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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Esvagt hevur 178 útbúgvingarpláss 
Esvagt er tað danska reiðaríið eftir Maersk, ið hevur flest útbúgvingarpláss. 178 óroyndir 
skipsatstøðingar fáa í løtuni siglingartíð í Esvagt, og reiðaríið søkir eftir fleiri. Møguleiki er at arbeiða á 
ymiskum skipasløgum í útbúgvingarskeiðnum. 
”Tað er ikki tí, at tað er gjóstur í Esvagt, at vit søkja skipsatstøðingar, men heilt einfalt tí at vit hava 
brúk fyri einum nýggjum fyri hann ella hana, sum fer í skúla. Í løtuni hava vit ongar atstøðingar. Vit 
taka ímóti teimum beinleiðis av skúlabonki ella skúlaskipi sum óroyndar skipsatstøðingar”, sigur 
Recruitment Officer Tina Halkjær Nielsen. 
 
Øll skip hava fastar manningar. Sosial tiltøk og góður vinskapur er umborð á skipunum. Dentur verður 
lagdur á venjing og útbúgving av einstaka meðarbeiðaranum, og góðir møguleikar eru fyri einum 
starvi seinni sum meistari ella navigatørur. 
 
”Vit vilja fegin vera næstan sjálvbjargin. Tí velja vit tey ungu fólkini, sum ynskja eina framtíð á sjónum. 
Tað liggur í kortunum, at tá tey hava sína siglingartíð, fara tey víðari á skúla, og mestsum øll venda 
aftur til okkara sum maskinistar, maskinmeistarar ella navigatørar”, sigur Tina Halkjær Nielsen. 
 
At kalla allir teir óroyndu skipsatstøðingarnir eru settir í starv sum eykamanning. Orsøkin er eitt krav 
til skip, ið sigla í enskum sjógvi, um, at manningin telur 12 mans. Hetta gevur mongu eyka 
útbúgvingarplássini til óroynd, sum á henda hátt fáa sína siglingartíð. Samstundis gevur 
eykamanningin í útbúgvingarstørvum starvslærustuðul til fyritøkuna. 
 
Esvagt hevur tilsamans 860 sjófólk í starvi, meginparturin danir. Tina Halkjær Nielsen væntar ikki, at 
broytingar verða framdar í manningarviðurskiftunum, hóast reiðaríið hevur fingið nýggjar eigarar. 
 
Partaeigararnir í Esvagt kunngjørdu í juni 2015 søluna av reiðarínum til 3i Infrastructure plc og AMP 
Capital, sum gjørdu avtalu um í felag at keypa 100 prosent av danska felagnum Esvagt frá Mærsk 
Gruppen og ESE-Holding A/S. Kostnaðurin var 4,1 miljardir krónur, umleið 610 miljónir dollarar. 
 
Kelda: Søfartens Ledere 
Antares.fo 
 

 
Faroe Petroleum tvífaldar virksemið á norska landgrunninum 
Faroe Petroleum hevur keypt fýra framleiðsluloyvi frá Dong Energy AS og økir harvið 
oljuframleiðsluna við 8000 tunnum um dagin í 2016. 
Samstundis sum felagið hevur goldið tilsamans 70,2 miljónir dollarar fyri at yvirtaka tey fýra 
framleiðsluloyvini frá Dong Energy á norska landgrunninum í Norðsjónum, tekur Faroe Petroleum 
60,8 miljónir bretsk pund inn í nýggjum eginkapitali umvegis virðisbrævaútgávu. 
– Vit hava leingi havt sum mál at vaksa á norska landgrunninum. Tað gera vit við keypinum av hesum 
loyvunum og eginkapitalvíðkanini. Víðkanin merkir eisini, at vit skulu økja manningina, sigur Helge 
Hammer, stjóri í Faroe Petroleum Norge AS, í tíðindaskrivi. 
Fyristøðufelag á Oselvar og Trym 
Loyvini, ið Faroe hevur keypt, eru á leiðunum Ula, Tambar, Oselvar og Trym, og Faroe verður 
samstundis fyristøðufelag á leiðunum Oselvar og Trym. 
Við hesi víðkanini fer Faroe at framleiða millum 15.000 og 17.000 tunnur av olju um dagin í 2016. 
Størsti oljufundurin higartil í ár 
Keypið hendir samstundis sum felagið fyrr í vikuni kundi upplýsa, at oljufundurin hjá teimum á 
Brasse-leiðini í Norðsjónum, er tann størsti á norska landgrunninum higartil í ár. 
Kelda: offshore.no  
Antares.fo 
 

 
Thor Guardian seldur 



Thor í Hósvík hevur selt enn eitt av eldru skipunum úr flotanum. Thor Guardian er seldur til eitt enskt 
felag, og yvirtikin av keypara í Esbjerg. 
Skipið varð bygt sum trolari í 1972 í Skotlandi. Í 1987 varð tað selt til Grønlands og umbygt til 
skúlaskip fyri fiskimenn. Tað fekk tá navnið Naleraq.  Í 1991 bleiv tað selt til Danmark og hevði navnið 
Gorm til P/f Thor keypti tað á vári í 2006. Thor Guardian hevur tískil verið tíggju ár í flotanum hjá 
Thor, nú tað aftur endaði í Onglandi. 
Thor Guardian hevur skift til St. Kitts & Nevis flagg og skal frameftir brúkast í Reyða Havinum. Har skal 
tað levera pirat-vaktir til skip, sum koma úr Suez og fara víðari út í pirat-økið í Aden-flógvanum. 
Kelda: dimma.fo 
Antares.fo 
 

 
Bretland fer úr ES í 2018 
Nýtilnevndi bretski brexit-málaráðharrin David Davis sær fyri sær, at Bretland fer úr ES í desember 
2018. 
Í eini samrøðu við eina konservativa netsíðu sigur hann, at hann sær fyri sær eina skjóta, men kortini 
ikki eina ov skjóta avgreiðslu av málinum. 
- Hetta merkir, at nakrir av fyrimununum við at fara úr ES fara at vísa seg, áðrenn vit formliga fara úr 
samgonguni í desember 2018, sigur hann við ConservativeHome. 
Hinir ES-leiðararnir halda, at Bretland sum skjótast eigur at fara undir tilgongdina at avgreiða 
grein 50, men Davis sigur, at umráðandi er at brúka næstu mánaðirnar til at leggja arbeiðið í 
sambandi við útmeldingartilgongdina væl og virðiliga til rættis. 
Kelda: ntb/dn.no  
Antares.fo 
 

 
Ynski um møguligan EFTA-limaskap? 
15.07.2016 - 07:57 
Tíðindaskriv - Uttanríkis og vinnumálaráðið: Poul Michelsen hevur umrøtt EFTA limaskap við 
Liktinstein. 
Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum, var í gjár í Liktinstein, har hann hitti 
Aureliu Frick, uttanríkisráðharra í Liktinstein.  
Partarnir umrøddu føroysku ynskini um møguligan limaskap í EFTA.  
Fundurin er liður í eini tilgongd, har landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum hevur hitt 
starvsfelagar sínar í EFTA londunum og greitt teimum nærri frá ynskjunum hjá landsstýrinum um 
samráðingar um møguligan EFTA limaskap.  
Nordlysid.fo 
 

 
Samgongan slept høvuðsendamálunum við fiskivinnupolitikkinum  
15.07.2016 - 10:43 
Uppboðsølan, skuldi ikki bert verða ein háttur at fáa fleiri pengar til landskassan, men 
høvuðsendamálið var at nýggir aktørar skuldu sleppa framat og ”… bert feløg, sum hava føroyskar 
eigarar, eru skrásett í Føroyum, rinda skatt í Føroyum og sum rinda manningini hýru sambært 
føroyskum sáttmála, kunnu bjóða seg fram í føroyskar fiskiveiði….” (Sitat: Samgonguskjali)  
At royndar uppboðssølan er eitt álvarsamt afturstig fyri tey sum hava tala fyri eini uppboðssølu, er 
púra greitt.  
Tað einasta, sum hevur gingið sum ætlað er at landið hevur fingið pengar inn fyri sølu av tilfeinginum, 
men tað hevði landið eisini fingið við tilfeingisgjaldi.  
Men at eingin nýggjur aktørur hevur víst seg at nærkast uppboðssøluni, var púra greitt framman 
undan, hóast landsstýrið hevur tvíhildið um tað øvugta. Ein kann bara spyrja seg sjálvan, hvør hevur 
umstøður og hvør eigur pengar at bjóða við ella fær fígging frá føroysku peninga stovunum – 
sjálvandi verandi aktørar, har nakrir eiga nógvar pengar, og aðrir eru tætt knýtir at fígging framan 
undan frá føroysku peningastovnunum.  
Harafturat vísir tað seg nú at royndar uppboðssølan gongur beint ímóti høvuðsendamálinum við 
proklameraða fiskivinnupolitikkin hjá landsstýrinum. Meginparturin av tí, sum er selt á royndar 
uppboðssøluni er keypt av feløgum við útlendskum samstarvspartnarum. Einans trí feløg, sum hava 
tikið lut í royndar uppboðssøluni hava reint føroyskar eigarar.  
- Landsstýrismaðurin segði sjálvur í KVF beint eftir at fyrsta sølan hevði verið, at hann visti ikki hvat 
hann hevði væntað og visti heldur ikki hvat hann kundi vantað.  



Hetta var ein sera løgin útsøgn, tí reiðarar og manningarfeløg hava fleiri ferðir roynt at greitt 
landsstýrinum frá hvat fór at henda á eini uppboðssølu og alt sum teir hava sagt hevur víst seg at 
halda nú sølurnar eru gjørdar.  
Var talan um eina sterka politiska leiðslu, so hevði málið beinanvegin fingið politiskar avleiðingar, tí 
tað kann ikki góðtakast at hildið verður fram við at eksperimentera við føroysku høvuðusvinnuni. 
Nordlysid.fo 
 

 
Faroe Petroleum keypir fimm boriøkir frá Dong 
15.07.2016 - 08:59 
Dong Energy og Faroe Petroleum boða í tíðindaskrivum frá at Dong hevur selt leitiloyvir á fimm olju- 
og gassøkjum til Faroe Petroleum.  
Talan er um loyvir á økjunum Trym, Oselvar, Tambar, Tambar Øst og Ula. Tey liggja øll longst har 
suðuri í norska partinum av Norðsjónum. Faroe Petroleum rindar umleið 470 milliónir danskar krónur 
fyri loyvini.  
Ognarpartarnir sum Dong selur eru 50 prosent í Trym, 55 prosent í Oselvar, 45 prosent í Tambar, 
43,24 prosent í Tambar Øst og 20 prosent í Ula.  
Sambært Dong framleiddu hesi loyvini umleið 12.000 oljulíkar av gassi og olju um dagin í 2015.  
Avtalan millum Faroe Petroleum og Don skal fyrst góðkjennast av norsku oljumyndugleikunum. Svar 
frá teimum kann roknast við einaferð seint í heyst, men helst áðrenn nýggjár.  
Dong kemur framvegis at hava nakað av virksemi í norskum sjógvi, og skal framvegis vera við í Ormen 
Lange, Alve, Marulk, Gyda umframt Mjølner, har Dong er fyristøðufelag.  
Oljan.fo 
 

 
Størsta frálandsskip í Norra 
15.07.2016 - 14:00 
 Í dag verður størsta frálandsskipið í Norra navngivið. Talan er um Nordman Maximus, sum verður 
gjørt liðugt á skipasmiðjuni í Brattvåg, har mangt fiskiskipið er bygt til Føroya. Tað er Solstad 
Offshore, sum hevur bílagt skipið, ið vónandi ber boð um betri tíðir í frálandsvinnuni. Skipiðer 180 
metrar langt, 33 metrar breitt og hevur ein krana, sum tekur 900 tons. Nakrir føroyingar verða við 
skipinum. 
Oljan.fo 
 

 
Faroe Petroleum tvífaldar framleiðsluna á norska landgrunninum 
17.07.2016 - 16:35 
Við avtaluni sum Faroe Petroleum hevur gjørt við Dong, um at keypa fimm loyvir hjá Dong á norska 
landgrunninum, so tvífaldar føroyska oljufelagið sína framleiðslu við 8000 føtum av olju um dagin í ár.  
Við hesum kemur Faroe Petroleum at framleiða millum 15.000 og 17.000 føt av olju í ár.  
Talan er um loyvir á økjunum Trym, Oselvar, Tambar, Tambar Øst og Ula. Tey liggja øll longst har 
suðuri í norska partinum av Norðsjónum. Faroe Petroleum rindar umleið 470 milliónir danskar krónur 
fyri loyvini.  
Ognarpartarnir sum Dong selur eru 50 prosent í Trym, 55 prosent í Oselvar, 45 prosent í Tambar, 
43,24 prosent í Tambar Øst og 20 prosent í Ula.  
- Vit hava í longri tíð havt sum mál at vaksa á norska landgrunninum. Tað gera vit við at keypa hesi 
loyvini, samstundis sum vit økja um eginkapitalin. Hetta merkir eisini at vit skulu seta fleiri fólk í starv, 
sigur Helge Hammer, stjóri fyri Faroe Petroleum Norge, í einum tíðindaskrivi.  
Keypi av Dong-loyvunum kemur stutt eftir at Faroe Petroleum boðaði frá at tey hava funnið éin 
stóran oljubrunn á Brasse-økinum í Norðsjónum. Eitt fund sum er tað størsta á norska landgrunninum 
í ár.  
Oljan.fo 
 

 
Fleiri pallar hjá Fred. Olsen hava onga avtalu  
17.07.2016 - 19:36 
Norska fyritøkan Fred. Olsen Energy, sum millum annað rekur fleiri oljuboripallar hevur eina skuld 
uppá fleiri milliardir krónur, og tað sær út til at fyriktøkan kemur at hava trupulleikar við at gjalda 
hvørjum sítt framyvir. Sum støðan er, so hevur bara ein boripallur hjá teimum avtalur fyri 2017.  
Tríggir boripallar eru longu uttan arbeiði, og í heyst fara enn fleiri boripallar at vera uttan nyggjar 
uppgávur, skrivar Dagens Næringsliv.  



Oljan.fo 
 

 
Klára ikki at metta laksamarknaðin 
16.07.2016 - 16:27 
Methøgir prísir, og tøka allan sólarringin, og álíkavæl so fær marknaðurin ikki nokk av laksi.  
Í altjóða høpi eru mongdirnar sum føroyskir alarar framleiða smáar, og yvirhøvur er lætt at sleppa av 
við tann laksin sum verður framleiddur í Føroyum. Í grannalandinum Noregi, ið er heimsins størsti 
framleiðari av aldum laksi, uppliva tey fyri tíðina at laksakeyparar standa í bíðirøð eftir at fáa fatur á 
laksi, skrivar iLaks, sum veit at siga at tað er ov lítið av laksi á marknaðinumí summar.  
Norskir alarar útflyta minni mongdir í summar, enn teir gjørdu á sumri 2015, og tað trýstir prísirnar 
upp. Tað er serliga sushi-marknaðurin sum hungrar eftir laksi, og sum ger at laksaprísirnir økja.  
Í farnu viku var meðalprísurin á norskum laksi sum bleiv útfluttur 56,41 danskar krónur. Tað eru 
heilar 25,75 krónur meir enn somu viku í 2015. Best prísur er fyri heilan feskan - og stóran laks, gjarna 
omanfyri sjey kilo. 
Fiskur.fo 
 

 
Ervik byggir línuskip fyri eina hálva milliard krónur 
16.07.2016 - 18:07 
Norska reiðaríið Ervik Havfiske, sum millum annað eigur Frøyanes, hevur gjørt byggisáttmálar við 
turkisku skipasmiðjuna Tersan um at byggja trý nýggj línuskip. Talan er um eina íløgu sum táttar í eina 
hálva milliard krónur fyri teír tríggjar línubátarnar.  
Stig Ervik, reiðari, sigur at tað er sama skipasmiðja sum bygdi Frøyanes, sum nú skal byggja trý skip 
afturat til Ervik Havfiske.  
- Royndirnar við Frøyanes hava verið sera góðar, og tav er orsøkin til at vit fara undir hesa ætlanina. 
Fyrsta skipið skal latast norðmonnum fyrst í 2018.  
Frøyanes var tá hann kom sergjørdur til at hagreiða allan fiskin skjótt, og í pakkar sum kunnu sendast 
beinleiðis í handilsdiskin. Hugskotið við Frøyanes var at fiskurin minni enn ein tíma eftir at hann kom 
inn á dekkið skuldi hann vera skorin í hóskandi stykkir og frystur í handilskláran pakka.  
Fiskur.fo 
 

 
Laksaprísurin kann lækka nógv í heyst 
17.07.2016 - 16:29 
Laksaprísurin hevur hesa vikuna táttað í 70 krónur kilo. Meðalprísurin fyri norskan laks hevur ligið um 
85 norskar krónur, svarandi til um 68 danskar krónur fyri kilo.  
Men nú kann prísurin skjótt fara at lækka, metir Nordea Markets, sum fylgir marknaðinum tætt.  
- Príslækkingin kann koma bráddliga, og hann kann lækka nógv, sigur greinarin Kolbjørn Giskeødegård 
hjá Nordea Markets í samrøðu við E24.  
Giskeødegård kom fríggjadagin við eini greining, har niðurstøðan er at munandi meir laksur kemur út 
á marknaðin, og tað merkir at prísurin er undir trýsti. Í metingini hjá honum kemur fram at tá vit 
koma út í september, so fara eini 10.000 tons meir av laksi at koma út á marknaðin um vikuna.  
- Av tí at mongdirnar sum hava verið tiknar av laksi hava verið so lítlar í eina tíð, so hevur prísurin 
hækka, og tá meir laksur kemur á marknaðin, so kunnu vit rokna við at prisurin kemur at lækka, sigur 
Giskeødegård.  
Fiskur.fo 
 

 
Norskir alarar svimja aftaná føroyingum  
17.07.2016 - 22:11 
Føroysku alararnir hava í fleiri ár arbeitt við ætlanum um at økja um smoltstøddina, fyri at stytta um 
tíðina laksurin er í sjónum. Luna, Bakkafrost og Marine Harvest Faroes eru øll í gongd við sínar 
ætlanir. Longst er Luna komið, sum longu hevur eina nýggja høll har smoltinii kunnu vaksa seg stór. 
Marine Harvest Faroes er í gongd við sína útbygging í Hellunum, meðan Bakkafrost hevur bygt út á 
Norðtoftum, á Viðareiði, og skjótt verður eisini smoltframleiðsla á Strond.  
Ætlaninar hjá teimum trimum eru eitt sindur ymiskar, men úrslitið er at føroyskur laksur kemur at 
vera munandi styttri í sjónum. Vanliga hevur verið sagt at laksur er í sjónum í upp til tvey ár. Hetta 
hava føroyingar logu stytt munandi, og teir nærkast nú at hava stytt tíðina í sjónum til umleið eitt ár, 
og í ávísum førum kann tíðin vera styttri enn eitt ár.  



Føroysku alararnir hava í dag møguleika at framleiða smolt sum eru omanfyri 250 gram tá tey verða 
sett út í aliringarnar, og meðalstøddin hevur eisni verið munandi meir hjá til dømis Luna.  
Norskir alarar hava higartil havt avmarkingar í sínum loyvum, tí teir hava ikki havt loyvi til at framleiða 
smolt sum eru omanfyri 250 gram. Ikki tí hetta hevur verið nakar trupulleiki, tí teir flestu hava havt 
smolt sum er munandi minni enn 250 gram.  
Í juni í ár bleiv hendan avmarkingin sett úr gildi, og nú kunnu allir smoltframleiðarar framleiða smolt 
upp til eitt kilo, uttan undantaksloyvi sum higartil.  
At norskir smoltframleiðarar nú eru við at fyrireika seg til at framleiva størri smolt, sæst á einum 
yvirliti sum IntraFish hevur fingið hendur á. Áðrenn broytingin kom í juni, høvdu 22 smoltframleiðarar 
søkt um, ella høvdu boða frá at teir arbeiddu við eini umsókn, um at sleppa at framleiða smolt sum er 
størri enn 250 gram.  
Fiskur.fo 
 

 
Festivalkirkja á G! Festivalinum 
15.07.2016 - 20:40 
Aftur í ár verður møguleiki at fara til guðstænastu og í kirkju á G! Festivalinum. Leygarmorgunin, tann 
16. juli klokkan 11:00 verður festivalguðstænasta.  
 
Guðstænastan verður í Fjósinum, mitt í Syðrugøtu, og í ár verður tað Inga Poulsen Dam, prestur, sum 
prædikar.  
 
Petra Iversen syngur Kingo, og Dass og kórið Eystanljóð framførir.  
Fyrireikararnir boða frá, at øll eru vælkomin - eisini tey, ið ikki hava festivalarmband. 
Eftir guðstænastuna verður boðið til kirkjukaffi í Hoyggjhúskirkjuni, sum undanfarin ár hevur verið 
karmur um vælvitjaðu festivalkirkjuna. 
Portal.fo 
 

 
Sakaris fekk hita í fjøldina 
16.07.2016 - 21:55 
G! Festivalurin er ikki rættiliga komin í umdreyningar, enn. Hóast tað er leygardagur, ber ikki til at 
siga, at tað er trongligt í Syðrugøtu, enn. 
Kanska okkurt hendir, tá lokala Eivør kemur á pallin um eina løtu.  
Higartil besta roynd at fáa lív í fjøldina átti káti unglingin, Sakaris, sum við sínum glaða, dansivinarliga 
poppi fekk hita í fjøldina, sum var savnað á spæliplássinum.  
Í løtuni syngur enska Lucy Rose á sandinum fyri eini fjøld, sum neyvan er størri enn tann, sum var á 
spæliplássinum til Sakaris. Enn ein ábending um, at okkurt ikki riggar heilt við skráleggingini á G! 
Festivalinum í ár.  
Portal.fo 
 

 
Eivør gandaði rætta G!-andan fram 
16.07.2016 - 23:59 
Endiliga kom tann rætti G!-andin yvir G!-festivalin. Tá Eivør trein á pallin við sínum blómutyssi av 
klassasangum í heimsflokki, kom kenslan av tí felagsskapi og hugna, sum G! er so kent, gitið og elskað 
fyri. 
Men tað er framvegis ein gáta hví Eivør – helst einasta navn á veruligum altjóða støði á festivalinum í 
ár – skuldi trokast inn á spæliplássið í ár.  
Hetta tí, at tað annars ikki í minniligar tíðir hevur verið so gott pláss og rúmsátt á G!-festivalinum, 
sum í ár. Gestirnir hava ikki upplivað trokan á festivaløkinum í ár – av teirri einfaldu orsøk, at tað eru 
ikki so nógvir gestir í ár, sum tað plagar at vera.  
Júst nú savnast fólk á Sandinum til felagssang, og í skrivandi stund er tað Eivør, sum syngur á 
pallinum. Frammanundan hava Uni Debess, Karl Martin Samuelsen og Martin Joensen sungið.  
Konsertirnar, sum eru eftir í ár, eru íslendsku Agent Fresco á spæliplássinum, og Hot 8 Brass Band úr 
New Orleans á Sandinum, áðrenn Dub Phizix & Strategy leggja upp til electro-rave party á sandinum.  
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Agent Fresco varð ársins G!-upplivilsi 
17.07.2016 - 01:36 



Mentan > Tónleikur > Festivalar 
Besta konsertin á G! Festivalinum í ár var íslendski bólkurin Agent Fresco, sum endaði ballið á 
Spæliplássinum fyri løtu síðani. 
- Vit hava nú í 5 ár roynt at sloppið at spæla á G! Endiliga eydnaðist tað okkum. Tað er okkum ein 
stórur heiður, segði sangarin í orkestrinum úr Reykjavík.  
Vit, sum upplivdu konsertina, kunnu ikki siga annað enn at tað var ein heiður fyri okkum at sleppa at 
hoyra tykkum. Konsertin við Agent Fresco gjørdist eitt upplivilsi av teimum heilt óvanligu.  
Eitt ótrúliga gott og orkumikið progressivt rokkorkestur við fýra monnum, sum allir vóru í serflokki á 
teirra øki. At teir komu so niðarlaga á plakatina og umrøðunum frá festivalinum, er bara enn eitt 
dømi um løgnar disposisjónir, sum G! Festivalurin hevur tikið í ár.  
Tí helst mundi orsøkin til lutfalsliga fámenta áhoyraratalið, hóast teir spældu í allarbestu festivaltíð, 
júst sum myrkrið hevði lagt seg leygarkvøld, vera, at rósandi umrøðurnar frá propagandaapparatinum 
hjá festivalinum ongantíð náddu hesum sera dugnaligu harrunum úr Reykjavík.  
Men tað tók so einki frá konsertini, sum avgjørt var hæddarpunktið á festivalinum í ár.  
Nú spæla gøtutónleikararnir Hot 8 Brass Band á sandinum. Vónandi eydnast tað teimum at fáa 
ordiligt lív í sandin, tí higartil hevur rættiligt lív einans verið undir sangløtuni fyrr í kvøld.  
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6-mannafør Menn: Smyril úr Vági vann ein sannan gysara 
16.07.2016 - 17:42 
Smyril vann ein sannan gysara av einum róðuri. Hvessingur gav teimum sera harða kapping, og 
bátarnir fylgdust allan róðurin. Seinastu 30o metrarnar var tað stavn um stavn, og báturin úr Vági 
hevði akkurát nóg mikið til at koppa Hvessingi. Ein fantastiskur róður 
 
Úrslit og tíðir 
1. Smyril        05:02:23 
2. Hvessingur 05:03.07 
3. Lómur        05:11:18 
4. Fortuna  
5. Riddarin 
6. Gongurálvur  
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8-mannafør: Nevið Reyða vann greitt í dag 
16.07.2016 - 18:15 
Tað var ikki tann stóri penningurin hjá 8 mannaførunum í dag. Nevið Reyða róði uppvísningsróður, og 
teir vunnu greitt frammanfyri Gullbrandi og Knørri. Aftastur í dag bleiv Argjabáturin. 
 
Tað skal nú ganga sera illa á hond, um ikki Nevið Reyða vinnur FM heitið á Ólavsøku. 
Úrslit og tíðir 
1. Nevið Reyða 04:47.14 
2. Argjabáturin 04:52.17 
3. Knørrur         04:55.22 
4. Gullbrandur  04:58:02 
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10-mannafør: Hesaferð vann Ormurin Langi 
16.07.2016 - 18:25 
Stórur spenningur hevur verið hjá 10 mannaførunum í ár. Eysturoyingur vann allar róðrarnar fram til 
Vestanstevnu, tá Drekin Reyði hálaði seg fram um teir. Á Fjarðastevnu í dag var søgan meinlík teirru á 
Vestanstevnu, men hesaferð var tað Ormurin Langi sum megnaði at yvirhála Eysturoying. 
Ormurin Langi og Eysturoyingur fóru skjótt frá hinum báðum bátunum, og hóast bæði Havnarbáturin 
og Drekin Reyði hálaðu seg inn át teir fremstu móti endanum, so var tað tó ongantíð nóg mikið til at 
hótta teir. Kappingina millum Ormin og Eysturoying vann Ormurin við einum lúsa hundraðparti. 
Nú er tað bara Havnarbáturin sum manglar at vinna ein av róðrunum í ár. Men tað skal tó nógv til, at 
Eysturoyingur ikki vinnur meistarheitið í ár.  
Úrslit og tíðir 
1. Ormurin Langi 04:36.15 



2. Eysturoyingur 04:36.16 
3. Havnarbáturin 04:38.14 
3. Drekin Reyði   04:40:04 
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- Hetta er ófatiligur óndskapur 
15.07.2016 - 10:34 
- Yvirgangsatsóknin í franska býnum Nice er ófatiligur óndskapur. Eg eri tungur í huga, nú Frakland 
aftur er rakt av skelkandi yvirgangsatsókn.  
Soleiðis sigur løgmaður um yvirgangsatsóknina, ið seint gjárkvøldi rakti Nice undir hátíðarhaldinum av 
franska tjóðardegnum.  
- Aftur hesaferð eru fullkomiliga verjuleys fólk offur fyri yvirgangi. Hetta er tíverri enn eitt álop á 
okkara grundleggjandi virði í Evropa.  
Løgmaður sigur, at yvirgangsatsóknirnar í Evropa seinastu árini eiga at styrkja okkara tilvitan um, at í 
okkara parti av heiminum skulu vit áhaldandi berjast fyri einum opnum og demokratiskum samfelag.  
- Vit hugsa um tey deyðu, særdu og teirra nærmastu. Okkara tankar eru við franska fólkinum í hesari 
myrku og sorgarbundnu løtu.  
- Eg fari vegna Føroya fólk at senda François Hollande, forseta Fraklands, samkensluskriv, sigur Aksel 
V. Johannesen, løgmaður.  
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Yvirgangur í Nice - 10 børn millum tey deyðu 
15.07.2016 - 11:59 
Franskir myndugleikar eru farnir undir at eyðmerkja tey, ið lótu lív av yvirgangsálopinum í Nice seint í 
gjárkvøldi, og sum skilst er fleiri børn millum ofrini.  
Christian Estrosi, fyrrverandi borgarstjóri í Nice, hevur sambært BBC greitt lokalum miðlum frá, at um 
10 børn hava latið lív orsakað av atsóknini.  
Eisini verður boðað frá, at Lenval barnasjúkrahúsið í Nice, ið liggur tætt við Promenade des Anglais, 
hevur tikið ímóti 50 børnum og tannáringum síðan í gjár, og hjá fleiri teirra er støðan sera álvarsom.  
Tað er longu greitt, at ofrini hava nógvar ymsar tjóðskapir, men sambært in.fo eru hvørki føroyingar 
ella danir millum ofrini.  
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Stjørnan og Polarhav landað 220 tons av gullaksi til Kósina 
15.07.2016 - 18:09 
Polarhav og Stjørnan komu á Klaksvíkina fyrrapartin í dag. Veiðan var 220 tons av gulllaksi, og varð 
hon landað á Kósini. 
 
Hetta veit Jn.fo í dag. 
 
Tað er Tavan í Leirvík, sum keypir alla veiðuna. Gullaksapørini, Polarhav og Stjørnan hava henda túrin 
roynt sunnanfyri, skrivar heimasíðan Jn.fo. 
Portal.fo 
 

 
Herurin tikið valdið í Turkalandi 
15.07.2016 - 22:46 
Tíðindi > Uttanlands > Politikkur 
Herurin í Turkalandi hevur í kvøld sent út eina fráboðan um, at hann hevur tikið valdið í landinum fyri 
at tryggja lóg og landaskil, og fyri at tryggja fólkaræði og verja mannarættindi og frælsið, skrivar 
Reuters tíðindastovan. 
Í fráboðanini stendur eisini, at vápnaðar deildir hava tikið fult ræði á landinum. Harumframt verður 
nevnt, at øll verandi viðurskifti við umheimin halda fram.  
Herurin hevur lýst hernaðarliga undantaksstøðu, og landið verður nú stýrt av einum ”friðarráði”, 
boðar sjónvarpsstøðin TRT frá. Tó er óvist, um sjónvarpsstøðin er undir valdinum hjá teimum, ið hava 
tikið ræðið í landinum, skrivar Danmarks Radio.  
Sjónvarpsstøðin er komin við fleiri fáboðanum frá herinum, sum ikki hava verið váttaðar frá øðrum 
keldum.  

http://www.jn.fo/


Ovasti generalurin í Turkalandi er sum skilst tikin gísli á høvuðsborgini hjá herinum, skrivar statsliga 
turkiska tíðindastovan Anadolu.  
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Risastórt ferðamannaskip kemur til Klaksvíkar í morgin 
15.07.2016 - 23:03 
Risastóra ferðamannaskipið, Crystal Symphony við yvir 906 ferðafólkum kemur í Norðhavnina í 
Klaksvík klokkan 09:00 í morgin og liggur til klokkan 17:00. Hetta skrivar Norðlýsið. 
Sambært Norðlýsinum fer umleið helvtin av ferðafólkunum á ymiskar útferðir, og hin helvtin fer at 
seta dám á býarmyndina í Klaksvík. 
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Islamiskur Statur tikið ábyrgdina fyri óndskapin í Nice 
16.07.2016 - 14:23 
Sambært Ekstrablaðnum hevur yvirgangsfelagskapurin, Islamskur Statur nú tikið ábyrgdina av 
yvirgangsatsóknini í Nice í Fraklandi hóskvøldið.  
Løgreglan hevur tikið nøkur fólk í samband við kanningararbeiðið, og ein teirra var kona 31 ára gamla 
tunisbúgvan.  
84 fólk lótu lív í atsóknini, harav minst 10 vóru børn og ung. Harafturat blivu fleiri enn 200 skadd, og 
av teimum yvir 50 álvarsliga. 
 
31 ára gamli maðurin koyrdi inn í mannamúgvuna, og helt fram at trumla fólk niður. Fleiri túsind fólk 
vóru á gøtuni og hátíðarhildu bastiljudagin, sum er franskur tjóðardagur. 
 
Hann náddi at koyra heili tveir kilometrar, áðrenn hann bleiv dripin av løgreglufólki, og bilurin varð 
sostatt steðgaður. 
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Maður datt oman - og doyði 
16.07.2016 - 17:00 
Tveir mans, báðir úr Nýsælandi, fóru í morgun til gongu í fjøllini omanfyri Norðragøtu. Um ellivutíðina 
fekk løgreglan boð um at annar var dottin oman, skrivar KVF.  
Tlibúgvingin varð sett í verk, og tá fólk komu á staðið, var omandotni maðurin uttan vit.  
Tyrlan varð boðsend, og hon flutti skadda mannin á Landssjúkrahúsið fyri løtu síðani. In.fo skrivar at 
maðurin fekk álvarsligar snuddir, og doyði seinni av løstunum. 
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Bátur kom í neyð á Kalsvík í gjárkvøldið - Slapp tó við skrekkinum 
17.07.2016 - 13:14 
Stutt fyri klokkan 20 í gjárkvøldið fekk løgreglan fráboðan um, at ein bátur var komin illa fyri á Kalsvík, 
sum er ein vík norðast á vestursíðuni á Kalsoynni. Løgreglan gav boðini víðari til MRCC, sum síðani 
setti stóra bjarging í gongd. 
 
Hetta skrivar Jn.fo 
Bjargingartoymið taldi bjargingartyrluna hjá Atlantsflogi, Brimil, Lív og Lenu, sum øll fóru sera skjótt 
til verka. 
 
Sambært Jn.fo, so upplýsti vakthavandi, at tað var ringt og óregluligt samband við bátin, tá 
fráboðanin kom, og tískil visti man ikki reiðiliga, hvussu støðan á bátinum var.  
Jn.fo upplýsir, at tað vóru sjey fólk við bátinum, og at hann gott og væl hálvanannan tíma seinni var 
komin norður um Kallin, og sigldi síðani eystanfyri Kalsoynna heimaftur, tí har var betri í sjónum.  
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Eystur- og Vesturbúgvin landa 240 tons av gullaksi á Toftum í dag 
17.07.2016 - 14:04 



Partrolararnir Eysturbúgvin og Vesturbúgvin, skulu landa á Toftum seinnapartin í dag, skrivar Jn.fo. 
Teir hava 240 tons av gulllaksi, sum Tavan í Leirvík keypir.  
Skipini hava hendan túrin roynt á Føroya Banka og millum bankarnar.  
Vit á Portalinum fingu eitt stutt prát við ein av manningini fyrst í juni, og hann visti at greiða okkum 
frá, at tað er minni at fáa av gullaksi í ár, í mun til í fjør, og orsøkina til hetta metir hann vera russarar, 
umframt ov nógv svartkjaftaskip.  
 
Hann upplýsti eisini, at túrarnir plaga at vera stuttir, men at teir viðhvørt kunnu taka yvir eina viku. 
 
Túrin í juni høvdu teir verið suðuri á markinum, á kantinum á Føroya Banka og vestur úr Mykinesi. 
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Aftur í dag datt maður oman omanfyri Gøtu 
17.07.2016 - 14:22 
Í gjár misti ein maður fótafestið á fjøllunum omanfyri Norðagøtu og datt oman. Hann meislaði seg so 
mikið illa, at hann doyði av løstunum. Og í dag, umleið klokkan 11 hendi tað merkiligt nokk aftur. 
Hesaferð vóru tveir danir farnir til fjals, og tann eini datt oman. Hann fór bóltandi oman gjøgnum 
brattlendið, umleið 150 metrar. Hetta skrivar Dimma.fo. 
 
Hvørgin av teimum høvdu lødda fartelefon, so hin maðurin var noyddur at renna oman í bygdina eftir 
hjálp. Boð blivu beinanvegin send, og innanfyri ein tíma var løstaði maðurin longu komin á 
Landsjúkrahúsið. 
 
Staðið sum danin datt oman er millum Gøtugjógv og Eggjarvøtn, og har um leiðir er rættuligt 
brattlendi. 
 
Løgreglan upplýsir, at maðurin hevði nógva pínu, og fekk illa rørt seg, men at hann nú hevur tað gott 
eftir umstøðunum. 
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USA: Seks løgreglufólk skotin - trý eru deyð 
17.07.2016 - 22:22 
Á opnari gøtu á alljósum degi blivu seks løgreglufólk í dag skotin í Baton Rouge, í statinum Louisiana í 
USA. Hetta váttar løgreglan í býnum í kvøld. Samstundis verður upplyst at trý av løgreglufólkunum 
eru deyð.  
Løgreglan leitaði í fleiri tímar eftir fleiri persónum sum hildi var vóru við um drápini, men í kvøld 
verður upplýst at løgreglan heldur at tað var ein einsamallur maður sum stóð aftanfyri gerðirnar, og 
hesin er skotin til deyðis av løgregluni.  
Sum skilst skal løgreglan fingið boð um at ein maður gekk við byrsu á eini av høvuðsgøtunum í 
býnum. Tá løgreglan kom á staðið fór hesin at skjóta.  
Tað er bara ein vika síðani at fimm løgreglufólk blivu skotin til deyðis í Dallas í Texas. Sjey onnur fingu 
skaða av skotum.  
CNN sigur í kvøld frá at løgreglan í Baton Rouge ikki heldur at skjótingin í dag hevur nakað við 
rasuspurningarnar at gera, sum vit sóu í Dallas.  
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USA: - Haldið okkum uttanfyri kvettroyndina  
USA ávarar nú turkar, um at tað ikki er skilagott at ákæra USA fyri at hava ein leiklut í kvettroyndini 
fríggjadagin 
Tað vil skaða politiska og hernaðarliga samstarvið millum londini og er harumframt fullkomiliga 
skeivt, sigur amerikanski uttanríkisráðharrin, John Kerry, í røðu, eftir at eitt nú turkiski 
arbeiðsmálaráðharrin í gjár róð framundir, at USA hevði ein fingur við í spælinum.  
Vilja hava Gulen 
Erdogan forseti vil hava amerikanar at úflýggja Fethullað Gulen, ið býr í USA. Gulen er leiðari 
fyri islamiskari rørslu, sum virkar fyri fólkaræði og sekularisering í Turkalandi.  
USA hevur hernaðarfólk og flogfør í Turkalandi og álop í Sýria hava flest øll verið gjørd úr Turkalandi.  
Amerikanska stjórnin fer at kanna, um tað er grundarlag fyri at útflyggja Gulen til Turkaland.  



Vit kunnu leggja aftrat, at Uttanríkismálaráðið í morgun hevur broytt tilmæli til fólk sum ferðast til 
Turkaland. Støðan er nú tann sama, sum áðrenn kvettroyndina um vikuskifti og ráðið mælir ikki 
longur fólki frá at ferðast til Turkalands.  
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Tann nýggja sterka kvinnan 
Mánadagin 11. juli 2016 tók Theresa May við sum forkvinna í Konservativa flokkinum í Stóra 
Bretlandi.  
Tveir dagar seinni, mikudagin 13. juli 2016, tók hon við sum forsætisráðharri, ella kanska rættari 
forsætisráðfrú, í Sameinda Kongsríkinum. Hóast alment ímóti Brexit, so verður hon nú kvinnan, sum 
skal leiða bretska fólkið trygt gjøgnum Evropeiska Samveldið og út í nýggjan heim. 
Hóast stríðið í sjálvum flokkinum tykist vera av, so liggja stórar avbjóðingar fyri framman. Vit greina 
støðuna í flokkinum og landinum sum valdi at fara úr ES. 
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Hilmar Jan Hansen 17.07.2016 (08:29)  
Pál gevst í desember 
Pál Joensen, sum síðstu átta árini hevur sett Føroyar á heimskortið í svimjing og í áravís hevur verið 
Føroya fremsti ítróttarmaður, er nú so spakuliga í ferð við at rigga av, og hetta árið verður eftir øllum 
at døma hansara seinasta sum svimjari á hægsta stigi. 
Í samrøðu við donsku avisina, Berlingske, ásannar Pál, at sum langteinasvimjari ert tú á toppinum 
sum 25 ára gamal, so tí fer hann til OL í Rio í august og HM-kappingina í Kanada í desember, áðrenn 
hann æltar sær at gevast. 
 
– Eg havi treytaleyst gjørt mítt besta. Nógv onnur ting í lívinum hava verið merkt av neyðsemjum – 
bæði útbúgving, vinir og tað at stovna familju hava verið í bíðistøðu, greiðir hann frá í samrøðuni við 
Berlingske. 
 
– Upp á ein ella annan máta gevur hetta mær ein tryggleika í mun til, at eg havi givið svimjingini alt, 
sum tað yvirhøvur hevur verið gjørligt hjá mær, sigur altso 25 ára gamli vágbingurin, sum eisini hevur 
roynt alt tað, ein ungur føroyiskur svimjari kann droyma um. 
 
Hann kom skúmandi inn á altjóða svimjipallin í Beograd í 2008, tá hann vann trý gullmerki í EM-
kappingini fyri juniorar, og síðani hevur hann verið partur av heimselituni í langteinasvimjing, 
umframt at hann í áravís hevur verið kosin besta føroyska ítróttarfólkið við ymisk høvi. 
In.fo 
 

 
Andlát 
Ann Frimann Larsen, ættað úr Klaksvík andaðist í heiminum í Helsingør sunnudagin, 81 ára gomul. 
 
Jenny Olanta Midjord, Hirtshals, ættað úr Skúvoy andaðist á Sjúkrahúsinum í Hildesheim 9. juli, 67 
ára gomul. 
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