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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
500 missa arbeiðið í Songa Offshore  
Meira enn 300 frálandsarbeiðarar hjá norska Songa Offshore eru í vanda fyri at missa arbeiðið í heyst, 
tí sáttmálarnir hjá boripallunum Songa Dee og Songa Delta við Statoil ganga út tá. 
Frammanundan hava 200 starvsfólk á landi hjá Songa Offshore fingið at vitað, at tey eisini missa 
arbeiðið í ár. 
Pallarnir Songa Dee og Songa Delta standa uttan sáttmálar ávikavist um miðjan september og miðjan 
november. 
Útlitini hjá teimum at fáa nýggjar sáttmálar eru døpur í løtuni. 
Teir verða tí lagdir, um teir onki arbeiði fáa. 
Á hvørjum palli eru 160 starvsfólk. Tað merkir, at stívliga 300 fólk kunnu missa arbeiðið í heyst. 
Av teimum 200 starvsfólkunum hjá Songa Offshore á landi, ið missa arbeiðið í ár, eru 160 higartil farin 
til hús, meðan hini 40 gevast seinni í ár.  
Kelda: offshore.no 
Antares.fo 
 

 
Eftirlit skal kanna kappingina í norsku oljuvinnuni 
Norska kappingareftirlitið skal nú hyggja nærri at viðurskiftunum millum veitarar og oljufeløg á 
norska landgrunninum. Tað upplýsir Monica Mæland vinnumálaráðharri í tíðindaskrivi. 
"Oljuídnaðurin er ein av høvuðsvinnunum hjá okkum, og tað er umráðandi, at gott samstarv er 
millum fyritøkurnar í oljuídnaðinum og tey, ið veita vitan, tøkni og tænastur," sigur ráðharrin. 
Serliga norska Statoil skal undir luppin. 
Kanningin kemur, eftir at Line Henriette Hjemdal, framsøgukvinna í vinnumálum hjá Kristiliga 
Fólkaflokkinum, hevur sett spurnartekin við júst styrkismunin í norsku oljuvinnuni. Tá eitt felag situr á 
70-80 pst. av marknaðinum er í roynd og veru ongin marknaður, heldur politikarin: 
"Við afturgongdini í oljuídnaðinum eri eg bangin fyri, at Statoil er so stórt, at tey kunnu trýsta sínar 
veitarar til at góðtaka treytir, sum upp á sikt skaða vinnuna," sigur hon við NTB sambært Dagens 
Næringsliv. 
Í Statoil vilja tey hjálpa við upplýsingum til myndugleikarnar, er áhugi fyri tí, sigur Ola Anders Skauby 
kunningarstarvsfólk við NTB. 
"Vit halda, at vit samstarva væl við veitingarídnaðin um tær felags avbjóðingar, vit hava við at tillaga 
okkum tær krevjandi umstøðurnar, vit arbeiða undir. At skerja útreiðslurnar er liður í hesum til tess at 
kunna tryggja kappingarførið hjá okkum og veitarunum." 
Kelda: shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
23-07-2016 14:33  
Dýpa við Lágu-kaj 
Sandbáturin Tinganes liggur í løtuni við Lágu-kaj í Havn og grabbar sand upp. Neyðugt er javnan at 
viðlíkahalda, tí sum árini ganga fyllist upp 
- Hetta er bara vanligt viðlíkahald. Dýpast má av og á, tí tað fyllist upp, verður sagt av 
havnarskrivstovuni í Havn. 
Í løtuni liggur sandbáturin Tinganes innast inni móti gomlu pakkhúsunum á Skálatrøð í Havn og dýpir. 
Hetta er við sonevndu Lágu-kaj, har eldri skip, millum annað Westard Ho og Norðlýsið, plaga at liggja. 
Tað sær eitt sindur ógvusligt út, samstundis sum fyrireikingarnar til ólavsøkuna fara fram í sama 
umráði. Stórt telt verður sett upp á Skálatrøð, har ein stórur partur av virkseminum hjá Tórshavnar 
Ítróttarráð fer at vera. 
Dimma.fo 
 

 
24-07-2016 17:22  
Turkiski forsetin tekur av egið trygdarlið 
Handtøkurnar halda fram í Turkalandi eftir miseydnaða hernaðarkvettið herfyri, og tað seinasta er, at 
serdeildin, sum skal ansa eftr forsetanum sjálvum, er tikin av 



- Tað verður hereftir eingin serdeild at ansa forsetanum. Tað er einki endamál við forsetagarduni, og 
brúk er heldur ikki fyri henni, segði Binali Yildirum, forsæstisráðharri við turkiskt sjónvarp, sambært 
AFP tíðindastovuni. 
Servanda deildin telur 2.500 hermenn, men stutt eftir miseydnaða hernaðarkvettið vórðu 283 av 
teimum handtiknir fyri at hava tikið lut í kvettroyndini fríggjakvøldið 15. Juli. 
At leggja hesa serdeild niður er bara tað seinasta av eini røð av tiltøkum, sum Erdogan forseti hevur 
sett í verk eftir kvettroyndina. 
Fleiri túsund alment sett fólk eru søgd úr starvi ella sett í fongsul, bæði dómarar, løgreglu- og herfólk, 
lærarar, skúlastjórar og embætisfólk, umframt at allir akademikarar hava fingið útferðarforboð. 
Turkaland hevur leingi ynskt at gerast partur av ES, men tað tykist at vera skotið langt út í framtíðina. 
- Eitt land sum fongslar sínar egnu professarar og journalistar, fongslar sína egnu framtíð, segði italski 
forsætisráðharrin, Matteo Renzi, og sendi harvið eini greið tekin til Turkalands um, at eitt mark er 
fyri, hvussu langt landið kann loyva sær at fara. 
Turkiska stjórnin hevur eisini roynt at sissa umheimin eftir tey fyrstu ógvusligu inntrivini og 
fongslingarnar, og hevur millum annað latið 1.200 hermenn leysar aftur. 
Dimma.fo 
 

 
24-07-2016 17:23  
Enn eitt álop í Týsklandi 
Ein kvinna er deyð og tvey ery særd í einum masjetu-álopi tætt við Stuttgart 
Løgreglan hevur handtikið ein mann í sambandi við eitt masjettu-álop í Reutlingen, tætt við Stuttgart 
í Týsklandi.  
Ein kvinna varð dripin og tvey onnur særd tá ein maður leyp á uttanfyri eina kebabbúð. Fleiri vitnir 
flýggjaðu frá staðnum. Enn er eingin orsøk funnin.   
Hetta er triðja álopi í Týsklandi hesa vikuna. Mánadagin leyp ein drongur á við øks í einum toki og 
fríggjadagin skeyt ein tannáringur níggju fólk í eini sølumiðstøð í München. 
Dimma.fo 
 

 
Samstarvsfelag hjá Thor til himmals á børsinum í morgun 
21.07.2016 - 09:50 
Ein rokniskapur sum er betri enn tað flestu høvdu roknað við, og ein forstjóri sum er varin jaligur 
gjørdi at Petroleum Geo-Service (PGS) reyk upp sum ein rakett í virði, tá Oslo Børs lat upp í morgun.  
Seismikkfelagið PGS økti heili 28,56 prosent í partabrævavirði fyrsta tíman keypsskálin var opin í 
morgun. Sjálvt um PGS-åartabrævið sveiggjar meir enn nógv onnur partabrøv, so er sveiggi í morgun 
nakað heilt serligt. Spurningurin er um sveiggi heldur sær restina av degnum.  
Løtu seinni var partabrævið økt við 34 prosentum í virði. Tá steðgaði Oslo Børs øllum handli við PGS-
partabrøvum. Hetta er vanligt at gera tá eitt partabræv bráddliga sveiggjar óvanliga nógv yvir stutta 
tíð.  
Hóast úrslitið av rokniskapinum fyri fyrra hálvár í ár bert var helvtina so gott sum fyrra hálvar í 2015, 
so er hetta munandi betri enn tað greinarar høvdu roknað við, skrivar E24. Samstundis sigur forstjórin 
í PGS, Jon Erik Reinhardsen, at hann er farin at hóma ljós í endanum av langa og tunga tunnlinum 
sum oljuídnaðurin hevur verið í farnu tvey árini.  
PGS er eitt kent felag fyri føroyska sjómenn. Reiðaríið Thor í Hósvík hevur langtíðarsáttmálar við PGS 
fyri skipini Thor Magni, Thor Modi, Thor Freyja og Thor Frigg.  
Oljan.fo 
 

 
Maersk Drilling koyrir 130 starvsfólk til hús 
21.07.2016 - 10:30 
Danska felagið Maersk Drilling koyrir 130 starvsfólk til hús tá tvær avtalur nú ganga út. Talan er um 
tvær avtalur á norska landgrunninum.  
Maersk Drilling skrivar í einum boðum at tað er sera keðiligt at tey eru noydd til at siga fleiri fólk úr 
starvi.  
Avtalurnar sum nú ganga út eru fyri pallarnar Mærsk Gallant og Mærsk Inspirer.  
Oljan.fo 
 

 
ExxonMobil keypir oljufelag fyri 17 milliardir krónur 
23.07.2016 - 08:50 



ExxonMobilhevur keypt InterOil Corporation fyri 17 milliardir krónur. InterOil Corporation hevur bara 
virksemi í Paua Ný Guinea, og felagið eigur millum annað stærsta gassøki í Asia, Elk-Antelope, sum 
ikki er tikið í brúk.  
- Avtalan ger at ExxonMobil fær møguleikar at skapa virðir fyri partabrævaeigarar í báðum 
feløgunum, umframt íbúgvunum í Paua Ný Guinea, sigur Rex W. Tillersson, nevndarformaður og stjóri 
í ExxonMobil í einum skrivi til keypsskálan.  
Oljan.fo 
 

 
Veitingarfeløg leita eftir avloysarum 
23.07.2016 - 13:11 
Hóast færri uppgávur eru í oljuvinnuni, so hava reiðaríini framvegis brúk fyri nýggjum starvsfólkum. 
Eitt av reiðaríunum sum hevur stríðst fyri at finna loysnir fyri at tryggja at veitingarfelagið yvirlivir er 
Havila Shipping.  
Tey hava framvegis brúk fyri nýggjum og royndum sjófólki sum ynskja at vera avloysarar. 
Manningardeildin hjá teimum leitar áhaldandi eftir fólki sum kunnu traðka til til styttri og longri 
avloysara uppgávur fyri reiðaríið. Tey Vilja gjarna hava at fólk seta seg í samband við skrivstovuna um 
ein er áhugaður.  
Tað sama siga onnur reiðarí sum veita tænastur innan oljuídnaðin. Hóast stórar broytingar fara fram, 
so eru framvegis nógvar uppgávur sum skulu røkjast hvønn einasta dag.  
Oljan.fo 
 

 
Bakkafrost hevur fingið góðkent keypið av Faroe Farming 
22.07.2016 - 02:31 
Bakkafrost hevur fingið góðkenning frá myndugleikunum til at keypa øll partabrøvini í Faroe Farming. 
Tað var 29. juni at Bakkafrost almannakunngjørdi at avtala var gjørd um at Bakkafrost skuldi keypa 
partabrøvini hjá Hjallur í Faroe Farming. Hjallur átti 51 prosent av partabrøvunum og Bakkafrost 49 
prosent.  
Avtalan var gjørd við tí í huga at myndugleikarnir skuldu góðkenna handilin. Hendan góðkenningin er 
nú komin, og við tí eigur Bakkafrost nú øll partabrøvini í Faroe Farming. Hesum boðar Bakkafrost frá í 
einum boðum til keypsskálan í Oslo.  
Fiskur.fo 
 

 
Fýra sterkir profilar afturat kunngjørdir til Summar Festivalin 
23.07.2016 - 18:07 
Mangir framúr sangarar og sangskrivarar spæla á Summar Festivalinum í august, og í dag 
kunngjørdi Summar Festivalurin fýra føroysk nøvn afturat, og talan er um veruligar profilar í 
føroyskum tónleiki seinastu nógvu árini. 
 
Hetta eru sangarar og sangskrivarar, sum samanlagt eiga eina langa røð av sangperlum, sum allir 
føroyingar – yngri sum eldri – kenna, og teir eru allir sum ein framúr góðir á palli. 
 
Kim Hansen, Sámal Ravnsfjall, Eyðun Nolsøe og Hanus G. Johansen spæla allir á Summar Festivalinum 
2016. 
 
Kim, Sámal og Hanus fara at hava framførslur á Torginum, og Eyðun endar festivalin við framførslu í 
Tjaldinum sunnunáttina klokkan 03:00. 
 
Summar Festivalurin verður hildin í døgunum frá 4. til 6. august. 
Portal.fo 
 

 
Garrvilt á Vaglinum til Carpark North 
24.07.2016 - 01:47 
Danski elektrorock-bólkurin Carpark North gav einki minni enn eina garrvilla konsert á Tórsfest í 
kvøld. 
Trokanin á Vaglinum var øgilig, á markinum til tað óforsvarliga, tá fjøldin tók at hoppa í takt til 
garvilla, larmandi og hartsláandi tónleikin.  



Ongin ivi um, at við teimum trimum útlendsku nøvnunum, sum tað í ár eydnaðist Tórsfest at skaffa: 
Saybia, Sean Kingston og Carpark North, gjørdist Tórsfestin ein virðilig og festlig upptakt til 
ólavsøkuna, hóast tað kanska er eitt sindur spell, at fyrireikararnir ikki halda seg til gamla konseptið 
fyri ólavsøkukonsertini, og halda hana kvøldið undan ólavsøkuaftan.  
Nú er tað ikki rímiligt at samanbera Tórsfest við G! Festivalin, sum varð hildin í Gøtu í farna vikuskifti. 
Men tað var øgiliga týðuligt, hvussu tann stóri munurin á tónleikavalinum sást aftur í hvussu 
áskoðarafjøldin tók ímóti tónleikatilboðnum.  
Og her meinast ikki við, at Tórsfestin – eins ov Voxbotn – var útselt væl frammanundan sjálvum 
tiltakinum, men í kvøld hevur ein fjøld av fleiri túsund fólkum dansað, hoppað og sungið til øll nøvnini 
so at siga út í eitt. Rós til Tórsfest fyri tað.  
Slíkt hevur ikki verið upplivað í Gøtu í nógv ár. 
Portal.fo 
 

 
Týr endaði tórsfestina 
24.07.2016 - 04:27 
Mentan > Mentan > Stevnur & festivalar 
Gamla ólavsøkukonsertin, sum nú er latin í nýggjan ham sum Tórsfest hevur veruliga fingið veingir.  
4000 fólk vóru í kvøld samlaði í gongugøtuni í høvuðsstaðnum til eina røð av góðum konsertum. Fyrst 
danska Saybia, sum hevði eitt brak av einari konsert. Síðani Sean Kingston sum veruliga fekk Vaglið at 
kóka og síðani Carpark North sum garrvillir settu enn meira lív í fjøldina. 
Týr framførdu tíðliga á kvøldi á Voxbotn fyri nøkrum vikum síðani, men á Tórsfest í kvøld fingu teir 
høvið at seta punktum við konsertdagin og tað má man siga at teir gjørdu. Og sum so ofta fyrr trivu 
fólk í føroysk dans á Vaglinum - hesaferð til Regin Smiður.  
Tórsfest er av á hesum sinni og verður aftur 22. juli 2017. 
Portal.fo 
 

 
Sam Allardyce útnevndur til landsliðsvenjara 
22.07.2016 - 16:50 
Í dag gjørdist tað so alment, at managerin í Premier League felagnum Sunderland, Sam Allardyce, 
verður nýggjur enskur landsliðsvenjari. 
Hann avloysir Roy Hodgson, sum tók seg aftur eftir slaka úrslitið í EM kappingini í Fraklandi herfyri, tá 
Ongland varð sligið út í áttandapartsfinalunum av Íslandi.  
FA – enska fótbóltssambandið – upplýsir á heimasíðu síni, at sáttmálin við Sam Allardyce er galdandi í 
tvey ár – tað vil siga til og við HM-endaspælið í Russlandi í 2018.  
Portal.fo 
 

 
ÍF steðgaði klaksvíkingum: Her eru úrslit og málskjúttar í 17. umfari 
24.07.2016 - 16:59 
Oddaliðið KÍ hevur í dag tapt fyri fyrstu ferð síðani trija umfar í mars mánaða meðan Víkingur og NSÍ 
vunnu sínar dystir. Sostatt er spenningur aftur í oddinum.  
Við tapunum í dag sær tað alsamt meiri svart út hjá AB og B68 í botninum.  
Úrslit og málskorarar frá 17. umfari  
NSÍ - B68 (2-1) 
Oddur Højgaard 1-0 sjálvmál 
Óli H. Olsen 1-1 
Nikolaj Køhlert 2-1 
 
KÍ - ÍF (2-4) 
Adeshina Lawal 0-1 
Páll Klettskarð 1-1 
Kristoffur Jakobsen 1-2 
Adeshina Lawal 1-3 
Adeshina Lawal 1-4 
Sjálvmál 4-2 
 
HB - Skála (1-0) 
Jóhan Troest Davidsen 1-0 
 



Víkingur - AB (3-0) 
Finnur Justinussen 1-0 
Hanus Jacobsen 2-0 
Sølvi Vatnhamar 3-0 
 
TB - B36 (0-1) 
Oddmar Færø 0-1 
 
 
Støðan 
1. KÍ (38 stig) 
2. Víkingur (34 stig) 
3. NSÍ (33 stig) 
4. B36 (29 stig) 
5. HB (28 stig) 
6. ÍF (25 stig) 
7. Skála (17 stig) 
8. TB (14 stig) 
9. AB (9 stig) 
10. B68 (7 stig) 
Portal.fo 
 

 
Seldu makrel fyri 7,2 milliónir krónur 
22.07.2016 - 12:55 
2.000 tons av makreli vórðu í dag seld á afturlatnari uppboðssølu fyri 7,2 milliónir krónur. Prísurin 
lendi á 3,60 kr. fyri kg. 
Hetta var fyrsta ferð, at uppsjóvarfiskur varð seldur í afturlatnari sølu. Hinar tríggjar afturlatnu 
uppboðssølurnar, hava allar verið fyri botnfisk í Barentshavinum.  
Fimm boð komu inn til søluna í dag. Pf. Næraberg við farinum Norðingur hevði hægsta boð, og fekk 
1.400 tons. Pf. Jókin við Fram hevði næsthægsta boð og fekk 500 tons, meðan Pf. Næraberg við 
farinum Næraberg hevði triðhægsta boð, men fekk bara tey 100 tonsini, sum vóru eftir, og ikki 600 
tons, sum bjóðað varð fyri.  
Men boðið frá Næraberg upp á 3,60 krónur gjørdist prísásetandi fyri alla søluna. Norðingur bjóðaði 
annars 4,01 og Fram 3,77 kr.  
Landsstýrismaðurin hevði ásett 1,25 kr sum lægsta boð.  
Portal.fo 
 

 
Gocart-breytin á Skarðshjalla letir upp eftir ólavsøku 
22.07.2016 - 14:57 
Nakað eftir ólavsøku verður klárt at koyra kapp í á hesum økinum á Skarðshjalla, sum nú verður 
innrættað sum gocart-breyt. 
Í dag var liðugt at asfaltera økið, sum spf. Sús hevur leigað frá kommununi. Økið er ruddað, hegnað 
inni og eisini eru nakrir stólar, sum fyrr hava staðið við Tórsvøll settir upp har.  
Tað er Agnar Dahl, sum eisini rekur handilin AD Import, ið er stigtakari til rasarabreytina. Hann hevur 
leingi skipað fyri kappkoyringum av ymsum slag, bæði á sløttum lendi, eitt nú í sambandi við stevnur, 
og eisini off road.  
Sjálvur hevur hann fleiri akfør, bæði gocartar og motorsúkklur, bæði við tveimum og fýra hjólum, sum 
hann leigar út.  
Enn er konseptið fyri nýggju breytina ikki komið heilt upp á pláss, men Agnar Dahl upplýsir, at ætlanin 
er, at øll skulu kunna koma og leiga sær tíð á breytini og skipað fyri kappingum. Í fyrsta umfari verður 
talan um gocart-koyring, men ætlanin er eisini at royna roadrace í smáum motursúkklum við 50 
kubikk motori. Hugsan hansara er eisini at skapa eitt umhvørvi fyri fólk, ið eru áhugað í at dyrka 
motorítrótt á hægri støði fáa møguleika at skipa seg í eitt felag, og harvið sleppa undan at rinda fulla 
leigu fyri nýtsluna av breytini.  
Ætlanin er eisini at bjóða breytina fram til koyrilærarar, sum kunnu brúka hana til upplæring av 
motorsúkkluførarum og ymsar venjingar í bili. 
Komandi dagarnir verða brúktir til at innrætta økið til rasarakoyring. Ein breyt skal skipast og 
avskermast við bildekkum, og Agnar Dahl roknar við, at tað gongur nakað av tíð enn, áðrenn breytin 
verður latin upp fyri almenninginum. 



Portal.fo 
 

 
Yvirlit: Hetta vita vit um skotatsóknina í München 
22.07.2016 - 21:57 
Ein ella fleiri menn skutu í kvøld frá hond í Olympia sølumiðstøðini norðanfyri München. Sambært 
týskum miðlum hava átta fólk latið lív og fleiri eru særd.  
Hetta vita vit um skotatsóknina, sum fór fram í Týsklandi í kvøld: 
 
• Fríggjakvøld um 17 tíðina fær týska løgreglan fráboðan um skottilburð í sølumiðstøðini Olympia, 
sum liggur norðanfyri München. 
• Týsk løgregla boðar frá á Facebook, at fráboðan er komin um skottilburð í sølumiðstøð og á einari 
McDonalds matstovu skamt har frá. Vitnir hava sæð tríggjar persónar við skotvápni. 
• Minst ein gerningsmaður verður framvegis jagstraður av løgregluni. 
• Løgreglan heitir á øll í München um at halda seg inni. 
• Øll metro-, sporvogna- og tokferðsla í München er fyribils stegðað. 
• Fleiri motorvegir í býnum eru stongdir. 
• Løgreglan í München heitir á øll um at lata vera við at hugsa um motivir fyri skotatsóknina og heitir 
á fólk um at lata vera við at deila myndir á sosialum miðlum. 
• Sambært týsku løgregluni er einki sum bendir á, at talan er um islamskan terror. 
Kelda: Dr.dk  
Portal.fo 
 

 
Níggju deyð í München: Týski forsetin er skelkaður 
22.07.2016 - 22:08 
Týski forsetin, Joachim Gauch sigur sambært Süddeutsche Zeitung, at hann er skelkaður av álopinum, 
sum drápsmenninir framdu í München í kvøld. 
 
Nígginda líkið er nú funnið, og kannað verður í løtuni um, hvørt hesin er ein av gerningsmonnunum. 
 
Týski ríkiskanslarin, Angela Merkel var á veg til Amerika at halda feriu, tá hon fekk boðini um 
ógvusliga álopið, og væntað verður, at ferian verður avbrotin, og at hon í skundi kemur aftur til 
Týsklands. 
 
Løgreglan í Bayern fær góða hjálp frá starvsbrøðrum sínum í Hessen og aðrastaðni í 
nærumhvørvinum. Eisini er hjálp komin úr Eysturríki. Markið til Eysturríki er bert smáar 72 kilometrar 
frá suðurtýska býnum. 
Portal.fo 
 

 
Fáa nógvan makrel í grønlendskum sjógvi 
23.07.2016 - 16:31 
Skipini, sum royna eftir makreli í grønlendskum sjógvi, hava havt rokfiskiskap teir seinastu dagarnar, 
tað hevur ligið væl fyri hjá øllum. Hetta veit Jn.fo at siga.  
Sambært Jn.fo eru fleiri skip á feltinum, harímillum Norðborg, Næraberg og Slættaberg. Harumframt 
kemur Finnur Fríði væntandi á fiskileið í dag.  
Skipini royna heilt eystur ímóti íslendska markinum, upplýsir Jn.fo. 
Portal.fo 
 

 
Laksurin skræddur burtur á Laksatorginum í Runavík 
23.07.2016 - 17:19 
Væl yvir 2.000 fólk vóru samlaði í Runavík í dag til árliga laksatorgið, sum Kunningarstovan í Runavíkar 
kommunu skipar fyri. Tá ókeypis laksarættirnir frá Bakkafrost blivu settir á borðið, um 11 tíðina, gekk 
ikki longi, so var alt skrætt burtur. Síðan kom meira matur á borðið, men eisini hesaferð var borðið 
tómt aftur eftir heilt stutta tíð. 
Laksatorgið er blivið eitt sera vælumtókt tiltak, og tað sæst eisini aftur á talinum av teimum vitjandi.  
Tiltakið varð fyrstu ferð roynt í 2001, í einum av teimum minnu teltunum, men síðan tað hevur 
tiltakið ment seg til, at vera ein sannur festivalur av tiltøkum av ymiskum slag. 



Sum nakað nýtt, var skipað fyri býtismarknaði av føroyskum fótbóltsleikarakortum. Hetta samlaði 
nógvar ungar kortsamlarar, sum eisini fingu møguleika at fáa undirskriftir frá effo-leikarum úr NSÍ. 
Portal.fo 
 

 
Løgreglan: - Samarittarnir eru gullverdir 
24.07.2016 - 10:21 
Portalurin ringdi til løgregluna í morgun, fyri at fregnast um, hvussu vikuskiftið hevur gingið fyri seg. 
Vakthavandi visti at siga, at tað hevði verið stak friðarligt, og at tað í høvuðsheitum var takkað einum 
góðum innsatsi frá samarittunum. 
 
- Samarittarnir vóru til Tórsfest tiltakið, og, sum vanligt er til tílík tiltøk, so vóru fleiri sum vóru dottin, 
sovnaði og so víðari. Men alt hetta tóku samarittarnir sær av, sigur vakthavandi, takksamur á røddini. 
 
Annars var onki at skriva heim um á hesum sinni. 
Portal.fo 
 

 
Vesturbúgvin og Eysturbúgvin sigla inn fullfermdir av gulllaksi 
24-07-2016 - 09:53 - Jóanis Nielsen 
Vesturbúgvin og Eysturbúgvin, sum hendan túrin hava roynt vestur úr Mykinesi, sigla inn fullir undir 
lúkurnar, teir hava 330 tons av gulllaksi, sum teir skulu landa á Toftum, teir verða inni kl. 6 í kvøld. 
Tað er Tavan í Leirvík, sum keypir gulllaksin. 
Eftir at teir seinastu túrarnir hjá gulllaksaskipunum ikki hava roynst so væl, so sær tíbetur út til nú, at 
tey hava rakt við, 
Túrurin hjá Vesturbúgvanum og Eysturbúgvanun hevur vart í eina viku. 
Jn.fo 
 

 
Bjargingartyrlan var eftir sjúkum manni á Føroya Banka 
24-07-2016 - 14:13 - Jóanis Albert Nielsen 
Klokkan 19:16 í gjárskvøldið fekk MRCC Tórshavn eina fráboðan um, at ein maður var blivin sjúkur 
umborð á partrolarnum Jaspis, sum var til fiskiskap á Føroya Banka. 
MRCC støðin í Havn sendi bjargingartyrluna hjá Atlantsflog eftir manninum, og var hann fluttur á 
Landssjúkrahúsið. Tyrlan lendi við manninum í Havn klokkan 21:30. 
Partrolarnir Jaspis og Ametyst settu kós móti Havnini, og komu á Havnina klokkan 05:30 í morgun. 
Jn.fo 
 

 
Jóannes Hansen 23.07.2016 (14:00)  
Løgmaður roknar við fólkaatkvøðu næsta ár 
Hóast tað ikki hevur verið so nógv at hoyra um arbeiðið við nýggju stjórnarskipanini, sum tað í 
samgonguskjalinum er lagt upp til skal vera veruleiki í 2017, so sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður, 
seg rokna við, at tað fer at eydnast at røkka á mál.  
-Tað hava verið tríggir fundir saman við øllum floksformonnunum. Næsti fundur verður fimta august, 
og so er ætlanin at hava fund aðru hvørja viku, inntil arbeiðið verður liðugt, sigur løgmaður.  
  
Nær roknar tú við, at tað verður?  
-Vit arbeiða sambært ætlanini í samgonguskjalinum. Har verður tað sagt, at fólkaatkvøða skal vera 
um hetta málið í seinasta lagi í 2017. Mannagongdin ætlast at vera, at arbeiðið at fyrireika uppskotið 
verður liðugt í heyst, og at uppskot um nýggja stjórnarskipan so verður lagt fyri tingið. Tað verður so 
paragraff 25 nevnd við umboðum fyri allar flokkar, ið so fer at viðgera uppskotið. Ætlanin er, at tingið 
skal vera liðugt við viðgerðina, og at lógin verður samtykt í vár – kanska í mars mánað – og so verður 
miðað eftir, at fólkaatkvøðan skal vera í oktober 2017, sigur Aksel V. Johannesen løgmaður.  
  
Í samgonguskjalinum verður sagt soleiðis:  
Ein nýggj stjórnarskipan skal staðfesta, at Føroya fólk hevur valdið í Føroyum. Lógin skal áseta og 
útgreina sjálvsavgerðarrættin og fólkaræðisliga stýrislagið hjá Føroya fólki. Hon kemur til 
fólkaatkvøðu í seinasta lagi í 2017.  
In.fo 
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Hallur av Rana 23.07.2016 (15:00)  
Spenningur aftur í valinum  
Tað eru ikki meira enn nakrar fáar vikur síðan, at Hillary Clinton, valevnið hjá Demokratunum til 
amerikanska forsetavalið í heyst, var klárt á odda í flest øllum veljarakanningum, harímillum fleiri 
veljarakanningar vístu leiðslur á yvir 10 prosentstig.  
 
 
Síðstu vikurnar er leiðslan tó minkað so líðandi, og nú vísir síðsta veljarakanningin, ið Ipsos hevur 
gjørt fyri Reuters, at munurin nærum er horvin, og at spenningur er harvið afturkomin í eitt val, ið 
tykist at vera ein avgreiðsluspurningur.  
 
 
Nýggja veljarakanningin vísir nevniliga, at Hillary Clinton fær 41 prosent av atkvøðunum, meðan 
Donald Trump fær 38 prosent. Sostatt hevur Hillary Clinton enn eina leiðslu á trý prosentstig, men tá 
hædd verður tikið fyri, at óvissan við kanningini er 4 prosentstig, so kann úrslitið koppa báðar vegir.  
 
 
Kanningin er gjørd frá mánadag til fríggjadag, meðan Republikanararnir hava havt sína landsstevnu, 
har Donald Trump alment varð valdur til forsetavalevnið. Umtalan í fjølmiðlunum tykist at hava hjálpt 
Donald Trump, tí ein kanning gjørd av Ispos áðrenn landsstevnuna vísti, at Hillary Clinton tá lá tíggju 
prosent frammanfyri Donald Trump. 
In.fo 
 

 
Pætur Albinus 23.07.2016 (18:08)  
Selja helvtina av liðnum 
Tað fer helst at merkjast á leikaraflytingunum, at íslendska landsliðið kláraði seg so væl í EM-
endaspælinum í summar, har teir spældu seg heilt til fjórðingsfinaluna.  
 
Tað metir Magnús Agnar Magnússon, leikaraumboðsmaður, sum sjálvur er umboðsmaður hjá níggju 
av íslendsku leikarunum, sum vóru við í EM-endaspælinum. 
 
- Eg vóni, at so nógvir sum møguligt skifta. Um eg skal gita, so sigi eg, at helvtin av teimum 23 í EM-
hópinum fara at skifta felag í summar, sigur hann við VG og heldur fram: 
 
- Tað eru ikki nógv feløg, sum hava hugt at íslendskum leikarum, men tað er nú broytt. Tað fer ikki at 
undra meg, um vit fáa flutt nógvar spælarar til størri deildir. 
 
Longu nú hava fleiri íslendskir leikarar skift felag. Vinstri bakkurin, Ari Skúlason, er skiftur úr OB til 
Lokeren, málverji Hannes Halldórsson úr NEC til Randers FC og Jóhann Berg Guðmundsson er skiftur 
úr Charlton til Premier League-felagið Burnley. 
 
Magnús Agnar Magnússon sigur, at Ragnar Sigurðsson hjá russiska Krasnodar er tann mest eftirspurdi 
í løtuni. Hann væntar eisini, at Birkir Bjarnason fer at skifta úr FC Basel til eitt størri felag. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 23.07.2016 (23:10)  
10 flóttafólk til Føroya um árið 
Føroyar eiga at taka ímóti 10 flóttafólkum um árið.  
Tað segði Bill Justinussen, tingmaður fyri Miðflokkin, í Sosialinum fyrr í vikuni.  
  
Hann heldur eisini, at óttin fyri, at Føroyar verða muslimskar, bara tí at taka ímóti nøkrum 
flóttafólkum, má manast í jørðina.  
- Tað er avgjørt ikki ein neyðug avleiðing av at vit taka ímóti flóttafólkum, at tað fer at kollrenna 
føroyska samfelagið, heldur hann.  
  
Tvørturímóti heldur hann, at høvdu vit tikið ímóti flóttafólkum, hevði tað latið eygu okkara upp fyri, 
hvussu ringt summi fólk hava tað.  
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Bill Justinusen vísir á, at tað eru tvey sløg av flóttafólkum. Í fyrra lagi er talan um fólk, sum søkja um 
friðskjól, og so eru tað tey flóttafólkini, ST viðurkennur sum flóttafólk, tí umstøðurnar í heimlandinum 
eru soleiðis, at tey kunnu ikki vera har.  
  
- Hetta eru ikki bara flóttafólk úr muslimskum londum, tí tey koma nógva staðni frá, og tað eru eisini 
nógv kristin flóttafólk.  
  
- Skulu vit taka flóttafólk, kunnu vit velja, hvørji flóttafólk, vit skulu taka ímóti. Vit kunnu taka ta støðu 
at taka ímóti kristnum flóttafólkum fyri at taka eitt dømi. Men vit kunnu eisini taka ímóti flóttafólkum 
úr Afrika, haðani eisini milliónir av flóttafólkum eru.  
  
Men bill Justinussen heldur ikki, at vit skulu taka ímóti muslimskum flóttafólkum, í hvussu so er ikki 
hesi fyrstu árini.  
  
- Vit eiga at taka flóttafólk, sum hava áleið sama virðisgrundarlag, sum vit, sigur hann. Fara vit 
hinvegin at taka muslimsk flóttafólk, fara vit at fáa ein mentanarsamanbrest í Føroyum, sum  vit 
kanska ikki klára.  
  
Hann ásannar, at tað er lítið kristiligt at býta neyðstødd sundur eftir trúgv.  
  
- Men vit mugu ásanna veruleikan, og hann er, at vit fáa ikki stjórnað Føroyum eftir tí kristiliga 
virðisgrundarlag, vit vilja. Og tað er ein sannroynd, at sum heild er øgiliga stór mótstøða í Føroyum 
ímóti muslimum.  
  
- Men tað eigur ikki at forða okkum í at hjálpa øðrum, sigur tingmaðurin. Og tað kann so aftur slóða 
fyri, at føroyingar eisini, sum frálíður, fara at góðtaka muslimsk flóttafólk, táið teir fyrst síggja, at tey 
eru ikki so vandamikil kortini.  
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 24.07.2016 (19:10)  
Støðan aftaná brotssparkið var í lagi 
Mest umtalaða støðan við Stórá í Trongisvági í dag, tá B36 vann 1-0 á TB mundi verða støðan, tá 
Casper Radza bjargaði einum brotssparki hjá Róaldi Jakobsen hjá B36. B36-arnir runnu, sum eitt 
snarljós inni í brotsteigin hjá TB fyri at fanga returbóltin, og har beindi Oddmar Færø bóltin í málið til 
1-0. Heimafólkið meinti, at B36-arnir runnu ov tíðliga inn í brotsteigin aftaná at brotssparkið var tikið, 
og tað frættist eisini um videoupptøkur, sum vísa hetta.  
  
Hjálparvenjarin hjá B36, Jákup á Borg heldur ikki, at tað er neyðugt at gera so nógvan háva burturúr 
hesum. Jákup á Borg heldur, at so kann eisini tosast um, at Casper Radza flutti seg ov tíðliga, og Jákup 
á Borg heldur, at tað hendir ræðuliga ofta, at málmenn flyta seg ov tíðliga, tá brotsspørk skulu takast, 
og uttan iva eisini ofta, at spælarar fara ov tíðliga inn í brotsteigin.  
  
Annars heldur Jákup á Borg, at tað samlað var talan um ein uppibornan 1-0 sigur til B36 ímóti TB í 
Trongisvági í dag.  
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 24.07.2016 (19:35)  
Víkingur megnaði at revsa AB í fyrra hálvleiki  
Sølví Vatnhamar er sera nøgdur við fyrra hálvleik í 3-0 sigrinum á AB í dag, har øll málini komu í fyrra 
hálvleiki. Hann heldur, at tað koyrdi væl offensivt hjá Víkingi, og teir vóru vandamiklir alla tíðina, og 
samstundis megnaðu teir at revsa AB fyri teirra mistøk.  
  
Sølvi Vatnhamar ásannar, at tað var ikki sama ferð á Víkingi í seinna hálvleiki, tá undgangast skuldi at 
fáa okkurt gult kort, og onkur tilkomin spælari mátti eisini sparast.  
  
Nú gleðir Sølvi Vatnhamar seg til at spæla ein fullsettan ólavsøkudyst ímóti B36 ólavsøkudag.  
In.fo 
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Heri Simonsen 24.07.2016 (19:55)  
Jan fegnast um triðja sigurin á rað 
Høvuðsvenjarin hjá HB, Jan Dam er sera fegin um tveir lutir, og minni fegin um ein lut aftaná 1-0 
heimasigurin ímóti Skála á ovara vølli í Gundadali í Havn í dag.  
  
Jan Dam fegnast um sigurin, og gongdina við trimum sigrum á rað í effodeildini, og hann er framúr 
væl nøgdur við fyrra hálvleik, har HB vísti seg frá síni bestu síðu, og skapti nógvar málmøguleikar. Jan 
Dam er minni væl nøgdur við seinna hálvleik, har hann heldur, at HB gav intiativið frá sær, og hann 
hann heldur, at HB var í løtum trýst í botn av Skála í seinna hálvleiki.  
  
Jan Dam heldur, at tað er ein afturvendandi trupuleiki, serliga tá liðið hevur so nógvar málmøguleikar 
í fyrra hálvleiki, at teir ikki taka av, og seta tingini uppá pláss.  
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 24.07.2016 (20:15)  
Góður sigur í minni góðum dysti 
Hoyr samrøðuna Rás2 hevði við liðskiparan og toppskjúttan hjá NSÍ, Klæmint A. Olsen aftaná 2-1 
heimasigurin hjá NSÍ í grannauppgerðini ímóti B68 við Løkin í Runavík í dag.  
  
Liðskiparin hjá NSÍ fegnast um sigurin, men hann ásannar, at NSÍ ikki hevði sín besta dag við at skapa 
málmøguleikar, og eitt sindur av hjálp frá B68 skuldi til, sipandi til sjálvmálið hjá Oddi Højgaard.  
  
Spurdur um hvussu høgt teir sikta í NSÍ, staðfestir Klæmint A. Olsen, at teir taka ein dyst í senn. Tað 
hevur NSÍ roynt áður, og tað við góðum úrsliti.  
In.fo 
 

 
André Olsen 24.07.2016 (22:25)  
Lawal var suverent besti leikarin 
Eins og vit skrivaðu fyrr í kvøld, koma leikarametingarnar frá dystinum hesa vikuna millum KÍ og ÍF 
hesa ferð út á in.fo. Hetta skyldast av at Sosialurin ikki kemur út í morgin, mánadagin.  
   
Sum heild eru spælarametingarnar hjá ÍF merktar av, at allir leikarar raktu ein av sínum heilt góðu 
døgum. Ein visti eisini undan dystinum, at tað skuldi til, um ÍF skuldi vinna so sannførandi í tí annars 
torføra útidystinum í Klaksvík.  
  
  
Spælarametingarnar hjá ÍF:  
  
Elias Rasmussen 4: Hóast hann sá ivasamur út við báðum málunum hjá KÍ, spældi ungi málverjin sum 
heild ein góðan dyst. Var sannførandi í luftspælinum í fleiri førum, og hevur gott av at fáa møguleikan 
fyri at spæla fast í Fuglafirði. Kemur at mennast nógv.  
  
Leivur Joensen 4: Er kanska ikki kendur fyri góða verjuspælið, men heldur fyri góðu innleggini og at 
vera góður offensivt. Var tó sannførandi í verjupartinum í dag, har hann lukkaði Hjalgrím Elttør 
fullkomiliga niður.  
  
Poul N. Mikkelsen 4: Var við aftur aftaná drúgvan skaða, og tað stabiliseraði væl hjá fuglfirðinum. Var 
sannførandi í mestsum øllum fasettum av verjuspælinum, og kom serstakliga væl frá uppgávuni 
saman við ÍF liðskiparanum, Jan Ó. Ellingsgaard.  
  
Jan Ó. Ellingsgaard 4: ÍF liðskiparin spældi ein sannførandi dyst. Útstrálaði yvirskot og vinnaravilja frá 
fyrsta bríksli í dystinum. Spælir fyrsta árið í ár í miðverjuni, og kemur alsamt betri frá uppgávunum 
har.  
  
Alex José dos Santos 5: Besti verjuleikarin á liðnum hjá ÍF. Átti uppleggið til fyrsta málið, tá ÍF við 
sonnum samba-spælið, spældi KÍ sundur og saman. Hevði sum heild eisini gott tak á í verjupartinum.  
  
Karl Løkin 4: Kom sera væl frá uppgávuni á miðvøllinum, har hann saman við Kristoffuri Jakobsen, 
klárt vunnu miðvøllin fyri ÍF. Var sum heild tryggur á bóltinum og fylti nógv. Spældi ein góðan dyst  
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Kristoffur Jakobsen 5: Framdi kanska eitt av sínum bestu avrikum í ÍF troyggjuni. Var tryggur á 
bóltinum, og skoraði eisini eitt mál, tá hann við frálíkari temjing og frálíkum langskoti, legði ÍF á odda 
2-1 tíðliga í seinna hálvleiki.  
  
Andy Ó. Olsen 4: Var eins og restina av ÍF-liðnum sera væl upplagdur í dag. Bæði avleveringarnar og 
dribblingarnar sótu í flestu førunum, og var millum annað við í fyrsta málinum hjá ÍF. Í seinna hálvleiki 
mundi hann eisini komið á máltalvuna eftir frálíkt einmansavrik.  
  
Ari Ó. Ellingsgaard 4: Avrikini fyrr í ár hava í fleiri førum verið heldur skiftandi. Men í dag rakti Ari Ó. 
Ellingsgaard ein av sínum betru døgum. Var sum heild væl upplagdur, var tryggur á bóltinum og var 
nógv við í spælinum hjá ÍF. Var útskiftur móti endanum av dystinum, men tað hevði ikki við avrikið at 
gera, men heldur fyri at fáa frískari kreftir inn.  
  
Clayton Soares 4: Spældi sum álopssinnaður miðvallari, og var gott bindilið millum miðvøll og álop. 
Helt væl uppá bóltin, og fekk eina rúgvu av fríspørkum. Var týðuliga troyttur móti endanum av 
dystinum, men spældi ein góðan dyst.  
  
Adeshina Lawal 6: Suverent klárt tann besti leikarin á vøllinum við Djúpumýru í dag, og tann leikarin 
sum var munurin millum KÍ og ÍF. Var ein støðug hóttan frá fyrsta bríksli. Megnaði eisini at skjóta trý 
mál, umframt at hann legði upp til málið hjá Kristoffuri Jakobsen. Suverent gott avrik sum var til eitt 
6-tal.  
  
Andrias Poulsen 3: Kom inn fyri Clayton Soares seinasta korterið, og arbeiddi fínt. Megnaði tó 
ongantíð av álvara gera stórvegis um seg. Hetta skyldast eisini, at hann ikki spældi so leingi.  
  
Dánial á Lakjuni: Inni ov stutt til at fáa meting.  
  
Dánial Pauli Højgaard: Inni ov stutt til at fáa meting.  
In.fo 
 

 
Andlát 
Marjun Hartman Joensen, av Tvøroyri andaðist, fríggjamorgunin 22.juli, 80 ár gomul. 
 
Chris Jacobsen úr New Zealandi, sonur Trónd Jacobsen av Selatrað, andaðist leygardagin 16. juli, 31 
ára gamal. 
 
Páll Hansen Tórshavn, andaðist fríggjadagin 22. juli, 71 ára gamal. 
 
Esmar Reinhold Jacobsen, ættaður av Glyvrum, búsitandi í Klaksvík, andaðist hósdagin á Klaksvíkar 
Sjúkrahúsi, 91 ára gamal. 
 
Zacharias Kartin Zachariasen Jakobsen, bóndi í Hattarvík, andaðist á landsjúkrahúsinum hóskvøldið 21 
juli 76 ára gamal. 
 


