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Panama revsar lond sum svartalista landið 
Stjórnin í Panama hevur lagt fram lógaruppskot, ið skal gera tað møguligt at seta eina røð av tiltøkum 
í verk ímóti londum, sum svartalista Panama sum eitt skattaparadís. 
Lógaruppskotið heimilar stjórnini at áleggja skattir og avmarka handil og ferðir hjá feløgum og 
einstaklingum úr londum, sum "seta tiltøk í verk, ið kunnu diskriminera ella skaða landsins 
búskaparligu áhugamál». 
Átakið er serliga vent ímóti Fraklandi, sum eftir Panama-skjalaavdúkingina í apríl setti Panama á sín 
skattaparadís-svartalista. 
Grannalandið Kolumbia kann eisini vera eitt mál, tí tað heldur fast um toll á klædnainnflutningi úr 
Panama í stríð við eina samtykt hjá heimshandilsfelagsskapinum WTO. 
Panama hevur lovað at herða stríðið ímóti hvítvasking og skattaundandrátti, men vil ikki farið so 
langt, sum OECD ynskir. 
Lógaruppskotið verður nú lagt fyri tjóðartingið í Panama til viðgerðar og avgreiðslu. 
Kelda: dn.no/ntb  
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Bretskir oljuarbeiðarar í Norðsjónum í verkfalli 
Hundraðtals oljuarbeiðarar á bretskum boripallum í Norðsjónum løgdu í gjár arbeiðið niður í 48 tímar 
sum mótmæli ímóti skerjingum av arbeiðsplássunum og lægri lønum. Hetta er størsta verkfallið í 
Norðsjónum í 30 ár. 
Verkfallið rakar sjey boripallar hjá Shell og er framhald av einum arbeiðssteðgi í 24 tímar í juli i ár, 
sum ein bólkur av starvsfólkum hjá Wood Group skipaði fyri. 
Wood Group stendur fyri viðlíkahaldinum av boripallunum hjá Shell í Norðsjónum. 
Arbeiðssteðgurin í juli var tann fyrsti millum starvsfólkini í Norðsjónum í umleið 30 ár. 
Síðani hevur Shell tingast við fakfeløgini hjá starvsfólkunum í eini roynd at sleppa undan fleiri 
verkføllum, men tað hevur altso ikki eydnast. 
"Hetta er triðja uppsagnarumfarið (í Wood Group), og arbeiðararnir fáa boðið eina alt ov lága løn fyri 
arbeiðið, sum teir gera," sigur John Boland, ið er økisleiðari í fakfelagnum Unite, sum stendur á odda 
fyri verkfallinum saman við fakfelagnum RMT. 
Shell er hinvegin "vónsvikið" av verkfallinum. 
"Bretska olju- og gassvinnan stendur yvir fyri eini higartil ósæddari avbjóðing við lága oljuprísinum, og 
neyðugt er við bygnaðarligum broytingum, um Norðsjógvurin framhaldandi skal vera 
kappingarførur," sigur ein Shell-talsmaður um verkfallið sambært Financial Times. 
Teir sjey boripallarnir, ið eru raktir av verkfallinum, eru Alpha, Bravo, Charlie, Nelson, Gannet, 
Shearwater og Curlew. Verkfallið varir til á midnátt í kvøld. 
Kelda: shippingwatch.dk  
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BankNordik 101 millionir krónur í avlopi fyrra hálvár 2016 
BankNordik hevði eitt úrslit á 101 milliónir krónur eftir skatt fyrra hálvár í ár. Tað upplýsir BankNordik 
í tíðindaskrivi í morgun. Hetta eru 4 milliónir krónur betri enn sama tíðarskeið í fjør. 
Árni Ellefsen, stjóri í BankNordik, sigur seg vera væl nøgdan við úrslitið fyri fyrra hálvár, og tey vænta 
eitt ársúrslit, ið verður eitt vet betri enn tað, sum samtakið hevði sett sær fyri í rakstrinum. 
Útlánini í bankanum vóru 1,3 milliardi krónur minni samanlagt, tí danski parturin av bankanum var 
seldur, men hinvegin vóru innlánini góðar 100 milliónir krónur størri. 
BankNordik væntar at hava selt øll síni partabrøv í íslendska Vørði í seinnu helvt av 2016, boðar 
bankin frá í tíðindaskrivinum. 
Trygd, sum er partur av BankNordik-samtakinum, stóð seg somuleiðis betri fyrra hálvár 2016 og hevði 
eitt avlop á 11 milliónir krónur fyri skatt. 
Dimma.fo 
 

 
Flotin krevur sama fiskidagatal 



Nú klokkan tíggju fór løgtingið undir at viðgera fiskidagarnar fyri komandi fiskiár, sum byrjar 1. 
september. 
Høgni Hoydal, fiskimálaráðharri hevur lagt uppskot fyri tingið, har 30 prosent verður tikið av 
fiskidøgunum undir Føroyum hjá øllum uttan trolarum. Ein buffari er kortini lagdur afturat, har 15 
prosent er lagt í eina felagspulju, sum teir ið hava brúkt allar sínar fiskidagar kunnu fáa fleiri dagar. 
Feløgini, ið verða rakt, finnast nú harðliga at skerjingini í fiskidøgum. Felagið Línuskip, Felagið 
Trolbátar og Felag Útróðrarmanna høvdu fund í Runavík, og tey hava skrivað løgtinginum eina 
hvassliga yvirlýsing, sambært Kringvarpinum. 
- Veiðitrýstið er minkað niður í næstan einki av sær sjálvum, og um landið ikki tolir søguliga lága 
veiðitrýstið, sum nú er, verður neyðugt at leggja skip og bátar, siga feløgini. 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður, vísir hinvegin á, at tað snýr seg um at bjarga flotanum og 
fiskiskapinum undir Føroyum. 
- At toska- og hýsustovnurin eru so illa fyri, og fiskiskapurin so lágur, hevur havt álvarsligar avleiðingar 
fyri samfelagsbúskapin, fyri stórar partar av vinnuni og fyri virksemið og vakstarmøguleikar kring 
landið. 
- At náttúruviðurskiftini ikki eru til vildar, hava vit ikki sjálv ræðið á. Men vit hava ábyrgdina av at gera 
av, hvussu høgt veiðutrýstið er, og hvat er ráðiligt at taka úr stovninum á tí støði, sum teir eru, so teir 
hava møguleika at vaksa, tá ið nátturuviðurskiftini ganga við, sigur Høgni Hoydal, landsstýrismaður. 
Uppskotið um fiskidagar er næsta punkt á skránni fyri tingfundin, sum byrjaði klokkan 10. 
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Løgið samanfall: Tveir menn deyðir í sama grannalagi á Glyvrum 
Ein rættiliga løgin hending hendi á Glyvrum seinnapartin í gjár. Um fýra tíðina varnaðust fólk, at ein 
67 ára gamal maður sat lívleysur í einum bili, meðan bilurin speedaði upp. Boðað varð frá á 
alarmsentralinum, og meðan sjúkrabilurin var á veg, royndu fólk at geva manninum fyrstuhjálp, men 
til fánýtis. 
Maðurin, sum sat í bilinum, átti húsini, har bilurin stóð uttanfyri, og ein maður, sum var á staðnum, 
fór innar í húsini fyri at vita, hvussu støðan var hjá tí, sum leigaði húsini. Tá hann kom inn í húsini, 
fann hann tann 47 ára gamla leigaran lívleysan á stovugólvinum. 
Vakthavandi á politistøðini sigur, at higartil er einki, sum bendir á at nakað óreglusamt er farið fram. 
Líkini av teimum báðum monnunum skulu nú kannast, umframt at blóðroyndir og kanska aðrar 
royndir skulu takast, sigur vakthavandi við Dimmalætting. 
Grannar hava greitt frá, at maðurin, sum sat deyður í bilinum, fyrst kom í túnið, fór so og lat 
úthurðina til húsini upp, uttan at fara inn, og  síðani avstað aftur. Familjan hjá tí 47 ára gamla hevði 
biðið útleigaran latið hurðina upp, so tey kundi fara at vita, hvussu tað stóð til. Løtu seinni kom 
maðurin aftur í túnið við bili sínum, og tá fekk hann ein tilburð og doyði. 
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Landsstýrið væntar semju um fiskidagar 
Løgtingið er liðugt við fyrstu viðgerð av fiskidøgunum komandi fiskiár. Vinnunevndin skal nú viðgera 
uppskotið, áðrenn tað kemur aftur fyri løgtingið 
Løgtingið hevur í fimm tímar í dag viðgjørt uppskotið um fiskidagar komandi ár. Uppskotið er nú beint 
í vinnunevndina, haðani tað kemur aftur í løgtingið 12. august. 15. august verður so onnur viðgerð í 
løgtinginum. 
Kjakið við fyrstu viðgerð í dag var lívligt og vísti eisini á ta gjógv, sum er millum partarnar á 
løgtinginum. Stríðið stendur enn sum áður millum vinnu og vísind, men hóast ivasamar røddir er líkt 
til, at samgongan fer at semjast um høvuðspartarnar í uppskotinum. Hinvegin tykist greitt, at serliga 
Fólkaflokkurin og stórur partur av andstøðuni verður ímóti. 
Í uppskotinum stendur, at fiskidagarnir verða skornir 30 prosent hjá línuskipum, trolbátum og 
útróðrarbátum. Tó verða 15 prosent av skerdu fiskidøgunum sett í ein buffara, sum verður lutaður 
teimum, sum hava brúkt allar sínar dagar. 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður við fiskivinnumálum, tók samanum viðgerðina og segði seg hóast alt 
hóma eina semju um, at tað er neyðugt at verja fiskastovnarnar við Føroyar. Tað hevur týdning at 
ansa eftir ikki at fiska stovnarnar niður, so hvørt teir eru um at koma fyri seg aftur, segði 
landsstýrismaðurin. Haraftrat helt hann seg hoyra frá orðaskiftinum, at ávís semja er um, at óbrúktir 
fiskidagar verða tiknir úr skipanini, tó so at tey í vinnuni kunnu klára seg. 
Í vinnunevndini kunnu tillagingar ávísar tillagingar gerast, áðrenn uppskotið kemur aftur til aðru 
viðgerð í løgtinginum, sum altso verður 15. august. Nýtt fiskiár byrjar 1. september, og fyri ta tíð skal 
løgtingið hava samtykt lóg um fiskidagar. 
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Við kajak úr Grønlandi, til Ísland, Føroyar og Shetland 
04-08-2016 - 22:37 - Jóanis Nielsen 
Í kvøld fer RIB 62 saman við einum filmliði frá Red Bull út at taka ímóti teimum báðum Olly Hicks og 
George Bullard, sum í kajak hava róð frá Grønlandi til Íslands, nú ávegis til Føroyar, teir koma til 
Tjørnuvíkar seint í kvøld ella í nátt. 
 Eftir hvíld í Føroyum gongur leiðin víðari til Shetlands. 
 
Teir løgdu frá landi í Íslandi mánadagin og koma vantandi at landi í kvøld um miðnáttina. 
Jn.fo 
 

 
»Hoydal kvettir høvdið av bólki 3«  
Tað heldur Hálvdan Gudmundsen, formaður í Felagnum Línuskipum, sum saman við trolmonnum og 
útróðrarmonnum eru harðliga ímóti at skerja fiskidagarnar 
Limirnir í feløgunum Línuskipum, Trolskipum og Meginfelag Útróðrarmanna sita í løtuni á fundi í 
Runavík.  
Feløgini eru sera misnøgd við ætlanirnar hjá Høgna Hoydal, landsstýrismanni, um at skerja 
fiskidagarnar næsta fiskiár.  
Kvf.fo 
 

 
- Nýggjur Landsbanki skapar størri trúvirði  
Sigurd Poulsen, stjóri á Hagstovuni og fyrrverandi stjóri í Landsbankanum, frøist um, at Landsbankin 
verður endurstovnaður 1. oktobur. 
Fíggjarliga trúvirðið hjá føroyingum verður størri, nú Landsbankin skal endurstovnast 1. oktobur. Tað 
heldur Sigurd Poulsen, stjóri á Hagstovuni. Hann var stjóri í gamla Landsbankanum øll 25 árini frá 
1988 til, stovnurin varð niðurlagdur 1. apríl 2013. 
Sigurd Poulsen harmast um, at Landsbankin varð niðurlagdur, tí Føroyar tørva ein óheftan, fakliga 
stýrdan stovn, sum arbeiðir fyri øllum landinum. 
Hann heldur tað vera óheppið, velur ein komandi samgonga aftur at niðurleggja Landsbankan, men 
sigur, at soleiðis eru treytirnar í einum demokratiskum landi.  
- Tað mugu vit liva við. Vit mugu bara vóna, at fólk krevja av politikarunum, at tey hava brúk fyri 
einum landsbanka. 
Kvf.fo 
 

 
BankNordik nøgdur við fyrra hálvárið 
04.08.2016 - 07:18 
Hálvársroknskapurin hjá BankNordik vísir eitt rakstrarúrslit á 101 milliónir krónur Hetta er 4 milliónir 
krónur betri enn sama tíðarskeið í fjør. Bankin væntar nú, at rakstrarársúrslitið áðrenn niðurskrivingar 
verður eitt sindur betri enn upprunaliga væntað. 
- Fyrra hálvár royndist væl hjá samtakinum, og vit vænta, at rakstrarúrslitið áðrenn niðurskrivingar fer 
at liggja um 160-190 milliónir krónur fyri alt árið. Avtøkan av danska vinnukundavirkseminum gongur 
eftir ætlan, og viðvíkjandi søluni av tryggingarfelagnum Vørði vantar nú bert góðkenningin frá 
íslendsku kappingarmyndugleikum, áðrenn sølan kann fremjast, sigur Árni Ellefsen, forstjóri í 
BankNordik.  
Hóast munurin millum inn- og útlánsrentuna gerst alsamt minni, og inntøkurnar frá tænastugjøldum 
eru nakað lægri samanborið við fyrra hálvár í fjør, so hevur BankNordik lækkað rakstrarútreiðslurnar, 
eins og færri niðurskrivingar eru á útlánum í tíðarskeiðnum.  
Tryggingarvirksemið í Føroyum hilnaðist eisini væl, serliga av tí at lutfalsliga fáir skaðar hava verið. 
Hálvársúrslitið hjá Trygd áðrenn skatt var 11 milliónir krónur samanborið við 1 millión krónur sama 
tíðarskeið í fjør.  
- Vit fegnast um, at vit megna at vísa nøktandi úrslit á øllum økjum, hóast vit seinastu árini hava 
lækkað renturnar nógv. Árið hevur higartil verið rættiliga hendingaríkt, og vit hava m.a. sett nógv 
nýggj fólk í starv í Føroyum og miðsavnað uppgávur her í landinum. Hetta fer at geva okkum ein 
effektivari rakstur frameftir, sigur Árni Ellefsen, forstjóri í BankNordik.  
Ársins fyrstu 6 mánaðir førdi BankNordik niðurskrivingar aftur fyri 4 milliónir krónur Sostatt megnar 
bankin at halda fast um og útinna ein skynsaman og skipaðan kredittpolitikk. Síðst í juni tillagaði 



BankNordik eisini kapitalbygnaðin við at gjalda aftur hybridan kjarnukapital og ábyrgdarpening, 
samstundis sum nýggjur ábyrgdarpeningur varð útgivin. Við hesum fer BankNordik at spara uml. 20 
milliónir krónur í rentuútreiðslum um árið.  
Hálvársroknskapurin í stuttum 
- Rakstrarúrslitið er betrað við 4 milliónum krónum upp í 101 milliónir krónur samanborið við fyrra 
hálvár 2015. 
- Niðurskrivingarnar eru lækkaðar úr 15 milliónum krónum fyrra hálvár 2015 til eina afturføring á 4 
milliónir krónur fyrra hálvár 2016. 
- Útlán bankans eru lækkað við 1,3 miliardum krónum samanborið við fyrra hálvár 2015. Hetta er 
fyrst og fremst ein avleiðing av avtøkuni av danska vinnukundavirkseminum. 
- Innlán bankans eru økt við 113 milliónum krónum samanborið við fyrra hálvár 2015 
- Gjaldførið samanborið við lógarkrav er 254 prosent 
- Solvensur bankans er 17,1 prosent samanborið við 15,1 prosent fyrra hálvár 2015 
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Ein latið lív og fimm særd í kníválopi í London 
Ein 19 ára gamal maður er handtikin í London undir illgruna fyri at stungið eina kvinnu til deyðis og 
sært fimm onnur í miðbýnum í London.  
Løgreglan sigur, at álopið í Russel Square tykist at spontant, og at ofrini eru vald av tilvild.  
Handtikni maðurin er ein 19 ára gamal norðmaður av somaliskum uppruna, men løgreglan sigur, at í 
løtuni eru eingi tekin um, at maðurin var radikaliseraður.  
Hóast løgreglan kannar allar møguleikar, so eru ábendingar um, at maðurin hevði sálarligar 
trupulleikar, og tað møguliga var orsøkin til álopið.  
Kvinnan, ið doyði, var ein amerikansk kvinna, og tey særdu eru úr Stórabretlandi, USA, Ísrael og 
Australia.  
Portal.fo 
 

 
Kristian Reinert Davidsen fingið umbering - Per Rosing-Petersen koyrdur úr flokkinum 
04.08.2016 - 15:58 
Per Rosing-Petersen er nú koyrdur úr Partii Naleraq, og floksformaðurin, Hans Enoksen, hevur givið 
Kristian Reinert Davidsen eina umbering.  
Tað skrivar Sermitsiaq í dag.  
Per Rosing-Petersen, tingmaður í grøndlenska tinginum, ákærdi herfyri Kristian Reinert Davidsen, 
stjóra í Tele-Post, fyri at hava havt skyldina fyri stórum undirskoti hjá Føroya Tele, ta tíðina hann var 
stjóri har. Kristian Reinert Davidsen fann seg ikki í ákærunum og kravdi, at Per Rosing-Petersen 
skjalprógvaði uppáhaldið. Kristian Reinert Davidsen vísti á, at einasta undirskotið, ið Føroya Tele 
hevði við honum sum stjóra, stóðst av einari íløgu, ið felagið hevði gjørt.  
Per Rosing-Petersen er enn ikki komin við nøkrum skjalprógvi, og nú er hann koyrdur úr flokkinum.  
Sambært Sermitsiaq sigur Hans Enoksen, at tað er ikki endamálið við Partii Naleraq at forfylgja 
einstaklingum.  
Kristian Reinert Davidsen hevur eisini boðað frá, at hann fegnast um umberingina frá 
floksformanninum, og at málið er nú avgreitt fyri hansara viðkomandi.  
Per Rosing-Petersen hevur boðað frá, at hann heldur áfram í tinginum sum leysgangari.  
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Tað verður ov lætt at vera stakur uppihaldari 
Á tingsins røðarapalli fanst Jógvan á Lakjuni fyri løtu síðani at nýggja uppskotinum hjá Rigmor Dam, 
landsstýriskvinnu í mentamálum, ið millum annað skal tryggja stakum uppihaldarum undir lesnaði 
studning í 12 mánaðar um árið.  
Jógvan á Lakjuni ávaraði ímóti, at tað fór at gerast ov lætt at vera stakur uppihaldari, soleiðis at fólk 
fóru at velja at vera støk heldur enn at lata seg gifta, um gongdin helt áfram.  
Eisini fýltist Jógvan á Lakjuni á, at uppskotið veitir einans studningin 12. mánaðin til stakar 
uppihaldarar, meðan pør, ið hava barn, ikki fáa 12. mánaðin eisini.  
Heldur skuldi studningurin verðið latin øllum foreldrum, ið eru undir lesnaði, og ikki bert teimum, ið 
eru støk, helt Jógvan á Lakjuni fyri.  
Hesum tók Annika Olsen undir við, og hon vísti á, at pør við børnum hava eisini tørv á studningi 12. 
mánaðin, eins og stakir uppihaldarar hava tað.  



- Eg ætli mær so í hvussu er ikki at taka undir við, at bara tey einligu fáa hendan stuðulin, tí hetta 
málið má lýsast betri, segði Jógvan á Lakjuni.  
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Hartar loysingarflokkarnar: Takið nú í egnan barm og sigið stuðulin frá tykkum 
04.08.2016 - 18:11 
Rætt hevði verið, um loysingarflokkarnir søgdu floksstuðulin úr Danmark frá sær.  
Tað heldur Eyðbjartur S. Skaalum, skrivari í Unga Sambandi, nú Kári P. Højgaard, løgtingsmaður fyri 
Nýtt Sjálvstýri hevur biðið Ríkisumboðið um at greina floksstuðulin, ið føroysku flokkarnir fáa í 
sambandi við fólkatingsval.  
Vísandi til grein á in.fo í gjár, ið vildi vera við, at Tjóðveldi var tann flokkur, ið fekk mest í stuðuli frá 
danska statskassanum, sigur Eyðbjartur S. Skaalum, at tað er løgið og hyklariskt, at loysingarsinnaðir 
flokkar taka ímóti stuðli úr Danmark.  
Og atfinningarnar verða ikki bert rættaðar móti Tjóðveldi.  
- Ikki bara Tjóðveldi tekur ímóti hesum floksstuðli. Tað gera allir flokkarnar á tingi - JA, eisini teir, ið 
”trúgva upp á egnan mátt og vilja.” skrivar Eyðbjartur S. Skaalum í lesarabrævi í dag.  
-Hví taka Tjóðveldi, Fólkaflokkurin, Sjálvstýrisflokkurin, Framsókn og Miðflokkurin ímóti hesum stuðli? 
Allir eru loysingarsinnaðir og siga seg ynskja loysing frá Danmark, sigur hann.  
Eyðbjartur Skaalum gevur tí teimum flokkunum greið boð, at best hevði verið at sagt floksstuðulin frá 
sær og víst, at flokkarnir klára seg sjálvar.  
- At kalla tað biddaragongd, tá vit fáa ríkisveiting o.a. úr Danmark, har meira enn helmingurin 
beinleiðis fer til heilsuverkið og almannaverkið, ið er øllum føroyingum til gagns, og tá allir hesir 
loysingarflokkar í roynd í veru sjálvir eru biddarar av stuðli, tað er at bidda vaskikonuna á Vesturbrúgv 
so tað forslær, og at lúgva fyri Marsannu og Palleba, ið liva og virka her heima.  
- Takið nú í egnan barm og gangið tit fremstir og vísið, at tað veruliga loysir seg at loysa, sigur 
Eyðbjartur S. Skaalum at enda.  
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270 russiskir íðkarar góðkendir til OL 
04.08.2016 - 19:33 
270 russiskir íðkarar er góðkendir at taka lut í OL í Rio, nú einans ein dagur er eftir, til leikirnir fara av 
bakkastokki, skrivar BBC.  
Ein sernevnd undir Olympisku nevndini avgjørt at góðkenna íðkararnar, og sum skilst er talan um allar 
teir íðkararnar, ið ikki hava fingið forboð frá teimum ymsu sersambondunum.  
Í kjalarvørrinum av stóru russisku dopinggøluni hevði Olympiska nevndin heitt á tey ymsu 
sersambondini fyri ítróttargreinirnar at taka avgerð, um hvørt russisku íðkararnir í ítróttargreinunum 
skuldi útihýsast.  
Fleiri sersambond, teirra millum sersambandið fyri frælsan ítrótt og sersambandið fyri vektlyfting, 
tóku avgerð um at seta forboð fyri øllum russisku íðkarunum í teirra ítróttargrein.  
Olympiska nevndin fekk nógvar atfinningar fyri ikki at taka avgerð um forboðini sjálv, men nevndin 
hevur víst atfinningunum frá sær og sigur, at svartaper er at finna hjá altjóða anti-dopingstovninum, 
WADA, tí at Wada valdi at kunngera stóra dopinggøluna so tætt upp undir leikirnar.  
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Samgongulimur: Útróðrarbátarnir kunnu ikki hava færri dagar  
Norðlýsið: Tað kom sum ein skelkur fyri tingfólk í samgonguni, at Havstovan í juni mælti til at skerja 
fiskidagarnar í komandi ári við 50 prosentum av brúktu døgunum. Hetta svarar til heili 70 prosent av 
útlutaðu døgunum.  
Samgonguskjalið sigur, at allur fiskiskapur skal vera lívfrøðiliga, búskaparliga og samfelagsliga 
burðardyggur, og hetta var tað sum Havstovan vísti á var lívfrøðiliga burðardygt.  
Í samrøðu við Norðlýsið segði Jónleif Johannesen, løgtingsmaður, at tað ber ikki til at skerja dagarnar 
hjá útróðrarbátunum, sum eru í vinnu.  
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Vildu ikki bíða við Skansabryggjuni  
Tórshavnar býráð hevur í kvøld við átta atkvøðum samtykt at fara undir Skansabryggjuna fyri 465 
milliónir krónur. Ein atkvøða var ímóti, tvær blankar og tveir býráðslimir vóru ikki á fundi.  
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Tjóðveldi í býráðnum hevði uppskot um, at avgerðin varð útsett til eftir býráðsvalið, so býráðið, sum 
tekur við 1. januar 2017, tók avgerðina. Hetta uppskot fekk tríggjar atkvøður frá Jákup Dam, Marin 
Katrinu Frýdal og Jógvani Arge. Samgongan feldi uppskotið við sjey atkvøðum ímóti.  
Nøkur mótmælisfólk vóru uttanfyri býráðssalin, tá fundurin var liðugur, og heilsaðu býráðslimum við 
grýtum og grýtubankan. Orðaskiftið vardi eina góða løtu.  
Tá helt Jógvan Arge hesa røðu:  
Hetta er størsta og dýrasta kommunala íløgan, sum nakrantíð er gjørd í Tórshavnar kommunu. Í dag 
verður hon mett at fara at kosta 465 mió kr í einum høggi.  
Vit í minnilutanum hava roynt at ávirka hesa stóru ætlan til tað betra. Vit hava spælt út, at 
bingjuhavnin kanska hevði ligið betri aðrastaðni í kommununi, og at gott skil hevði verið í, at bygt 
Skansabryggjuna og Eystara havnarøkið út til eina super ferðavinnuhavn.  
Ferðavinnan er ein vaksandi vinna um okkara leiðir, og líkt er til, at her fer bert at leggjast aftrat, 
hóast onkrir brotasjógvar eru um grindadráp.  
Meiri pláss til bingjur  
Eitt av argumentunum fyri útbyggingini hevur verið broytingin í Arktis, sum ætlandi fer at elva til 
nógva skipaferðslu í Norðurhøvum. Sagt hevur verið, at júst hendan íløgan skuldi gera okkum før fyri 
at bjóða okkum fram sum tænastudepil fyri ta stóru skipaferðslu, sum fer at taka seg upp.  
Tað, sum vit serliga fáa burtur úr víðkanini er, at bingjuskipini fáa betur umstøður, men dreymurin 
um miðstøðina fyri arktisferðsluna verður neyvan veruleiki við hesi havn – í so máta verður hon alt ov 
lítil, siga teir, sum hava skil fyri hesum.  
Lána 300 milliónir krónur  
Tórshavnar havn og Tórshavnar kommuna hava sett sær fyri at byggja fyri 465 mió kr. Av teimum 
skula 300 mió krónur lænast at gjalda aftur yvir 20 ár. Byggingin fer at vara eini trý ár og er ætlað at 
verða liðug í 2019.  
Hetta eru nógvir pengar at læna í bestu pengatíðum nakrantíð. Vit vita eisini, at kommunan skal læna 
aðrar 150-200 mió kr til aðrar neyðugar íløgur sum stórskúlan á Fløtum. Tí fer skuldin hjá havnini og 
kommununi skjótt so spælandi  upp um hálva milliard og nærkast við stórum fetum lániloftinumum, 
sum svarar til kommunuskattin í ár.  
Nú eru bert tríggir mánaðir til býráðsval verður aftur. Tað var ikki gamalt at binda komandi býráð til 
stórar útreiðslur beint áðrenn eitt nýtt býráð tekur við. Við útlitinum til, at byggiætlanir, sum hava 
verið undir fyrireiking í áravís, fara at binda kommmununa og havnina til eina hálva milliard í skuld, 
verður skotið upp, at avgerðin um at útbyggja Skansabryggjuna verður útsett til nýtt býráð hevur tikið 
við 1. Januar.  
Eym um umhvørvið  
Nógv sjónarmið hava verið frammi í orðaskiftinum um hetta málið. Yvirfriðingarnevndin kom til ta 
niðurstøðu, at ætlanin um at byggja frammanfyri Skansan samsvaraði ikki við friðingarreglurnar og 
sýtti fyri tí partinum av byggingini.  
Ein stórur partur av borgarunum er av estetiskum og mentunarligaum orsøkum hart ímóti at hava 
eina upp aftur størri bingjuhavn sum portur inn til býin, og mong óttast, at virksemið í hesi nýggju 
havn fer at órógva umhvørvið í høvuðsstaðnum nógv meir enn gott er.  
Eisini tí er rættast, at eitt nýtt býráð tekur støðu til málið um Skansabryggjuna. Býráðsvalið er besti 
mátin at lata borgarnar tala – eisini um hetta málið, segði Jógvan Arge, varaborgarstjóri úr Tjóðveldi.  
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Legendariski Cliff vann Vágsbø  
SummarFestivalurin: Umsíðir varð tað veruleiki. Cliff Richard hevði konsert í Føroyum. Og tað gjørdist 
ein legendarisk konsert á Vágsbøi.  
Cliff Richard telist millum størstu nøvnini í tónleikasøguni, og føroyingar hava havt ein serligan tokka 
til sympatiska og dugnaliga poppsangaran.  
Í kvøld kundu tey so øll hittast – Cliff Richard og allir hansara føroysku fjepparar.  
Cliff Richard sang nógvar av sínum kendastu sangum. Hann sang sjálvandi Summer Holiday, Livin Doll 
og The Young Ones, og hann hevði eisini sangir sum We Don’t Talk Anymore, The Millennium Prayer 
og rock ’n roll sangir frá 60’unum á skránni.  
Løtan við Cliff Richard var legendarisk! 
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Andakt 
Hitt æviga lívið  
Og lívið varð opinberað og vit hava sæð tað. 1.Jóh. 1,2. 
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Vit vitna um tað og boða tað, sigur Jóhannes. Tit kunnu vraka  
tað, um tit tora, men vit hava við hondum okkara nomið við tað  
og vita, hvat vit tosa um. Vit sóu dýrd hansara, og ongin kann  
ríva hesa sannføring frá okkum, sum hevur givið lívinum nýtt  
innihald. Vit hava verið í fylgi hansara og vita, at deyðin onki  
vald hevur á honum. Hann livir, og vit hava lut í fyllu hansara.  
Soleiðis ljóðar vitnisburðurin hjá fyrstu kristnu kirkjuni um  
hann, sum varð borin í heim jólanátt í Betlehem. Teimum vantar  
orð, tá ið teir skulu vitna um, hvat ið teir upplivdu, meðan teir  
vóru í fylgi hansara. “Lívið varð opinberað, og vit hava sæð  
tað.” Styttri og sterkari kann hetta ikki sigast. 
Vøkur minningarorð verða skrivað um stórmenni, og nøvn  
teirra standa í søgubókunum. Ikki ber til at skriva minningarorð  
um Jesus. 
Hann livir. 
Hann kom fyri at doyggja og fyri at vitna , at hann  
er lívsins slóðbrótari. Hann prógvaði, at kærleikin er sterkari  
enn deyðin. Í øllum, sum hann segði og gjørdi, avdúkaði hann,  
at eyðkenni fyri einum sonnum mannalívi er lýdni móti Gudi og  
ein ósigraður kærleiki til menniskju. At liva er at elska, og sanni  
kærleikin endar aldri. Verður hann negldur á krossin, lýsir hann  
bjartari enn nakrantíð. 
Spurningurin er, um vit hava fest eygu okkara á hetta og eru  
gripin av tí. Hevur ljósið fingið tak á okkum og gudsóttin, sum  
m. a. rúmar óttanum fyri at koma burtur frá ljósinum. Skilja vit,  
hvat Jóhannes sipar til, tá ið hann tosar um at ganga í ljósinum?  
“Lívið varð opinberað,” og skulu menniskju í dag fáa sjón  
fyri, hvat tað merkir, má tað ígjøgnum lív okkara berast fram  
vitniburður um tað – í lovsangi og játtan, í ósjálvsøknari tænastu  
og áhaldandi kærleika í gráa gerandisdegnum. Aldri verða vit  
liðug at syngja: 
 
Lovaður veri tú, Jesus Krist! 
Menniskja ert tú vorðin vist, 
borin av frúnni, rein og fríð, 
einglar syngja boðini blíð. 
Gud havi lov! 
 
Ongar ognir hann átti sær, 
sálarhjálp hann tó við sær bar; 
hann gjørdi okkum reyst og rík, 
vit skulu verða einglum og lík. 
Gud havi lov!  
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 Australske dollar     509,54  

 Bulgarske leva     380,30  

 Brasilianske real     206,94  

 Canadiske dollar     511,66  
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 Schweizerfranc     686,70  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,74  

 Tjekkiske koruna     27,520  

 Euro     743,83  

 Britiske pund     879,54  

 Hong Kong dollar     86,21  

 Kuna     99,40  

 Ungarske forint     2,3890  

 Israelske new shekel     174,79  

 Indiske rupees     9,9900  

 Japanske yen     6,6070  

 Mexicanske peso     35,470  

 Norske kroner     79,01  

 Newzealandske dollar     480,49  

 Polske zloty     173,18  

 Russiske rubel     10,080  

 Svenske kroner     78,15  

 Singapore dollar     497,84  

 Thailandske baht     19,140  

 Tyrkiske lira     221,08  

 US dollar     668,79  

 Sydafrikanske rand     48,690  
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Andlát 
Ragnar Joensen, Fámjin, andaðist mikudagin 3. august, 66 ára gamal. 
 

 


