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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Ætla at gera mineral á havbotninum til nýggja vinnu 
Í gjár fór stóra norska frálandsskipið «Polar King» norðureftir við 25 granskarum og lesandi umborð. 
Í tríggjar vikur skulu tey kanna havbotnin norðanfyri Jan Mayen til tess at fáa greiði á, um møguleikar 
eru fyri at útvinna mineral her í framtíðini. 
Gransking á lærda háskúlanum í Bergen hevur fyrr víst, at ein jarðfrøðilig skipan er framvið 
miðatlantiska rygginum, sum kann innihalda ymisk metall sum kopar, sink, silvur og gull. 
– Vit vita, at slík umhvørvi finnast, sigur verkætlanarleiðarin og fyrstiamanuensis á NTNU, Kurt Aasly, 
við Sysla.  
Framkomna útgerð við 
Endamálið við ferðini er millum annað at kanna tøkniligu avbjóðingarnar, sum eru knýttar at 
mineralútvinning. 
 
Við sær hava tey ein sjálvsiglandi kavbátarobott, sum skal savna inn dátu, sum lýsa staðið. Hann skal 
taka myndir við einum serstøkum upptøkutóli umframt at kanna magnetisku eginleikarnar til 
havbotnin. 
 
– Hetta fer at hjálpa okkum at fáa staðfest, um virðismikil mineral eru har, sigur Aasly. 
200 kilo av steinum 
Harumframt hevur skipið stór fjarstýrd undirvatnsfør (ROV), sum millum annað skulu bora á 
havbotninum. 
– Teir fara at bora út kjarnur, ið eru týdningarmiklar fyri at fáa staðfest eginleikarnar í mineralunum. 
Vit vóna at fáa í minsta lagi 200 kilo av steinum upp, sum vit kunnu brúka í víðari granskingum, sigur 
verkætlanarleiðarin. 
Lívfrøðingar skulu kanna umhvørvisligu avleiðingarnar, ið eru knýttar at mineralframleiðslu á 
havbotninum. 
Miljardavirði 
Fleiri ídnaðarfeløg eru við í verkætlanini, millum annað Statoil.  
Um hald er í metingunum, ið higartil eru gjørdar, kann talan vera um mineral til eitt virði upp á 
miljardir av krónum í umráðnum. 
Steinar Ellefmo hevur vónir um, at hetta kann gerast nýggj, norsk vinna. 
– Her eru stórir møguleikar, og henda rannsóknarferðin hevur til endamáls betur at kunna skilja 
møguleikarnar og avbjóðingarnar, sum eru her, sigur hann. 
20 ár frammi 
Granskarar meta, at vinnulig mineralútvinning á havbotninum liggur 20 ár frammi í tíðini. 
– Samstundis verður heimsins fyrsta verk tikið í brúk í Papa Ny-Guinea um tvey ár, og nógv av teirri 
tøknini kann brúkast í okkara farvøtnum. Tá teir fara í gongd, fáa vit eina ábending um, hvussu langt 
vit eru komin, sigur rannsóknarleiðarin Martin Ludvigsen. 
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Rigga til oljustevnu í Stavanger 
Alternativ orka fær støðugt meiri pláss á oljustevnuni ONS í Stavanger, sum verður hildin annaðhvørt 
ár. Í dagsins Oilcast-útgávu niðanfyri greiðir stjórin í ONS, fyrrverandi borgarstjórin í Stavanger, Leif 
Johan Sevland, frá hví. 
– Eg veit ikki um nakað stríð millum olju og alternativa orku, og eg vænti heldur onki stríð á hesum 
økinum í framtíðini. Pláss er fyri øllum, og í heimsins framtíðar orkumynd fer serliga sólorka at vinna 
fram, eins og vindur í summum umráðum í heiminum. Tað sum hendir her, er bara gott. Tað er rein 
orka, og tað er alla æru vert, at fólk royna okkurt nýtt og vilja okkurt. Vit vita eisini, at olju- og 
gassvinnan kunnu veita alternativa økinum ein hóp, sigur Leif Johan Sevland í dagsins útgávu av 
Oilcast. 
Gestur í Oilcast hesa ferð er eisini programmstjórin í ONS, Ingvild Meland, sum greiðir frá, hvussu 
støðan er, nú tvær vikur eru eftir til at ONS letur upp, og hvat verður á skránni á stevnuni. 
Eins og undanfarin ár vera fleiri almenn umboð fyri stovnar og kommunur í Føroyum vera við á 
oljustevnuni í Stavanger síðst í hesum mánaðinum   



Antares.fo 
 

 
Eitt minni Maersk Oil kann vera ein fyrimunur 
Frá juli 2017 fer franska Total at standa fyri oljuframleiðsluni í stóra oljuøkinum í Qatar, Al Shaheen, 
og harvið missir Maersk Oil 40 prosent av síni oljuframleiðslu. Men fyritøkan kann saktans bera seg 
kortini, og tann minna støddin kann vera ein fyrimunur við eini sjálvstøðugari børsskráseting. 
”Loysir tað seg hjá okkum við 200.000 tunnum um dagin, so er tað í lagi. Tað er týdningarmiklari at 
skapa virði enn at hava høga framleiðslu”, sigur Jakob Thomasen, stjóri í Maersk Oil.  
 
Fleiri dømi eru um, at smá oljufeløg standa seg væl. Eitt nú hevur Det Norske Oljeselskap eina 
framleiðslu upp á 130.000 tunnur um dagin og eitt marknaðarvirði upp á 30 miljardir krónur. 
Partabrøvini í fyritøkuni standa seg eisini væl í keypskálanum. Eisini Maersk Oil kann venda minni 
oljuframleiðsluni til ein fyrimun.  
 
”Partabrævamarknaðurin elskar smá, fokuserað oljufeløg, ja, meira enn tey stóru, integreraðu 
feløgini. Og tað vænti eg eisini verður galdandi fyri Maersk Oil”, sigur John Olaisen, 
partabrævagreinari hjá ABG Sundal Collier, í Norra.  
 
Maersk Oil fer hvat støddini viðvíkur at vera millum tey ovastu í niðasta triðinginum av oljufeløgum, 
og tey smærru oljufeløgini hava ofta eitt størri yvirskotsstig enn tey stóru. Maersk Oil hevur eisini 
skorið útreiðslurnar munandi niður og hevur síðani 2014 minkað útreiðslurnar við 20 prosentum og 
væntar at koma upp á 25 prosent innan árslok.  
 
Maersk Oil hevði í øðrum ársfjórðingi eitt yvirskot upp á 865 miljónir krónur, meðan fyrsti 
ársfjórðingur gav eitt undirskot upp á 191 miljónir krónur.  
 
Kelda: Dagbladet Børsen 
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Mest byggir tvær tvíkiljur fyri Bakkafrost  
Arbeiðið byrjaði í gjár. Báðar tvíkiljurnar verða lidnar tíðliga næsta ár  
Í gjár skar skipasmiðjan Mest í Havn fyrstu stálpláturnar til tvær tvíkiljur, sum Bakkafrost hevur biðið 
um. 
Sáttmálin um tvíkiljurnar, sum vera 15 metrar langar og átta breiðar, varð undirskrivaður í mai.   
Tvíkiljurnar fáa 450 hesta motor, og kranin kann lyfta 65 tons/meturin. 
Báðar lidnar næsta ár  
Fyrra tvíkiljan skal latast Bakkafrosti síðst í januar 2017 og tann seinna ein mánað seinni.  
Oddvald Olsen, deildarleiðari fyri alingina hjá Bakkafrosti, sigur, at onnur tvíkiljan skal brúkast í 
norðurøkinum hjá Bakkafrosti og hin í vesturøkinum. 
Mest leggur dent á, at alt arbeiðið verður gjørt í Føroyum, eisini skrokkurin. 
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- Tjóðveldi skal siga nei til danskan stuðul  
Tað heldur Páll á Reynatúgvu. Umstríddi studningurin, sum Tjóðveldi fær úr danska ríkiskassanum, er 
nú tikin upp í leiðsluni í flokkinum. 
Talan er um pening, sum flokkar kunnu søkja um og fáa, sum hava umboð á Fólkatingi. Fyri Tjóðveldi 
er upphæddin einar hálvtannaðhundrað-túsund krónur. 
Fundur var í starvsnevndini hjá Tjóðveldi fyrr í vikuni, og har varð umrøtt, hvussu flokkurin skal 
fyrihalda seg til hendan peningin, sum summi í flokkinum halda gruggar politiska boðskapin um, at 
land og fólk í Føroyum skal klára seg uttan pengar úr Danmark. 
Páll á Reynatúgvu heldur, at Tjóðveldi skal lata vera við at søkja um hendan peningin. 
Leiðslan í Tjóðveldi hevur sambært Pálli á Reynatúgvu tó ikki tikið støðu til spurningin enn, og semja 
er heldur ikki í flokkinum um, hvørt studningurin skal burtur ella ikki. 
Høgni Hoydal vil ikki gera viðmerking til málið í dag. Sambært Páll á Reynatúgvu skal starvsnevndin í 
Tjóðveldi hittast aftur at umrøða spurningin. 
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ES hartar Danmark fyri dálkaða luft  
Eitt rættarmál um sáttmálabrot kann gerast úrslitið, nú ES finst at Danmark fyri ikki at virða reglurnar 
um luftdálking. 
Nevndin í ES hevur latið donsku stjórnini eina sonevnda byrjanarfráboðan, har ES fílist á, at Danmark 
- hóast landið hevur havt allar møguleikar til tað - framvegis ikki hevur gjørt sína skyldu, tá tað snýr 
seg um at halda mørkini um luftgóðsku. Hetta skrivar Politiken í dag.  
Tað er inni í Keypmannahavn, at luftdálkingin er størri, enn ES-reglurnar loyva.  
- Tit hava havt 10-ára freist. Tit hava kent reglurnar og hava havt allar hugsandi møguleikar fyri at 
halda tær, og kortini eru tit ikki komin á mál, stendur í skrivinum, sum Politiken hevur fingið. Stjórnin 
hevur noktað blaðnum alment innlit við grundgevingum um "uttanríkispolitisk áhugamál" og "fasta 
mannagongd í ES-Kommissiónini". Blaðið hevur tó fingið skrivið aðrar vegir.  
Í skrivinum stendur eisini: 
- Staðfestast má, at reglurnar enn verða brotnar. Kongaríkið Danmark hevur latið vera við at seta tey 
tiltøk í verk, sum eru neyðug fyri at halda allar sínar skyldur. 
Síðani 2010 hevur luftdálkingin í Keypmannahavn á hvørjum ári verið størri enn loyvt. Tað er serliga 
dálkingarevnið NO2, sum spreingir loyvdu markvirðini. NO2 stavar serliga frá stórum akførum við 
dieselmotori. 
Í eini roynd at koma undir markvirðini ætlar stjórnin at flyta eina mátistøð longri burtur frá ferðsluni 
við HC Andersens Boulevard í miðbýnum í Keypmannahavn. Hetta góðtekur ES kortini ikki. 
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Kanna framvegis vatnskutaravanlukku í Leirvík  
Løgreglan kannar framvegis, hví ein 52 ára gamal maður læt lív á vatnskutara í Leirvík leygardagin.  
Løgreglan hevur avhoyrt nógv vitni, sum vóru í Leirvík leygardagin, og enn verða onkrar avhoyringar 
gjørdar. Vatnskutarin skal eisini til tekniska kanning.  
Nógv fólk vóru hjástødd, tá maðurin sigldi á land stutt fyri kl 18 leygarkvøldið, tí Víkingadagar vóru í 
Leirvík. Ein 13 ára gomul genta, sum eisini sat á skutaranum, slapp við lívinum.  
- Vit kanna málið frá A til Z, og vit eru ikki komin til Z enn. Tí vil eg einki siga, sigur John Martin Olsen, 
politistur.  
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Føroyskir trolbátar vilja úr fiskivinnuni  
Landið hevur fingið eitt kontant tilboð um at keypa allar trolbátarnar í bólki 4T heilt burtur úr 
fiskivinnuni fyri 50 milliónir krónur. 
Í eini yvirlýsing sigur Felagið trolbátar, at "Bólkur 4T, trolbátar, ynskja at sleppa úr fiskivinnuni", tí tey 
ikki meta, at fiskivinnan longur er ein vinna fyri fiskimannin, men ein vinna fyri búskaparfrøðingar. 
Hesar 50 milliónirnar, sum Trolbátar bjóða landinum at keypa fiskirættindindi fyri, sigur felagið, er 
samlaða skuldin hjá trolbátunum. Bátarnir eru Birtingur, Búgvin, Dragasund, Fiskaklettur, Hansa 
Maria, Jens Leon, Olga Maria og Skálafossur. 
Í skrivinum stendur eisini: "Vit hava víst á, at bólkurin sjálvur hevur staðið fyri einari skynsamari 
samanlegging av loyvum og døgum, og hevur hendan ætlan ført til, at bert seks fullriknir bátar eru 
eftir, og tríggir liggja. Til sammetingar kann sigast, at fyri 10 árum síðani vóru 17 fullriknir bátar. Hóast 
hesar samanleggingar heldur landstýrið fram við ógrundaðum skerjingum og avmarkingum". 
Felagið sigur, at tinglimir eru vælkomnir at seta seg í samband við Felagið trolbátar um spurningar og 
útgreiningar av uppskotinum um at keypa bátarnar út úr fiskivinnuni fyri 50 milliónir krónur.  
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Vanlukkur á sjónum verða útgreinaðar 
- Hvørjar eru afturvendandi orsøkirnar fyri vanlukkum á sjónum? Hendan og aðrar sera umráðandi 
spurningar fæst eitt kvalifiserað boð uppá í dag. 
Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingur leggur í dag fram úrslit av gransking, har hon hevur 
savnað inn hagtøl og greinað vanlukkur á sjonum. 
Hetta hendir á Sjónámi í Klaksvík, har dagurin er settur av til at greina vanlukkur á sjónum. Tað eru 
manningarfeløgini saman við Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingi, sum skipa fyri ráðstevnuni. Á 
skránni verða upplýsandi fyrilestrar og kjak. 
Annbjørg á Høvdanum fer at leggja úrslit um vanlukkur hjá sjómonnum meldaðar til 
vanlukkutryggingarráðið frá 1972 -2014 og greiða frá, hvat hesi tøl siga okkum. 



Fyri at fáa hagtøl til vega stuðlaðu manningarfeløgini eini verkætlan til at gjøgnumganga 40 árgangir 
av vanlukkum á sjónum, ið eru skrásettar hjá vanlukkutryggingarráðnum í tíðarskeiðinum 1972-2012. 
Tað kom m.a. fram, at í hesum 40 ára tíðarskeiði hava 115 fólk latið lív í sínum arbeiði á sjónum og 
heili 23% av teimum vanlukkunum, sum vórðu fráboðaðar, viðførdu varandi mein. 
Nú er klárt til næsta stig. Feløgini hava søkt og fingið játtað stuðul úr Sjúkrakassagrunninum til at 
hagtalsviðgera og greina vanlukkutøl frá føroysku sjóvinnuni, soleiðis at trygd á sjónum kann mennast 
út frá eini skipaðari vitan um okkara egna flota og tær vanlukkur, ið vit hava havt í Føroyum. 
Eftir ætlan koma úrslitini frá greiningini av tilfarinum m.a at: 
- Vísa á afturvendandi orsøkir fyri vanlukkum 
- Vísa á títtleikan av ymiskum vanlukkum innan ymiskar skipabólkar 
- Vísa á sermerktar vandastøður innan ávísu skipabólkarnar 
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Fiskidagarnir verða helst broyttir 
Endaliga viðgerðin av uppskotinum til fiskidagar verður nú klokkan 10 í løgtinginum, og helst verða 
broytingar gjørdar fyri at finna eina breiðari semju 
Arbeitt verður framvegis við at finna eina semju um fiskidagarnir komandi ár, og sum skilst er 
møguleiki fyri, at uppskotið frá landsstýrismanninum verður broytt heilt nógv. 
Tað ljóðar úr politiska umhvørvinum, og tað skriva fleiri miðlar í morgun. 
Sambandsflokkurin er við í semjuni, skrivar Vágaportalurin, og sambært in.fo eru Nýggja Sjálvstýri og 
Miðflokkurin eisini við í semjuni. Um so er, er bara Fólkaflokkurin uttanfyri. 
Semjan skal snúgva seg um, at fiskidagarnir ikki verða skerdir við 30 prosentum yvirskipað, men at 15 
prosent verða skarvað av fiskidøgunum. Afturfyri vera bara 7 prosent í sonevnda buffaranum til 
teirra, ið troyta allar sínar fiskidagar. 
Haraftrat skal serlig skipan gerast fyri bátar, sum hava roynt ytru leiðirnar fyri at spara tær innaru. 
Triðja og síðsta viðgerð verður í tinginum í morgun kl. 10, tá ið endaligu fiskidagarnir skulu 
samtykkjast. 
At tað leikar hart á, sæst á øllum brøgdum. Í morgun hevur felagið Trolbátar bjóðað landinum at 
keypa seg úr vinnuni, tí teir meta ikki longur, at fiskivinnan er fyri fiskimannin, men fyri 
búskaparfrøðingar, sum sagt verður í einari yvirlýsing. 
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Breið semja fingin um fiskidagarnar 
Sambandsflokkurin, Miðflokkurin og Nýtt Sjálvstýri eru komin ásamt við samgonguna um 
fiskidagarnar komandi ár. 
Tingfundurin um fiskidagarnar komandi ár dregur út. Løgtingsformaðurin tók júst nú orðið, har hann 
boðaði frá, at meirilutin í vinnunevndini hevur lagt fram broytingaruppskot. 
- Talan er um eitt hampuliga drúgvt broytingaruppskot, segði Páll á Reynatúgvu tingformaður, sum 
segði seg noyðast at niðurleggja fundin, so tingfólk kunnu seta seg inn í tað. Fundurin verður 
uppafturtikin klokkan 11.15. 
Hetta broytingaruppskotið byggir á, at semja er gjørd millum samgonguflokkarnar og 
Sambandsflokkin, Miðflokkin og Nýtt Sjálvstýri um ásetingina av fiskidøgum fyri fiskiárið 2016/17. 
Flokkarnir eru ymiskir á máli um, hvussu setningurin um at røkka lívfrøðiliga burðardyggum fiskiskapi 
kann røkkast í verki. Men flokkarnir eru samdir um, at fiskastovnarnir skulu røkjast burðardygt. 
Hartil eru flokkarnir samdir um at mæla landsstýrismanninum til at virka fyri, at í samstarvi við 
Havstovuna og vinnuna kunnu fleiri og regluligar royndir gerast við fiskiskapi undir Føroyum til tess at 
tryggja enn meiri vitan um vistskipan og ymisku fiskastovnarnar. 
Í hesi semjuni verður uppskotið frá landsstýrinum broytt soleiðis: 
-  Minkingin í fiskidagatalinum hjá bólki 3 og 4 verður sett til 15%, og tillagingarpuljan til 7,5% av 
samlaða dagatalinum í bólkinum. Fyri bólk 5 verður minkingin sett til 10%. 
-  Hartil verður eitt uppískoyti gjørt í skipanini við atliti til tey før, ið hava roynt á fjarleiðum og tískil 
ikki hava troytt so nógvar fiskidagar á Føroyagrunninum. Í atgongdini til eyka fiskidagar, ið er grundað 
á brúktar fiskidagar í verandi fiskiári, verða dagarnir, sum førini hava roynt á fjarleiðum, roknaðir uppí 
brúkta talið í lutfallinum 3:1. 
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Bjarni Hammer: Vit hava lurtað eftir andstøðuni 



Andstøðan hevur fingið stóra ávirkan á fiskidagarnar komandi ár. Tað sigur Bjarni Hammer, ið sum 
formaður í vinnunevndini hevur megnað at gjørt tað, sum nærum tóktist ógjørligt: At fáa breiða 
semju um fiskivinnupolitikkin 
Tað tykist sum ein vón hóast alt er fyri at finna eina semju um eina komandi fiskivinnunýskipan. 
Bjarni Hammer, formaður í Vinnunevndini, hevur í øllum førum megnað at fingið semju í 
vinnunevndini um fiskidagarnar komandi ár. Tað vil siga, at Sambandsflokkurin, Nýtt Sjálvstýri og 
Miðflokkurin atkvøða fyri broytta uppskotinum til fiskidagarnar komandi ár. 
Semjan byggir á, at niðurskurðurin verður skorin niður í helvt, úr 30 prosentum niður í 15 prosent, og 
fyrilit verður tikið fyri førum, sum ikki hava roynt so nógv á Føroyagrunninum.  Semjan er fingin í lag, 
við tað at andstøðan hevur fingið ávirkan á fiskidagarnar. 
Við tað, at ongar framtíðar bindingar liggja í semjuni mæla Sambandsflokkurin, Nýtt Sjálvstýri og 
Miðflokkurin Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 
- Undir viðgerðini av fiskidøgum fyri 2016/17 hava Sambandsflokkurin, Nýtt Sjálvstýri og Miðflokkurin 
mælt til at taka skipanina við tillutan av eyka døgum – buffara – úr uppskotinum hjá samgonguni. 
Flokkarnir hava eisini mælt til at gera breiða semju um avmarkaðan niðurskurð fyri allar skipabólkar í 
fiskidøgum. Men hesar royndir hava tíverri ikki borið á mál, siga nevndarlimirnir hjá andstøðuni í 
vinnunevndini, sum eru Bjørn Kalsø, Bill Justinussen og  Kári P. Højgaard. 
Fólkaflokkurin kann hinvegin ikki góðtaka buffaran - ella bluffaran, sum teir nevna tað - og millum 
annað tí vilja tey ikki atkvøða fyri broytingini. Fólkaflokkurin kallar tað, sum restin av andstøðuni 
hevur gjørt, fyri eina dáragerð. 
Hvussu er og ikki. Ítøkiliga semjan millum allar flokkar - uttan Fólkaflokkin - ljóðar soleiðis: 
 
-  Minkingin í fiskidagatalinum hjá bólki 3 og 4 verður sett til 15%, og tillagingarpuljan til 7,5% av 
samlaða dagatalinum í bólkinum. Fyri bólk 5 verður minkingin sett til 10%.  
-  Hartil verður eitt uppískoyti gjørt í skipanini við atliti til tey før, ið hava roynt á fjarleiðum og tískil 
ikki hava troytt so nógvar fiskidagar á Føroyagrunninum. Í atgongdini til eyka fiskidagar, ið er grundað 
á brúktar fiskidagar í verandi fiskiári, verða dagarnir, sum førini hava roynt á fjarleiðum roknað uppí 
brúkta talið í lutfallinum 3:1. 
Samgongan hevur sum greiðan politikk at fáa endurreist botnfiskastovnarnar í føroyskum sjóøki og at 
skipa fiskiskapin í einari umsitingarætlan. Hetta fyri at tryggja grundarlagið undir heimaflotanum. 
Útlutingin av fiskidøgum fiskiárið 2016/2017 er fyrsta stigið í hesi umsitingarætlan.  
 
- Samgonguflokkarnir fegnast um, at breið semja er gjørd og hava tískil eisini slakað nógv í mun til 
upprunauppskotið. Vónandi kann grundarlag leggjast undir breiðum semjum um fiskivinnunýskipan 
frameftir, siga samgonguumboðini í vinnunevndini, sum eru Bjarni Hammer, Bjørt Samuelsen, Hanna 
Jensen og Ingolf S. Olsen í semjuni. 
DAGFØRING kl. 13.00: Løgtingið samtykti sostatt við stórum meiriluta fiskidagarnar fyri komandi 
fiskiár. 
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Gera serliga avtalu við ávísar bátar 
Nógv kjak hevur verið um uppskotið hjá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum um tillutanina av 
fiskidøgum komandi árið. Hóast eitt ynski var um, at ein breið semja skuldi finnast, kom 
Vinnunevndin við ikki færri enn fýra tilmælum til 2. viðgerð í tinginum.  
  
Nú 3. viðgerð kemur fyri í dag, er tó líkt til, at tað er eydnast at finna eina breiða semju fyri enn einum 
broytingaruppskotið. Samgongan, Sambandsflokkurin, Nýtt Sjálvstýri og Miðflokkurin, tað vil siga allir 
flokkar uttan Fólkaflokkurin, eru um at semjast um eitt nýtt uppskot.  
  
Í nýggja uppskotinum verða fiskidagarnir skerdir við 15 prosentum í staðin fyri tey 30 prosentini, sum 
varð samtykt við 2. viðgerð. Buffarin, sum skal lutast út til teirra, sum brúka sínar dagar, verður sjey 
prosent heldur enn 15, sum varð samtykt.  
  
Eisini skal ein serlig avtala gerast við teir bátar, sum hava spart landgrunnin, til dømis við at fiska í 
Grønlandi, Nýfundlandi og aðrastaðni. Heldur enn at missa hesar dagar, sum teir ikki brúka á 
landgrunninum, ein fyri ein, verða teir løntir aftur við at missa teir ein dag fyri hvørjar tveir, teir ikki 
hava fiska á landgrunninum men í staðin aðrastaðni, ella kanska ein fyri hvørjar tríggjar.  
  
Tingfun•dur verður klokkan 10 í dag og fyrsta mál á skrá er triðja viðgerð av fiskidøgunum fyri 
2016/2017. 
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Suðuroyggin haltar framvegis eftir 
Tað er vøkstur í fólkatalinum í øllum høvuðsøkjum í Føroyum uttan teim sunnaru, sigur Hagstovan. 
Tað er so dánt, at Sandoyarøkið heldur tørn, meðan fólkatalið framvegis minkar í Suðuroy. Tó er 
minkingin ikki so stór við hesa seinastu uppgerðina, sum hon hevur verið frammanundan.  
  
Í kommununum er nógv størsti vøksturin í tali í Tórshavnar kommunu við 365 fólkum og síðan í 
Runavíkar kommunu við 79 fólkum. Síðan í báðum kommununum í Vágum við tilsamans 70 fólkum, 
Klaksvíkar kommunu við 31 fólkum og í Nes og Sunda kommunum við ávikavist 20 og 19 fólkum.    
  
Í tali er størsta minkingin í Tvøroyrar kommunu við 28 fólkum og Fuglafjarðar kommunu við 16 
fólkum. Lutfalsliga er størsta minkingin í Húsa kommunu við 13%.  
  
Verður hugt eftir gongdini í einstøku oyggjunum, stendur fólkatalið sum heild í stað ella minkar nakað 
í útoyggjum - uttan í Svínoy, har fólkatalið veksur við einum triðingi. Eisini í Nólsoy er hampiligur 
fólkavøkstur. Í stóru oyggjunum er munandi fólkavøkstur, uttan í Sandoy, har fólkatalið stendur í 
stað, og í Suðuroy, har tað er alsamt minkandi.  
  
Í Suðuroynni er tað í norðaru helvt, at fólk ikki tykjast støðast. Bæði í Fámjin (-6), Hvalba (-1) og á 
Tvøroyri (28) minkar fólkatalið, meðan í sunnaru helvt er tað einans í Hovi (-1), at fólkatalið minkar. Í 
Porkeri(+6) og í Vági(+7) veksur fólkatalið, meðan tað stendur í stað í Sumba.  
  
Burðaravlop er í nærum øllum kommunum í landinum. Tað er einans í Fugloyar kommunu, í 
Skálavíkar kommunu, í Fámjins kommunu og í Sumbiar kommunu, at burðaravlopið er negativt.  
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Sambandsflokkurin avmarkar skaðan  
Skaðin og órímiliga býtið av fiskiveiðimøguleikum, sum samgongan hevði í hyggju at fremja, hevur 
Sambandsflokkurin saman við øðrum andstøðuflokkum megnað at avmarkað 
  
Sum stórur andstøðuflokkur hevur Sambandsflokkurin tikið ábyrgd saman við Miðflokkinum og 
Nýggjum Sjálvstýri og gjørt eina neyðuga semju við samgonguna um fiskidagarnar fyri komandi ár. 
  
Semjan ber í sær, at víðgongda upprunauppskotið hjá 14. september-samgonguni er broytt, so skaðin 
á flotan verður avmarkaður. 
  
Ætlaði niðurskurðin í fiskidøgum er farin úr 30 prosentum niður í 15 prosent, og tillutanin av eyka 
døgum er nógv lægri: 7,5 prosent. Harumframt verður bólkur 5 skorin við 10 prosentum í staðin fyri 
15 prosentum. 
  
Soleiðis fær fiskiflotin møguleika at reka lønandi vinnuvirksemi næsta fiskiár. 
  
Talan er um eina avvigan av vinnumøguleikum og verju av fiskastovnunum, ið tekur frástøðu frá 
víðgongda fiskivinnupolitikkinum hjá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum. 
  
Sambandsflokkurin heitir nú staðiliga á 14. september-samgonguna um beinanveg at fara til verka við 
framtíðar fiskivinnunýskipanini, sum skal setast í verk í 2018. Vinnan má og skal vita, hvørjar treytir 
hon hevur at virka undir frameftir. 
  
Eisini er umráðandi, at landsstýrið fylgir løgtingssamtyktini, ið Sambandsflokkurin legði fyri Tingið - og 
sum Tingið samtykti einmælt - um at útvega føroyskum fyritøkum nógv betri atgongd til ES-
marknaðin. 
  
Tá verður stór virðisøking og munandi fleiri vinnulig arbeiðspláss í Føroyum til stóran fyrimun fyri 
fólk, fyritøkur og vælferðarskipanir. 
  
Bárður S. Nielsen 
Formaður í Sambandsflokkinum 
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Langtíðarmálið er umsiting av stovnunum 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður, fegnast um, at semja er fingin í lag millum seks flokakr á tingi um 
fiskidagarnar fyri næsta ár.  
  
Tá ið hann tók saman um segði hann eisini, at høvuðsendamálið er at gera eina umsitingarskipan fyri 
stovnarnar á landleiðini, so broytignarnar hjá vinnuni ikki verða so stórar ár til ár.  
  
Hann segði eisini, at hann vónar at fáa eina semju um nýskipan av fiskivinnuni.  
-Orðaskiftið hevur verið hart nú og eg veit, at tað verður harðari, tá ið nýskipanin kemur til viðgerar, 
men tað eigur at bera til at fáa semjur um nýskipanina, segði Høgni Hoydal.  
Hann endaði við at takka teimum, sum eru partar av semjuni fyri tað arbeiðið, sum tey hava gjørt. 
In.fo 
 

 
- Vilja ikki hava viðmerkingar á dimma.fo 
- Vit missa ivaleyst lesarar av, at vit ikki loyva viðmerkjum á okkara heimasíðu. Men vit fara ikki uppá 
kompromis við tí vit halda er rætt, fyri at fáa størri aktivitet á síðuni, sigur Georg L. Petersen, 
ábyrgdarblaðstjóri hjá Dimmalætting.  
Dimma.fo líkist á mangan hátt øðrum tíðindamiðlum á netinum. Men ein stórur munur er tó at síggja 
- tað ber ikki til at viðmerkja undir greinunum. Og tað er eitt púra tilvitað val, sum redaktiónin á 
Dimmalætting hevur gjørt.  
  
- Vit kjakaðust um tað áðrenn vit lótu okkara netmiðil upp, og vit settu okkum fyri at halda støðið 
høgt. Vit frávaldu viðmerkingar, tí alt og ofta er tað bert gorr og gall, sum verður tveitt út í almenna 
rúmið og ikki nakað konstruktivt kjak, sigur Georg L. Petersen.  
  
Um so var, at Dimmalætting skuldi havt møguleikar fyri viðmerkingum á netinum, so vildu tey havt 
ein persón, sum hevði til uppgávu, at sortera í tí, sum skrivað var. Men tað valdu tey frá.  
  
- Vit mettu ikki tað var tað rætta at gera í fyrstu syftu, greiðir Georg L. Petersen frá.  
  
Hann vísir á, at hóast støðið á viðmerkingunum á hinum portalunum er lágt, so er tað sjálvandi dømi 
um, at viðmerkingarnar elva til siðiligt og áhugavert kjak.  
  
-Men tað kemur mangan onkur høpisleys viðmerking ímillum, og so er alt kjakið farið av sporinum, 
sigur Georg L. Petersen.  
  
Fyri hann hevur tað týdning at taka viðmerkingar á netinum í álvara, tí veruleikin er, at miðlarnir hava 
eina størri ábyrgd enn sum so.  
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1.september virkar nýggja skipanin 
1.september byrjar nýtt fiskiár og tá verða fiskidagarnir býttir eftir tí leisti, sum er lagdur í 
broytingaruppskotinum, sum Løgtingið hevur viðgjørt í dag.  
  
Fleiri tingfólk søgdu undir orðaskiftinum, at hetta ikki er nakar virðiligur máti at viðgera 
høvuðsvinnuna uppá. Tað er ikki ein uppgáva hjá tinginum at áseta dagatal hjá fiskivinnuni. Tað eigur 
umsitingin at gera.  
  
Løgtingið skal taka sær av lógarsmíðnum, sum hetta so verður gjørt eftir.  
  
Orðaskiftið í dag vísti greitt, at Fólkaflokkurin hevur valt at vera ímóti broytingunum. Hetta verður 
gjørt fyri í ein mun at tekkajst vinnu8ni, men eisini tí flokkurin heldur, at "buffarin" ella "bluffarin", 
sum hann eisini verður nevndur er ein skipan, sum líkist politiskari útluting.  
  
Aftanfyri bæði ósemju og semju liggur eisini vitanin um, at politiska skipanin um stutta tíð eisini skal 
viðgera nýskipanina av fiskivinnuni.  



  
Tí er tað avgerandi júst nú at gera vart við, hvar ymsu flokkarnir standa í tí málinum.  
  
Funnist hevur verið at, at landsstýrismaðurin vil gera so nógvar broytingar í fiskidagaskipanini nú, tá 
ið vit frammanundan vita, at øll lógin um vinnuligan fiskiskap skal broytast áðrenn 1.januar 2018.  
  
Semja er í tinginum um, at niðurskurðurin ikki er serliga stórur, tá ið talan er um brúktar dagar. 
Politiski sigurin hjá landsstýrismanninum Høgna Hoydal er, at hann nú hevur fingið semju í lag millum 
seks av teimum sjey flokkunum á tingi.  
  
Uppá sikt kann hetta vera spírin til eina semju um lógina um vinnuligan fiskiskap.   
  
Við atkvøðugreiðsluna fekk broytingaruppskotið, sum semja var um,  23 atkvøður fyri og seks ímóti.  
Við hesum eru fiskidagarnir fyri næsta ár samtyktir. 
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Reiðarafelagið átalar niðurskurð í fiskidøgum 
Herálvur Joensen, stjóri í Reiðarafelagnum, finst at felagspuljuni, ið Høgni Hoydal og samgongan hava 
koyrt uppí uppskotið um fiskidagar komandi fiskiár.  
  
- Reiðarafelagið mælir frá at koyra óbrúktar dagar í eina felagspulju, tí skipanin er órættvís, sigur 
Herálvur Joensen. Hann sigur víðari, at hon rakar serliga tey, ið hava roynt at keypt dagar, havt 
skilagóðan rakstur og hava samrátt við m.a. bankar um at fáa fígging til virksemi. - Mann straffar tey 
við at taka dagar inn til umfordeiling, sigur Herálvur Joensen.  
  
- Vit mæla til at umsetiligheit av fiskidøgnum skal gerast lættari og at fari verður frá 60% regluni, í 
staðin fyri tað, ið nú fyriliggur, sigur Herálvur Joensen.  
  
60% reglan í lógini um vinnuligan fiskiskap er umrødd í §14, stk. 1 í lógini um vinnuligan fiskiskap og 
sigur um avhending av fiskidøgum:  
Eigarar av fiskiførum í høvuðsbólki 2, 3 og 4 kunnu sínámillum í høvuðsbólkinum avhenda fiskidagar 
fyri eitt fiskiár í senn ella endaliga. Tó er ikki loyvt at avhenda fiskidagar, ætlaðir til húkaveiðu, til 
trolveiðu ella øvugt. Farið verður fram eftir reglum, sum landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð. 
Avhendingin er treytað av, at partarnir lúka ásetingarnar í § 13, og at í minsta lagi 60% av tillutaðu 
døgunum, fiskiárið frammanundan, eru nýttir til fiskiskap við tí í fiskiloyvinum nevnda fiskifarinum. 
Fyri avhendan millum fiskifør skulu reglurnar áseta tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum, grundað á 
veiðievni.  
   
Bólkur 2 er trolarar, bólkur 3 er línuskip yvir 110 tons og bólkur 4 er útróðrarbátar yvir 15 tons.  
   
Herálvur Joensen sigur annars, at tað er at fegnast um, at flokkar kunnu gera stórar semjur um 
fiskidagarnar og at niðurskurðurin bleiv avmarkaður. 
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Fólkaflokkurin ikki boðin við til semju um fiskidagar 
Tingfólk úr Fólkaflokkinum hava fleiri ferðir viðmerkt í Løgtinginum í dag, í samband við viðgerðini av 
fiskidøgunum, at Fólkaflokkurin var blivin settur uttanfyri breiðu semjuna, ið allir politisku flokkar 
uttan Fólkaflokkurin tóku undir við.  
  
Tingfólkini úr Fólkaflokkinum funnust at, at tingfólk kropp á kroppi komu uppá tingsins røðarapall fyri 
at harta Fólkaflokkin fyri ikki at verða við í semjuni. Fólkaflokkurin var rætt og slætt ikki boðin at 
verða við í semjuni.  
  
Annita á Fríðriksmørk úr Tjóðveldi vildi verða við, at Fólkaflokkurin var tikin uppá ráð, men at 
flokkurin hevði ikki vildi verða við í eini semju.  
  
Kjakið í Løgtinginum er sera lívligt í dag, har fiskidagarnir fyri næsta fiskiár verða umrøddir. 
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Skal kanna sálarheilsuna hjá ungum føroyingum 
Granskingarráðið hevur játtað felagnum Føroyskir Sálarfrøðingar 274.064 krónur í stuðuli til 
verkætlanina: “Sálarheilsan hjá føroyskum miðnámsskúlanæmingum”.  
  
Súsanna Skaale er verkætlanarleiðari og Annika H. Davidsen er fakligur vegleiðari. Tær eru báðar í 
hálvum starvi sum sálarfrøðingar hjá Sernámi við ábyrgd av miðnámsskúlaøkinum. Felagið kemur at 
standa fyri arbeiðinum, sum fer at verða gjørt í samstarvi við Sernám og við loyvi frá avvarðandi 
myndugleikum.  
  
Felagið sigur m.a. soleiðis um verkætlanina:  
- Vit vita lítið um sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómum. Tær fáu kanningar, ið hava verið gjørdar á 
økinum, vísa tó, at børn og ung stríðast sálarliga eins og børn og ung í okkara grannalondum, skrivar 
felagið.  
  
Norðurlendsk gransking vísir, at sálarligar avbjóðingar eru ein av orsøkunum til, at ung gevast við 
miðnámsútbúgvingini, enda uttan fyri arbeiðsmarknaðin og fáa varandi sálarligar trupulleikar.  
- Sálarheilsa og sálarligur trivnaður hevur avgerandi ávirkan á, um ung fólk megna at fullføra eina 
miðnámsskúlaútbúgving. Tað, sum tykist vera serliga galdandi í Føroyum, er, at long tíð gongur, 
áðrenn tey ungu fáa hjálp, og tá er tørvurin á viðgerð størri, enn um tey fingu hjálp fyrr. Tí hevur 
fyribyrgjandi arbeiði av ymsum slag avgerandi týdning á hesum øki – fyrst og fremst fyri einstaklingin 
og tey, ið varða av, men eisini fyri at minka um tær samfelagsligu útreiðslur, ið standast av sálarligum 
trupulleikum. Fortreytin fyri at kunna fremja neyðugu átøkini fyri føroyska ungdómin er tó, at vit 
hava álítandi vitan um júst sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómi.  
  
Ætlanin við kanningini er at savna nøkur tøl, sum kunnu lýsa sálarheilsuna hjá føroyskum ungum.  
- Sum nú er, eru eingi tøl, ið lýsa sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómum, og vit hava bert útlendsk 
hagtøl at samanbera okkum við. Tað er umráðandi at fáa til vega føroysk hagtøl, soleiðis at miðvís 
átøk kunnu setast í verk fyri at hjálpa teimum ungu. Verkætlanin fer at vísa, hvussu føroyskir 
miðnámsskúlanæmingar trívast sálarliga, og um serlig øki ella skúlar í landinum, kyns- ella 
aldursbólkar eru serliga útsett.  
  
- Verkætlanin fer at enda við eini skrivligari frágreiðing og einum tilmæli grundað á úrslitini, m.a. um 
ítøkilig sálarheilsufremjandi tiltøk á økinum. 
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Málfoto mátti til 
Aftaná ólavsøkukappríðingina var sagt at tað helst ikki kundi gerast javnari enn tað sama. Men tað 
kundi tað. Tað prógvaði kappingin á flúgvarabedingini í Vágum farna vikuskiftið.  
  
Á ólavsøku var tað Fúsi og Zacharias R Jacobsen ið átti munin á Onnu Magnussen og Freyr, men 
hesiferð skuldi Fúsi dystast móti Brá hjá Grækaris Joensen. Brá dystast vanliga í Tvíspor ung, men av tí 
at Ragnheiður Ólafsdóttir sum plagar at ríða Brá, var í Norra og reið NM var Brá flutt upp í Tvíspor 
vaksin og var tað garvaði reiðmaðurin Ingi S. Rasmussen, sum skuldi ríða Brá.  
  
Mett var at Brá hevði ein møguleika at koppa Fúsa, hesin møguleiki gjørdist helst ikki minni av at 
breytin í Vágum er 250 metrar, í mun til tí í Havn sum er 500 metrar.  
  
Fólk vóru eisini sera spent til hendan dystin, óvanliga nógv fólk vóru komin at hyggja at og gjørdist tað 
eisini júst so spennandi sum vænta. Brá fleyg út úr startboxini og longu aftaná 50 mtr. var hon væl 
frammanfyri. Nú skuldi hendan leiðslan so verjast seinastu 200 metranar á mál. Tað skuldi tó vísa seg 
at ikki gerast heilt so einfalt, fleirfaldi føroyameistarin Fúsi vildi ikki geva seg uttan dyst.  
  
Fyri hvønn metur minkaði munurin og tá tey nærkaðust málinum var mest sum javnt, Brá og Ingi 
megnaðu tó at halda múlan frammanfyri og vunnu riðil og samstundis Tvíspor vaksin l flokkur.  
  
Bæði rossini høvdu somu tíð 18,4 sek, men málmyndatólið vísti at Brá átti munin. Freyr og Anna 
Magnussen kappaðust hesuferð móti Fimi við Beintu G. Davidsen á baki. Freyr vann rímiliga trygt sín 
riðil við tíðini 19,1 sek. Hetta rakk hesuferð til triðjapláss aftanfyri Brá og Fúsa.  
  



Nú bíða øll í spenningi til 500 metrar á Marknagili tá heystkappríðingin í Havn verður har 3 
septembur. Flest reiðfólk munna gleðast um stóru luttøkuna og at síggja so jøvn ross á 
kappingarbreytinum.  
  
Øll úrslitini frá heystkappríðingini hjá Vága Ríðingarfelag kunna síggjast á leinkju her: VR 
heystkappríðing 2016 
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Eitt av innbrotunum er uppklárað 
Enn eru fleiri av mongu innbrotunum í Havnini í vár framvegis ikki uppklárað. Nakrar vikur í vár var 
tað, sum kanska líkist eini bylgju av innbrotum í Havnini tí nærmast dag um dag var brotið inn hjá 
handlum og feløgum í høvuðsstaðnum. Millum støðini, har brotið var inn, vóru HB- og B36 húsið, FSF-
húsið og Svimjihøllin í Gundadali.  
  
Hildur Henze, leiðari á kanningardeildini sigur, at tó at løgreglan hevur illgruna til ávís fólk í samband 
við innbrotini, so er ongar skuldsetingar framdar og eingin hevur viðgingið seg sekan heldur.  
- Vit hava fleiri ábendingar um, hvørji tey eru, sum kunnu Eitt er at hava illgruna til fólk, men vit 
kunnu ikki skuldseta fólk uttan prógv, sigur Hildur Hentze.  
  
Eitt innbrot er tó uppklárað.  
- Onkur hevði brotið inn hjá FTZ og fingið nakað av peningi við sær, men viðkomandi hevur viðgingið 
seg sekan, og ein partur av peninginum er fingin til vega aftur, sigur Hildur Hentze.  
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Telja fugl við dronu 
Havstovan telur súlurnar í Mykineshólmi við o.u. 10 ára millumbili. Fuglarnir verða taldir eftir 
myndum, og í summar hava vit tikið myndir við eini dronu.  
  
Trupulleikin er, at allar súlurnar 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 tær flestu súlurnar á flog, sum 
ikki liggja á, og tá ið bátur kemur inn undir landið, fara eisini nógvar súlur á flog, serliga oyðifuglurin 
(ungar súlur uttan reiður). Dronan tykist harafturímóti ikki at órógva súlurnar munandi, so hon er tí 
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; úr 50.000 pørum upp í 400.000 pør. 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.  
  
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. 
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So bragdaði hjá U18 
Eftir tveir heldur misjavnar dystir móti Bulgaria og Turkalandi fingu føroysku U18-menninir uppreisn í 
dystinum móti Luksemburg í dag. Føroyska liðið vann 31-20, eftir 14-11 í hálvleikinum.  
  
Við einari góðari 6-0 verju vóru lunnar lagdir undir sigurin. Liðið spældi við meira toli í dag og gav 
hettar úrslit móti ágandandi verjuni hjá Luksemburg. Liðið gjørdi væl færri villur og høvdu hægri 
skoringsprosent í mun til undanfarnu dystirnar, somuleiðis hevði liðið fleiri góð skjótálop.  
  



Brandur Halgirson var eyðsýndur í bæði verju og álopið, meðan Uni Petersen stóð væl í málinum. 
Føroyska liðið hevði bert ein málverja til dystin, tí Hørður Trygvason hevði ein skaða at dragast við.  
  
Dagsins leikari hjá Føroyum var valdur, málverjin, Uni Petersen  
  
Finnland vann seinna dystin í bólkinum í dag móti Bulgaria, úrslitið var 26-25. Við hesum er alt opið 
enn í bólkinum. Føroyar møta Finnlandi fríggjadagin, meðan øll liðini hava frí í morgin.  
  
Málskjúttar:  
Brandur Halgirson 8, Bartal Klein Olsen 5 (1), Jóni Guttesen Viderø 4, Høgni Paulason Zachariasen 4, 
Ólavur av Fløtum Mittún 3, Niklas Højgaard Hanusarson 3, Jónsvein Dulavík Joensen 3, Jóhan Petur 
Hentze 1  
  
Málverji:  
Uni Petersen 41% 
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Brasil fær høvið at hevna HM-eyðmýkingina 
Í dag vóru OL-hálvfinalurnar í fótbólti hjá monnum avgreiddar í Brasil.  
  
Vertslandið, Brasil dansaði seg gjøgnum hálvfinaluna við einum knúsandi 6-0 sigri á Honduras. Longu 
aftaná 14 sekund var Brasil á odda, tá Neymar skoraði skjótasta málið í OL-søguni. Neymar fekk eisini 
seinasta orðið, tá hann við brotssparki ímóti dystarenda skoraði til 6-0. Gabriel Jesus skoraði til 2-0 og 
3-0. Marquinhos skoraði til 4-0, og Luan skoraði til 5-0.  
  
Týskland hevði tað ikki líka lætt í sínari hálvfinalu, men teir vunnu uppiborið 2-0 ímóti Nigeria. Lukas 
Klostermann legði Týskland á odda 1-0, tá bert níggju minuttir vóru leiktir. Heilt ímóti dystarenda 
staðfesti Nils Petersen sigurin fyri Týskland.   
  
Í finaluni fær Brasil høvið at hevna eyðmýkjandi 1-7 HM hálvfinalutapið ímóti Týsklandi í HM-
endaspælinum í 2014, sum eisini var í Brasil. Tað tapið hevur riðið Brasil, sum ein stór marra. Bert 
HM-finalutapið ímóti Uruguay í 1950 hevur verið ein størri marra í brasilsku fótbóltssøguni. Tað tapið 
var eisini á heimavølli.   
  
Hvørki Brasil ella Týskland hava áður vunnið olympisku fótbóltskappingina fyri menn. 
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Løgreglumaðurin verður ikki ákærdur 
Skuldsetingarnar móti løgreglumanninum, sum var meldaður fyri harðskap, eru sleptar.  
- Ferðaliðið er komið til ta niðurstøðu, at tað ikki eru haldgóð prógv til at reisa ákæru móti 
løgreglumanninum. Skuldsetingarnar eru tí sleptar og meiri verður ikki gjørt við málið, sigur Martin 
Gravesen.  
  
Tað var í januar, at Sosialurin bar tíðindini, at ein løgreglumaður var meldaður fyri harðskap. Ikki er 
heilt greitt, hvat hendi, men løgreglumaðurin, sum var í farloyvi, tá hendingin fór fram, varð 
meldaður fyri harðskap á einum skeinkistaði í jólamánaðinum.  
  
Martin Gravesen, varafúti, segði við Sosialin tá, at kanningararbeiðið var latið í hendurnar á 
ferðaliðnum hjá donsku løgregluni, fyri at sleppa undan gegnistrupulleikum.  
- Av tí at tað er ein av okkara egnu, kunnu vit ikki gera kanningarnar sjálvir. Tí hava vit heitt á 
ferðaliðið hjá donsku løgregluni um at kanna málið, segði hann við Sosialin 28. januar.  
   
Ferðaliðið hevur í fleiri førum verið í Føroyum og gjørt kanningar og avhoyringar í málinum, og loksins 
er ein niðurstøða komin. Danska ferðaliðið metir ikki, at haldgóð prógv eru fyri skuldsetingunum, og 
tí verður málið niðurlagt.  
   
Martin Gravesen sigur, at viðkomandi ikki starvast hjá løgregluni í løtuni, men at av tí at ákærurnar 
eru sleptar, er einki til hindurs fyri, at viðkomandi kemur aftur til arbeiðis. 
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Nú er Gilli seldur 
Eins og vit skrivaðu fyrr í dag, vóru góð útlit fyri, at føroyski landsliðsleikarin, Gilli Rólantsson 
Sørensen, seinni í kvøld fór at skifta til norska felagið Brann.  
  
Flytingargluggin í norskum fótbólti letur aftur í kvøld á midnátt, og Miðlahúsið visti álítandi at Brann 
og AaB fyrr í morgun samráddust um keyp av føroyska leikaranum.  
  
Í kvøld er so alt endaliga komið uppá pláss millum partarnar. Tá feløgini vóru liðug at samráðast 
tíðliga seinnapartin, fór Gilli Rólantsson Sørensen í flogfari yvir til Noregs, har hann skuldi 
gjøgnumføra læknakanning og tær seinastu detaljurnar av sáttmálanum.  
  
Hóast mjørki argaði Gilla í at sleppa avstað til Noregs, eydnaðist tað tó at fáa alt ígjøgnum, soleiðis at 
hann í kvøld skrivaði sáttmála við Brann sum er galdandi fram til 2018.  
  
Keypsprísurin fyri føroyska landsliðsleikaran er ikki upplýstur enn, men sum skilst er talan um 
rímuliga stóra upphædd, sum Brann rindar fyri Gilla Rólantsson Sørensen, sum frammanundan hevði 
gott og væl tvey ár eftir av sáttmálanum við AaB.  
  
Gilli Rólantsson Sørensen kann sostatt fáa debut fyri Brann longu sunnudagin, tá Brann á heimavølli 
tekur ímóti fremsta liðnum í deildini, Rosenborg.  
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Fótbóltur: Neymar setti OL met - skjótasta mál nakrantíð 
17.08.2016 - 23:21 
Tað vóru bert gingin 15 sekund av OL hálvfinaluni í fótbólti hjá monnum, millum Brasil og Honduras, 
tá Neymar legði Brasil á odda. Hetta er skjótasta mál sum skotið er í OL søguni, og tað fyrsta av 
mongum hjá Brasil í kvøld. Dysturin endaði heili 6-0, og Honduras fekk ikki eitt bein til jørðina í 
dystinum. Neymar skoraði eisini sætta málið í dystinum. 
 
Í finaluni møtir vertstjóðin Týsklandi, sum við 2-0 sigri vann á Nigeria. Sostatt verður OL finalan ein 
endurtøka av HM hálvfinaluni í Brasil í 2014, men brasiliubúgvar vóna ivaleyst, at úrslitið verður 
nakað frægari enn í 2014. Tá knústi Týskland vertstjóðina heili 7-1. 
 
Finalan verður spæld leygarkvøldið 
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Andlát 
Ólavur Finn Olsen, úr Leirvík, andaðist leygardagin 13. august , 52 ára gamal. 
 
Daniel Pauli Dalbø, Syðrugøta, andaðist í heiminum fríggjadagin 12. august 85 ára gamal. 
 
Jonna Plindstrup, fødd Joensen, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Gørding í Danmark, andaðist mikudagin 
10. august, 76 ára gomul. 
 

 


