
ein trýfaldan bara frá 2017, tá Felagið skipaði fyri umleið 70 tiltøkum. Í 2018 skipaði Felagið fyri 
148 tiltøkum. 
 
Niðanfyri eru nøkur dømir av tiltøkum: 

• Álastevnan 
• Gudstænastur 
• Jólahald 
• Sunnudagsskúli 
• Ræstkjøtaveitslan 
• Jólaveitsla 
• Valkvøld 
• Kór fyri kvinnur og menn 
• Túnatos - fyri fastbúgvandi 

føroyingum í Norðurjútlandi 
• Føroyskur dansur 
• 12-Maður uttanlands 
• Innandura fótbóltur, menn 
• Innandur fótbóltur, kvinnur 
• Innandura flogbóltur 
• Badminton 
• Kom & Spæl 

• E-Sport kappingar 
• Barnabio 
• Føstulávint 
• Politiskar framløgur 
• Skattaveiða fyri børn 
• Karnivalsgonga 
• Álabrunsj 
• Grillveitslur 
• Spurnakappingar (Pubquiz) 
• Kvinnukvøld (Ladies Night) 
• Tórskvøld (Tórshavnar Kommuna 

hevði tiltak í Aalborg) 
• Tónleikaframførslur 
• Føroyskir stuttfilmar 
• Føroyskur sjónleikur 
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LIMATALIÐ 
Seinastu árini hevur Felagið upplivað stóra tilgongd av limum. Stóra tilgongdin stendst m.a. av, 
stóra virkseminum hjá felagnum, og at fleiri Føroyingar velja at flyta til Aalborg framum aðrar 
danskar býir. 

Frá 2015 er limatalið í Felagnum fari úr 105 og upp í 270 í 2018 (dagført 29. oktober 2018). 
Í 2019 er limatalið í Felagnum 328 (dagført 20. November 2019). 

 
Niðanfyri sæst limatalið hjá Álaborg sammet við Føroyingafeløgini í Århus og Odense/Fyn. 
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TILFLYTING TIL AALBORG 
Aalborg er einasti lestrarbýur í Danmark, ið hevur upplivað vøkstur í tilflyting av føroyingum. 
Allir aðrir lestrarbýir hava eina afturgongd. Hagtøl vísa, at talið av føroyingum í Aalborg er voksið 
við 49%, frá 2014 til 2017. Í hesum hagtali framgongur ikki, hvussu nógvir føroyingar nema sær 
yrkisútbúgving í Aalborg. Sostatt má metast, at vøksturin er enn hægri enn tey 49%. Viðmerkjast 
kann, at síðani 2012 hevur Aalborg havt næst hægstu tilflyting av føroyingum - einans yvirhálað 
av Keypmannahavn. 

Í samband við viðgerðina av tilflyting er vert at viðmerkja, at føroyingar, ið flyta til 
Aalborg, eru raskast at flyta aftur til Føroyar. Hagtøl vísa, at 13% av Føroyingum í Aalborg flyta 
beinleiðis aftur til Føroyar. Aðrastaðni í Danmark er talið 7%. 
 

 
 
Danmarks Statistik [2018] – Tilflyting frá Føroyum til danskar býir. 

INNTØKUGRUNDARLAG HJÁ ÁLABORG 
Álaborg móttekur fíggjarligan stuðul frá Aalborg kommunu. Í 2019 er stuðulin frá Aalborg 
Kommune kr. 12.760,00 og hesin stuðul er tengdur at limatalinum fyri 2018. Aðrar inntøkur er frá 
tiltøkum og frá fyritøkuni DukaTALE á kr. 2.988,00 fyri reklamu á heimasíðuni www.alaborg.fo, 
inntøkan fer tó óskerdur til samskiftisútreiðslur (telefoni og internet). Sostatt er støðan tann, at 
Felagið má brúka pening fyri at tjena pening. Hesin háttur er sera óstøðugur, tí um ein íløga ikki 
gevur væntaða úrslitið, so rakar tað Felagið sera meint. Hesin háttur kann metast við at taka tvey 
fet fram og eitt, kanska hálvtannað, fet aftur. 
Fíggjarliga støðan í felagnum er ein meinbogi, ið ger tað trupult at menna Felagið og gera væntaðar 
íløgur. 

http://www.alaborg.fo/
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HØLISVIÐURSKIFTI 
Álaborg húsast í einum bygningi, ið Aalborg kommuna varðar av. Bygningurin er frá 1942 og 
krevur ábøtur og viðlíkahald fyri áleið 3 milliónir krónur. Hesa íløgu er kommunan ikki sinnað at 
gera, tí kommunan veit ikki rættuliga, hvat endamálið við bygninginum skal vera framyvir. Omaná 
hetta liggur bygningurin í einum “villa øki”, har barnafamiljur og eldri búleikast. 
Ein onnur avbjóðing við hølunum er, at tey einans eru góðkend til 55 fólk, meðan 328 limir eru í 
felagnum. Støddin á hølunum hevur ofta við sær, at langt frá allir limir, ið hava hug, sleppa til tey 
ymsu tiltøkini. Hetta hevur so aftur við sær, at felagið missur inntøkur og sambandið við limirnar. 
Fyri at gera ilt verri, hevur økta virksemið í felagnum havt við sær, at kommunan byrjar at steðga 
felagnum í at menna seg meira. Orsøkin er at virksemið til tíðir er til ampa fyri grannarnar. Sostatt 
hevur kommunan lagt upp til, at um felagið ynskir at gerast meira virki, má felagið finna sær onnur 
hølir. 
Felagið hevur í 2018 sent kommununi fyrispurningur um nýggj høli og hevur fingið at vita, at 
leigan til hølir, ið nøkta tørvin hjá felagnum, er meir enn tíggjufalda so høg sum verandi hølir - 
yvir kr. 100.000,00 árliga. Vísandi til roknskapin hjá felagnum fyri 2018, er høga leigan til eini 
nýggj høli ógjørlig hjá felagnum at bera einsamalt. 
Felagið, við hjálp frá dugnaligum sjálvboðnum limum, setti eina vegleiðing á stovn í 2019, ið skal 
hjálpa føroyingum og lesandi í Norðurjútlandi, við ymiskum (m.a. SKAT, Taks, kommunal 
viðurskifti o.s.fr.). Vegleiðingin ynskir eini hølið, har tey kunnu vera nakrar tímar um vikuna, men 
hetta er tíverri ikki møguligt í verðandi hølum, tí hølini eru innrættaði sum eitt stórt hølið, við 
einum køkið. 
 
Niðanfyri eru nøkur dømir, har hølisviðurskiftini ikki vóru/eru nøktandi. 

• Felagið hevur fingið forboð, at hava tiltøk í varða longri enn til kl. 23:00 allar dagar, so 
felagið ikki er til ampa fyri nábúgvum. Hetta førir við sær, at felagið má leita sær aðra 
staðnis til tiltøk sum t.d. valkvøld (har valið verður víst á stórskíggja), veitslur og pubquiz. 
Hetta er bæði fíggjarliga og sálarliga tyngjandi. 

• Felagið hevur fingið loyvi frá Aalborg Kommunu, at hava tvey tiltøk um árið, ið eru til kl. 
04:00 um náttina. Tá vit hava hesi tiltøk (oftani Ræstkjøtaveitslunar), hevur felagið verið 
noytt til at læsa hurðina, tí hámarkið fyri luttakandi hevur verið nátt. 

• Felagið skipaði fyri tiltakinum Tórskvøld fyrr í ár. Í samband við fyrireikingarnar, førdi 
Tórshavnar Kommuna fram, at hølini eru ov lítil til tiltakið og legði fram, at felagið leigaði 
onnur hølir til tiltakið. 

• Felagið hevur avlýst øll tiltøk í hølunum fyribils, grunda á vatnskaða frá einum lekan í 
takinum. Harvið er Felagið nærvið farin í dvala, til onnur loysn veðrur funnin. Felagið 
hevur boða Aalborg Kommunu frá hesum, fyri einum góðum mánaða síðani, men har er 
onki gjørt við støðuna enn. 

MFS Í AALBORG 
Tann 29. oktober 2018 hevði MFS stovnandi aðalfund í hølum felagsins. MFS metir Aalborg sum 
ein sera spennandi og viðkomandi bý fyri felagsskapin, og hevur tí avgjørt, at stovna eina deild í 
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Aalborg. Ætlanin er, at MFS og Álaborg skula samstarva við hvørt annað, og at MFS lænir hølið 
hjá Álaborg ókeypis, tá tey skipa fyri tiltøkum. 
At MFS sær Aalborg framum aðrar danskar lestrarbýir (Odense og Århus) vísur, at uppáhaldið hjá 
Álaborg at felagið og býurin gerst alsamt meira viðkomandi fyri føroyska útisetan og Føroyar. 

HVÍ EYKAJÁTTAN? 
Føroyingafelagið í Aalborg gleðist og takkar fyri stuðulin, ið varð veittur til Felagið í samband við 
Fíggjarlógina 2019. Tá vóru søktar um kr. 200.000,00 og játtaðar kr. 100.000,00 til Felagið. Hesin 
stuðulin varð ætlaður til at finna eini nýggj høli og menna Føroyingafelagið í Aalborg, soleiðis at 
okkara 328 limir, hava eini hølir, har teir kunnu møtast við jøvnum millumbilið. 
 
Síðan játtina hevur Felagið virkið leita eftir einum hølum, har árliga leigan er á uml. kr. 100.000,00. 
Hetta vísur seg tíverri verandi ein sera trupul – um ikki ógjøglig, uppgáva. 
 
Niðanfyri eru teir vanligastu trupulleikarnir, ið Felagið rennir seg í, tá leita verður eftir hølum: 

• Felagið rennir seg oftani í hølir, ið hevði veri perfekt til virksemi hjá Álaborg, men har 
leigan liggur um kr. 200.000,00 árliga og uml. kr. 50.000,00 depositum. 

• Felagið rennir seg oftani í trupulleikan, at depostinum-kostnaðurin er sera høgur, og harvið 
hevur Felagið ikki ráð til mánaðarliga leiguna og nýstlukostnaðin, umframt depositum. 

• Um Felagið finnur eini hølið, har vit hava ráð til mánaðarliga leiguna, mánarliga 
nýtslukostnaðin og depositum, fyri teir játtaðu kr. 100.000,00 er hølið so langt uttanfyri 
Aalborg býi, at bussleiðin ikki er at lítað á (Steðgar at koyra tíðiliga á degnum/kvøldinum, 
ella har steðgistøðini eru so langt ímillum, at tað ikki kann loysa seg, at biða limir okkara 
ganga so langt) – Grunda manglandi álit á bussleiðina, hevði hetta allarhelst ført við sær, 
at limirnir mugu taka egnan bil/hýruvogn til og frá tiltøkum; er limurin lesandi, er hetta als 
ikki hóskandi.  

• Um Felagið finnur eini hølið, har vit hava ráð til mánaðarliga leiguna, mánarliga 
nýtslukostnaðin og depositum, fyri teir játtaðu kr. 100.000,00 krevur hølini oftani ábøtur 
ið leigarin (Les: Føroyingafelagið í Aalborg) skal takað sær av, og tað hevur Felagið ikki 
ráð til at gjaldað. 

 
Játtanin á kr. 100.000 frá Fíggjarlógini 2019, varð millum annað játtað grunda á, at MFS Aalborg 
skuldi kunna lána hølini ókeypis frá okkum, tá tey skulu hava ymisk tiltøk, fyri føroysk lesandi í 
Aalborg. Hetta hevur Føroyingafelagið tíverri ikki kunna gingið á møtið, grunda vánaligu 
hølisviðurskifti. Eitt dømið uppá hetta, er, at MFS Aalborg setti seg í samband við Álaborg um, at 
skipa fyri einum felags hugnarkvøldið, har føroysk lesandi kunnu møtast og hugna sær saman. 
Hetta kundi ikki førast út í veruleikan - bæði tí, at hølini hava vatnskaða, men eisini tí, at Aalborg 
Kommuna hevur sett tíðarmarkið á øllum tiltøkum til kl. 23:00. 
 
Gongur Løgtingsins Fíggjarnevnd umsóknina á møtið, hevði Føroyingafelagið í Aalborg aftur 
kunna staði fyri tiltøkum í hølinum, og harvið savnað okkara 328 limir, umframt tiltøk hjá MFS 
Aalborg. 
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FRAMTÍÐARÆTLANIR 
Tað verður oftani sett fyrispurningar til nevndina, um tað ikki hevði veri eitt gott hugskot, at 
stovnað eitt føroyskt róðrarfelag í Aalborg (sum t.d. Sleipnir í Odense og Neystið í 
Keypmannahavn). Hetta hevur Álaborg ikki pening til, men hevði tað ikki verði heilt burturvið, at 
byrja uppá, um stuðul røkkur til tess. 
 
Álaborg er dagliga í harðari kapping við tey nógvu tilboðini, ið Aalborg býur bjóðar, og útlitini 
eru, at enn fleiri tilboð verða atkomulig hjá føroyinginum í Aalborg. Sostatt er lætt hjá útisetum at 
taka av nógvu tilboðnum, ið ikki finnast í Føroyum og harvið venda Føroyum, føroysku mentanini 
og føroyska felagsskapinum baki. Skal lív vera í føroyska umhvørvinum í Aalborg, má Felagið 
framhaldandi menna virksemi sítt við spennandi og áhugaverdum tiltøkum í hølum, sum eru 
innbjóðandi og hóskandi fyri øll. Til hesar ætlanir krevst fígging, og trupult er at náa hesum við 
verandi fíggingarleisti. Tí, sum áður nevnt, arbeiðir nevndin hvønn dag í einari fíggjarligari 
mótbrekku - ein leistur, sum er slítandi á tey, ið varða av felagnum og teimum sjálvbodnum. 
Omaná tað er tað trupult at gera íløgur í nýggj høli og tiltøk, tí hvør avgerð er eitt sats - eitt sats, 
ið lættliga kann hava vanlukkuligar fíggjarligar avleiðingar fyri Felagið. 
 
Sostatt metir nevndin, at stuðul má til, um Felagið skal verða ein virkin viðspælari hjá føroyska 
útisetanum í Aalborg. Ein viðspælari, sum hjálpir føroyingum at fella væl inn og ikki villast í 
hesum fjølmentaða stórbýi í Danmark. Ein stórbýur, ið hevur nærum óendaligar møguleikar og 
tilboð, sum ikki finnast í Føroyum. 
 
Tað er ein sannroynd, at fellur ein føroyingur væl inn í tað danska samfelagið og í tilgongdini 
missur sambandi við Føroyar og føroysku mentanini, gerst tað alsamt truplari hjá hesum at flyta 
heim aftur eftir loknan lestur. 
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