
 
Tíðindi úr Føroyum tann 7. august 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Maersk Line uppstigar E-skipini 
 
Maersk Line uppstigar átta E-klassa skip, sum í mong ár vóru størstu bingjuskipini og hava ein 
kapasitet upp á 15.500 TEU, so tey kunnu lasta 1.300 TEU aftrat. Hetta er ein partur av ætlanini hjá 
reiðarínum um at tvífalda livitíðina hjá teimum 10 ára gomlu skipunum. 
Fyrsta E-skipið, ið er lagt um, er Eugen Maersk, sum nú aftur er sett inn á  AE1/Shogun Asia-
Norðurevropa-rutuna hjá 2M. Uppstiganin, ið eisini umfatar nýggjan kúlubógv og nýggjar skrúvur, 
verður gjørd á kinesisku skipasmiðjuni CSIC Qingdao Beihai Shipyard, sum eisini fyrr hevur staðið fyri 
einum parti av uppstiganunum hjá Maersk Line.  
 
Tá Emma Maersk, ið varð bygd á Lindø-skipasmiðjuni, fór í sigling í 2006, var hon heimsins størsta 
bingjuskip, men er langt síðani dottin afturum tey sokallaðu ULCV’ararnar, har kapasiteturin sær út til 
at hava nátt hæddina við umleið 20.000 TEU. Í fjør boðaði Maersk Line frá, at reiðaríið hevði bílagt 11 
Triple E-skip av øðrum ættarliði við einum kapasiteti upp á 19.630 TEU, sum verða liðug í 2017-18. 
Síðani er áhugin hjá reiðarínum at bíleggja nýggjar ULCV’arar fallin munandi, orsakað av tí 
frammanundan stóra yvirkapasitetinum á marknaðinum.  
 
Kelda: The Loadstar 
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Donsk oljuframleiðsla við eitt vegamót 
Semja er um, at tað framvegis kann lata seg gera at finna olju í danska partinum av Norðsjónum. Men 
neyðugt er við betri rammukorum, skal danska oljuævintýrið halda fram, skrivar Berlingske Business. 
 
Tað eru 44 ár síðani, at Heindrikur prinsur snaraði krananum og fyrsta danska oljan kom upp úr 
Norðsjónum. Síðani hevur danski oljuídnaðurin pumpað olju og gass upp úr undirgrundini, sum hava 
útvegað 404 mia. kr. í skattainntøkum. 
 
Men nú stendur Norðsjógvurin við eitt vegamót. Íløgur skulu gerast, um danska oljuævintýrið skal 
halda fram, og tað er dýrt undir núverandi donsku rammukorunum, halda oljufeløgini. 
 
Tað skrivar Berlingske Business. 
 
Eftir summarfrítíðina verða nýggjar tingingar um hetta, men longu nú er greitt, at tørvur er á nýggjum 
tiltøkum frá danska statinum, skal oljan halda fram við at flóta. 
 
”Vit eru í ferð við at framleiða síðstu oljuna, men møguleiki er fyri at framleiða líka so nógv, sum vit 
hava framleitt fyrstu fjøruti árini. Nógv olja er harniðri, sum kann fáast upp. Men tað er eisini 
tøkniliga og búskaparliga nógv meiri krevjandi fyri feløgini at fara eftir hesum meiri marginalu 
vørunum,” sigur fyrrverandi stjórin í Nordsøfonden, Peter Helmer Steen, við Berlingske Tidende. 
Hann fær stuðul frá oljusøgumanninum, Morten Hahn Pedersen, ið metir, at olja úr danska partinum 
av Norðsjónum verður eitt liðugt kapitul um 10 ár, fæst ikki ein skilagóð loysn.  
Kelda: shippingwatch.dk 
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Donsk reiðarí bert bílagt fimm skip í ár 
Higartil í ár hava donsk reiðarí bert bílagt fimm nýggj skip, upplýsir Danmarks Rederiforening. Í fjør 
somu tíð hevði reiðaríini bílagt ikki færri enn 60 skip. Reiðaríini hava tillagað seg nýggja verulikan, har 
alheims handil stendur í stað. 
”Hetta er rætt og slætt tekin um, at útboðið av skipum, ið sigla við eini ávísari last, er nógv størri enn 
eftirspurningurin á marknaðinum, og tí er alneyðugt, at færri skip verða bygd og at fleiri skip 
samstundis verða høgt upp”, sigur Anne H. Steffensen, stjóri í danska reiðarífelagnum, sambørt 
Finans.dk, sum endurgevur Ritzau Finans.  



 
Eisini í alheims høpi eru bíleggingarnar av nýggjum skipum falnar til undir ein fimting.  
 
”Tað er ógjørligt at siga, hvussu langa tíð tað fer at taka, áðrenn vend kemur í, men vit kunnu 
staðfesta, at hetta er ein góð gongd, sum ber í sær eina betri javnvág millum útboð og eftirspurning, 
sum vit hava brúk fyri”, sigur Anne H. Steffensen.  
 
Alphaliner almannakunngjørdi eisini herfryi, at bingjuskipabíleggingarlistin nú er fallin til tað lægsta 
síðani 1999, til 17,1 prosent, sum verður mált sum ein prosentpartur av verandi alheims flotanum. 
Støðið væntast at falla upp aftur meiri. Tá tað var upp tað hægsta, lá talið um 64 prosent. 
Kelda: Finans.dk  
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Skansabryggjan verður gjørd 
Tórshavnar býráð hevur nú samtykt at fara undir at byggja nógv umrøddu og umstríddu bryggjuna 
undir Skansanum í Havn. Tað hendir á býráðsfundinum hóskvøldið. 
Tilsamans kostar ætlaða Skansabryggjan 465 milliónir krónur at gera. Tað gongur fram av gerðabókini 
hjá Tórshavnar Býráð frá hóskvøldinum. 
Bert Marin Katrina Frýdal atkvøddi ímóti uppskotinum at byggja Skansabryggjuna, átta býráðslimir 
atkvøddu fyri. Tjóðveldi royndi á býráðsfundinum at fáa málið útsett, men tað uppskotið fall. 
Tórshavnar kommuna sigur í gerðabókini, at stórir trupulleikar eru á havnaøkinum í Havn. Dýpið fram 
við Eystara mola er ov lítið, og harvið er innsiglingin ikki nøktandi. Trupult er at fáa størri bingjuskip til 
bryggjuna, og fleiri ferðamannaskip kunnu ikki koma at bryggjuni. 
Av øðrum forðingum fyri menning verða nevndar, at kajplássið um summarið er avmarkað, og tí ber 
ikki til at avgreiða bingjuskip og ferðamannaskip samstundis. Økið til bingjur og treylarar er ov lítið, 
økið til pakkhús er ov lítið, og økið til avgreiðslu av ferðafólki og bilar er ov lítið. 
Býráðið heldur, at einasti møguleiki at bøta umstøðurnar á Eystaru bryggju er at leingja molan á 
Skansabryggjuni og víðka økið suðureftir og eystureftir.  
Býráðið hevur við samtyktini avgjørt at taka av tilboði frá J&K Petersen, sum tekur 387 milliónir 
krónur fyri at gera Skansabryggjuna. Haraftrat skal peningur brúkast til at keypa grót á Glyvursnesi, so 
at samlaði kostnaðurin verður 465 milliónir krónur. Býráðið samtykti at gera lánsavtalu á 300 milliónir 
krónur, sum skulu rindast yvir 20 ár. 
Dimma.fo 
 

 
Cliff bergtók tey flestu við hondini upp til oyra 
Miðalaldurin á Vágsbøi hevur nokk ongantíð verið hægri enn í gjárkvøldið, tá Cliff Richard fór á pallin 
á ársins summarfestivali. Longu ein tíma áðrenn konsertin hjá 75 ára gomlu heimsstjørnuni skuldi 
byrja, savnaðust fólk frammanfyri pallin. Størstu fjeppararnir vildu sleppa so tætt sum gjørligt. 
Konsertin var sum heild góð. Cliff Richard spældi øll síni kendu løg, og fólk sungu við. Onkuntíð vóru 
surpurnar (medley-irnar) í so langar, og summi av teimum løgum, sum bara vóru framførd í brotum í 
hesum syrpum, kundu havt uppiborið at verið sungin úr enda í annan. 
Viðvíkjandi ljóðinum, eru tveir lutir, ið mugu nevnast her. Fyri tað fyrsta, so burdi ljóðið sum heild 
verið harðari, og so var eftir øllum at døma okkurt galið við monitorunum av og á. Cliff royndi sum 
frægast, men tað var týðiligt, at hann viðhvørt ikki hoyrdi seg sjálvan. 
Tað skal tó ikki vera tað, sum stendur eftir. Tað, sum eigur at standa eftir, er at føroyingar nú endiliga 
hava havt møguleikan at síggja og hoyra Cliff Richard í Føroyum. Nógvir hundraðtals føroyingar hava 
verið á konsertum hjá honum uttanlands, og sum árini liðu, minkaði ivaleyst vónin um at fáa hann til 
Føroya. Men nú var hann her. Vit kunnu siga, at Cliff kom, sang og sigraði. 
Dimma.fo 
 

 
Pál er klárur 
Olympisku leikirnir í Rio byrja alment í kvøld. Okkara fremsta ítróttarfólk nakrantíð, Pál Joensen, 
luttekur aftur, og hesa ferð kennir svimjarin, at hann í størri mun hevur frið í sinninum 
- Av tí at feltið er so sterkt, eri eg noyddur bert at savna meg um at koma í finaluna, og tað er málið 
hjá mær. 
Um eina viku loypir Pál Vitalis Joensen aftur í olympiska hylin. Vónbrotið fyri fýra árum síðan er lagt 
afturum, og hann heldur sjálvur, at hann er betri fyrireikaður hesa ferð. 



Málið er stórt: Finalan í 1500 metrum í OL! Men samstundis er hann fullvæl greiður um, at hann skal 
gera sítt allarbesta, skal tað eydnast. Kappingin um finaluplássini á 1500 metrum verður gróthørð. 20 
svimjarar eru tilmeldaðir við tíðum undir 15 minuttum, og Pál er nummar 18 á listanum. 
- Tá eg svimji innleiðandi, verður ikki spart upp á nakrar kreftir. Tað er á ongan hátt ein 
avgreiðsluspurningur at koma í finaluna, og fleiri hava tað upp á sama máta. So tað verða nógvir, sum 
fara at svimja øgiliga skjótt, greiðir Pál frá í Dimmalætting, sum kemur út í dag. 
Skal hann koma í finaluna, skal hann svimja eina tíð, sum hann bara hevur svomið einar seks ferðir 
áður. 
Stórt trýst var á herðunum á Pál Joensen, tá ið hann svam í OL-hylinum fyri fýra árum síðan, og 
olympisku leikirnir í London spældu ikki av, sum hann ætlaði. Vónbrotið var stórt, viðgongur hann, og 
tað setti síni spor á hansara yrkisleið. Men eftir stendur, at hann er einasti føroyingur saman við 
rógvaranum Katrin Olsen, sum hevur luttikið við ta størstu ítróttarhending i heiminum. 
Nú kennir hann seg sjálvan betur, heldur hann, og hann kennir seg eisini meira sum ein part av 
danska OL-liðnum. 
- Tað kennist nátúrligari nú enn fyri fýra árum síðan. Nú havi eg eisini skilt betur ímillum, hvat er gott 
og minni gott av tí, sum liðfelagarnir gera. Eg taki ikki longur fyri givið, at alt, sum tey gera, er rætt, 
bert tí tey eru roynd og góð, sigur Pál Joensen. 
Olympisku leikirnir verða settir í kvøld. Í Dimmalætting, sum kemur út í dag, er stór samrøða við Pál 
Joensen. 
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2140 fólk bíða eftir Bústøðum 
Bíðilistin eftir íbúð bara veksur, og tey allar flestu vilja búgva í høvuðsstaðnum. Kortini byggir Bústaðir 
um alt landið. 
- Tað eru nógv fólk, sum ringja inn alla tíðina og koma inn og sovorði. Eg haldi, at vit eru eyðmjúk yvir 
fyri uppgávuni, sigur Andrass Róin, stjóri í Bústøðum, við Dimmalætting í dag. 
Tað er mest sum vónleyst at fáa eina íbúð í høvuðsstaðnum. Tørvurin er ovurstórur, og felagið 
Bústaðir, sum varð stovnað við tí endamál at hjálpa um støðuna, megnar als ikki at nøkta tørvin. 
Fólk fingu møguleika at skriva seg upp til bústaðir hjá Bústøðum í 2013, og longu ein mánað seinni 
vóru 1.600 fólk á listanum. Í dag búgva 111 fólk í íbúð hjá Bústøðum, og bíðilistin er komin upp á 
2.140 fólk. Av hesum eru eini 1.700 fólk virknir limir, ið leita eftir bústaði. 
Andras Róin, stjóri á Bústøðum, viðgongur, at Bústaðir megna ikki at nøkta tørvin, og at komið er ov 
seint í gongd at byggja leigubústaðir í Føroyum. Umleið 80 prosent av teimum, sum ynskja bústað, 
vilja búgva í høvuðsstaðnum. Hóast hetta byggir Bústaðir um alt landið. 
- Um vit bara bygdu í Suðurstreymoy, vildu vit kanska skunda undir eina miðsavnan í Føroyum, har 
fólk flyta av bygd til Havnar. Nú kunnu vit kanska gera okkara til at gera tað meiri liviligt uttan fyri 
Havnina, sigur Andras Róin, stjóri í Bústøðum. 
Í Dimmalætting í dag er tema um íbúðarneyðina í Føroyum. 
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Pál bar Merkið inn á Maracana 
Eitt lítið føroyskt flagg fylgdi við føroyska luttakaranum á olympisku setanini 
Teir 31. olympisku leikirnir eru farnir í gongd. Stórsligna setanin varð í gjárkvøldið, og millum allar tær 
nógvu tjóðirnar og øll tey nógvu fløggini hómaðist eitt pinkulítið føroyskt flagg, sum svimjarin Pál 
Joensen bar. 
Okkara luttakari á ársins olympisku leikum gjørdi rætt og slætt av at bera Merkið inn til setanina, 
hóast Føroyar sum kunnugt ikki hava loyvi at luttaka millum heimsins tjóðir á OL. 
Tað var annars brasilski maratonrennarin Vanderlai Cuero Da Lima, sum fekk tann stóra heiðurin at 
tendra olympiska eldin á setanini á Maracana leikvøllinum. Setanin tók fleiri tímar, og hon var sera 
flott og forkunnug. 
Dimma.fo 
 

 
Moody's gevur Føroyum somu rating 
Aa3 við støðugum útliti. Tað er skotsmálið, sum ratingfyritøkan aftur gevur føroyska búskapinum 
Ratingfyritøkan Moody’s hevur kunngjørt teirra meting av Føroyum.  
Føroyar varðveita ratingina Aa3, sum er fjórðhægsta rating av 21 møguligum. Útlitini eru framvegis 
støðug  og sæst við tað, at Føroyar hava megnað at halda seg til ætlanina at lækka hallið á 
fíggjarlógini til eitt ætlað yvirskot í 2016. 



Styrkin í føroyska búskapinum sigur Moody’s vera búskaparligt sjálvstýri, støðug viðurskifti við 
Danmark og stórt gjaldføri, sum minkar um endurfíggingarváðan. 
  
Hinvegin eru avbjóðingarnar, at búskapurin er so tengdur at fiskivinnuni og fiskaaling. Ein onnur 
avbjóðing er, at Føroyar hava havt hall á fíggjarlógini í nógv ár, og at Føroyar eru so bundnar at 
stuttari fígging, sum er 5 ára lán. 
Viðurskifti, sum kunnu geva Føroyum eina betri rating, eru um fíggjarlógin aftur kemur í langtíðar 
javnvág, um skuldin minkar til støðið undan heimsfíggjarkreppuni, og um Føroyar vórðu minni 
tengdar at stuttíðarfígging. 
Hinvegin eru eisini viðurskifti, sum kunnu geva Føroyum eina verri rating. Tað er eitt nú, um hallið á 
fíggjarlógini ikki verður burtur, um skuldin veksur nógv meira, um viðurskiftini við Danmark versna og 
um onkur óheppin skelkur rakar fiskivinnuna.  
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Summarfestivalurin endaði við einum skoli 
Tað var nærum soleiðis, at fólk vóru byrjað at fáa abstinenser í Klaksvík, tí ikki ein dropi var komin 
niður frá tí, at festivalurin byrjaði hósdagin. Men so kom regnið. Leygardagurin bleiv regndagurin, 
men tað bilti einki. Teir báðir fyrstu dagarnir vóru fantastiskir, tá hugsað verður um veður, og 
tónleikurin var eisini á heilt góðari leið. Leygardagurin var tann føroyski dagurin, kunnu vit siga. Har 
var okkurt útlendskt á skrá, sum fór framvið undirritaða, so tað fær onga umrøðu her. Hinvegin, so 
upplivdi eg tríggjar fantastiskar føroyskar framførslur, og ein bita av teirri fjórðu. Signar í Homrum, 
sum skuldi enda festivalin, slapp at byrja leygardagin, og tað megnaði hann sera væl. Vónandi fara 
fyriskipararnir at seta líknandi konsertir á skrá fyrr upp á dagin í framtíðini. 
Kristina Bærendsen slapp at framføra eini fýra løg á stóra palli, men mátti so tíverri gevast, tí tað bleiv 
for vátt. Tað, sum vit náddu at hoyra, var tó fyrstaflokks. Kristina er ein entertainari av Guds náði. 
Síðani gekk leiðin í tjaldið, har fyrst Marius trøllabant fjøldina enn einaferð, og seinni spjaddi Hjarnar 
rokkandi afturhvarv. Báðar konsertirnar rukku rættiliga langt út yvir pallkantin, og tá nú regnið oysti 
niður uttanfyri, var eingin orsøk til ikki at yvirgeva seg fullkomiliga. Og tað gjørdu tey flestu. Tað bleiv 
sungið við og trallað. 
Føroyski leygardagurin við ljóði og vætu setti eitt fínt punktum fyri einum festligum festivali, sum, tá 
samanumkemur, var sum teir plaga. 
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07-08-2016 18:40  
Zlatan var avgerandi 
Zlatan Ibrahimovic gjørdi avgerandi málið, tá Manchester United í dag vann 2-1 á Leicester City í 
árliga Community Shield dystinum á Wembley 
Enska fótbóltsárið byrjar vanliga við tí árliga Community Shield dystinum, ið er millum meistaran og 
steypavinnaran frá farna kappingarári. Soleiðis var eisini í ár, tá meistararnir Leicester City og 
steypavinnarin Manchester United møttust á Wembley. 
Bæði liðini eru nakað broytt í mun til farna kappingarár, serliga Manchester United, sum við José 
Mourinho hevur nýggjan venjara og við Zlatan Ibrahimovic hevur ein nýggjan áleypara. Leicester City 
hevur mist miðvallaran N'Golo Kanté frá seinasta ári, men hevur í staðin fingið áleyparan Ahmed 
Musa. 
Tað var tó eingin av teimum, sum setti hol á málskjótingina á Wembley í dag. Okazaki hjá Leicester 
var nær við, tá hann skallaði bóltin á yvirliggjaran, men fyrsta málið í dystinum kom, tá Jesse Lingard 
tók sakina í egnar føtur og fór framvið fleiri Leicester-spælarum, áðrenn hann legði Manchester 
United á odda 1-0, sum eisini var hálvleiksstøðan. 
Jamie Vardy fekk Leicester upp á javnt tíðliga í seinna hálvleiki eftir eina vána afturlegging frá 
Marouane Fellaini, men móti endanum av dystinum fekk Zlatan Ibrahimovic høvdið á eitt innlegg frá 
Antonio Valencia og skoraði til 2-1. Sostatt bleiv Zlatan avgerandi í sínum fyrsta týðandi dysti fyri 
Manchester United. 
Næsta vikuskifti byrjar Premier League, og dystirnir í 1. umfari eru hesir: 
Leygardagin 13. august: 
Kl. 12:30 Hull-Leicester 
Kl. 15:00 Southampton-Watford 
Kl. 15:00 Burnley-Swansea 
Kl. 15:00 Crystal Palace-West Bromwich 
Kl. 15:00 Everton-Tottenham 



Kl. 15:00 Middlesbrough-Stoke 
Kl. 17:30 Manchester City-Sunderland 
Sunnudagin 14. august: 
Kl. 13:30 Bournemouth-Manchester United 
Kl. 16:00 Arsenal-Liverpool 
Mánadagin 15. august: 
Kl. 20:00 Chelsea-West Ham 
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Vinnunevndin viðger fiskidagarnar  
Fundir verða við áhugafeløg í fiskivinnuni, landsstýrismannin, Havstovuna og Fiskidaganevndina í 
morgin og týsdagin 
Vinnunevndin fer nú at viðgera uppskotið frá Høgna Hoydal, landsstýrismanni, um at skerja 
fiskidagarnar næsta fiskiár. 
Fundir verða bæði í morgin og týsdagin, og nevndin hevur sent boð eftir áhugafeløgum í fiskivinnuni, 
einstaklingum og stovnum. 
Í morgin verður fundur við feløgini Línuskip, Trolskip, Trolbátar, Meginfelag Útróðrarmanna, Osmund 
Justinussen, Fiskimannafelagið og Reiðarafelagið. 
Týsdagin verður fundur við Fiskidaganevndina, landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Havstovuna og 
Vørn. 
Skerja 30 prosent 
Sambært uppskotinum verða fiskidagarnir í fyrstu atløgu skerdir 30 prosent, men 15 prosent av 
døgunum verða latin útaftur til skip, sum hava brúkt sínar fiskidagar.  
Viðgerðin í vinnunevndin hevur ávísan skund, tí málið skal verða avgreitt í tinginum í seinasta lagi 18. 
august. 
Nýggja fiskiárið byrjar 1. september.  
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Ov nógvir kassar til landskassainntøkur  
07.08.2016 - 15:08 
Formaðurin í Sambandsflokkinum heldur tað vera óneyðugt at seta inntøkur, sum fáast fyri at selja 
Lív Holding, í Búskapargrunnin 
Uppskotið um at selja smápartafelagnum Fakfelag part av Lív Holding fær góða undirtøku í tinginum, 
men tingfólk í andstøðuni seta spurnartekin við, um tað er rætt, at peningurin, sum landið væntar at 
fáa av søluni, verður settur í Búskapargrunnin. 
Sambært avtaluni við Uttanríkis- og vinnumálaráðið keypir smápartafelagið Fakfelag í fyrstu atløgu 
ein triðing av partapeninginum í Lív Holding fyri góðar 23 milliónir kr. 
Tá málið fekk fyrstu viðgerð í tinginum fríggjadagin, ávaraði Bárður á Steig Nielsen, formaður í 
Sambandsflokkinum, ímóti at savna pening í fleiri almennar kassar. 
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Skriðulop á Sundi  
Landsverk ruddaði upp í tríggjar lastbilar av eyri og evju. Sunnan fyri Tjørnuvik rullaði ein stórur 
steinur oman á vegin 
Seinnapartin leyp ein skriða, har vegurin gongur oman til Sundsverkið, men hon tarnaði ikki ferðsluni, 
verður sagt á Landsverki. 
Eyrur og evja rann í rennuna, sum gongur fram við vegnum, og hon varð skjótt tipt. Landsverk 
ruddaði upp í tríggjar lastbilar, og rennan er nú opin aftur. 
Um 11 tíðina fyrrapartin rullaði ein steinur oman á vegin sunnan fyri Tjørnuvík. Hann var umleið eitt 
hálvt tons til støddar, og varð ruddaður burtur. 
Bilførarar eiga at vera ansnir 
Mads Andrias Hansen, sum hevur vakttelefonina hjá Landsverki, sigur, at tað kann vera vandi fyri 
skriðulopi eisini aðrastaðni í landinum, nú blot er komið í, eftir at tað hevur verið so turt alt summar. 
Hann heitir á bilførarar um at ansa væl eftir og hava eyguni við sær.  
Kvf.fo 
 

 
Nógv skerd Føroyanevnd á vitjan  



Bara níggju av teimum 29 nevndarlimunum vera við í ferðini, sum byrjar næsta sunnudag 
Føroyanevndin hjá fólkatinginum kemur til Føroya á vitjan frá 14. til 18. august, men tað vera ikki so 
nógv í ferðalagnum hesaferð, tí júst teir dagarnar, nevndin er í Føroyum, hevur fólkatingið fund, m.a. 
um danska lutin í einum altjóða tiltaki í Libya, har kemisk vápn skulu beinast burtur. 
Tí hevur formaðurin í Føroyanevndini, Sjúrður Skaale, fingið nógv avboð.  
Níggju nevndarlimir hava teknað seg til ferðina, og tá eru báðir føroysku fólkatingsmenninir taldir við. 
Við embætisfólkum verða 14 fólk í ferðalagnum.  
Kunnað um Sandoyartunnilin 
Føroyanevndin fer at vitja í Sandoynni, Klaksvík, og í Havn. 
Í Sandoynni vitjar nevndin m.a. Grótvirkið í Skopun og Listasavnið á Sandi, og nevndin verður kunnað 
ætlaða Sandoyartunnilin. 
Í Havn fer Føroyanevndin m.a. at síggja vindmyllulundina hjá SEV í Húsahaga, og fundir verða við 
Aksel V. Johannesen, løgmann, og uttanlandsnevndina hjá løgtinginum. 
LGBT og Fargen 
Nevndin fer at hitta umboð fyri LGBT-felagsskapin, og vitjað verður á Landssjúkrahúsinum, har m.a. 
verður kunnað um Fargen-verkætlanina. 
Eisini verður kjakfundur við politisku ungmannafeløgini um ríkisfelagsskapin.  
Føroyanevndin fer eisini at vitja arrestina í Mjørkadali. 
Í Klaksvík fer Føroyanevndin m.a. at vitja fiskivinnufyritøkuna Kristian í Grótinum og bryggjaríið 
Føroya Bjór.  
Býta formanssessin millum sín 
Fólkatingsmenninir Sjúrður Skaale og Magni Arge hava avtalað at býta formanssessin í 
Føroyanevndini ímillum sín í valskeiðnum. Tað merkir, at Magni Arge verður formaður um eitt ár ella 
so.  
Tilsamans eru 29 limir í Føroyanevndini í fólkatinginum 
Kvf.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.08.2016 (20:01)  
Bara eitt línuskip er til fiskiskap 
- Bara eitt línuskip er til fiskiskap og kemur inn at landa mánadagin. Skipið hevur mest av toski, 
svartkalva og so nakað av blálongu og lira.  
  
Tað vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga í dag. Lagt verður aftrat, at okkurt línuskip væntandi fer út 
aftur í næstum.  
  
- Streymurin verður góður, og veðurútlitini eru hampilig. Men, hóast hetta vænta vit ikki nógvan 
útróðrarfisk, tí fleiri útróðrarmenn pussa bátarnar upp - ella hava tikið sær summarfrí.  
  
Á Fiskamarknaði Føroya vita tey eisini at siga, at hetta er vánalig fiskitíð hjá útróðrarbátum.  
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.08.2016 (20:18)  
Upsafiskiskapurin er brúkiligur 
- Flestu partrolarapør eru til fiskiskap. Nøkur fiska svartkalva og restin er á upsanum. Fiskiskapurin 
eftir upsa er brúkiligur, meðan hann er heldur lakari eftir svartkalva.  
  
Tað vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga í dag. Lagt verður aftrat, at partrolarapørini, sum eru til 
fiskiskap, koma inn at landa, sum næsta vika gongur.  
  
Trý partrolarapør eru framvegis á gulllaksaveiði, og tað plaga tey at vera til nakað út á heystið.  
  
- Tríggir djúpvatnstrolarar fiska svartkalva og fáa eisini nakað av kongafiski. Vit vænta, at ein 
djúpvatnstrolarzi landar í næstu viku, men hinir báðir koma neyvan inn fyrr enn í aðru viku.  
  
Ein frystitrolari er eisini byrjaður túr, og hesin fiskar svartkalva.  
  
- Seks trolbátar eru til fiskiskap; fýra eru á landleiðini, og tveir eru á Íslandsrygginum. Teir á landleiðini 
koma væntandi inn at landa mánadagin. Teir hava eina blanding av toski, reyðsprøku, tungu og 
havtasku.  
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Lagt verður aftrat, at teir, sum fiska á Íslandsrygginum, helst koma inn at landa síðst í næstu viku. Teir 
hava mest av toski og so nakað av svartkalva og blálongu.  
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 05.08.2016 (21:31)  
McFadden: Vit tosa enn um Føroyar 
Fyri 11 árum síðani hevði Brian McFadden konsert á Summar Festivalinum. Tað var ein framúr 
konsert, har McFadden fekk eitt óvanligt samband við áhoyrararnar.  
 
McFadden minnist framvegis konsertina, og nú er hann komin aftur til Føroya at hava konsert.  
 
- Eg gloymi ongantíð konsertina í Føroyum, og eg eri sera fegin um at vera aftur her. Eg havi tosað við 
onkrar av tónleikarunum, sum vóru við í 2005, og teir gloyma heldur ikki ta konsertina og ta ferðina. 
Tað var heilt serlig, sigur Brian McFadden.  
 
Hesaferð framførir Brian McFadden saman við vinmanninum Keith Duffy, sum var partur av Boyzone. 
Brian McFadden var við í Westlife, og teir báðir syngja í kvøld sangir hjá teimum báðu kendu 
dreingjabólkunum. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.08.2016 (21:46)  
Sjógætisvinna fær nógvan stuðul 
Norski staturin stuðlar sjógætisvinnuni við einari miljard norskum krónum. Tað er norska 
fiskivinnublaðið - Fiskaren - ið herfyri bar hesi tíðindi, sum stórreiðaríið Varðin í Gøtu hevur umsett og 
endurgivið burturúr.  
  
- Í tíðarskeiðnum januar til mai 2016 stuðlaði norski staturin sjógætisvinnuni við einari miljard 
norskum krónum, svarandi til 842 miljónir danskar krónur. Hetta verður fíggjað gjøgnum tað, sum 
fyrr kallaðist Statens Nærings- og Distriktsudviklingsfond, og sum í dag eitur Innovasjon Norge (nakað 
sum Framtaksgrunnurin).  
  
Í greinini verður víst á, at endamálið hjá Innovasjon Norge er at stuðla nýskapan í vinnulívinum, at 
menna útjarðaran og at menna kappingarfør norsk feløg í heila tikið. Innovasjon Norge leggur dent á 
norskt vinnulív og Noreg sum ferðamannaland.  
  
Í útgávuni av Fiskaren er eisini ein greining av, hvussu nógv Innovasjon Norge hevur latið fiski- og 
alivinnuni í 2015 samanborðið við higartil í ár.  
  
Í 2015 læt Innovasjon Norge 1,5 miljardir norskar krónur í stuðli til sjógætisvinnuna, har tað mesta av 
peninginum fór til lutvísa fígging av endurnýggjan av flotanum og til kvotur.  
  
- Tølini fyri tíðarskeiðið januar til mai 2016 vísa, at yvir ein miljón norskar kónur er útgoldin til feløg 
innan fiskiskap, fiskiídnað og aling, skrivar Fiskaren m.a. í greinini, sum reiðaríið Varðin endurgevur á 
síni heimasíðu.  
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 06.08.2016 (06:55)  
Annika ikki tikið støðu til uppstilling 
Fólkaflokkurin í Havn er eisini komin undir land við uppstilling til býráðsvalið, sum verður 8. 
november.  
   
Tað sigur Annika Olsen, sum er forkvinna í Havnar Framburðsfelag, valfelag Fólkaflosins í Havn.  
   
– Vit hava havt 1. og 2. uppstillingarfund, og á seinasta fundi, sum var í juni, fekk nevndin heimild at 
gera listan lidnan. Tað vænta vit at gera í næstu viku, sigur Annika Olsen.  
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Tá Annika Olsen í januar fór aftur upp í Fólkaflokkinum, gloppaði hon møguleikanum, at hon stillar 
upp aftur til býráðsvalið fyri Fólkaflokkin. Men tann støðan er ikki greið enn.  
   
– Eg havi ikki tikið endaliga støðu til tað enn. Mín trupulleiki er, at eg trívist so væl í landspolitikki, at 
eg vil illa sleppa tí, sigur Annika Olsen.  
   
Hon hevur ta avgjørdu støðu, at somu fólk ikki skulu sita í býráðnum og í løgtinginum. Hon legði sjálv 
sum landsstýriskvinna í kommunumálum fram uppskot um at nokta fulltíðarsettum borgarstjórum at 
kunna taka sæti á tingi.  
   
– Men eg vildi farið nógv longur. Tí eg haldi als ikki, at somu fólk skulu umboða flokkin í bæði býráð 
og á tingi.  
   
Men sum andstøðupolitikari í løgtinginum, hevur tú so ikki stundir at røkja eitt starv sum býráðslimur 
í Havn eisini?  
   
– Tað snýr seg ikki um, hvat eg havi stundir til. Hetta hevur nakað við fólkaræði at gera – tað smalkar 
fólkaræðið, at somu fólk ikki sita í øllum sessum. Eg fór sjálv úr Tórshavnar Býráð, tá eg varð vald á 
ting í 2008, sigur Annika Olsen, sum ikki fæst at koma við greiðum svari upp á hendan spurningin.  
   
Hon vísir aftur, at hon skal vera borgarstjóravalevni hjá Fólkaflokkinum.  
   
– Vit hava tað sama sum aðrir flokkar, at tann sum fær flestar atkvøður verður borgarstjóravalevni, so 
tað vita vit ikki, fyrr enn valið hevur verið, sigur hon.  
   
Hóast greitt svar ikki fæst frá Anniku Olsen, so skilst á fólki, sum standa Fólkaflokkinum í Havn nær, at 
hon ikki verður millum valevnini til býráðsvalið. Men greitt er, at báðir býráðslimirnir hjá flokkinum, 
Sjúrður Olsen og Bogi Andreassen, stilla uppaftur.  
In.fo 
 

 
ES størri avgerðarrætt 
Ein meiriluti av íbúgvunum í ES-londunum ynskir, at fleiri avgerðir verða tiknar á ES-stigi. Tað vísie ein 
kanning frá europeiska kanningarstovninum, Euro-barometrið. 
Í kanningini, sum varð gjørd, áðrenn bretska fólkaatkvøðan kom til ta niðurstøðu, at Bretland skal 
taka seg úr ES, vóru tilsamans 28.000 ES-borgarar spurdir. 
51 prosent av teimum ynsktu, at ES skal taka fleiri avgerðir, meðan 38 prosent eru ímóti, og síðani 
eru ellivu prosent óviss í, hvat tey halda um tað. 
Svøríki er tað ES-landið, har tey flestu, 64 prosent, eru atfinningarsom mótvegis tankanum um, at ES 
skal hava størri vald. Tað sama hildu 56 prosent av bretunum, men bara 27 prosent av 
fraklendingunum. 
Hinvegin vildu 60 prosent av fraklendingunum fegnir geva ES størri vald. 59 prosent av italienarunum 
vildu eisini tað, men 31 prosent vildu ikki, at ES skuldi hava størri avgerðarrætt. 
Í Týsklandi var lítil munur á, tí 48 prosent vildu fegin geva ES størri vald og 43 vildu ikki. 
In.fo 
 

 
Burdi tosa um kjakmentan og fólkaræði 
Eitt, sum hevur fylt nógv í Føroyum í samband við eitt nú hjúnabandslógina, er kjakmentan ella 
kanska mangul uppá sama, sigur Turið Nolsøe, retorikari millum annað í samrøðu við Vikuskiftis 
Sosialin hesaferð.  
  
Orsøkin til, at hon tekur tað fram sum eitt punkt, sum løgmaður kundi havt tikið við røðuna er, at 
henni saknaði, at røðan legði meira dent á fólkaræði og hvussu vit kjakast, tá hesi hava verið í 
brennideplinum við teimum stórmálum sum hava verið á breddanum.  
  
-  Páll á Reynatúgvu kom eitt sindur inn á tað, tá ið hann innleiðir, men tá løgmaður roynir at leita sær 
íblástur úr meira stórslidnum retorikki enn tí norðurlendska, so kundi hann tosað í størri vendingum 
um, hvussu vit stjórna og skulu savnast um leið Føroyar. Hann kundi allarhelst ongantíð toppað ársins 
ella áratíggjunar sitat hjá Honnu Jensen um at “vit skulu hava eitt samfelag, sum strekkir seg longri 
enn mín sannføring”, men hann kundi gjørt meira burturúr hesi broytingartíð, sum hann kallar tað. Í 



staðin er høvuðsboðskapurin  um hetta heldur pragmatisku við hugtøkum sum “onkuntíð er man í 
minniluta, aðra tíðir í meiriluta”. Tað er so ikki serstakliga stórsligið, sigur Turið Nolsøe.  
  
Les stórt ummæli av ólavsøkurøðu løgmans í Vikuskiftis Sosialinum  hesaferð.  
In.fo 
 

 
Eric Clapton fekk størsta laksin í Íslandi 
Bretska tónleikastjørnan Eric Clapton hevur verið í Íslandi og frítíð sína hevur hann millum annað nýtt 
til at fiska laks.  
Og Slowhand, sum hann verður róptur, fekk størsta laks, sum higartil í ár er fingin í Íslandi.  
Hetta veit vatnsdalsa.is at siga.  
Fight of the year, er yvirskriftin á vatndalsa.is, og tað er ikki so løgið. Clapton baksaðist umleið ein 
kilometur oman eftir ánni, innan tað eydnaðist at fáa tann 108 cm langa og 12 kilo tuga laksin upp á 
turt.  
Tann 71 ára gamli Clapton hevur fiskað laksin í Vatndalsá, ið hevur verið yndað stað hjá 
laksafiskarum, síðani byrjað varð at fiska við flugu har í 1936 
In.fo 
 

 
Føroyar vóru bestar í Riga 
Tað gekk upp á stás, tá ið kvinnulandsliðið um vikuskiftið luttók í kapping í letlendska høvuðsstaðnum 
Riga. Síðani hósdagin hava Føroyar spælt ímóti Estlandi, Litava og Letlandi, og samlaða úrtøkan var 
tveir sigrar og ein javnleikur.  
  
Hósdagin sá tað leingi ikki so gott út, tí tá vóru Føroyar aftanfyri 2-0, men við treiskni og fínum 
hugburði eydnaðist tað at javna til 2-2.  
Fríggjadagin vunnu Føroyar 1-0 ímóti Litava. Tá var tað málleyst, inntil tað restaðu sjey minuttir.  
  
Meðan tveir teir fyrstu dystirnir vóru tættir og javnir, so var talan um greiðan sigur, tá ið Føroyar í dag 
vunnu 3-1 ímóti heimaliðnum Letlandi. Føroyar vóru frammanfyri 3-0, áðrenn heimaliðið fram ímóti 
dystarenda minkaði um munin.  
-Hetta er eitt nýtt lið, og eg eri nýggjur venjari. Tí sigur tað seg sjálvt, at vit eru væl nøgd við avrikini 
og úrslitini, og tað verður hugaligt at fara undir fyrireikingar til næstu avbjóðingarnar, sigur venjarin 
Pætur Clementsen.  
  
Føroyar-Estland 2-2 (1-2)  
Rannvá B. Andreasen og Milja Simonsen  
  
Føroyar-Litava 1-0 (0-0)  
Rannvá B. Andreasen  
  
Føroyar-Letland 3-1 (1-0)  
Olga Kristina Hansen, Maria K. Thomsen og Milja Simonsen 
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 07.08.2016 (23:53)  
Vindur: Bingja á sjógv og kampingvognar koppaðir  
Á politistøðini í Havn hava tey havt nakað at gera í kvøld av fráboðanum í sambandi við vind.  
  
Tað var nakað av vindi fyrst vestanfyri, og tá kom fráboðan úr Sørvági klokkan 20:30 um ein byggipall, 
sum stóð við eini hús í trimum hæddum, ið um at koppa av vindi.  
  
– Vit fingu fatur á eigaranum, sum fekk fólk at hjálpa sær, so skaði ikki stóðst av hesum, sigur 
vakthavandi.  
  
Síðani komu fráboðanir úr Eysturoy, fyrst úr Rituvík um hálvgum tíggjutíðina, har ein vindskeið var 
rivin og vandi var fyri eini tekju. Síðani komu fráboðanir úr Norðagøtu. Har var ein bingja farin á sjógv, 
ein kampingvognur koppaður við fótbóltsvøllin og ein annar á havnarlagnum.  
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Umframt ferðsluóhapp og vind, so hevur politiið eisini tikið tveir bilførarar fyri at koyra við kenning. 
Annar teirra hevði bakkað á ein rút, og hin varð tikin í býnum. 
In.fo 
 

 
Pætur Albinus 05.08.2016 (19:58)  
KÍ syrgdi fyri veitsluhýri 
Fyrsti dystur í 19. umfari av Effodeildini varð spældur í kvøld, tá ið KÍ heima á Summarfestivalinum 
fekk vitjan av Skála. 
 
KÍ fekk eina dreymabyrjan, tí longu í fyrsta minutti legði veteranurin, Súni Olsen, heimaliðið á odda 1-
0 við einum frálíkum skoti. 
 
Hóast Skála spældi seg til nakrar møguleikar at javna í fyrra hálvleiki, so helt støðan sær til 
hálvleikssteðgin. 1-0 til KÍ. 
 
Í seinna hálvleiki var Skála bara við í eina løtu, áðrenn KÍ av álvara setti ferð á. Fyrst var tað Páll 
Klettskarð, sum økti til 2-0 um miðan seinna hálvleik, áðrenn hann sjálvur økti til 3-0 góðar 10 
minuttir seinni. 
 
KÍ steðgaði ikki her. Fáar minuttir áðrenn leiklok gjørdi serbiski Semir Hadzibulic tað til 4-0, og í 
yvirtíðini varð Páll Klettskarð krýndur sum hattrikk-hetja, tá ið hann skoraði til endaliga úrslitið, 5-0 til 
KÍ. 
 
Við sigrinum í kvøld hevur KÍ styrkt um oddastøðuna og er fyribils sjey stig frammanfyri Víking, sum tó 
hevur ein dyst tilgóðar. Vegna verri málmun dettur Skála aftur um TB og er nú á 8. plássi. 
 
KÍ – Skála 5-0 (1-0) 
1-0: Súni Olsen, 1. 
2-0: Páll Klettskarð, 66. 
3-0: Páll Klettskarð, 77. 
4-0: Semir Hadzibulic, 86. 
5-0: Páll Klettskarð, 90. 
In.fo 
 

 
B71 syrgdi fyri óvæntaða úrslitinum 
Talan var um fýra favoritt sigrar í næstbestu deildini leygardagin, tá ið 20. umfar var á skránni.  
Einasta liðið, sum ikki megnaði at liva upp til tað, sum støðutalvan legði upp til, at tað skuldi gera, var 
KÍ. Klaksvíkingar noyddust norður aftur um Skopunarfjørð sum av torvheiðum. B71 vann 2-1. Hetta 
var annar sigurin hjá sandoyingum, sum ikki hava vunnið síðani 9. apríl, tá ið teir á útivølli vunnu 2-0 
ímóti AB.  
Ibrahima Camara legði B71 framum miðskeiðis í fyrra hálvleiki. Tá ið eitt korter var farið av seinna 
hálvleiki, javnaði Aksel Danielsen fyri KÍ, men longu minuttin eftir skoraði Patrick Toh tað, sum vísti 
seg at vera B71 sigursmálið. Patrick Toh hevur spælt átjan  dystir fyri B71 í ár, og hetta var triðja 
málið hjá honum.  
  
EB/Streymur fór úr Leirvík við 6-1 sigri ímóti Víkingi. Leif Niclasen var tvífaldur málskjútti, og tað ber 
við sær, at hann framvegis er greitt ovastur á máltindinum. Leif hevur skorað 23 mál. Honum næstur 
er Ahmed Keita, sum hevur skorað átjan mál. Keita skoraði annað málið hjá Giza Hoyvík, sum vann 2-
1 í Runavík.  
  
07 Vestur vann størsta sigurin í hesum umfarinum. Næstbesta AB liðið vitjaði, og høvuðsstaðarliðið 
varð sent úr aftur Sørvági við 7-1 tapi. Holgar Durhuus, Tóki á  Lofti og Søren Nielsen vóru tvífaldir 
málskjúttar. Søren Nielsen er nú triði ovastur á máltindinum við seytjan málum.  
  
Búi Egilsson var tvífaldur málskjútti, tá ið FC Suðuroy vann 4-2 í Gundadali ímóti HB. Sigurin ber við 
sær, at FC Suðuroy framvegis er á bronsu plássi við 33 stigum – eitt fleiri enn Giza Hoyvík og trý fleiri 
enn NSÍ. EB/Streymur og 07 Vestur hava beina kós ímóti uppflyting við ávikavíst 52 og 50 stigum.  
  
Víkingur-EB/Streymur 1-6 (1-2)  

mailto:albinus@sosialurin.fo


0-1: Ragnar Danielsen br 14.  
0-2: Leif Niclasen 31.  
1-2: Tonni Thomsen 39.  
1-3: Tóki Johannesen 47.  
1-4: Leif Niclasen 62.  
1-5: Niklas Kruse 76.  
1-6: Brian Olsen 89.  
  
NSÍ-Giza Hoyvík 1-2 (0-2)  
0-1: Mikkjal Hentze 27.  
0-2: Ahmed Keita 33.  
1-2: Mórits Heini Mortensen 65.  
Reytt kort: Tony Rasmussen, Giza Hoyvík, 76. (beinleiðis reytt)  
  
07 Vestur-AB 7-1 (3-0)  
1-0: Holgar Durhuus 19.  
2-0: Søren Nielsen 35.  
3-0: Holgar Durhuus 45.  
4-0: Tóki á Lofti 51.  
5-0: Tóki á Lofti 68.  
5-1: Karstin Højgaard br 75.  
6-1: Rói Hansen 77.  
7-1: Søren Nielsen 85.  
  
HB-FC Suðuroy 2-4 (1-2)  
0-1: Mamuka Toronjadze 4.  
1-1: Daniel Johansen 32.  
1-2: Búi Egilsson 40.  
1-3: Búi Egilsson 68.  
1-4: John Villi Leo 75.  
2-4: Kári Hvannastein 90.  
  
B71-KÍ 2-1 (1-0)  
1-0: Ibrahima Camara 23.  
1-1: Aksel Danielsen 60.  
2-1: Patrick Toh 61.  
  
Støðan  
EB/Streymur 52  
07 Vestur 50  
FC Suðuroy 33  
Giza Hoyvík 32  
NSÍ 30  
KÍ 25  
HB 21  
Víkingur 18  
AB 10  
B71 10  
  
21. umfar  
Leygardagin 13. august  
KÍ-07 Vestur  
EB/Streymur-HB  
Giza Hoyvík-Víkingur  
AB-NSÍ  
FC Suðuroy-B71 
In.fo 
 

 
NSÍ smurdi aftur ÍF av 



NSÍ var ordiliga í hopla í oyggjauppgerðini ímóti ÍF. Fuglfirðingar eru á veg til hús aftur við 

7-1 tapi. Tíðliga í kappingini vann NSÍ 6-1 á heimavølli ímóti ÍF, sum harvið hevur tapt 13-2 í 

tveimum dystum við Løkin.  

  

Eftir at tað leingi hevur verið trilvandi, eydnaðist tað B36 at vinna 2-1 á heimavølli ímóti AB. 

Hetta er sama úrslit, sum B36 vann á sama vølli ímóti AB fyrr í ár. Ta ferðina var B36 

undirmannað síðstu løtuna. Soleiðis var tað eisini ídag. Innskifti Jógvan Skeel Nolsøe sá gult 

fyri aðru ferð, og harvið varð hann vístur av vøllinum, tá ið eitt korter var eftir.  
In.fo 
 

 
Evropa er enn í eygsjón hjá B36 
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi við Hanus Thorleifsson, 
sigursmálsskjútta hjá B36, tá B36 á heimavølli fyrr í dag vann 2-1 á AB í enn einari grannauppgerð, har 
talan gjørdist um harðar nærdystir. AB hevur mangan verið ein marra hjá B36 í effodeildini, men í ár 
hevur tað so eydnast B36 at vinna allar tríggjar dystirnar ímóti AB.  
  
Hanus Thorleifsson heldur, at talan var um ein uppibornan sigur, sum var ógvuliga kærkomin hjá B36, 
sum hevur, sum minsta mál, at liðið skal, ið hvussu er út í Evropa komandi kappingarár.  
  
Hanus Thorleifsson er tó ikki heilt nøgdur við, at bara áleyparin hjá B36, Jógvan Skeel Nolsøe var 
vístur av vølli, meðan Rói Danielsen slapp at verða verandi á vøllinum aftaná ein drúgvan nærdyst 
teirra millum.  
In.fo 
 

 
Byrjaðu dystin væl men so rapaði alt 
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna, sum var við Odd Højgaard hjá B68 aftaná 1-5 tapið 
hjá B68 ímóti Víkingi í Sarpugerði fyrr í dag.  
 Oddur Højgaard heldur, at B68 stóð væl á vøllinum fyrsta partin av fyrra hálvleiki, men tá Sølvi 
Vatnhamar við einum dundurshøggi fluktaði ein bólt í málið hjá B68, so gjørdist talan um eina bratta 
mótbrekku hjá B68, og so líðandi rapaði alt hjá B68, og talan gjørdist um ein stórsigur til Víking.  
 Oddur Højgaard slær tó fast, at lagið er gott í hópinum hjá B68 til venjingarnar, hóast 10 stig eru upp 
til bjargingina. Men so leingi tað er vón, so dríva teir á í hópinum hjá B68.   
 Í prátinum var eisini nomið við munin at spæla í bestu føroysku og at spæla í triðbestu donsku 
fótbóltsdeildini. Oddur Højgaard hevur áður roynt seg í B1908 í triðbestu donsku fótbóltsdeildini.  
In.fo 
 

 
Pílarnir peika rættan veg hjá HB 
Høvuðsvenjarin hjá HB, Jan Dam kundi fegnast um fimta sigurin á rað í effodeildini, tá HB fyrr í kvøld 
vann 4-1 á TB á ovara vølli í Gundadali í Havn. Hann staðfestir, at pílarnir peika rættan veg hjá HB, og 
Jan Dam hevur fingið ein jaligan trupuleika nú fleiri spælarar eru aftur tøkir aftaná skaðar, og nú kann 
heldur hann seg hava eins sterkan hóp, og kann tí møta KÍ komandi sunnudag við góðum fólki, bæði á 
vøllinum, og á beinkinum.  
Um dystin ímóti TB í dag staðfestir Jan Dam, at tað var týdningarmikið, at málið til 2-0 kom tíðliga í 
seinna hálvleiki, so teir kundu fáa ró yvir feltið, og taka ein lutfalsliga tryggan sigur heim.  
Nú síggja Jan Dam og hansara menn fram ímóti stóra klassikaranum komandi sunnudag, tá KÍ kemur á 
vitjan.   
 In.fo 
 

 
Andlát 
Guðny Dalsgaard Bukh, ættað úr Havn, búsitandi á Langelandi, andaðist mikudagin 3. august 61 ára 
gomul. 
 
Óla Jákup Thomsen, úr Norðragøtu, búsitandi á Glyvrum, andaðist í heiminum 47 ára gamal. 
 
Jonhard á Marknagarði, Saltangará, andaðist mikudagin 3. august, 67 ára gamal. 
 

 


