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Maersk Line gevst við siglingini upp á 10 kinesiskar havnir  
Bingjureiðaríið hjá A.P. Møller-Mærsk, Maersk Line, steðgar sigling síni til tíggju kinesiskar havnir við 
gildi frá 1. september. 
Tað boðar reiðaríið frá í tíðindaskrivi. 
Talan er um havnirnar Chizhou, Luzhou, Yingkou, Jinzhou, Rizhao, Yueyang, Lijiao, Taiping, Jiaoxin og 
Nansha. 
Hetta verður gjørt fyri at varpa ljós á aðrar havnir, har meiri vøkstur kann fáast upp á sikt, stendur 
m.a. í tíðindaskrivinum. 
Kelda: jp.dk 
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Sjálvsiglandi risafarmaskip á veg á høvini: Verða sjósett innan 2020 
Hetta farmaskipið kann vera á veg á stóru heimshøvini um fá ár. Skipið siglir uttan manning og verður 
fjarstýrt av landi. Fyrimunirnir eru ovurhonds stórir. 
Áðrenn langt um líðir fara vit at síggja manningarleys og sjálvsiglandi risafarmaskip á stóru 
heimshøvunum. 
 
Tað vil Rolls Royce vera við, sum í einum júst almannakunngjørdum white paper greiðir frá framsøknu 
ætlanunum hjá felagnum á hesum økinum. 
 
Rolls Royce - sum er mest kent fyri at byggja luksusbilar og motorar til flogfør - er sannført um, at 
sjálvsiglandi farmaskip skjótt verða veruleiki - ikki minst í ljósinum av, at bilavinnan í løtuni arbeiðir 
undir fullum trýsti við at menna sjálvkoyrandi bilar. 
 
Hugskotið við stóru farmaskipunum er, at tey skulu sigla og navigere av sær sjálvum, men ein skipari, 
ið situr í einum eftirlitsdepli á landi, skal hava eftirlit og fylgja við skipinum. Hann skal allatíðina kunna 
yvirtaka stýringina av skipinum. 
 
Rolls Royce kallar verkætlanina fyri AAWA (Advanced Autonomus Waterborne Applications 
Initiative). 
Tá arbeiðsdagurin hjá skiparanum er liðugur, kann hann fara heim til konuna, meðan ein annar 
skipari yvirtekur hansara pláss. Í prinsippinum fer ein skipari at kunna hava eftirlit við fleiri skipum 
samstundis. 
Granskarar, verkfrøðingar, skipssniðgevar og fleiri framleiðarar av útgerð testa í løtuni tøkni og 
loysnir til tey sjálvsiglandi risafarmaskipini. 
Hjá AAWA eru tey vís í, at fyrstu sjálvsiglandi farmaskipini verða sjósett innan 2020. 
Fyrimunirnir eru fleiri: Uttan manning er pláss fyri meiri farmi, tí ikki er neyðugt við kahúttum, 
kabússu og øðrum uppihaldsrúmum. Ístaðin kann alt skipið gagnnýtast til at stakka bingjur. 
Uttan manningarrúm verða skipini harumframt nógv lættari, eins og sjálv skipskonstruktiónin verður 
nógv einfaldari, tí stórir partar av einum skipi í dag eru bygdir bert til at hjúkla um manningina. 
Einfaldingin fer sostatt at hava við sær minni viðlíkhaldstørv, sum fer at minka munandi um tildømis 
útreiðslur og tíðarnýtslu, verður sagt. 
Skipini verða samtíðis bíligari at byggja. 
Harumframt sleppa reiðaríini undan at skula hugsa um at flyta manningina aftur og fram, tá hon skal 
til og frá mynstringarstøðum um allan heimin, eins og tey sjálvandi fara at kunna spara ovurhonds 
stórar upphæddir í lønarútreiðslum. 
Sambært Rolls Royce verða skipini harumframt nógv tryggari í rakstri, sjálvt um felagið í hvíta 
skjalinum viðgongur, at tað kann innibera ein vanda at nýta sjálvsiglandi skip. 
Eydnast tað hjá hackarum at yvirtaka eftirlitið við einum slíkum skipi, kann tað tildømis brúkast til at 
stýra skipið inn í onnur skip ella bryggjur ella líknandi. 
Harvið kunnu skipini brúkast til yvirgangsendamál, eins og hackarar fara at kunna krevja loysigjald ella 
líknandi fyri at leysgeva skipið aftur. 
AAWA skrivar, at greiða skal fáast á hesum avbjóðingum, og at neyðugt er at gera djúptøknar og 
struktureraðar kanningar av hesum vandum fyri at koma víðari.  



Amerikanski flotin arbeiðir eisini við at menna sjálvsiglandi skip. Flotin hevur longu sjósett skipið Sea 
Hunter, sum ómannað kann gera túrar, ið taka upp til tríggjar mánaðir. 
Kelda: jp.dk  
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Til fiskiskap í komandi viku 
"Vit vóna at sleppa til fiskiskap í komandi viku.” Tað sigur Elmar Petersen, sum er annar av eigarunum 
av trolbátinum Karen (fyrrverandi Dýrindal). 
Fríggjakvøldið 5. august kom Karen á Hvalvík, har báturin nú verður gjørdur klárur til fiskiskap.  
Tað eru Elmar Petersen og Sigurð Uni Simonsen, sum hava keypt bátin, sum hevur verið 
heimahoyrandi í Vági. Báturin hevur ikki verið í vinnu í tvey ár.  
Karen er ein av teimum sonevndu “landleiðartrolarunum” sum kunnu fiskað á landleiðini um 
summarið. Báturin er bygdur í Íslandi í 2002, er 19.35. metrar langur og 5 metrar breiður. Motorurin 
er ein 431 hk. Mitsubishi. Báturin er í góðum standi og harafturat eru nøkur klassakrøv gjørd í 
sambandi við keypið.  
“Báturin hevur 100 fiskidagar. Meginparturin av teimum fara vanliga til fiskiskapin á landleiðini, sum 
er um summarið. Vit vóna eisini at kunna fiskað havtasku um veturin á ytru leið. Tá telja tríggir dagar 
sum ein,” sigur Elmar Petersen, sum sjálvur verður skipari.  
Hann nevnir eisini, at trolbátarnir eiga 1.300 tons av makreli, sum væntandi verða býtt út á bátarnar.  
“Vit fingu bátin lagaliga og hava fingið góða fígging, so vit hava gott mót. Fiskað vit fyri 4,5 mill. 
krónur, ja, so klára vit at svara hvørjum sítt. Fiskiskapurin á landleiðuni í summar hevur verið tann 
besti í fleiri ár, so tað er hugaligt,” sigur Elmar.  
Við Karen vera 4 mans og teir fara væntandi at avreiða í Leirvík.  
Nordlysid.fo 
 

 
FØROYA SJÓMANNADAGUR: Fiskivinnupolitisk hólmgonga  
09.08.2016 - 09:11 
Høgni Hoydal og Jacob Vestergaard í hólmgongu á Sjómannadegnum. Teir kjakast um 
fiskivinnupolitikkin í dag og fráboðaðu nýskipanina. Eisini viga teir royndaruppboðssøluna í summar.  
Nú ein nýskipan av fiskivinnuni er á gáttuni, hevur Sjómannadagarnir bjóðað landsstýrismanninum og 
fyrrverandi landssstýrismanninum í fiskivinnumálum til politiska hólmgongu um okkara høvuðsvinnu. 
Høgni Hoydal og Jacob Vestergaard eru grundleggjandi ósamdir um, hvussu samfelagið fær mest 
burtur úr fiskivinnuni. Á sjómannadegnum seta vit teirra sjónarmið upp ímóti hvørjum øðrum. Høvið 
er fráboðaða fiskivinnunýskipanin. Samgongan setti í vetur ein serfrøðingabólk at gera eitt tilmæli um 
eina nýskipan av okkara høvuðsvinnu. Bólkurin skuldi vera liðugur við sítt tilmæli 1. august, men 
hevur fingið tveir mánaðir afturat til at gera seg lidnan. Við støði í arbeiðssetninginum hjá 
serfrøðingabólkinum spyrja vit Høgna Hoydal og Jacob Vestergaard, hvat er í væntu. Eisini spyrja vit 
verandi og fyrrverandi landsstýrismann í fiskivinnumálum um, hvat teir fingu burtur úr 
royndaruppboðsøluni í summar.  
Fiskivinnupolitiska hólmgongan er partur av Sjómannadegnum 2016. Fundurin verður í Skúlanum á 
Skúlatrøð hósdagin 18. august klokkan 19:00.  
Vertur er Jón Brian Hvidtfeldt.  
Nordlysid.fo 
 

 
Føroyskar kanningar umrøddar í útlendskum miðlum 
Í dag verða kanningar, ið eru gjørdar á Deildini fyri Arbeiðs-og Almannaheilsu, umrøddar í 
útlendskum miðlum. Grundin er, at granskarar á Harvard Universitetinum halda seg hava ávíst, at 
drekkivatn í USA er dálkað við PFCum (perflourinated compounds). Í hesum sambandi verða tvær 
greinar, sum eru grundaðar á gransking framd í Føroyum, nevndar fyri at vísa á, hvussu vandamikil 
hesi evni eru.  
Tann fyrsta greinin hevur heitið “Serum Vaccine Antibody Concentrations in Adolescents Exposed to 
Perfluorinated Compounds”. Hon er um 656 børn, sum vórðu fødd 1997 til 2000. Tá tey vóru fimm 
ára gomul, máldu vit ymisk dálkandi evni í blóðinum hjá teimum og tá tey vóru sjey ára gomul, máldu 
vit andevnini fyri barnavaccinatiónirnar. Tað vísti seg tíverri at vera eitt týðiligt samband millum 
evnabólkarnar PCB og PFC og andevnini, soleiðis at skilja, at hesi dálkingarevni tálmaðu 
andevnisgerðina í kroppinum. Hetta kann fatast sum um, at immunskipanin hjá børnum varð tálmað. 
Tað var tí sera áhugavert at kanna, um hetta negativa árin helt sær, tá børnini blivu eldri. Henda 



greinin, sum vit almannakunngera í hesum døgum, sigur tíverri, at hetta negativa samband hevði 
hildið sær, tá tey vórðu kannað av nýggjum sum 13 ára gomul.  
Vit vita ikki, um tað hevur heilsuligar avleiðingar við sær, men sum kunnugt, er tað av størsta 
týdningi, at okkara immunskipan virkar væl. Ólag á hesa skipan kann hava við sær nógv ymisk 
sjúkufyribrigdi so sum ovurviðkvæmi, men eisini tað vit rópa autoimmunar sjúkur so sum bruna í 
tarmunum og mangar aðrar sjúkur.  
Hin greinin hevur heitið: Shorter duration of breastfeeding at elevated exposures to perfluoroalkyl 
substances ella á føroyskum “styttri bróstageving og útsetilsi fyri perfluoroalkylir”. Tað er phd-
studenturin Amalie Timmermann, sum er fyrsti høvundi á hesi grein. Greinin sigur frá, at tá vit 
samanhalda nøgdina av fluorevnum í blóðinum hjá 1130 føroyskum barnakonum við, hvussu leingi 
tær góvu bróst, so sæst ein negativur samanhangur. Í miðal góvu mammur bróst í 9 mánaðir – 5 
mánaðir bara bróstamjólk. Vit funnu, at hvørja ferð eitt evni, sum verður stytt PFOS, bleiv dupult so 
høgt í blóðinum hjá mammunum, styttist teirra bróstagevingarskeið við 1,4 mánað og fyri fluorevnið 
PFOA var sama tal ein hálvur mánaður. Hesin samanhangur sást bæði hjá teimum, sum høvdu átt 
eina ferð og fleiri ferðir.  
Vit vita ikki, hvussu hesin samanhangur skal forklárast. Vit vita tó, at hesin evnabólkur kann ávirka 
hormonskipanir í kroppinum, so tað er møguliga eisini grundin til henda samanhang, sum greinin 
sigur frá.  
Bróstamjólk er góð fyri børn, men hóast WHO mælir til, at børn fáa bara bróstamjólk fyrsta hálva 
árið, so eru tað bert 38 % av heimsins børnum, sum fáa tað. Manglandi evni hjá mammum at geva 
bróst, kann hava mangar grundir, men at dálkingarevni sum hesi fluorevni eisini kunnu vera 
viðvirkandi, vistu vit ikki.  
Tað skal sigast, at nøgdin av hesum evnum í føroyskum mammum, ikki er hægri enn tað, sum vit 
finna í øðrum londum, men hin vegin vita vit eisini, at ein kelda til hesi evni er at finna í grindini.  
Úr einum fyribyrgingarsjónarhorni er tað týdningarmikið, at avmarka útlátið av hesum evnum og at 
minka um markvirðini í t.d. drekkivatni.  
Pál Weihe, yvirlækni, professari  
Tlf. 216696  
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Kvinnurnar vinnarar av Baltic Cup 2016 
Fsf.fo skrivar: - Vit hava lært nógv í kappingini, sum vit kunnu taka við okkum víðari. Og at vit at enda 
vinna kappingina er jú bara stuttligt og ein góð byrjan uppá hesa ”nýggju byrjanina” við 
kvinnulandsliðnum, sigur Pætur Clementsen, landsliðsvenjari, eftir at Føroyar vunnu Baltic Cup 2016. 
 
Sunnudagin spældi føroyska kvinnulandsliðið triðja og seinasta dystin í Baltic Cup, sum seinastu 
dagarnar hevur verið spælt í Riga í Lettlandi. Fyrsti dysturin endaði við javnleiki 2-2 ímóti Estlandi, og 
síðani vunnu okkara kvinnur 1-0 á Litava. Sigurin í triðja dystinum, sum var ímóti vertunum úr 
Lettlandi, hevðí tískil við sær, at Føroyar vunnu kappingina. 
 
Tað byrjaði eisini væl ímóti lettlendsku kvinnunum. Føroyska liðið sat á tí mesta av spælinum í fyrra 
hálvleiki, og beint áðrenn steðgin legði Olga Kristina Hansen Føroyar á sigurskós. 
 
Aftaná hvíldina hildu okkara kvinnur fram við at hava leikligan yvirvág, og við málum frá Mariu K. 
Thomsen og Milju R. Simonsen kom føroyska liðið á odda 3-0. Men eftir hetta kom lettlendska liðið 
meir við í dystin, og minkaðu løtu seinni um munin, og vóru eisini nær við at fáa fleiri mál. Men nærri 
enn 3-1 komu vertirnir ongantíð. 
 
- Okkara kvinnur vóru merktar av møði seinastu tíggju minuttirnar, men kempa kortini sera væl, og 
vinna eisini fult uppiborið, sigur Pætur Clementsen at enda úr Riga. 
 
Føroyska ferðalagið kemur aftur til Føroyar mánadagin. 
Nordlysid.fo 
 

 
Summarið er als ikki liðugt enn 
Keðiliga veðrið, vit hava havt seinastu dagarnar, er við at missa takið. Lágtrýstið plaseraði seg yvir 
Suðurnoreg, men nú er tað ávegis norðureftir, longur burtur frá okkum.  
Eitt hátrýstøki við góðum veðri roynir at sleppa framat okkara leiðum sunnaneftir, men orkar ikki alla 
leiðina fram. Tað fer at leggja seg yvir Írland og Bretland ístaðin.  



Eitt nýtt lágtrýst er á veg ímóti okkum av leiðunum við Suðurgrønland. Tað fer ikki at koma so tætt 
uppá, sum lágtrýstið í vikuskiftinum, men fer helst leiðina norður ígjøgnum Grønlandsfjørðin. Tað fer 
at geva okkum lágættarveður (ímillum útsynning og vestan) seinnapartin í morgin umframt hósdagin 
og fríggjadagin. Kanska ein part vikuskiftinum eisini. Hitin fer at kvinkast uppeftir aftur.  
Eitt samanrunnið brúgvalag við regni fylgir við. Tað verður ætlandi yvir okkum hósdagin.  
So summarið er als ikki liðugt enn.  
Nordlysid.fo 
 

 
Havstovan nýtir dronu til fuglateljing í Mykineshólmi 
Havstovan telur súlurnar í Mykineshólmi við o.u. 10 ára millumbili. Fuglarnir verða taldir eftir 
myndum, og í summar er myndir tyknar við eini dronu. 
Trupulleikin við at telja súlur er, at allar síggjast ikki frá eggini, og tí hevur higartil verið neyðugt at 
nýtt bát ella tyrlu aftur at teljingunum frá eggini. Tá ið tyrla verður nýtt, fara flestu súlurnar á flog, og 
tað sama hendir, tá ið bátur kemur inn undir landið. Dronan tykist harafturímóti ikki at órógva 
súlurnar so nógv, og tí er hon ein góð hjálp á teimum plássum, har súlurnar ikki síggjast frá eggini. Á 
sama hátt kunnu dronur eisini nýtast til skráseting av øðrum fuglasløgum.  
”Súlustovnurin í Norðurhøvum minkaði nógv í 1800-talinum, og hildið varð, at ovurveiða var orsøkin 
til minkingina. Súlurnar vórðu tí friðaðar í flestu støðum, og síðani fyrst í 1900 hevur stovnurin verið í 
stórum vøkstri,” sigur Havstovan.  
Nú er tað bert í Føroyum, at súlan ikki er friðað. Í Skotlandi hava tey tó undantaksloyvi at taka 2.000 
grásúlur (vaksnar ungar), og í Íslandi veiða tey um 1.000 grásúlur.  
”Hóast 500 grásúlur verða veiddar í Føroyum um árið, er stovnurin vaksin seinastu árini. Ein partur av 
hesum vøkstri kemur helst frá súlum úr Skotlandi og Íslandi, har súlustovnarnir hava verið í stórum 
vøkstri,” sigur Havstovan.  
Størsti vøksturin í Mykineshólmi hevur verið á Bølinum, sum er vestast á Mykineshólmi. Har byrjaðu 
súlur at reiðrast fyrst í 1960-árunum, og seinastu árini hevur verið rættiligur vøkstur her, so súlan 
trokar bæði lunda og havhest burtur.  
Nordlysid.fo 
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Javnaðarlistin klárur til býráðsvalið í Havn 
Fýra løgtingslimir hjá Javnaðarflokkinum stilla upp til býráðsvalið í Havn, meðan tveir av teimum 
núverandi býráðslimunum gevast 
Borgarstjórin og stóri atkvøðuslúkurin seinasta býráðsval stillar seg enn einaferð á odda fyri 
javnaðarlistanum í Havn. 
Suðurstreymoyar Javnaðarfelag hevur í kvøld haft sín triðja uppstillingarfund til býráðsvalið, sum 
verður um júst 3 mánaðir. Tað er javnstøða millum kynini á listanum og valevnini eru hesi: 
Heðin Mortensen, borgarstjóri, Tórshavn 
Theresa Turidardóttir Kreutzmann, stjóri, Argir 
Høgni Joensen, skúlastjóri, Tórshavn 
Bjørg Dam, sjálvstøðug, Tórshavn 
Heri Ólason Dam, varaskúlastjóri, Tórshavn 
Kristianna Winther Poulsen, tingkvinna, Hoyvík 
Djóni Nólsøe Joensen, tingmaður, Tórshavn 
Helena Dam á Neystabø, býráðslimur, Tórshavn 
Tróndur Sigurðsson, býráðslimur, Tórshavn 
Bjørghild Djurhuus, býráðslimur, Argir 
Bergur Arnbjarnarson Dalsgarð, lesandi, Tórshavn 
Halla Samuelsen, býráðslimur, Tórshavn 
Hákun Skovbo Dalsgaard, SU, Tórshavn 
Emly Djurhuus, námsfrøðingur, Kollafjørður 
Sum sæst eru fýra av teimum, ið stilla upp, frammanundan løgtingslimir fyri Javnaðarflokkin á 
løgtingi. Tey eru Heðin Mortensen, Kristianna Winther Poulsen, Helena Dam á Neystabø og Djóni 
Nolsøe Joensen. 
Hinvegin stilla Elin Lindenskov og Sigrun Mohr ikki uppaftur. Elin Lindenskov hevur sitið drúgvt 
tíðarskeið í Tórshavnar býráð og fekk 178 atkvøður seinast. Sigrun Mohr var vald inn fyri 
Javnaðarflokkin síðsta býráðsval, tá ið hon fekk 181 atkvøður. 



Heðin Mortensen fekk rekordnógvar atkvøður seinasta býráðsval, sum var í 2012. Hann fekk 2.637 
atkvøður, sum var meira enn helmingin av øllum atkvøðunum hjá Javnaðarflokkinum, ið fekk 4.599 
atkvøður og harvið reinan meiriluta. 
Dimma.fo 
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Politisk hólmgonga á sjómannadegnum 
Høgni Hoydal og Jacob Vestergaard fara at kjakast um fiskivinnupolitikk og fráboðaðu nýskipanina av 
fiskivinnuni. 
Nú ein nýskipan av fiskivinnuni er á gáttuni, hava Sjómannadagarnir bjóðað landsstýrismanninum og 
fyrrverandi landssstýrismanninum í fiskivinnumálum til politiska hólmgongu um okkara høvuðsvinnu. 
Høgni Hoydal og Jacob Vestergaard eru grundleggjandi ósamdir um, hvussu samfelagið fær mest 
burtur úr fiskivinnuni. Á sjómannadegnum verða teirra sjónarmið upp ímóti hvørjum øðrum. Høvið er 
fráboðaða fiskivinnunýskipanin, og royndaruppboðssølan verður eisini vigað, siga fyrireikararnir í 
tíðindaskrivi. 
Fundurin verður í Skúlanum á Skúlatrøð hósdagin 18. august klokkan 19:00. Vertur er Jón Brian 
Hvidtfeldt. 
Dimma.fo 
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Vespurnar gera um seg 
Hetta er tíðin, tá ið vespurnar av álvara gerast ein plága. 
Í Havnini eru vespurnar serliga niðri í býnum, og har nógvur vøkstur er. Tórshavnar kommuna sigur á 
sínari heimasíðu, at bara týsdagin í farnu viku vóru 14 fráboðanir um vespubýli í kommununi. 
- Tað er púra vanligt, at einstakar vespur flúgva kring húsini og koma inn. Men hendir tað seg, at 
vespur støðugt eru inni í húsinum, ella nógvar vespur eru í nærumhvørvinum, kann roknast við, at 
vespubýli er tætt við. 
Fólk, ið hava varnast vespubýli, kunnu boða frá á Snarskivuni, sum boðsendir vesputýnaranum. 
Treytin er tó, at eitt vespubýli – ella eitt stað, har vespur flúgva út og inn - kann ávísast. 
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Turkaland og Russland taka sambandið upp aftur 
Recep Tayyip Erdogan hevur verið á almennari vitjan í Russlandi. Í sær sjálvum er tað einki løgið, at 
ein statsleiðari alment vitjar eitt annað land, men í hesum førinum hevur tað aðrar dimensiónir við 
sær enn ein vanlig vitjan.  
  
Turkaland og Russland hava ikki verið vinartjóðir síðan november seinasta ár, tá Turkaland skeyt eitt 
russiskt hernaðarflogfar niður í einum fjallalendi í Sýria.  
  
Turkaland og Russland høvdu í nógv ár eitt gott handilssamstarv, har turkar keyptu m.a. olju frá 
Russlandi og afturfyri Russland slapp at brúka rutur í Turkalandi sum handilsrutur, til marknaðir 
eystanfyri. Turkaland útflutti eisini matvørur í stórum nøgdum til Russlands.  
  
Turkaland fanst harliga at Russlandi, tá russar tóku Krim-hálvoynna. Ein stórur partur av 
muslimunum, ið búgva á Krim, hava samband við Turkaland. 
Tá russiska flogfarið síðani bleiv skotið niður segði Vladimir Putin, forseti Russlands, at hann ikki vildi 
taka upp aftur samband við Erdogan, fyrrenn hann segði alment biði um umbering fyri mistakið við 
flogfarinum. Nakað, ið Erdogan sýtti fyri at gera frá byrjan, men sum hann seinni gjørdi.  
  
At Erdogan so júst nú velur at fara á almenna vitjan kann tykjast sum ein endurstovnan av tí 
handilssliga samstarvinum teirra millum, men fleiri tykast bera ótta fyri, at meir enn bert tað býr 
aftanfyri.  
  
Turkaland avgjørdi í mai mánað í ár, at broyta kós uttanríkispolitskt, tí teir bóru ótta fyri, at hava 
fingið ov nógvar fíggindar sum úrslit av krígnum í Sýria, har Russland og Turkaland ikki draga somu 
línu, og so hvørt sum politiska kósin hjá Erdogan gerst alt meir ódemokratisk og ófrættakend.  
  



Turkaland hevur havt trupulleikar í seinastuni við hini limalondini í NATO, við ES og USA, ið øll finnast 
harliga at mátanum, ið Erdogan hevur handfarið støðuna, ið er íkomin eftir miseydnaða 
stjórnarkvettið. Erdogan vil tó ikki broyta nakað og er nú farin so langt, at hann vil innføra 
deyðarevsing aftur í Turkalandi. Hildið verður at hann vil brúka tað fyri at sleppa av við politisk 
mótstøðufólk.  
  
At Erdogan so velur Russland sum tað fyrsta landið, ið hann vil endurstovna samband við, hevur elvt 
til stúran í vesturevropa og í USA. Turkaland hevur leingi verið ein samstarvsfelagið í NATO og hevur 
eina avtalu við ES í samband við flóttafólkakreppuna í Evropa, har Turkaland skal taka flóttar afturfyri 
lagaligari treytir í sínum samstarvið við ES. Ein avtala, ið órógvaði mond lond, ið eru ímóti ein 
turkiskum ES limaskapi. 
In.fo 
 

 
Bjørn Kalsø ikki tikið støðu til uppstilling 
– Jú, hetta er ein nýggjur møguleiki, at eg kann stilla upp til býráðsvalið í Klaksvík, men eg havi ikki 
tikið endaliga støðu til tað enn.  
  
Tað sigur Bjørn Kalsø, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, tá vit spyrja hann, um hann stillar upp til 
býráðsvalið.  
  
Sambandsflokkurin hevur ligið lágt í Klaksvíkar kommunu – og á seinasta býráðsvali fekk flokkurin 
einki umboð í Klaksvíkar býráð.  
  
– Mær dámar sera væl løgtingsarbeiðið, og eg havi satt at siga als ikki hugsað um at stilla upp til 
býráðsvalið. Men rætt er, at tað nú ber til hjá mær, og onkur hevur nevnt hetta fyri mær, sigur hann.  
  
Bjørn Kalsø er ættaður av Syðradali á Kalsoynni, og har hevur hann eisini bústað sín. Hann sat sum 
borgarstjóri í Húsa kommunu í næstan tvey skeið frá 1996, til hann í februar í 2004 gjørdist 
landsstýrismaður í fiskivinnumálum.  
  
Men nú Húsa kommuna og Klaksvíkar kommuna leggja saman á nýggjárinum, og borgarar í Húsa 
kommunu skulu atkvøða sum partur av Klaksvíkar kommunu, so er møguleikin har, at Bjørn Kalsø 
stillar upp.  
  
Sambandsflokkurin hevur einki umboð í Klaksvíkar býráð. Fólkaflokkurin er størsti flokkur við 5 
umboðum. Tjóðvelid hevur 3, Nýtt Sjálvstýri 2 og Javnaðarflokkurin 1 umboð. 
In.fo 
 

 
Bjørn kann bjarga Sambandinum 
Stillar Bjørn Kalsø upp til býráðsvalið í Klaksvíkar kommunu, so kann hann bjarga Sambandsflokkinum 
umboðan aftur í býráðnum.  
  
Bjørn Kalsø var toppskorari í Klaksvík á løgtingsvalinum seinsast. Við 373 persónligum atkvøðum –
 bara í Klaksvík – er hann nógv tann størsti atkvøðuslúkurin í kommunu. Hann fekk 149 atkvøður fleiri 
Jógvan Skorheim, sum eisini tá var borgarstjóri í Klaksvík.  
  
Í Klaksvíkar kommunu fekk Sambandsflokkurin bara 215 atkvøður, sum var 7,21 prosent. Tað var ikki 
nóg mikið. Javnaðarflokkurin, sum var næst minstur, fekk meira enn tvífalt so nógvar atkvøður, sum 
Sambandsflokkurin.  
  
So líkamikið um Bjørn Kalsø vil tað ella ikki, so verður lagt stórt trýst á hann um at stilla upp, tí tað 
kann vera einasta bjarging, sum Sambandsflokkurin skal gera sær vónir um at fáa umboð aftur í 
Klaksvíkar býráð.  
  
Úrslið av býráðsvalinum í Klaksvík seinast var hetta: 

LISTI Atkvøður % Vald 

LISTI A 1.104 37,01% 5 

LISTI B 215 7,2% 0 

LISTI C 440 14,75% 1 



LISTI D 522 17,50% 2 

LISTI E 702 23,53% 3 

Umboð í Klaksvíkar býráð 11 
In.fo 
 

 
Hevur fingið fleiri áheitanir um at stilla upp 
Kaj Leo Holm Johannesen, fyrrverandi løgmaður og núverandi tingmaður fyri Sambandsflokkin, ætlar 
sær tó ikki at stilla upp til býráðsvalið  
  
-Eg havi fingið fleiri áheitanir, men eg ætli mær ikki at stilla upp, sigur Kaj Leo Holm Johannesen í 
stuttari viðtalu.  
  
Hann hevur sitið í býðránum fyrr, frá 1996-2000, men stillaði ikki upp aftur eftir tað. Hann bleiv fyrstu 
ferð valdur inn á Løgting í 2002 og er valdur á hvørjum vali síðani.  
  
Hann ætlar sær á uppstillingarfund hjá Sambandsflokkinum í næstu viku, men tað verður sum 
vanligur limur í Føroya Væl og ikki við ætlanum um at fáa pláss á listanum.  
  
Tað vóru annars gitingar um, at Sambandsflokkurin fór at hála eina kanin úr hattinum og stilla 
fyrrverandi løgmannin upp, fyri at hava ein borgarstjórakandidat, men tær søgurnar hevur Kaj Leo 
Holm Johannesen nú avsannað. 
In.fo 
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Nanna Skála, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 101 ára gomul. 
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