
 
Tíðindi úr Føroyum tann 8. august 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Boripallur á land í illveðrinum í nátt 
Boripallurin Transocean Winner er í álvarsomum trupulleikum, eftir at vera farin á land í Skotlandi, 
skrivar offshore.no í morgun. 
Sleiparin Alf Forward misti boripallin undir sleiping vestur úr Isle of Lewis orsakað av illveðri. 
Sambært Maritime & Coastguard Agency (MCA) slitnaðu endarnir klokkan 03:20 í nátt. 
Boripallurin rak síðani á land nærindis Carloway. Sambært MCA er ongin umborð á pallinum og 
sostatt ikki vandi fyri mannalívum. 
Transocean Winner skuldi sum tann fyrsti boripallurin á norska landgrunninum togast til Malta til 
upphøggingar. 
Ikki er greitt, hvussu stóran skaða boriapallurin hevur fingið. Bjargingarfelagið Smit Salvage hevur 
fingið til uppgávu at bjarga tí 17.580 GT stóra pallinum. 
Kelda: offshore.no/dailey record 
Antares.fo 
 

 
Fyrsta amerikanska havvindmyllan sett upp 
Jack-up installatiónsfarið Brave Tern hjá Fred. Olsen Windcarriers hevur júst sett upp fyrstu 
havvindmylluna í amerikonskum sjógvi. Myllan, ið er av slagnum GE Haliade 150-6MW, er tann fyrsta 
av fimm myllum, ið mynda havmyllulundina Block Island út fyri Rhode Island. 
Hinar fýra havvindmyllurnar verða eftir ætlanunum settar upp fyrst í september. 
 
Havmyllulundin, ið er tann fyrsta í USA, verður væntandi tikin í brúk við árslok í ár. 
Kelda: Fred. Olsen Windcarriers  
Antares.fo 
 

 
Maersk Oil sendir boripall til upphøggingar í Norra 
Maersk Oil hevur gjørt av, at boripallur felagsins, Janice Floating Production Unit, ið virkar út fyri 
skotsku strondini, skal sleipast til AF Miljøbase Vats í Norra til upphøggingar. Norska 
upphøggingarfyritøkan vann eina altjóða útbjóðing upp á arbeiðið. 
Skotland hevði vónað, at upphøggingin av tí 33-ára gamla og 30.600 GT stóra framleiðslupallinum - 
sum síðani 80’ini hevur ligið fyri teym í Norðsjónum, 170 fjórðingar í ein landsynning úr Aberdeen - 
skuldi fara fram í Skotlandi, og harvið blása lív í skotsku upphøggingarætlanirnar av frálandspallum, ið 
hava tænt fyri seg. 
 
Roknað verður við, at beinast skal fyri meira enn 470 boripallum og 10.000 kilometrum av 
rørleiðingum í Norðsjónum hetta til 2050. Samlaðu útreiðslurnar væntast at koma upp á stívliga 400 
miljardir krónur. 
Kelda: Herald Scotland/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Norskir ríkmenn kappast um Farstad 
Tríggir norskir ríkmenn - John Fredriksen, Kristian Siem og Kjell Inge Røkke - kappast um at yvirtaka 
eitt av størstu frálandsreiðaríunum í Norra, Farstad Shipping, sum eigur 58 frálandsskip. 
Farstad Shipping hevur sambært norska blaðnum Aftenposten eina skuld upp á útivið 11 miljardir 
norskar krónur, eftir eina umfatandi øking av virkseminum seinastu árini. Eigararnir av reiðarínum, 
sum eru fólk kring Farstad-familjuna í Ålesund, hava stríðst við at útvega nýggjan kapital til felagið, 
men hava bert megnað at fingið eina avtalu í lag, sum gongur fram til 1. oktober í ár. 
 
Eitt lánsbrævalán til reiðaríið upp á 400 miljónir krónur kann koma at spæla ein týdningarmiklan 
leiklut, tá avgerð skal takast um fíggjarligu framtíðina hjá felagnum, og teir tríggir ríkmenninir royna 
nú hvør sær at yvirtaka lánið. 
 
Alfred Berg Kapitalforvaltning skilti tíðliga strategiska týdningin, sum lánsbrævalánið hevði, og hevur 



tí keypt lánsbrøvini. Kapitalfelagið er tó ikki áhugað í at yvirtaka Farstad, og er tí til reiðar at selja tey 
til hægstbjóðandi. 
 
Meginparturin av lánunum hjá Farstad Shipping eru bankalán. Samlaða lánsbrævaskuldin er upp á 1,4 
miljardir norskar krónur. 
Kelda: aftenposten.no/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
08-08-2016 08:13  
Ísurin bráðnar: Geislavirkin evni koma undan kavi 
Geislavirkið burturkast frá eini amerikanskari hernaðarlegu í Grønlandi kann koma undan kavi aftur, 
um innlandsísurin bráðnar sum hann ger nú 
Gamalt geislavirkið burturkast, sum USA goymdi undir grønlendska innlandsísinum, kann nú koma 
undan kavi aftur, tí innlandsísurin bráðnar og minkar. 
Hesum boðaðu vísindafólk sambært Reuters frá fríggjadagin. 
Talan er um leivdirnar av amerikansku hernaðarleguni Camp Century, ið varð bygd í 1959 í 
útnyrðingspartinum av Grønlandi. Hetta var í sambandi við, at USA kannaði møguleikarnar fyri at 
gera eina støð í Arktis at skjóta kjarnorkurakettir frá. 
Í 1967 gjørdi USA av at taka leguna burtur. Brennievni og annað burturkast varð goymt 35 metrar 
niðri í ísinum, harímillum eisini geislavirkið kølievni, og hildið varð, at náttúran fór at goyma hetta í 
allar ævir. 
Men sum støðan er nú, og við tí ferð, sum ísurin bráðnar, vænta vísindafólk, at ísurin, sum í løtuni 
fjalir burturkastið, kann verða burtur áðrenn komandi aldarskifti. 
Kanningin, sum fólk av lærdu háskúlunum í York í Kanada og í Zürich hava gjørt, metir, at umleið 
200.000 litrar av dieselolju og kølievni frá einum kjarnorkureaktori, sum varð brúktur til at veita 
streym, eru grivin í ísinum. 
”Hetta er eitt nýtt slag av politiskari avbjóðing, sum vit mugu hugsa um,” sigur veðurlagsfrøðingurin 
William Colgan frá York University, sum hevur verið við til at gera kanningina. 
Um ísurin bráðnar, kann tað, sum er grivið í ísinum, harímillum biologiskt, kemiskt og radioaktivt 
burturkast, koma fram aftur og órógva vistskipanina á staðnum. 
Kanningin staðfestir eisini, at tað hevði verið ógvuliga kostnaðarmikið at tikið burturkastið upp og 
beint fyri tí nú. Mælt verður í staðin til at bíða, til ísurin er so mikið bráðnaður, at tað fer at nærkast, 
og so taka støðu til ta tíð. 
Dimma.fo 
 

 
08-08-2016 13:46  
Gekkaseðlar kunnu vera fullkomiliga eins 
Hesir báðir gekkarnir á myndini endaðu á sama borði eitt kvøldi, tá spælt varð. Sum tað sæst, so eru 
gekkarnir fullkomiliga eins. Enntá kontrolnummarið er tað sama. 
Men eigur tað at koma fyri, at tveir gekkar eru fullkomiliga eins? 
Tað hava vit spurt Kringvarp Føroya um, og svarið er, at tað kann koma fyri. 
Kringvarpið sigur soleiðis við Dimmalætting um tilburðin við teimum báðum eins seðlunum: 
”Gekkaseðlar verða framleiddir í røðum. Tey somu tølini ganga aftur í hvørjari røð. Vit býta seðlarnar 
út til sølustøðini eftir nummarrøð, og tað merkir, at tú ikki kanst keypa tveir eins gekkaseðlar á einum 
sølustaði, men tú kanst fáa eins seðlar, um tú keypir seðlarnar frá ymiskum sølustøðum (sannlíkindini 
fyri hesum eru tó sera lítil).” 
Lagt verður afturat, at talan er um seðlarøðir við somu tølum og kontrolltølum. Fyri einstaka vinnarin 
er tað líkamikið, hvørji tølini og kontrolltalið er – øll vinna 400 krónur ella 500 krónur, men tey sum 
eru heppin at koma ígjøgnum, vinna harumframt ein lúku- ella leypavinning. 
 Dimma.fo 
 

 
Stormur: Bingja á sjógv og campingvognar á rull í Gøtu 
07.08.2016 - 23:42 
Heilt nógvur vindur er í kvøld og boðað er frá fleiri stormskaðum. 
Vakthavandi á politistøðini í Havn sigur, at fyrstu fráboðanirnar í kvøld komu úr Sørvági um klokkan 
hálvgun nýggju, har eitt høgt stilass stóð til koppa yvir á grannahúsið. Tað eydnaðist at fáa fatur á 
fólki, sum kundi tryggja stillasið.  



Ein tíma seinni var galið í Rituvík, har ein vindskeið hevði hug at ríva. Sløkkiliðið varð fráboðað at 
bjarga teimum húsunum undan skaða.  
Um klokkan trýkorter til tíggju var stormurin so náddur til Norðragøtu, har fleiri fráboðanir komu. 
Fyrsta fráboðanin var um eina bingju, sum var fokin á sjógv og lá og fleyt í fjørðuni við kirkjugarðin.  
Nakað seinni var boðað frá einum húsvogni, sum var farin á rull við ítróttarhúsið í Sarpugerði, og 
síðan ein annar húsvognur, sum var farin á rull á økinum millum havnarlagið og grótbrotið sunnan fyri 
bygdina.  
Vindurin var so mikið nógvur í Norðragøtu ta einu løtuna, at boðað varð eisini frá, at grót ella skervur 
feyk av eini rúgvu yvir á grannahúsini. Eigararnar av rúgvuni vórðu fráboðaðir, sigur vakthavandi á 
politistøðini.  
Portal.fo 
 

 
 
Smáligur fiskiskapur hjá gullaksaskipunum 
08.08.2016 - 09:22 
Stjørnan og Polarhav komu á Klaksvík tíðliga í gjárkvøldið, teir høvdu 110 tons, sum teir landa á Kósini 
í morgun. Hetta skrivar Jn.fo. 
Sambært Jn.fo hava teir henda túrin roynt vestanfyri, har eisini Eysturbúgvin og Vesturbúgvin royna. 
Vestmenningur og Skoraberg eru í løtuni staddir vestur av Føroya Banka.  
Jn.fo upplýsir, at okkurt smávegis viðlíkahald skal gerast umborð á Stjørnuni, men at tað væntandi 
verður farið nýggjan túr í kvøld. Nógvur vindur vestanfyri. 
Portal.fo 
 

 
Kinversk vitjan á ráðhúsinum 
08.08.2016 - 10:10 
15 børn og ung úr Kina millum 10 og 15 ár hava seinastu fýra dagarnar vitjað í Føroyum. Tey hava 
frammanundan verið í Danmark og í Noregi. Hetta skrivar heimasíðan hjá Tórhavnar kommunu. 
 
Í Føroyum hevur kinverska ferðalagið verið gestir hjá SSB-skótunum og tey hava eisini búð í 
Skótahúsinum. 
 
Endamálið við ferðini er at kanna og síggja, hvussu skótarørslan er uppbygd og verður skipað. Alment 
finnast skótar ikki í Kina, men á eini jamboree í Japan í fjør fekk leiðarin hjá kinesisku børnunum 
samband hendavegin og vitjaði í Føroyum í fjør at kanna viðurskiftini. 
 
Tey hava havt úr at gera í Føroyum, millum annað hava tey verið á oynni í Hesti, fiskað, sigið og gjørt 
ymsan ítrótt. Eisini hava tey verið undir Vestmannabjørgum. Á skránni var eisini at vitja borgarstjóran 
í Havn og hoyra eitt sindur um Havnina. Børnini tosaðu væl enskt. 
 
Tey hava fingið nógv burturúr ferðini í Føroyum og í gjárkvøldið bjóðaðu tey vinum og kenningum til 
samkomu í Skótahúsinum, har tey høvdu gjørt kinesiskan mat til gestirnar. Tey fóru avstaðaftur við 
flogfari í morgun. 
 
Fríggjadagin vitjaðu tey á Ráðhúsinum, har tey fingu sodavatn og ymiskt lekkurt frá Gómagott, 
borgarstjórin bæði gav og fekk gávur og kommunustjórin greiddi frá ymsum um Havnina.  
Portal.fo 
 

 
Fyrsta norðurlendska gullmerkið var heimsmet 
08.08.2016 - 13:08 
Svenska Sarah Sjöström vann í nátt fyrsta gullheiðursmerki til eitt Norðurland á olympisku leikunum í 
Rio. 
Í kappingini 100 metra firvaldssvimjing gjørdist svenska Sarah fyrst á mál í tíðini 55,48 sekund og tað 
er eisini nýtt heimsmet.  
Hetta var annað heiðursmerkið hjá Svøríki higartil í leikunum. Sunnudagin vann Emma Johansson 
silvur í súkkling á landavegi.  
Danmark hevur eisini vunnið eitt silvur í súkkling. Tað var Jacob Fuglsang, sum kom næstur á mál í 
súkklukappingini, sum var á fyrsta degnum av leikunum.  
Hini norðurlondini eru ikki komin upp á heiðursmerkjayvirlitið enn.  



Portal.fo 
 

 
Teldutrupulleikar: Fleiri tíggjutúsund ferðandi bíða 
08.08.2016 - 16:48 
Eftir ein kaotiskan dag við heimsumfatandi teldubreki, hevur risastóra amerikanska flogfelagið Delta 
Airlines so spakuliga fingið flogfør síni á flog aftur. 
Ferðafólk í tíggjutúsundatali eru strandað kring um í heiminum, og mugu geva tol tí tað framvegis 
kann ganga long tíð áðrenn tey sleppa avstað, skrivar AP-tíðindastovan frá Delta Airlines.  
Allar flogferðirnar hjá felagnum kring allan heimin vórðu í dag raktar av seinkingum ella avlýsingum 
orsaka av einum breki í telduskipanini.  
Starvsfólkini í raktu floghavnunum hava skrivað nýggj boardingpass út við hond, og fleiri tíggjutúsund 
fólk hava ligið nátt á gólvinum, skrivar NBC-sjónvarpsstøðin.  
Amerikanska flogfelagið hevur um 5.000 fráferðir um samdøgrið, men ikki er upplýst hvussu nógvar 
fráferðir eru raktar av teldubrekinum. Vanliga tekur tað fleiri dagar, áðrenn ferðslan flýgur normalt 
aftur eftir eitt slíkt brek, skrivar AFP.  
Portal.fo 
 

 
Gudstænasta í Gjónni 
08.08.2016 - 17:50 
Sunnudagin 14.august verður skipað fyri útigudstænastu í Gjónni við Gjógv. Tveir prestar vera við til 
hesa serstaku gudstænastu, Bergtórur Hjelm Bjarkhamar og Emil Olsen. 
Vestmanna sangkór framførir. Í samband við útigudstænastuna verða litaðu ljósini í Gjónni tendraði í 
vikuskiftinum, skrivar Sunda kommuna á netinum.  
Portal.fo 
 

 
Jógvan Arge: Javnaðarflokkurin skrantar 
08.08.2016 - 21:26 
Jógvar Arge, býráðslimur fyri Tjóðveldi, skrivaði á Facebook í dag, at Javnaðarflokkurin var ógvuliga 
tigandi, tá Tórshavnar Býráð viðgjørdi Skansabryggjuna í farnu viku. Heili tveir býráðslimir hjá 
flokkinum vóru ikki á fundi. Elin Lindenskov og Bjørghild Djurhuus søgdust hava forfall.  
Í øðrum lagi var tað ikki meir, enn tú hoyrdi málið í Javnaðarflokkinum.  
- Næstformaðurin í vinnunevndini, Tróndur Sigurðsson, kleiv ikki í tvey, hóast hann frá fyrsta degi 
hevur verið klistraður upp at Fólkaflokkinum í málinum.  
- Tað er týðiligt, at samgongufelagar Javnaðarfloksins hava fingið so langan snór í hesum máli, at 
úrslitið smakkar fleiri javnaðarumboðum illa. At síggja til er flokkurin, sum einsamallur hevur 
meiriluta á Vaglinum, drigin eftir hárinum av Fólkaflokkinum, og Sambandsflokkurin hevur runnið 
aftaná, skrivar Jógvan Arge. 
Nú valið nærkast, endaði Skansabryggjan ovast í raðfestingini hjá breiða samstarvinum.  
- Tí veit ongin enn at siga, um nøkur avgerð verður um Skúlan á Fløtum og Musikkskúlan í hesum 
valskeiði – ella um teir mugu gjalda prísin. Mugu skúlarnir gjalda prísin fyri Skansabryggjuna, verður 
tað eitt vánaligt býti, heldur Jógvan Arge. 
Portal.fo 
 

 
Ov lítið frálærutilfar á føroyskum viðgongur Hanna Jensen 
08.08.2016 - 22:07 
Hanna Jensen, løgtingskvinna fyri Framsókn og forkvinna í mentanarnevndini, viðgongur, at tað er ov 
lítið frálærutilfar á føroyskum á miðnámi, eftir at Tórður Johannesarson, lærari á Glasi, hevur víst sína 
ónøgd.  
Tórður Johannesarson segði við Kringvarp Føroya í dag, at tað er ov lítið av føroyskum frálærutilfari, 
og at tað gongur ov seint at framleiða meira tilfar.  
Tórður gjørdi eina kanning um føroyska frálærutilfarið, og tað vísti seg, at einans 20 prosent var á 
føroyskum. 
Hanna Jensen tekur undir við hesum, og heldur tað vera gagnligt fyri miðnámsskúlanæmingar at hava 
føroyskt tilfar. Við Kringvarp Føroya segði hon í dag, at hon ætlar sær at heita á landstýriskvinnuna í 
mentamálum, Rigmor Dam, at fáa meira føroyskt frálærutilfar. 
Portal.fo 
 



 
Regatta verður um vikuskiftið 
Regatta verður fríggjadagin 12. august 2016. Siglt verður av Eiði til Hósvíkar kl. 17.00.  
Í Hósvík verður góður døgurði frá MATsmiðjuni hjá Ruben Busk í bygdarhúsinum. Um kvøldið verður 
livandi tónleikur við Hanus G. Johansen og Hans Andrias. Eisini verður felagssangur og miðnáttarrøða 
við Jørgen Niclasen. Eftir røðuna spæla ROX til dans.  
Regatta í Hósvík plagar at savna á leið 800 fólk.  
Portal.fo 
 

 
Temadagur um trygd á Sjónum á sjómannadøgunum 
Mikudagin 17. august verður skipað fyri áhugaverdurm Temadegi um trygd á sjónum í Sjónám í 
Klaksvík. Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingur, hevur gjørt eina umfatandi kanning, sum verður 
løgd fram og harafturat fara serfrøðingar úr Norra, Íslandi og Danmark at greiða frá og 
Landsstýrismaðurin í Fiskivinnumálum luttekur eisini. Um kvøldi kl. 19 verður panelfundur.  
  
Tað skrivar fyrireikararnir av Føroya Sjómannadagi í tíðindaskrivi:  
  
Fiskivinnan er runt heimin, skírd at vera eitt tað vandamiklasta arbeiðsplássið sum er. Tó, vísir tað 
seg, at trygdarátøk hava havt jaliga ávirkan í londunum rundan um okkum, og talið av vanlukkum er 
lækkað nógv. Hóast hettar, so vísir tað seg í londunum rundan um okkum, at fiskivinnan framvegis 
hevur 25-50 ferðir fleiri deyðsføll enn vinnur á landi.  
  
Í Føroyum hevur  okkum vantað tøl, ið siga nakað um, hvussu støðan er hjá okkum í Føroyum. 
Tessvegna bleiv í 2014 farið i holt við at samla data inn um vanlukkur í føroysku fiskivinnuni. Hettar 
bleiv gjørt við at fara ígjøgnum allar vanlukkur hjá sjómonnum, sum vóru fráboðaðar til 
vanlukkutryggingarráðið í tíðarskeiðinum 1972-2014. Hettar arbeiðið tók uml. 4 mánaðir. Hettar 
tíðarskeiðið vóru 12619 vanlukkufráboðanir, harav 4163 vóru á sjónum, og av hesum vóru 3407 av 
vanlukkunum frá fiskivinnuni. Manningarfeløgini veittu peningaligan stuðul, so hetta arbeiðið kundi 
verða gjørt.  
  
Í grannalondum okkara hava tey hagtalsviðgjørt vanlukkutøl, fyri síðani at kunna nýta hesar 
upplýsingar til at betra um trygdina á sjónum við at gera málrættað trygdarátøk.  
  
Í 2016 játtaði Sjúkrakassagrunnurin, høvuðsøki 1,  manningarfeløgunum pening til arbeiði at 
hagtalsviðgera og greina innsavnaðu tølini, soleiðis at vit eisini  kunnu menna trygdina út frá eini 
skipaðari vitan um okkara egna flota og teimum vanlukkum, vit hava havt í Føroyum.   
  
Út frá úrslitum frá hesum arbeiði koma vit nú at kunna vísa á afturvendandi orsøkir til vanlukkur, vísa 
á títtleikan av ymisku vanlukkunum innan ymiskar skipabólkar, og vísa á sermerktar vandastøður 
innan ymisku skipabólkarnar.  
  
Á kunningardegnum koma hesi úrslit at verða løgd fram, umframt at vit fáa vitjan av spennandi 
fólkum úr Norra, Íslandi og Danmark, sum hava holla vitan innan trygdarmenning á sjónum í teirra 
heimlondum. Hesa vitan koma tey at deila við okkum, umframt at eitt umboð fyri Føroyar, Ragnar 
Ludvig, ið hevur arbeitt bæði innan trygd í Norra, í Sjóvinnustýrinum og nú sum stjóri á Sjónámi, eisini 
kemur at leggja fram.  
  
Landsstýrismaður í fiskivinnumálum, Høgni Hoydal, endar dagin við at hugleiða um økið.  
Kunningardagurin endar kl.15.00, men kl.19.00 byrjar ein sera spennandi panelfundur við umboðum 
fyri heilsuøki, manningarfeløgini, reiðarafelagið, trygdarmenning og við landsstyrismanninum í 
fiskivinnumálum. Evni á panelfundinum verður “Trygdar- og heilsu politikkur fyri føroyskar sjómenn 
anno 2016”.  
  
Í steðginum ímillum framløgurnar og pallborðsfundin verður høvi at fáa rundvísing á Sjónámi, og 
Fiskiveiðueftirlitið kemur eisini at hava trygdarvenjing uttan fyri Sjónám kl.16.00.  
Umframt kaffi og ábit verður møguleiki at fáa ein bita í døgurðasteðginum.    
Bæði tiltøkini eru ókeypis, og øll eru hjartaliga vælkomin.  
  
Tað er Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingur, sum hevur gjørt kanningina og sum leggur 
kanningarúrslitini fram, á Temadegnum, sum byrjar kl. 9:00 á Sjónám í Klaksvík.  
  



Meira um tiltakið í Norðlýsinum, sum verður borið í hvørt hús í landinum mánadagin 15. august 
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Framsókn 8 atkvøður frá býráðssessi 
Á seinasta býráðsvali vantaðu bara átta atkvøður í hjá Framsókn at fáa 13. býráðssessin í Havn. Og 
tað ætlar flokkurin at klára hesaferð.  
  
Fyri at vinna inn um býráðsgátt, so krevst, at listin fær í minsta lagi 13. býráðslimin valdan. Um vit 
gjøgnumganga atkvøðutølini seinst, so sæst, at tað vantaðu ikki nógvar atkvøðu í hjá Framsókn at 
vinna hendan sessin. Saman við Framsókn rukku Sjálvstýrisflokkurin og Miðflokkurin heldur ikki inn 
um gáttina.  
  
Um vit trekkja atkvøðurnar hjá Sjálvstýrisflokkinum og Miðflokkinum frá – og rokna við atkvøðunum 
hjá Framsókn, so sæst, at flokkurin var ikki langt frá hesum 13. sessinum. Hetta er sjálvandi 
hypotetiskt. Men atkvøðurnar hjá teimum listum, sum ikki verða valdir, fara í veruleikanum "til 
spillis", tí tær telja ikki við grundarlagnum undir teimum býráðssessum, sum verða valdir.  
  
Tað er sjeynda umboðið hjá Javnaðarflokkinum, sum Framsókn hevði kappast við.  Sjeynda umboðið 
hjá Javnaðarflokkinum varð valt við 657 atkvøðum (4.599 býtt við 7 = 657).  
  
Skuldi Framsókn fingið hetta umboðið, so skuldi annaðhvørt Javnaðarflokkurin fingið 56 færri 
atkvøður, ella Framsókn 8 atkvøður fleiri.  
  
Í talvunum niðanfyri sæst, hvussu raðfylgjan var av teimum 13 sessunum í Tórshavnar kommunu á 
seinasta býráðsvali fyri teir fýra flokkarnar, sum fingu umboð vald – og Framsókn, sum var um reppið 
at fáa 13. umboðið.  
  
Í prosentum:       

Fólkafl Sambandsfl Javnaðarfl Tjóðveldi Framsókn 

          

16,5 (4) 10,62 (8) 43,22 (1) 23,55 (2) 6,10 (14) 

8,25 (10) 5,31 21,61 (3) 11,78 (6) 3,05 

5,50 3,54 14,41 (5) 7,85 (11) 2,03 

4,13 2,66 10,81 (7) 5,89 1,53 

3,30 2,12 8,64 (9) 4,71 1,22 

2,75 1,77 7,20 (12) 3,93 1,02 

2,36 1,52 6,17 (13) 3,36 0,87 

          
          
Í tølum:         

Fólkafl Sambandsfl Javnaðarfl Tjóðveldi Framsókn 

1756 (4) 1130,00 (8) 4599,00 (1) 2506,00 (2) 649,00 (14) 

878 (10) 565,00 2299,50 (3) 1253,00 (6) 324,50 

585,33 376,67 1533,00 (5) 835,33 (11) 216,33 

439,00 282,50 1149,75 (7) 626,50 162,25 

351,20 226,00 919,80 (9) 501,20 129,80 

292,67 188,33 766,50 (12) 417,67 108,17 

250,86 161,43 657,00 (13) 358,00 92,71 
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Líkist gongdini í fjør 
Línuskipið Klakkur stendur í løtuni á bedingini hjá skipasmiðjuni MEST í Havn, har ymiskt viðlíkahald 
verður gjørt.  
  
Bethuel Johannesen, skipari, sigur, at Klakkur varð tikin upp týsdagin í síðstu viku, og ætlanin er at fáa 
skipið av aftur miðskeiðis í hesi vikuni.  
  



- Ætlanin var at mála alt skipið, men nú verður tað ivasamt, tí tað er vorðið so vátt í veðrinum, og vit 
ætla ikki, at skipið skal standa leingi uppi. Zinkini skulu skiftast, botnurin skal í øllum førum málast og 
helst skrokkurin eisini.   
  
Bethuel Johannesen sigur, at teir væntandi fara til Eysturgrønlands, tá loyst verður aftur. Har eiga teir 
eina lítla kvotu á 60 tons, sum nústaðni er útskrivað.  
  
- Hetta er ikki nógv at fara so langa leið eftir, men soleiðis eru umstøðurnar nú einaferð.  
  
Skiparin sigur, at tá Klakkur hevur verið í Eysturgrønlandi, verður væntandi farið aftur undir Føroyar 
at royna. Teir hava eisini møguleikan at fara til Íslands, har teir eiga umleið 200 tons eftir.  
  
Um gongdina higartil í ár, sigur Bethuel Johannesen, at hon hevur verið á leið sum í fjør, tá Klakkur 
fiskaði fyri umleið 32 miljónir krónur. 
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Pál kemur í OL-finaluna 
Fríggjadagin skal Pál Vitalis Joensen royna at svimja seg í OL-finaluna, tá ið innleiðandi umførini í 
1500m frísvimjing fara av bakkastokki. 
 
Ferðin í innleiðandi umførunum av OL er øgilig, og hóast Pál ikki hevur havt tíðirnar við sær síðstu 
tíðina, so væntar Jón Bjarnason, at hann kemur í finaluna. 
 
Seinast Pál var við í OL, tað var í London í 2012, bleiv tað ikki til nakað finalupláss, men: 
 
- Hann er ein so nógv meira royndur svimjari nú, og tað hevur meira at siga til nakað so stórt, sum OL 
jú er, sigur Jón Bjarnason við Sosialin í dag. 
 
Ein longri samrøða við Jón Bjarnason er at lesa í Sosialinum í dag. Har ber eisini til at síggja hvørjar 
átta svimjarar hann tippar at koma í finaluna í 1500m frísvimjing. 
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Fiskaaling smæðist ikki burtur 
Granskarar á Fiskaaling hava givið út enn eina vísindaliga grein um lúsayngul í Sundalagnum. Í hesi 
grein verður fyri fyrstu ferð víst, hvussu framleiðslan av lúsayngli kann estimerast beinleiðis í 
aliringum heldur enn út frá starvstovuroyndum.  
  
Nøgdin av lúsayngli varð kannað á fleiri dýpum í einum aliringi triðja hvønn tíma í eitt samdøgur, 
samstundis sum streymmátingar vórðu gjørdar. Funnið varð eitt øvut samband millum streymferð og 
nøgdina av lúsayngli í sýnunum.  
  
- Út frá hesum og saman við  tali av kynsbúnum laksalús á alifiskinum bar til at rokna framleiðsluna av 
lúsayngli. Úrslitini vístu, at hvør kynsbúgvin laksalús framleiddi millum 26 og 68 lúsayngul um dagin.   
 
Á Fiskaaling vísa tey á, at flestu starvsstovuroyndir hava mett, at ein kynsbúgvin laksalús framleiðir 
umleið 30 lúsayngul um dagin, tá hitin í sjónum er tann sami sum í kanningini (8°C). Sostatt benda 
mátingarnar í aliringinum á, at framleiðslan av lúsaayngli kann vera størri enn higartil mett, men tað 
skulu fleiri kanningar til fyri at vátta hetta.  
  
- Greinin "A method of estimating in situ salmon louse nauplii production at fish farms” er givin út í 
Aquaculture Environment Interactions. Umframt Gunnvør á Norði, sum er høvuðsrithøvundur, hava 
Knud Simonsen og Øystein Patursson skrivað greinina.  
  
Á Fiskaaling siga tey, at greinin er partur av verkætlanini "Viðurskifti, sum ávirka útbreiðslu av lús 
kring alibrúk og á firðum” ið Granskingarráðið og Fiskaaling hava fíggjað.  
  
Umrødda grein kann lesast á heimasíðuni http://www.int-res.com/articles/aei2016/8/q008p397.pdf 
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Fingu 10 ferðir so nógv í ár 
Mangt bendir á, at lundin so smátt er við at koma fyri seg aftur. Kring um í Føroyum, har menn 
plagdu at fleyga lunda um summarið, verður sagt, at væl av fugli hevur verið at sæð í vertíðini í ár. 
Sum skilst er tað tó bert á heilt fáum støðum, at menn hava fleygað nakað av týdningi.  
  
Lundi er ikki friðaður við lóg í vertíðini um sumrarnar, men á nøkrum plássum, har menn plagdu at 
fleyga lunda, hava grannastevnur friðað fuglin í eitt, tvey ella trý ár. Aðrastaðni hava tey valt ikki at 
friðað lundan, og her hava tey í staðin latið skilið ráðað.  
  
Settorvan á Viðoynni er eitt av lundalondunum í Føroyum. Onnur lundalond eru eisini á Viðoynni, har 
rotta hevur gjørt sítt til at halda stovninum niðri. Í Settorvuni og Urðini, tey rópa, hava menn lagt seg 
eftir at týna rottuna við rottueituri fyri at verja sum best um lundastovnin.  
  
Á Viðareiði halda tey seg gera lundalondunum best við ikki at friða fuglin á grannastevnu, men heldur 
royna at røkja røkur og vøll, samstundis sum farið verður í lundalondini við rottueituri. Bæði í fjør og í 
ár hava menn soleiðis verið í Settorvuni og hava hesar túrar eisini havt fleygastong við sær.  
  
In.fo hevur í kvøld skift orð við viðoyingar, sum siga, at tað sær nógv, nógv betri út við lunda í 
Settorvuni í ár enn í fjør. Meðan teir vóru har í fjør, fleygaðu teir einar 30 lundar, og í ár hava teir á 
sama túri fleygað tíggju ferðir so nógvan lunda, tó at teir ikki á nakran hátt halda seg hava gingið 
stovninum ov nær.  
  
- Tað, sum vit halda er sera hugaligt er, at allur fuglurin, sum vit fingu í ár, var ungur fuglur, sum var 
góður í holdum. Árið í ár kann slett ikki samaberast við árið í fjør, og eg haldi, at mong tekin er um, at 
lundastovnurin nú so smátt er við at koma fyri seg aftur. Men, treytin er, at rottan verður hildin 
burtur. 
In.fo 
 

 
Umrøddur grindafilmur nú í Føroyum 
Skotin, Mike Day, er lendur við flogfarinum hjá Atlantsflogi úr Edinburg í kvøld.  
  
Við sær hevur skotin filmin "The Islands and the Whales", sum operatørurin í Havnar Bio nú ger 
kláran at vísa í morgin, týsdagin og aftur mikudagin, bæði kvøldini klokkan 19.30.  
  
Tað sigur Filmsfelagið í tíðindaskrivi fyri løtu síðan. Lagt verður aftrat, at Mike Day júst hevur víst 
filmin í Kýpros, har filmsstevnan - Lemesos International Documentary Festival - hevur verið.  
  
- Hetta er fyrstu ferð, at nógv umrøddi grindafilmurin hjá skotanum verður sýndur í Føroyum. Fyrsta 
sýning var í Kanada. Síðan hevur filmurin verið sýndur í USA og Skotlandi.   
  
Tað er Filmsfelagið, ið skipar fyri sýningunum í Havnar Bio, og sýningarnar eru almennar. Eftir 
sýningina verður høvi at seta leikstjóranum spurningar um filmin. 
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Pogba er nú United-leikari 
Tað, sum hevur verið nógv frammi seinastu tíðina, er nú loksins vorðið endaliga váttað – nevniliga, at 
Paul Pogba skiftir úr Juventus til Manchester United. Tað er greitt, eftir at hann hevur staðið 
læknakanningina í enska felagnum. 
 
Manchester United váttar á heimasíðu síni, at Paul Pogba hevur skrivað undir ein fimm ára sáttmála. 
Sambært Sky Sports, so hevur 23 ára gamli franski landsliðsmiðvallarin kostað 775 milliónir krónur. 
 
Paul Pogba, sum skeyt 28 mál í 124 dystum fyri Juventus, spældi í tíðarskeiðnum 2009 til 2012 við 
Manchester United, og vendir hann nú tískil aftur til Old Trafford. 
 
- Eg eri sera glaður fyri at venda aftur til United. Tað hevur altíð verið eitt felag við serligum plássi í 
hjarta mínum, og eg gleði meg at virka undir José Mourinho, sigur Pogba við heimasíðuna hjá 
Manchester United. 



 
Eisini venjarin, José Mourinho, er fegin um at hava fingið Paul Pogba í hópin. 
 
- Paul er ein av heimsins bestu spælarum, og hann fær ein lyklaleiklut á tí United-liðnum, sum eg ætli 
mær at byggja, sigur hann. 
 
Manchester United fer sunnudagin á vitjan hjá Bournemouth í fyrsta umfari av nýggja 
kappingarárinum í Premier League. 
In.fo 
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Friday, 05 August 2016  

Samandráttur: Línuskip:  Bara eitt línuskip er til fiskarí og kemur tað at landa mánadagin. Tað hevur 
mest av toski, svartkalva og so nakað av blálongu og lira. Vit vantað at okkurt línuskip fer út í 
næstum.  
Útróður:  Streymurin verður góður og veðri sær hampuligt út, men hóast tað, vænta vit ikki so nógv 
av útróðrarfiski. Tað eru fleiri bátar sum liggja og pussa upp ella eru í feriu. Og so er tað ring fiskitíð 
hjá útróðrabátunum.  
Djúpvatnstrolarar: Trýggjir fiska svartkalva og so nakað av kongafiski. Vit vantað ein landar í vikuni, 
meðan hinir neyvan landa hesa vikuna. Ein frystitrolari er eisini byrjaður túr. Hann fiskar eisini 
svartkalva.  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Nøkur pør fiska svartkalva og restin er so á upsanum. 
Fiskaríið eftir upsa er brúkiligt, meðan hann er heldur lakari eftir svartkalva. Pørini landa sum vikan 
líður vikuni. Trý pør fiska gulllaks.  
Trolbátar: Seks trolbátar eru til fiskarí, fýra á landleiðin og so eru tveir á Íslandsrygginum. Teir á 
landleiðini landa vantandi allir mánadagin, tað er ein blandingur av toski, reyðsprøku, tungu og 
havtasku. Teir av Íslandsrygginum landa helst síðst í vikuni. Teir fáa mest av toski og so nakað av 
svartkalva og blálongu.  
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, eitt landar mánadagin og hitt síðst í vikuni. Fiskaríið er brúkiligt. 
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 Valutanavn      WMR  

 
 

    
 

 

 Australske dollar     512,37  

 Bulgarske leva     380,19  

 Brasilianske real     211,84  

 Canadiske dollar     510,10  

 Schweizerfranc     683,35  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,70  

 Tjekkiske koruna     27,510  

 Euro     743,65  

 Britiske pund     876,18  

 Hong Kong dollar     86,48  

http://www.fmf.fo/index.php?option=com_content&task=view&id=634
javascript:FixingListeVFList0LSorter('txoValNavn','ASC')
javascript:FixingListeVFList0LSorter('txoValNavn','ASC')


 Kuna     99,40  

 Ungarske forint     2,3900  

 Israelske new shekel     175,27  

 Indiske rupees     10,030  

 Japanske yen     6,5490  

 Mexicanske peso     36,030  

 Norske kroner     79,10  

 Newzealandske dollar     478,16  

 Polske zloty     173,76  

 Russiske rubel     10,340  

 Svenske kroner     78,14  

 Singapore dollar     497,86  

 Thailandske baht     19,180  

 Tyrkiske lira     224,92  

 US dollar     670,89  

 Sydafrikanske rand     49,160  
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Andlát 
Anna Sofía á Váli, fødd Reinert, andaðist á Lágargarði fríggjadagin, 95 ára gomul. 
 
Hanna Hjelm, fødd Samuelsen, ættað av Tvøroyri, búsitandi í Vági, andaðist sunnudagin 7. august, 71 
ára gomul. 
 
Johannes Lydersen, Skálavík, andaðist á Gerðisgarði 7. august 94 ára gamal 
 
Joen Hans Røsvik, vanliga nevndur Jógvan, ættaður úr Noregi, búsitandi í Havn, andaðist á 
Boðanesheiminum hósdagin 4. august 71 ára gamal. 
 
Guðny Dalsgaard Bukh, ættað úr Havn, búsitandi á Langelandi, andaðist mikudagin 3. august 61 ára 
gomul. 
 
Nanna Skála, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 101 ára gomul. 
 
Joen Hans Røsvik, Tórshavn, andaðist á Boðanesheiminum hósdagin 4. august 71 ára gamal. 
 

 


