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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Maskinmeistarar kunnaðir um uppsagnarviðurskifti 
Maskinmeistarafelagið í Danmark, Maskinmestrenes Forening, hevur sent sínum limum eitt skriv til 
kunningar í kjalarvørrinum av hópuppsagnunum hjá Mærsk. 
- Vit hava fingið at vita úr Mærsk Supply Service, at tey fylgja ásetingunum í Stórabretlandi í sambandi 
við uppsagnirnar, stendur í kunningarskrivinum. 
  
Tað inniber millum annað eina 30-daga konsulteringstíð, og tískil verða sjálvar uppsagnirnar ikki 
sendar út fyrr enn síðst í september. 
  
Mærsk hevur tískil givið starvsfólkunum møguleikan at siga starvi frá sær sjálvboðið, áðrenn 
uppsagnarbrøv verða send nøkrum. Arbeiðsfólkini skulu søkja um loyvi frá reiðarínum at siga seg úr 
starvi eftir skipanini, og tekur Mærsk støðu til, hvørt umsóknin verður gingin á møti.  
Maskinmeistarafelagið bjóðar limunum, ið fáa uppsagnarbræv, at venda sær til teirra um ráðgeving 
og stuðul sum lið í at leita sær nýtt starv ella fáa atgongd til dagpening.  
Kelda: in.fo 
Antares.fo 
 

 
Nú fer oljuprísurin at hækka aftur 
Eftir hálvtannað ár við stórum undirskotum og hópuppsagnum í frálandsvinnuni kunnu betri tíðir nú 
vera á veg. 
Fríggjadagin fór oljuprísurin aftur upp um 50 dollarar fyri tunnuna, og hóast langt er upp til prísin í 
2014, so kann hetta vísa seg at verða byrjanin til eina spakuliga men trygga príshækking. 
Bjørn Krus, oljugreinari hjá DNB Markets og kendur sum maðurin, ið spáddi núverandi kreppuna í 
vinnuni, sigur í eini nýggjari frágreiðing, at framtíðin sær bjørt út hjá oljuvinnuni. Tað skrivar Dagens 
Næringsliv. 
"Spurningurin er ikki, um oljuprísurin fer at hækka næstu árini, men hvussu nógv hann fer at hækka," 
stendur í frágreiðingini sambært DN.no. 
"Sjálvt við svartskygnum metingum um búskaparvøkstur, munandi minni orkuvirksemi í heimshøpi og 
fallandi marknaðarluti fyri olju, verður kortini framhaldandi vøkstur í oljueftirspurninginum næstu 
tíggju árini," skrivar Bjørn Krus. 
Hann væntar, at oljuprísurin fer at liggja onkunstaðni millum 60 og 80 dollarar fyri tunnuna aftaná 
2018. Verður hann lægri, fer tað ikki at loysa seg at gera íløgur í framleiðsluna, og verður hann hægri, 
fer tað at minka um eftirspurningin. 
Miðskeiðis í 2014 lá oljuprísurin væl omanfyri 100 dollarar, áðrenn hann fór undir sítt drúgva fall. Í 
januar í ár var prísurin heilt niðri á 27 dollarum fyri tunnuna. 
Kelda: shippingwatch.dk 
 
FRAMGONGD 
DNB Markets væntar, at prísurin á ráolju fer at hækka næstu árini, eftir at hann hevur ligið í miðal um 
53 dollarar í 2015 og 46 í 2016. 

 2017: 65 dollarar 

 2018: 70 dollarar 

 2019: 70 dollarar 
Kelda: DN.no. 
Antares.fo 
 

 
Maersk Oil fingið góðkenning til olju- og gassframleiðslu 
Bretska Oil and Gas Authority hevur góðkent framleiðsluna hjá Maersk Oil á størsta gass- og 
oljuøkinum, Culzean, ið er funnið í Norðsjónum seinastu tíggju árini. Økið er mett til 111 miljardir 
dollarar og kann útvega fimm prosent av gassnýtsluni í Bretlandi, tá framleiðslan er upp á tað mesta. 
Mett verður, at Culzean kann innihalda 300 miljónir tunnur av olju, við 159 litrum í hvørjari tunnu, 
sum svarar til eina framleiðslu upp á 60.000 - 90.000 tunnur um dagin, tá framleiðslan er upp á tað 
mesta. Økið varð funnið í 2008.  



 
Framleiðslan fer at tryggja 6.000 bretsk arbeiðspláss og skapa 400 beinleiðis arbeiðspláss, umframt at 
stuðla upp undir búskaparvøksturin í Bretlandi, tá framleiðslan byrjar í 2019, í minst 13 ár. 
 
Maersk Oil er fyristøðufelag á økinum og eigur helvtina av tí, meðan japanska JX Nippon eigur 34 
prosent og Britoil eigur 16 prosent. Tað fer at kosta 28 miljardir at menna økið, og av hesum skal 
Maersk Oil altso rinda helvtina. Hinvegin verður roknað við, at einar 30-45.000 tunnur av olju kunnu 
framleiðast um dagin. 
 
Kelda: The Market Mogul  
Antares.fo 
 

 
13 nýbygningar í gerð í Skagen 
Norska reiðaríið Hepso Rederi hevur gjørt sáttmála við Karstensens skipasmiðjuna í Skagen um at 
byggja eitt nýtt fiskiskip til svartkjafta-, makrel- og sildarveiðu. Talan er um eitt kombinerað nótaskip 
og trolara. Sáttmálin hevur eitt virði up á 215 miljónir krónur. 
Skipið verður 79,75 metrar langt og 15,50 metrar breitt. Tað skal latast eigarunum 1. oktober 2018. 
Reiðaríið hevur kvotur upp á bæði svartkaft, makrel og sild. 
 
Knud Degn Karstensen, stjóri á skipasmiðjuni í Skagen sigur við Undercurrent News, at teir nú hava 
13 nýbygningar í gerð til eigarar í Danmark, Svøríki, Skotlandi, Norðurírlandi og og Írlandi. 
Kelda: Undercurrent News  
Antares.fo 
 

 
Tíðin gongur undan hjá Trump 
Møguleikarnir hjá Donald Trump at gerast forseti í USA eru nógv minkaðir síðani demokratarnir 
høvdu sín floksfund. 
Í seinastu veljarakanningunum liggur hann aftanfyri í øllum teimum vanligu ivastatunum, og í løtuni 
er støðan tann, at hóast Trump skuldi vunnið í Florida, Ohio, North Carolina, Iowa og Nevada, so kann 
hann kortini tapa tað samlaða valið.  
Clinton hevur ligið frammanfyri í 23 teimum seinastu veljarakanningunum, og valgranskarar geva 
Trump minni enn 20 prosent møguleika fyri at vinna valið, sum verður um færri enn 12 vikur.  
Hendan tíðin (tríggjar vikur eftir at báðir flokkarnir hava havt floksfund) er vanliga tann tíðin, tá 
veljarakanningarnar plaga at vera álítandi. Tað vísa kanningar av undanfarnu valunum.  
Illa skipað valstríð  
Valstríðið hjá Donald Trump sær heldur ikki út til at vera væl skipað. Clinton hevur brúkt 104 mió. 
dollarar til reklamur í ivastatunum, meðan Trump framvegis ikki hevur brúkt ein einasta cent. Honum 
manglar eisini skipaðar felagsskapir í teimum statunum, sum hann hevur brúk fyri at vinna. Í Florida, 
sum hann er noyddur at vinna, hevur hann bara eina skrivstovu og fyrstu skrivstovurnar í Ohio lótu 
ikki upp fyrr enn í farnu viku. Guvernørurin í Ohio, John Kasich og hansara politisku felagar, stuðla ikki 
Trump.  
Allar vónir eru tó ikki úti hjá Donals Trump, men í løtuni er vónleyst at síggja, hvussu hann ætlar at 
vinna valið.  
Flestu viðmerkjarar eru samdir um, at beinleiðis kjak í sjónvarpi er størsti møguleikin, ið Trump hevur. 
Hansara ágangandi stílur og evni at øsa mótpartin kunnu avdúka veikleikar hjá Clinton, og við sínum 
mongu høpisleysu úttalilsum er tað ómøguligt at fyrireika seg til at kjakast móti honum.  
Hinvegin so kann ikki síggjast burtur frá, at Clinton hevur luttikið í nógv fleiri politiskum kjakum enn 
Trump, og hon plagar at standa seg væl.  
Hvussu leikur fer er ilt at siga enn. Trump hevur áður vunnið, tá øll søgdu, at hann ongan møguleika 
hevði. Men skal hann vinna, so má okkurt henda skjótt. Tað eru færri enn 12 vikur til valið.  
(Kelda: Kongressen.com)  
Nordlysid.fo 
 

 
Klaksvíkingur vann 1,1 millión 
Ein góð millión endaði í Klaksvík í kvøld. 
 



Tað var Súsanna Jacobsen úr Klaksvík sum vann 1,1 millión í Gekkinum í kvøld. Hon snaraði fyrstu ferð 
og kom á gula leypa vinningin. Hin hevði koyrt pengarnar í reyða leypin og á reyða leypin kom tað á 
aðru ferð, tá hon snaraði.  
 
Sostatt gjørdist ein klaksvíkingur millióningur í kvøld.  
 
Norðlýsið ynskir henni hjartaliga til lukku við vinninginum! 
Nordlsyid.fo 
 

 
Vatnkríggið í Klaksvík gekk friðarliga fyri seg 
20.08.2016 - 08:43 
Bátarnir vóru væl útgjørdir og fingu bæði fólk á landi og á sjónum karm, júst so sum ætlað – eisini ein 
av myndamonnunum fekk karm, eins og myndatólið frá einum ”vinarligum” sjórænara. 
Men hetta kann roknast við, tá ið tú fert í vatnkríggj. Har eru eingi veto ella undantaksstøður at 
heinta.  
Aftaná varð vitjað í vatnkørunum, har fiskar svimja runt, og vekir hetta áhuga hjá børnum, foreldrum 
– ommum og abbum.  
Notin varð eisini ein heitur koppur av Kakao, sum kom væl við.  
Í morgun byrjar tann stóri Sjómannadagurin. 
Nordlysid.fo 
 

 
1400 pannukakur etnar longu kl. 15 
20.08.2016 - 19:33 
Umborð á Brimli lata teir óføra væl at Sjómannadegnum. 
 
Vit hava givið gestunum kakao og pannukøkur og longu kl. 15.00 var alt uppi. Tá hevði kokkurin bakað 
1400 pannukakur. Vit meta, at eitt stað millum 2000 og 3000 fólk hava vitjað umborð á Brimli í ár, 
siga teir umborð. 
 
Fyrireikararnir eru samdir um, at fleir fólk enn vanligt hava verið á Sjómannadegnum í ár.  
Nordlysid.fo 
 

 
Karl Birgir: Vit eru sera væl nøgdir 
Tað hava ongantíð verið so nógv fólk á Sjómannadegnum. Tað heldur Karl Birgir Isaksen, ið er ein av 
høvuðsfyrireikarunum av Sjómannadegnum. 
 
- Endamálið er, at alt skal vera ókeypis soleiðis, at øll fáa ein hugnaligan dag. Og vit mugu siga, at vit 
eru sera væl nøgdir við dagin. Veðrið hevur gjørt sítt og so eru tað tiltøk, ið serliga tiltrekkja fólk. M.a. 
Fish & Chips hjá JFK. Og so hevur alt annað eisini gingið sum heitt breyð. Tað hava ongantíð verið so 
nógv fólk til morgunmatin og bæði á Brimli og Looknorth siga teir seg hava havt eina rúgvu av 
gestum. Eg havi eisini sæð nógvar útlendingar, so eg vænti, at hetta er eisini við til at branda Føroyar 
uppá ein heldur óvanligan máta, sigur ein sera væl nøgdur Karl Birgir Isaksen í kvøld.   
 
Hann leggur eisini dent á, at uttan mongu stuðlarnir, so bar hetta ikki til.  
Nordlysid.fo 
 

 
Kendur vinnari í egnikappingini 
20.08.2016 - 21:03 
Seinast í kvøld var egnikappingin, sum kanska er mest siðbundna kappingin á Sjómannadegnum. 
 
Anfinn Hansen vann í fjør, og tað gjørdi hann aftur í ár. Hann vann tryggan sigur og góða vinningin á 
5000 kr. 10 luttakarar vóru við í kappingini. 
 
Nummar 1: Anfinn Hansen (5000 kr.) 
Nummar 2: Heðin Gregersen (3000 kr.) 
Nummar 3: Petur J. Svøðstein (200 kr.) 
Nordlysid.fo 



 

 
Jógvan Heinesen vann 
21.08.2016 - 01:43 
Agnskering: Eins og vanligt var ein av kappingunum á sjómannadegnum at skera agn. 
 
Úrslitið var, at kokkurin Jógvan Heinesen var skjótastur. Úrslitið gjørdist:  
1: Jógvan Heinesen  1.16 min  
2. Tróndur Sivertsen  1.24  
3. Óli Andreasen  1.35  
Nordlysid.fo 
 

 
Línuskipini fara avstað aftur 
21.08.2016 - 22:08 
Bæði Klakkur og Jákup B fara avstað í kvøld, meðan Pison eisini ger klárt at fara nýggjan túr. 
 
Flestu línuskipini lógu heima á Sjómannadegnum. Men í kvøld riggaðu tey seg til at fara nýggjan túr, 
sum myndirnar vísa. Klakkur og Jákup B fara væntandi í kvøld, meðan Pison tók ís og fer helst í 
morgin.  
Nordlysid.fo 
 

 
Sjómansgudstænasta í Christianskirkjuni 
Eins og undanfarin ár, stóð forvitnislig sjómansgudstænasta í Christianskirkjuni á skrá, dagin eftir 
stóra sjómannadagin – henda 12. sjómannadagin, sum man hava savnað eina mest av fólki, ið verður 
hevur á Sjómannadegi í Klaksvík. 
Tí ringdi kirkjuklokkan 11.00 í morgun til Sjómansgudstænastu í Christianskirkjuni við Marjuni 
Lómaklett, presti. Áður hava nógv sjófólk verið til guðstænastuna og vóru hesi eisini meira enn 
vælkomin aftur í ár.  
Gudstænastan varð skipað soleiðis, at Oddmar Niclasen, vegna útróðrarfelagið las Heilaga lesturin úr 
Mika profeti 6,6,-8. John Kári Jacobsen las, vegna línuskipini Epistulin hjá Paulus ápostli í fyrra brævi 
sínum til Timoteusar 1,5-17.  
Báðir hava teir verið skipara á Bragd og fekk Oddmar Niclasen heiðursløn handaða frá 
landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, Høgna Hoydal fyri tann bólkin á Sjómannadegnum.  
Sum altíð er Christianskirkjan serliga prýðilig og tignarlig eisini til eina sjómannadagsgudstænastu við 
bátinum hangandi uppi undir loftinum – hesum báti, sum var til útróðrar hin lagnudagin í 1913, tá ið 
tríggir bátar fórust Tollaksmessudag.  
Sálmarnir høvdu allir við sjólívið at gera, Andras Sólstein spældi undir saman við urguni, og høvdu 
hann og organisturin, Jóhanna Johannessen eitt solostykki eftir prædikuna, Jesu joy of Man’s desiring 
– útsett fyri horn og urgu.  
Marjun Lómaklett, prestur hevði sum so ofta fyrr eina góða prædiku. Hon eisini fekk mangar tøkkir 
fyri prædikuna, tá ið fólk høvdu høvið at heilsa uppá hana í forkirkjuni ávegis heim eftir 
guðstænastuna.  
Prædikan var til 13. sunnudag eftir tríeindardag - Sigur frá Jákupi og Jóhannesi, sum Sebudeusar 
synirnir eita og teirra stúrni mammu. Prædikan snýr seg um ”at vera tænari” og ”at tæna”.  
Prestur tók til seinast í skránna fyri viðkomandi sjómannadagarnar, sum verið hava, og segði hon 
soleiðis við endan av prædikuni:  
”Guð gevi okkum øllum mátt, megi og vísdóm kærleikans til at elska og tæna Guði og 
medmenniskjum okkara á lívsins sigling um lívsins hav í fluttari merking, har alt hetta hevur verið 
gjørt ítøkiligt ta farnu vikuna, nú sjómannadagarnir hava verið hildnir til tess at undirstrika hvussu 
tætt, vit eru bundin at havinum og tilfeingi tess.  
Hetta varð eisini undirstrikað, tá dagarnir byrjaðu mánakvøldið, har ein kundi hoyra um strev 
Nólsoyar Páls til tess at troyta nýggjar leiðir á sjónum við deksførum heldur enn við viðbreknu opnu 
bátunum. Stríð hansara miseydnaðist í fyrsta umfari, men sáðið var lagt í jørðina og spratt aftur eini 
seksti ár seinni, og mentist hóast ovurstóran kostnað, líðingar og tár til tað, ið vit kenna í dag, og sum 
vit njóta við takksemi til Skaparan.  
Somuleiðis hava vit í huga bragd Ova Joensens, nú tríati ár eru liðin, síðani hann róði allan langa 
teinin úr Føroyum til Danmarkar, og var hetta av sonnum eitt ótrúligt avrik, ið eisini hevur givið 
øðrum íblástur, og her kunnu vit nevna havrógvingina hjá Livari Nysted. Vert er somuleiðis at nevna 
havsiglingina hjá Tróndi Pæturssyni.  



Alt hetta sýnir sterka tilknýtið okkara til havið og ríkidømi tess, ið vit eiga at takka Guði várum fyri í 
eydmýkt og als ikki taka sum nakra sjálvfylgju. - Ja, sum vit syngja í næsta sálmi:  
Mítt lívsfar veikt bygt og lítið er,  
sum yvir hav meg man bera;  
tó Harrin sjálvur er hjá mær her,  
hann fulltrygg verja skal vera” (Sálmabókin nr. 584 v. 4)  
nordlysid.fo 
 

 
Royna at fáa Noreg á fremstu røð í havspurningum 
19.08.2016 - 08:51 
Norska stjórnin hevur sett sær sum mal at faa Noreg aftur í fremstu røð á altjóða pallinum í 
surningum um hav- og menningarpolitikk.  
- Okkara mál er at vit altjóða fáa eina burðardygga nýtslu og umsiting av tí sum havið gevur. Tað er 
kjarnan í norska uttanríkispolitikkinum at tryggja eitt gott og sunt havumhvørvi fyri komandi ættarlið, 
sigur norski uttanríkisráðharrin, Børge Brende, i samband við at hann og hansara ráð eru í gongd við 
at leggja eina ætlan fyri hvussu Noreg skal arbeiða á økinum komandi árini.  
Á vári 2017 skal Brende leggja fram eina sokallava havætlan, ið skal vera grundarlagið fyri arbeiðnum 
hja norsku stjórnini á økinum.  
- Ætlanin skal liggja sum grundarlag fyri okkara arbeiði. Noreg hevur longu eina týðandi støðu innan 
tey stóru økini sum umfata tað havið gevur, sum olju- og gass, fiskivinnu ella skipaferðslu. Okkara mál 
er at binda hesi økini meir saman í okkara arbeiði, segði Erna Solberg, forsætisráðharri, ta hon í vár 
kom inn á komandi ætlanina.  
Í einum skrivi, sum Børge Brende hevði í Dagens Næringsliv í vikuni, sigur hann, at Noreg hevur 
kunnleika og royndir sum menningarlond kunnu hava nyttu av, og sum kann hjálpa teimum at fáa 
meir burturúr sjógætisvinnuni, og at tryggja at tey gera tað á ein burðardyggan máta.  
Brende sigur at málið er at byggja politikkin og samstarvið á prinsippini í havrættarætlanini hjá ST.  
- Ovurfisking og dálking hóttir sjálvt lívsgrundarlagið í havinum - og við tí eisini mannaættina sum 
livur av tí sum havið framleiðir, skrivar Brende.  
Oljan.fo 
 

 
Oljuprísurin er nú omanfyri uppá 50 dollarar fyri fatið 
21.08.2016 - 23:42 
Oljuprísurin sveiggjaði nokso nógv í farnu viku, men sveiggini fingu prísin so hvørt at hækka eitt vet 
meir enn hann lækkaði gjøgnum alla vikuna. Tá oljuskálarnir stongdu fríggjadagin kostaði eitt fat av 
Norðsjóvaroljuni Brent 50,88 dollarar, meðan amerikanska lættoljan WTI lá á 48,52 dollarar fyri fatið.  
Hetta eru prísirbir á oljuni tá oljuskálarnir lata upp tíðliga mánamorgunin. Útlit eru til at prísurin kann 
hækka meir, um serliga útsagnirnar frá Russlandi og Saudi Arabia um at meir javnvág skal fáast í 
oljuframleiðsluna aftur, so prísurin aftur kann hækka, framvegis fáa oljukeyparar til at hava álit á 
útsøgnunum.  
Oljan.fo 
 

 
Nýggjur Rav skal byggjast í Skagen 
21.08.2016 - 22:38 
Norska felagið, ið eigur norska uppsjóvarskipið, Rav, undirskrivaði í vikuni sáttmálan um ein 
nýbygning.  
Tað er aftur kenda danska skipasmiðjan í Skagen, Karstensens Skibsværft, ið hevur fingið heiðurin, at 
byggja stásiliga skipið, sum skal latast eigarunum í 2018.  
Nýggi Rav verður knappar 80 metrar langur og 15,50 metrar breiður. Núverandi Rav er knappar 65 
metrar langur og 13,20 metrar breiður.  
Skipið, sum skal latast eigarunum í oktober í 2018, kostar umleið 215 mio krónur, ið er áleið100 mio 
krónur meira, enn hvat núverandi skip kostaði, at byggja í 2003.  
Samstundis sum at sáttmálin um nýggja Rav er undirskrivaður, er tað endaliga eisini komið uppá pláss 
við sáttmálanum um Themis, ið ein fyritøka í Skagen skal lata byggja. Hetta seinna skipið skal leverast 
fyrst í 2018.  
Fiskur.fo 
 

 
Yvir 1500 kvinnur renna í dag 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/havets_rolle/id2508661/


20.08.2016 - 15:29 
Kl 16 í dag smellir skotið á Tórsbreyt í Havn, sum sendir yvir 1500 kvinnur úr øllum landinum avstað á 
árligu Kvinnurenningina, sum Kvinna og Bragdið skipa fyri.  
Hetta er 8. árið at skipað verður fyri Kvinnurenningini, og undirtøkan er, sum altíð, sera góð. Aftur í ár 
hava yvir 1500 kvinnur teknað seg, og tað ger Kvinnurenningina til størsta einstaka ítróttartiltakið í 
landinum. 
Kl 15.30 verður byrjað á Tórsbreyt og kl 16 fer stóri hópurin av kvinnum avstað eftir tveimum ymsum 
rutum – ein 5 km ruta, sum gongur Úti vi Strond, og ein 2,5 km ruta, sum gongur ígjøgnum 
viðarlundina. Renningin endar niðri á Vaglinum, har drigið verður um vinningar kl 17. 
Í sambandi við renningina verða nakrir vegir á rutunum báðum stongdir í tíðarbilinum millum 15.45 
og 17.00, og ferðslan kann verða nakað tarðnað á øðrum vegum í økinum. 
Thomas Dam ítróttur og Aquado’r stuðla aftur í ár Kvinnurenningini. 
Portal.fo 
 

 
Uppflytingin veruleiki: EB/Streymur er aftur í Effo-deildini 
20.08.2016 - 18:58 
EB/Streymur verður aftur at síggja í EFFO-deildini komandi ár.  
Hetta gjørdist greitt, eftir at teir í dag vunnu 2-1 á útivølli ímóti B71. Øll trý málini í dystinum komu í 
fyrra hálvleiki. 
EB/Stremur hevur nú 58 stig fyri 22 dystir á 1. plássi, meðan 07 Vestur á 2. plássi hevur 53 stig. 
Á 3. plássi hevur FC Suðuroy 39 stig fyri 21 dystir. Harvið kann FC Suðuroy einans koma uppá 57 stig, 
og tað er, sum kunnugt, ikki nóg mikið at fanga EB/Streym aftur. 
Í botninum hevur B71 10 stig, AB II 11 stig, meðan Víkingur II, sum er omanfyri niðurflytingarstrikuna, 
hevur 19 stig. 
 
Úrslitini í 1.deild hetta umfarið: 
FC Suðuroy-07 Vestur 3-1 
HB II-Giza Hoyvík 1-4  
AB II-KÍ II 1-5  
B71-EB/Stremur 1-2  
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Fótbóltur: Brasil vann á Týsklandi í finaluni 
21.08.2016 - 09:50 
Fótbóltsfinalan í OL í Rio varð spæld seint í gjárkvøldið, og dysturin var ein møguleiki hjá vertstjóðini, 
Brasil, at fáa vaskað eyðmýkjandi stórtapið frá hálvfinaluni í HM endaspælinum í 2014 av sær. Tá 
tapti Brasil heili 1-7 á heimavølli, men í gjár sá øðrvísi út. Fótbóltssvaka tjóðin fekk ein søtan sigur at 
fegnast um, og, ikki at gloyma, OL gullmerkir um hálsin. 
 
Nógv trýst var á leikarunum, og kanska serliga á liðskiparanum, Neymar. Men Barcelona spælarin 
gagnýtti trýstið til nakað gott, tí um miðjan fyrra hálvleik legði hann Brasil á odda. Leiðslan helt til 
liðini høvdu spælt umleið ein tíma, tá Max Meyer javnaði fyri Týskland. Fleiri mál komu ikki í vanligari 
leiktíð, og heldur ikki í eykatíðini, so brotspørk máttu til, fyri at finna vinnaran.  
 
Týskarar byrjaðu at skjóta, og teir skoraðu, tað sama gjørdu tríggir teir næstu týskararnar, og 
brasiliumenninir skoraðu eisini uppá síni fyrstu fýra. Men so skuldi Nils Petersen skjóta fyri týskarar, 
men hann brendi, og avgerðin lá sostatt á fótinum á síðsta brasilska skjúttanum, Neymar. Hann var 
nóg róligur til at seta bóltin upp í málhornið í høgru. 
 
Og so komu gleðistárini rennandi, og alt Brasil var á gosi. 
 
Bronsudystin millum Honduras og Nigeria endaði við, at Nigeria vann 3-2. 
 
Úrslit  
 
Finalan 
Brasil - Týskland 1-1 (1-0) (5-4 við brotspørkum) 
1-0: Neymar (26.) 
1-1: Max Meyer (59.) 



 
Bronsudysturin 
Honduras - Nigeria 2-3 (0-1) 
0-1: Umar Sadiq (34.) 
0-2: Aminu Umar (49.) 
0-3: Umar Sadiq (56.) 
1-3: Anthony Lozano (71.) 
2-3: Marcelo Pereira (86.) 
Portal.fo 
 

 
OL hondbóltur: Týskland vann bronsu 
21.08.2016 - 16:15 
Pólland vóru væl við fyrstu løtuna og vóru eitt skifti á odda við trimum málum. Men so kom týska 
maskinan í gongd og tá gekk tað bara ein veg.  
Støðan í hálvleikinum var 13-17.  
Týska maskinan helt fram í seinna hálvleiki og Týskland vann dystin trygt 31-25.  
Sostatt endar hendan kappingin við bronsu til Týskland. Tað var í januar mánaða til EM í Póllandi, at 
teir vunnu gull, og hóast tað gjørdist til bronsu hesaferð, vóru teir sera væl nøgdir eftir dystin móti 
Póllandi í dag.  
Tað er klokkan 18 føroyska tíð, at Frakland og Danmark bresta saman í finaluni. Dysturin verður vístur 
á bæði DR1 og danska TV2. 
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Úrslit og málskjúttar í 21. umfari 
21.08.2016 - 16:58 
21. umfar varð í dag leikt í fremstu fótbóltsdeildini. Úrslitini vóru ikki serliga óvæntað og KÍ heldur 
fast í hampiliga trygga oddasessinum.  
Víkingur - Skála (4-0) 
Andreas Lava Olsen 1-0 
Sølvi Vatnhamar 2-0 
Sølvi Vatnahamar 3-0 
Sølvi Vatnhamar 4-0 
 
KÍ - TB (4-0) 
Súni Olsen 1-0 
Súni Olsen 2-0 
Páll Klettskarð 3-0 
Niels Pauli Danielsen 4-0 
 
B36 - ÍF (4-1) 
Sebastian Pingel 1-0 
Gestur B. Dam 2-0 
Hørður Askham 3-0 
Lukasz Cieclewicz 4-0 
Leivur Joensen 4-1 
 
NSÍ - HB (0-0) 
 
AB - B68 (Byrjar 17:15) 
 
 
Støðan higartil 
1. KÍ (50 stig) 
2. Víkingur (46 stig) 
3. NSÍ (43 stig) 
4. B36 (38 stig) 
5. HB (35 stig) 
6. ÍF (25 stig) 
7. TB (20 stig) 



8. Skála (17 stig) 
9. AB (9 stig)* 
10. B68 (7 stig)* 
 
*Ein dyst færri 
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Brann javnt móti Rosenborg: Gilli mátti tó skaddur av vøllinum 
21.08.2016 - 19:12 
Gilli Rólantsson var við frá byrjan tá Brann tók ímóti Rosenborg á heimavølli í Bergen í dag.  
Brann legði seg á odda longu tá tríggir minuttir vóru leiktir við máli frá Jakob Orlov. Rosenborg royndi 
at trýsta, men tað eydnaðist ikki at fáa nakað mál í fyrra hálvleiki. Beint fyri hálvleik fekk føroyski 
landsliðsleikarin ein snudd í høvdið, men spældi víðari. Tá 66 minuttir vóru leiktir gekk tað tó ikki 
longur, og hann varð skiftur út.  
Fáar minuttir seinni kom útjavnandi málið til Rosenborg til 1-1, sum eisini gjørdist úrslitið av 
dystinum.  
Rosenborg er klárt oddalið í fremstu norsku deildini meðan Brann bjóðar av og á triðja plássi. Brann 
hevur eftir dystin í dag 37 stig og Rosenborg hevur 49 stig.  
Tað var fyrr í vikuni, at tað gjørdist greitt, at Gilli Rólantsson hevði skrivað undir við bergenfelagið 
Brann. Hann hevur annars spælt við Aab í Aalborg seinastu árini.  
Brann - Rosenborg (1-1)  
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Danmark koppaði Fraklandi í OL-finaluni 
21.08.2016 - 19:30 
Dómarin hevur júst bríkslað fyri seinastu ferð. Tað hevur eydnast Danmark at vinna á 
stórfavorittunum úr Fraklandi. 
Undan dystinum vóru tað fraklendingar. Frakland hevur seinastu tríggjar olympisku leikirnar verið í 
finaluni og vunnið tvær ferðir. Men soleiðis skuldi ikki vera í kvøld, tí Danmark var tað betra liðið og 
vann 28-26.  
Danir komu væl frá byrjan og spældu fyrstu løtuna við málmanninum úti í álopunum. Tað riggaði og 
teir fingu eina góða byrjan og tá eitt gott korter var leikt av fyrra hálvleiki førdi Danmark við tveimum 
málum.  
Støðan í hálvleikinum var 16-14.  
Góða spælið hjá dønum helt fram í seinna hálvleiki og miðskeiðis vóru teir á odda við heili fimm 
málum eitt skifti miðskeiðis. Men spakuliga ótu fraklendingar seg inn á leiðsluna hjá Danmark. 
Fraklendingar vaknaðu spakuliga og tá bara tríggir minuttir vóru eftir var bara eitt mál á muni 26-25.  
Tað gjørdist tó ikki so spennandi, tí Danmark hevði beina kós móti OL gullinum og vann dystin 28-26.  
Danmark - Frakland (28-26) 
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Megnar innsatsur hjá føroyska U18 
21.08.2016 - 23:02 
Føroysku U18 mennirnir leveraðu ein megnar innsats í bronsudystinum móti Makedonia í dag. 
Dysturin gjørdist ein sannur gýsari og vunnu okkara 33-32 eftir brotskastkapping. Støðan eftir vanliga 
leiktíð var 29-29 og hálvleiksstøðan 16-15 til Makedonia.  
Føroyska liðið spældi ein góðan fyrra hálvleik, har 5-1 verjan fekk stegða spælinum hjá Makedonum, 
sum var nógv innyvir vøllin. Liðini fylgdust so at siga allan hálvleikin.  
Í seinna hálvleiki mansvardu makedonar Brand Halgirson frá byrjan. Føroyska liðið kláraði tó at hanga 
í fram til miðjan seinna hálvleik. Tá fóru okkara at gera heldur nógva feilir, brenna møguleika og fingu 
eisini tvær útvísingar. Makedonia fór framum við tveimum, men megnaðu ikki at rista okkara av. 
Seinastu 5 minuttirnar var bara eitt mál á muni, men skoraði Bartal Klein Olsen uppá brotskast í 
seinasta minutti, hareftir at makedonar ikki kláraðu at skora. Uni Petersen kom í føroyska málið tá 10 
minuttir vóru eftir og hevði hann tvær týdningarmiklar bjargingar. Hørður Trygvason hevði ein snudd 
í lærinum og kom hann ikki innaftur.  
Reglarnar fyri kappingina søgdu at farast skuldi beint til brotskøst. Okkara mans skoraðu 4 av teirra 5, 
meðan Uni Petersen tók eitt frá makedonum, samstundis sum eitt av teirra fór á stongina.  
33-32 eftir brotskast kapping. 29-29, eftir 15-16 í hálvleikinum  



Dagsin leikari var valdur høgri vongurin hjá Føroyum Tróndur Wardum  
Málskjúttar: 
Tróndur Wardum 8 (1), Ólavur av Fløtum Mittún 6, Bartal Klein Olsen 7 (4), Rani Højgaard 5 (1), 
Brandur Halgirson 3, Jónsvein Dulavík Joensen 2, Kaj Johannesen 1, Jóni Guttesen Viderø 1 (1) 
Málverjar: 
Hørður Trygvason 27 % 
Uni Petersen 25% 
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Trump farin at angra tað, hann hevur sagt 
Republikanska forsetavalevnið, Donald Trump, er ikki júst gitin fyri at vísa angur. Men í eini røðu í 
gjárkvøldið, segði hann, at hann angrar sumt av tí, hann hevur sagt. 
- Stundum velur ein ikki tey røttu orðini, ella sigur tað rætta, tá ein stendur í hørðum kjaki og tosar 
um ymisk ting, segði forsetavalevnið, sum hevur verið undir ábreiðslum fyri at hava verið lítið 
umhugsin við sínum orðavali, eitt nú mótvegis meksikanarum.  
- Eg angri, at eg havi sagt sumt, ið var skeivt. Serliga í støðum, har míni orð hava sært einstaklingar, 
segði Donald Trump í røðu síni í North Carolina.  
Seinastu tíðina hevur Trump verið vitni til, at undirtøkan fyri honum hevur verið minkandi. 
Braneggjaði handilsmaðurin var serliga hartaður fyri at hava lagt eftir foreldrunum hjá einum 
muslimskum hermanni, sum fall í stríði fyri USA í 2004.  
Síðan hevur Trump verið í stríði við floksleiðsluna, har fleiri týðandi politikarar hava tikið frástøðu frá 
forsetavalevninum hjá Republikanarunum.  
Í hesi vikuni gjørdi Trump ikki mætari enn at skifta ein stóran part av fólkinum, sum hjálpa honum í 
valstríðnum, út.  
Amerikanskir miðlar meta, at Trump roynir at broyta stílin í eini roynd at vinna inn aftur á 
demokratiska forsetavalevnið, Hillary Clinton, sum liggur greitt á odda í veljarakanningunum.  
Framyvir skal herferðin hjá Trump stýrast betri – tað verða ikki so nógvar ófyrireikaðar úttalur í 
Trump-herferðini, hevur Kellyanna Conway, nýggjur ábyrgdarhavari í Trump-valstríðnum sagt.  
Eitt nú er Trump farin at brúka sokallaðar ’telepromptarar’ tá hann heldur røðu (t.e. skíggjar við teksti 
at lesa upp frá).Nakað hann fyrr hevur hartað síni mótstøðufólk fyri at brúka.  
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Bjarni Hammer: Eingin nevnir Suðuroynna 
19.08.2016 - 14:58 
Suðuroyggin er einasta stóra økið í Føroyum, sum framhaldandi minkar í fólkatali, men hóast hetta 
var tað eingin, sum nevndi Suðuroynna í viðgerðini av Ólavsøkurøðuni hjá løgmanni. Eiheldur nevndi 
løgmaður Suðuroynna í Ólavsøkurøðu sínari.  
Millum annað soleiðis sigur Bjarni Hammer, tingmaður fyri Javnaðarflokkin, um starvsfelagar sínar og, 
ikki minst, partamann sín Aksel V. Johannesen, løgmann, í lesarabrævi, sum stendur at lesa á 
Portalinum (t.e. lesarin.fo) í dag. 
Hvussu Aksel V. Johannesen fer at taka henda kritikk upp, er – sum vera man - ilt at spáa um. 
Í hesum lesarabrævinum varpar Bjarni Hammer serstakliga ljós á stóra arbeiðsloysið í Suðuroynni. 
Harundir búgva, sambært Bjarna Hammer, 23,5% av øllum teimum, sum fáa arbeiðsloysisstuðul, í 
Suðuroynni. 
Bjarni Hammer slær fast, at tíðin nú er komin, til at landið traðkar til og vísir, at landið ætlar og fer at 
uppraðfesta Suðuroynna, so at hon fær somu møguleikar sum restin av landinum. 
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Ólóglig stroyming av sjónvarpsrásum: Løgreglan framt húsarannsókn 
19.08.2016 - 16:07 
- Í samband við eina fráboðan um ólógliga stroyming av sjónvarpsrásum, framdi løgreglan í vikuni 
eina rannsókn á einum bústaði norðanfyri. Hald varð lagt á ymiska útgerð, og ein persónur bleiv 
skuldsettur í málinum.  
Tað skrivar løgreglan í tíðindaskrivi í dag.  
Aftaná rannsóknina kundi staðfestast, at einir 80 føroyingar eru knýttir at skipanini í løtuni. Hetta er 
brot á lóg um upphavsrætt, og hesi kunnu vænta, at løgreglan í næstum fer at seta seg í samband við 
tey. 



Í tíðindaskrivinum verður sagt, at um tú ert ein av hesum persónunum, nýtist tær ikki at seta teg í 
samband við løgregluna, tí løgreglan fer altso at seta seg í samband við teg.  
Løgreglan heitir á fólk um ikki at nýta slíkar ólógligar tænastur.  
Portal.fo 
 

 
Vágsbotnur hýsir livandi mentanararvi 
19.08.2016 - 21:01 
Seinastu vikuna hava vanligir borgarar og listafólk lívgað um Vágsbotn við ull, árabátum, boyum og 
øðrum føroyskum mentanarlutum. Økið letur upp leygardagin og er liður í verkætlanini “Ein livandi 
mentanararvur”. 
 
Hanus G. Johansen syngur nøkur løg, og Bárður Næs diskar. Og so fer Búi Dam at hugleiða um tann 
livandi mentanararvin, og hvussu Havnin er eitt stórt hús, har vit øll skulu trívast. 
 
Økið bjóðar bæði børnum og vaksnum til hugna og spæl. 
Tiltakið verður í Vágsbotni leygardagin 20. august klokkan 17.  
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Borgarstjórin í Tórshavnar kommunu hitti íslendska forsetan 
20.08.2016 - 09:02 
Heðin Mortensen, borgarstjóri, vitjar í løtuni í íslendska høvuðsstaðnum Reykjavík. Hetta er bæði í 
sambandi við vitjan hjá Føroya Kommunufelag og í sambandi við íslendsku Mentanarnáttina. Í hesum 
sambandi setir Heðin Mortensen eitt stórt tiltak á Sendistovu Føroya leygardagin.  
Í dag hevur borgarstjórin vitjað á Bessastøðum, har hann hevur hitt nýliga setta íslendska forsetan 
Guðni Jóhannesson. Undir eini hugnaløtu var tosað um samskifti, um ídnað, um vinnu sum heild - 
serliga ferðafólkavinnu - og samskiftið annars millum høvuðsstaðarnar, sum er avbera gott.  
Guðni Jóhannesson hevur vitjað í Føroyum áður og ætlar sær aftur til Føroya. Heðin Mortensen, 
borgarstjóri, segði eftir fundin, at hann í hesum sambandi hevur boðið forsetanum vælkomnum at 
vitja í Havnini.  
Við á ferðini eru eisini Bjørgfríð Ludvig, kommunustjóri, Jóan Petur Hentze, trivnaðarstjóri, og Jákup 
Simonsen, deildarleiðari.  
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So kom fyrsta summarlastin av markeli til Varðan Pelagic 
20.08.2016 - 12:46 
Fyrsta lastin av makreli í summar er nú komin til Varðin Pelagic á Tvøroyri. Arbeitt hevur ikki verið 
síðan 3. mars, men í morgun komu arbeiðsboðini. Hetta skrivar Jn.fo 
Finnur Fríði, sum hevur roynt norðanfyri, í altjóða sjógvi, kom á Tvøroyri í nátt, og hevði hann 350 
tons av makreli. Henda varð landað í morgun.  
Jn.fo upplýsir, at tey føroysku skipini eru øll komin suður aftur í føroyskan sjógv, og leita norðanfyri. 
Eisini er okkurt russiskt skip í føroyskum sjógvi.  
Harumframt eru fleiri russisk skip í altjóða sjógvi, norðanfyri føroyska markið. 
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Ávara móti privatum myndum í umferð millum føroyingar 
20.08.2016 - 13:31 
Fleiri tilburðir hava verið seinastu tíðina, har myndir hjá øðrum hava verið sendar runt. Hetta veit 
Kringvarpið í dag.  
Ein privat mynd er í løtuni í umferð millum føroyingar á serliga Facebook. Myndin, sum vísir tætt 
kropsligt samband millum tveir persónar, hevur ferðast á sosialum miðlum seinastu vikuna. Hetta fær 
løgregluna at heita á fólk um at steðga útbreiðsluna av privatum myndum.  
- Um viðkomandi sum er á myndini ikki hevur givið loyvi til tað, er tað eitt brot á revsilógina og tað 
verður tikið í álvara, sigur Jens Jensen, løgreglumaður á Kriminaldeildini við Kringvarpið.  
Tá vit deila privatar myndir hjá øðrum uttan at hava fingið lovyi, er tað eitt brot á grein 264d í 
revsilógini. Og hetta kann geva upp til seks mánaðar fongsulsrevsing.  



Seinastu tíggju árini hevur løreglan viðgjørt 24 mál, sum snúgva seg um ólógliga útbreiðslu av 
privatum myndum. Víst verður tó á, at ferðin á internetinum er nógv í dag, so tað kann vera okkurt, 
sum løgreglan ikki hevur fingið boð um.  
- Tá tú fært eina slíka mynd sendandi, mást tú gera eina meting. Er tað ósømiligt, skalt tú ikki senda 
hana víðari og helst strikað myndina. Eisini átti tú at givið viðkomandi á myndini boð um at hann er á 
myndini, sigur Jens Jensen, við Kringvarpið.  
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Norðurlendska vælferðarmodellið fer at yvirliva 
20.08.2016 - 16:31 
Arbeiðsloysi, blandingsbúskapur og tilflyting av fremmandafólki eru avbjóðingar, sum eventuelt 
kunnu hótta tað norðurlendska vælferðarmodellið. Hóast hetta hava norðurlendskir topppolitikkarar 
framhaldandi eina sterka trúgv uppá, at vælferðarmodellið í Norðanlondum fer at yvirliva.  
Hetta skrivar heimasíðan hjá Norðurlandaráðnum í dag. 
Oddamaðurin í Norðurlandaráðnum, Henrik Dam Kristensen frá Danmark, vísir í hesum sambandi á, 
at tað nettupp er tað norðurlendska vælferðarmodellið, sum verið hornasteinurin hjá Norðanlondum 
í krepputíðum: 
- Modellið hevur víst seg at vera sera burðardygt, eisini í krepputíðum. Eingin kláraði seg betur 
ígjøgnum fíggjarkreppuna enn vit. Og tað var sum ein fylgja av tveimum, nevniliga solidariteti og 
felagsskapi. Fjálga vit um hesi virði, eru vit eisini før fyri at loysa kreppur, ið eventuelt kunnu stinga 
seg upp í framtíðini, sigur Henrik Dam Kristensen. 
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Ov nógv ferðafólk í Føroyum: Eru vit við at oyðileggja Føroyar? 
20.08.2016 - 17:25 
- Eg havi undrast nógv á seinastu tíðina, hví vit so innarliga ynskja at seta Føroyar á heimskortið?  
Hvat er í roynd og veru endamálið? Er tað tí, vit ynskja at liva av ferðafólki, ella er tað í veruleikanum 
reyp – reyp av, at vit eiga nakað, ið er so vakurt, reint og óspilt, sum ongin annar eigur? Í dag er 
næstan ógjørligt at finna eitt stað í heiminum, har ið tað ikki ýður av ferðafólki. 
Millum annað soleiðis sigur Lív Sørensen í lesarabrævi, sum stendur á lesarin.fo hjá Portalinum, og 
sum kann síggjast sum ein beinleiðis kritikkur av nýggjasta Sheepview átakinum hjá Visit Faroe 
Islands. 
Í hesum lesarabrævinum vísir Lív Sørensen í heila tikið á vandarnar við at hava ov nógv ferðafólk og 
vísir á Malta, Ísland og, serliga, Mykines sum dømi um tess. 
Lív Sørensen sigur eitt nú, at í Íslandi ynskja íslendingar ferðafólkini í landinum av h... til, at nógvir 
maltesarar fara av oynni um summarið fyri at sleppa burtur frá ferðafólkunum, og at Mykines ikki 
longur er tann sama fantastiska, óspilta oyggin, sum hon sum barn vitjaði hvørt summar, hetta sum 
ein avleiðing av teim mongu kleyrandi ferðafólkunum, sum hon málber seg. 
Lív Sørensen skjýtur tí upp, í einari roynd at loysa henda trupulleika, at í staðin fyri at taka 60 kr. við 
bátinum til Mykinesar og 210 kr. við tyrluni, eiga vit heldur at taka fýra ferðir so nógv og hava eitt 
avsláttarkort til tey, ið hava tilknýti til oynna. Harumframt eiga vit, sambært henni, at taka 500 kr. fyri 
at sleppa ein skipaðan túr út í hólmin. 
- Tað verða nógv færri, ið so fara, men tey, ið veruliga brenna fyri tí, fara allíkavæl, og soleiðis kunnu 
vit varðveita bæði náttúru og fuglalív og enntá vinna pening til fólkið, ið býr har, sigur Lív Sørensen at 
enda. 
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Uttanríkisráðharrar í útnorðurlondum hittast í Føroyum 
20.08.2016 - 18:25 
Í døgunum 20. til 23. august vitja Vittus Qujaukitsoq og Lilja Alfreðsdóttir, uttanríkisráðharrar í 
ávikavist Grønlandi og Íslandi í Føroyum. Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkismálum, hevur 
boðið teimum til Føroya at viðgera, hvussu samstarvið millum londini í útnorðuri kann mennast.  
Hetta boðar heimasíðan hjá Uttanríkis- og Vinnumálaráðnum frá. 
Vittus Qujaukitsoq kemur til landið leygardagin 20. august og fer avstað aftur tann 23. august. Poul 
Michelsen og Vittus Qujaukitsoq hittast á fundi seinnapartin leygardagin, og fara teir tá, eftir ætlan, 
at tosa um samstarv ímillum Føroyar og Grønland á uttanríkispolitiska økinum. 
Lilja Alfreðsdóttir kemur til landið sunnudagin 21. august og fer avstað aftur tann 22. august. 



Sunnudagin 21. august verður árligi fundurin í Hoyvíksráðnum, har ið Poul Michelsen og Lilja 
Alfreðsdóttir fara at viðgera áleikandi mál viðvíkjandi Hoyvíkssáttmálanum. Harímillum verður 
lodnumálið og útflutningur av apoteksvørum til Íslands viðgjørt eins væl og onnur uttanríkispolitisk 
mál. 
Sunnudagin fara tey trý, Poul Michelsen, Lilja Alfreðsdóttir og Vittus Qujaukitsoq at hava felagsfund. 
Á skránni eru tá samstarvið og handilsviðurskiftini ímillum tey trý útnorðurlondini. 
Kelda: uvmr.fo 
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Aksel V. Johannesen: Samgongan vil hjálpa Suðuroynni 
- Tað er trupult at venda gongdini, um man ikki ger nakað beinanvegin. Jú færri, vit verða í yngra 
ættarliðnum, jú færri verða at venda gongdini. Tað er fyrst og fremst tað yngra ættarliðið, sum setur 
børnini í verðina, og tí vilja vit í samgonguni gera nakað við trupulleikan. Og man hevur eisini gjørt 
okkurt við hann higartil.  
Millum annað soleiðis sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður, í dag við Kringvarpið í sambandi við 
útspælið hjá Bjarna Hammer, tinglimi fyri Javnaðarflokkin, um at trupulleikin við einum alsamt 
minkandi fólkatali og hækkandi arbeiðsloysi í Suðuroynni ikki hevur fingið nóg nógva rúmd á tingsins 
røðarapalli. 
Bjarni Hammer gjørdi í dag eisini eina viðmerking til Kringvarpið hesum viðvíkjandi. 
Men sambært Akseli V. Johannesen, løgmanni, hevur CEF-samgongan framt átøk, Suðuroynni at 
frama: 
- Millum annað hevur man roynt at styrkt um ferðasambandið til Suðuroynna við fleri túrum við 
Smyrli, og man hevur sett onkra nýggja útbúgving á stovn í Suðuroynni. Harímillum kann man nú taka 
FHS har suðuri, og man arbeiðir við øðrum ætlanum, so sum eftirskúla í Suðuroynni, sigur Aksel V. 
Johannesen við Kringvarpið. 
Men sjálvandi er tað nógv, sum skal gerast fyri at venda gongdini, og tað er eitt samanspæl ímillum 
landsmyndugleikar, kommunalar myndugleikar og vinnulívið har suðuri, sigur Aksel V. Johannesen 
víðari. 
Tá ið Aksel V. Johannesen hareftir varð spurdur um, hvørt samgongan ætlar at arbeiða við at fáa 
bíligari ferðaseðlar til Suðuroynna og flyta vitanartung størv til Suðuroynna, so sum partamaður 
hansara Bjarni Hammer hevur mælt til, svaraði hann soljóðandi: 
- Man situr nú í landsstýrinum og arbeiðir við at gera eina samhaldsfasta samferðsluloysn, har ið man 
hyggir eftir kostnaðinum, at prísirnir skulu vera nøkulunda teir somu, óansæð hvar í Føroyum tú 
ferðast. Harundir er tað serliga dýrt at ferðast til Suðuroyar. 
Man hyggur eisini eftir, hvussu man kann skapa fleiri vitanartung størv í Suðuroynni, tí at tað er 
eingin ivi um, at tað er ein rættiliga stórur partur av ungdóminum í Suðuroynni, sum flytur av oynni 
fyri at taka sær eina útbúgving, og tá er tað trupult at venda aftur til Suðuroynna, um tað ikki eru 
størv at fáa í Suðuroynni. 
Aksel V. Johannesen leggur tó dent á, at samgongan, sum nú er, ikki hevur nakrar ítøkiligar ætlanir at 
flyta almenn og vitanartung størv til Suðuroynna: 
- Nei, tað tosi eg ikki um (at flyta almenn og vitanartung størv suður, red). Tað liggur ikki beinleiðis í 
kortunum. Tað er tó kanska okkurt annað, sum man kann gera, um man hyggur eftir, hvør tørvurin er 
í samfelagnum í løtuni. 
Tá ið Aksel V. Johannesen at enda varð spurdur, hví tað var so umráðandi at fáa fólkatalið í 
Suðuroynni at vaksa, svaraði hann á soljóðandi hátt: 
- Nú eru Føroyar ikki so stórar, sæð frá einum geografiskum sjónarhorni, og at ein so lutfalsliga stór 
oyggj sum Suðuroyggin skal verða avtoftað við tí gongd, sum er nú, er serstakliga óheppið. Og 
Suðuroyggin er eisini ein av teimum vakrastu oyggjunum í landinum, so vit vilja fegin hava, at tann 
framgongdin, sum er at síggja í løtuni í landinum, eisini kemur Suðuroynni til góðar, segði Aksel V. 
Johannesen, løgmaður, at enda við Kringvarpið. 
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Smyril Line: Vøkstur á Íslandsrutuni 
20.08.2016 - 23:30 
Vøksturin av ferðandi á Íslandsrutuni hjá Smyril Line er voksin við 7% í mun til í fjør.  
Hetta sigur Linda Gunnlaugsdóttir, leiðarin fyri virksemið hjá Smyril Line í Íslandi, við Iceland Monitor. 
Summarsiglingin hjá Norrønu er so smátt farin at halla, og í september byrjar vetrarsiglingin. 
Sambært Lindu Gunnlaugsdóttir merkir hetta tó á ongan hátt, at talið á ferðafólki fer at minka: 



- Vit hava havt fult skip nærum allar mánaðar síðan apríl, og Norrøna er eisini fullsett allan oktober, 
sigur hon við Iceland Monitor. 
Tað eru fyrst og fremst fólk úr Norðanlondum, Fraklandi, Hollandi og Týsklandi, sum fylla Norrønu, 
sigur Linda Gunnlaugsdóttir at enda. 
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Horvni bilurin funnin aftur 
21.08.2016 - 15:53 
Tað var í gjár, at løgreglan eftirlýsti ein reyðan bil, sum varð horvin millum 01 leygarnáttina til klokkan 
11 leygarmorgunin.  
Men nú boðar løgreglan frá, at bilurin er funnin. Hann varð funnin í Hoyvík nakað frá har, sum hann 
hvarv. Sum skilst hevur bilurin fingið smávegis skaða í høgru síðu, men annars einki serligt.  
Løgreglan hevur enn ikki funnið fram til tann ella tey seku og heitir á fólk, sum halda seg hava sæð 
okkurt, at boða teimum frá á telefon 351448.  
Talan er um ein reyðan Suzuki Swift við nummarplátuni EM948.  
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Andlát 
Johannes Nysted, ættaður úr Hvannasundi, búsitandi í Rødovre, andaðist 19. august 93 ára gamal. 
 
Jona Michelsen, Sørvágur, ættað úr Mykinesi, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 19. august, 
67 ára gomul. 
 
Petrea Joensen, Hósvík, fødd Hermansen, ættað av Tvøroyri, andaðist á Mørkini sunnudagin 21. 
august 90 ára gomul. 
 
Sámal Frederiksen, Tórshavn, andaðist í heiminum fríggjadagin 19. august, 71 ára gamal. 
 
Sára á Deild Nicolajsen, ættað úr Vestmanna, búsitandi í Skopun, andaðist mikudagin 17. august, 80 
ára gomul. 
 
Hilmar Bech, Porkeri, andaðist hósdagin 18. august, 83 ára gamal. 
 
Johan Elias Simonsen, vanliga nevndur Jógvan Elias, Sandavágur, andaðist á Sýnini týsdagin 16. 
august, 94 ára gamal. 
 

 


