
 
Tíðindi úr Føroyum tann 28. august 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Esvagt yvirtikið nýtt skip 
Esvagt hevur yvirtikið eitt nýtt HST-125 skip frá skipasmiðjuni Havyard Ship Technology í Norra. Hetta 
er triðja nýbygda SOV-skipið (Service Operation Vessel) hjá reiðarínum. Tað er sersniðgjørt til at veita 
frálands vindmyllum tænastur. Esvagt Njord, sum skipið eitur, varð sjósett í Gdansk í Póllandi, har 
Nauta Shiprepair Yard stóð fyri stálarbeiðnum. 
Esvagt Njord fær ætlandi sáttmála við Statoil fyrst í september og skal hava støð í Great Yarmouth í 
Norfolk í Onglandi, haðani tað skal røkja tænastur fyri Dudgeon Offshore Wind Farm til 2021.  
 
Skipið er 84 metrar langt og 17 metrar breitt og er útgjørt við einum krana á hekkuni, sum kann lyfta 
24 tons, so skipið sjálvt er ført fyri at lyfta bingjur av bryggjuni og umborð. 
 
Esvagt Njord er systurskip til Esvagt Froude og Esvagt Faraday, sum eisini eru bygd á norsku 
skipasmiðjuni Havyard.  
 
Kelda: Esvagt 
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Navigatørar: Danski sjóvinnupolitikkurin miseydnaður 
"Útflagging og uppsagnir av 400 starvsfólkum í Maersk Supply Service eru tekin um skeivan danskan 
sjóvinnupolitikk. Danski ríkisstuðulin umfatar ikki tann partin í vinnuni, sum kann økja um 
arbeiðsplássini í framtíðini. Her hugsi eg m.a. um serskipini í donsku altjóða skipaskrásetingini, DIS, 
har reiðararnir rinda eina nettoløn til sjófólkini." 
Soleiðis skrivar stjórin í Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn, í eini kronikk á ShippingWatch. 
"Stundin er komin til at hyggja at botnlinjuni hjá Danmark sum sjóvinnutjóð. Tað sum í einum 
roknskapi er úrslitið og búskaparligi vinningurin hjá Danmark við at hava eina sjóvinnu, sum verður 
stuðlað við bæði tonnasjuskatti og nettolønarskipanum. Og stundin er komin til at skilgreina vøkstur. 
Vit skulu sum vinna tora at verða máld á botnlinjuni. Hvat geva vit til samfelagið? Hetta kann í mínum 
eygum bert henda við at skilgreina mál fyri øktum donskum arbeiði í Bláa Danmark og harvið stuðla 
uppundir samlaðu arbeiðsplássini í Danmark. Bert við at útvega úrslit á samfelagsins botnlinju hava 
vit sum vinna uppiborið ein framhaldandi og øktan ríkisstuðul," skrivar Fritz Ganzhorn.   
Hann finst at stjórnini, sum higartil hevur hildið uppá, at hon ikki kann finna fígging til ein 
inntøkumiss, sum sambært skattamálaráðharranum stendst av, at sjófólk á skipum í frálandsvinnuni 
skulu hava eina nettolønarskipan. 
"Veruleikin er, at talan als ikki er um nakran inntøkumiss. Hann hvarv í 1989, tá DIS-lógin kom í gildi 
og donsk reiðarí í stórum tali flaggaðu síni skip inn í nýggju donsku altjóða skipaskrásetingina. Í 1990 
vóru umleið 9000 donsk sjófólk í DIS og fingu nettoløn. Í dag er talið á donskum sjófólkum í DIS bert 
umleið 3500."   
"Í øðrum lagi merkir trotið á donskum sjófólkum og serliga yvirmonnum sum skipsførarum, 
stýrimonnum og maskinmeistarum, at víðkanin av DIS við nýggju serskipunum bert fer at flyta 
danskar yvirmenn frá núverandi DIS-skipum sum td. tanga-, bingju- og frálandsskipum, til tey nýggju 
serskipini. Altso aftur, ongin inntøkumissur. Tíverri lurtar skattamálaráðharrin ikki eftir hesum," 
skrivar Fritz Ganzhorn. 
Kelda: shippingwatch.dk 
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Maersk-boripallar arbeiðsleysir í september 
Níggju av teimum 23 boripallunum hjá Maersk Drilling verða arbeiðsleysir í september. Hetta er ein 
trífalding samanborið við fyri einum ári síðani, tá tríggir boripallar vóru uttan arbeiði. Maersk Drilling 
noyðist møguliga at gera niðurskrivingar fyri miljardir. 
”Marknaðurin hevur framvegis stórar avbjóðingar at dragast við, og hetta ger, at tørvur er á 
annaðhvørt at leggja upp aftur fleiri pallar ella at senda teir til upphøggingar”, sigur Claus V. 
Hemmingsen, stjóri í Maersk Drilling.  
 



Trupli marknaðurin ger tað torførari at finna nýtt arbeiði til teir arbeiðsleysu boripallarnar, orsakað av 
stóra yvirkapasitetinum.  
 
”Um tað skuldi eydnast Drilling at útvegað boripallunum arbeiði, so er kostnaðurin fallin nógv í mun 
til hinar sáttmálarnar, teir hava í løtuni”, sigur Casper Blom, partabrævagreinari hjá ABG Sundal 
Collier.  
 
Marcus Bellander, partabrævagreinari hjá Carnegie, heldur, at Maersk Drilling noyðist at fremja 
niðurskrivingar. 
 
”Eg verði ikki bilsin av at síggja niðurskrivingar fyri upp ímóti 13 miljardir krónum í Maersk Drilling 
næstu árini”, sigur hann.  
 
Stóru niðurskrivingarnar hava millum annað samband við, at Maersk Drilling í 2014 og 2015 keypti 
fýra XLE jack-up pallar, ætlaðir til boring á djúpum vatni og í serliga veðurbardum umhvørvum. Teir 
kostaðu fýra miljardir krónur hvør, men í dag liggur prísurin millum 1,3 og 2 miljardir krónur.  
 
Maersk Drilling hevði fyrra hálvár ein umsetning upp á 1.220 miljónir dollarar, sum var eitt sindur 
minni enn somu tíð í 2015, tá umsetningurin var upp á 1.254 miljónir dollarar. Yvirskotið var óbroytt 
upp á 386 miljónir dollarar. 
Kelda: Dagbladet Børsen  
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Norðmenn byggja heimsins størsta kemikaliutangaskip 
Norska reiðaríið Odfjell í Bergen ætlar at byggja heimsins størsta kemikaliutangaskip við rustfríum 
lastatangum og spreingja dagsins mark upp á 40.000 deyðvekttons, skrivar Finansavisen. 
Skipið skal byggjast í Kina, men stjórin í Odfjell-fyritøkuni, Kristian Mørch, vil fyribils ikki avdúka 
navnið á skipasmiðjuni, sum sáttmáli er gjørdur við. 
Kelda: maritime.no 
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Boripallar í hópatali lagdir í Invergordon 
Í hart kroysta frálandsmarknaðurin verða nú ikki bert veitingarskip í hópatali løgd. Eisini boripallarnir 
verða nú savnaðir í størri bólkum, meðan teir bíða eftir arbeiði. Hetta sæst millum annað í skotska 
býnum Invergordon. 
Roknað verður við, at einir 20 boripallar verða lagdir í vetur í Cromarty Firth, tí lági oljuprísurin 
framvegis avmarrkar virksemið í Norðsjónum. 
Seinastu tíðina er talið á semi-submersible og jackup-førum, sum liggja fyri teym og við bryggju í 
Invergordon, økt munandi. Í løtuni liggja umleið 10 pallar í djúpa skotska fjørðinum. 
Risastóri pallurin "West Phoenix" er við sínum 35.000 bt. størsti pallurin, ið liggur fyri teym har. 
Ein talskvinna fyri the port of Cromarty Firth sigur, at hóast tvey av veitingarskipunum hava fingið 
arbeiði í Norðsjónum, verður framvegis roknað við, at talið á løgdum skipum fer at hækka aftur. 
- Hetta vísir framhaldandi trýstið, sum lágu oljuprísirnir leggja á Norðsjógvin, sigur hon. Enn hava 
havnarmyndugleikarnir tó onki frætt um ætlanir at senda skip og pallar til upphøggingar. 
Maersk Highlander ril arbeiðis  
Nýbygdi jackup-urin "Maersk Highlander" liggur í løtuni í Invergordon. Hann er komin alla leiðina úr 
Singapore, har hann er bygdur. 
Stjórin í Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, viðgekk, tá pallurin varð dóptur herfyri, at hetta 
kanska ikki var rætta løtan at ogna sær ein spildurnýggjan pall, men legði aftrat: 
-Í 40 ára gomlu søguni hjá Maersk Drilling er hetta als ikki nøkur ókend avbjóðing fyri felagið. 
Maersk Highlander skal vera partur av tí tríggjar miljardir stóra Culzean gassverkætlanini út fyri 
Aberdeen. 
Ein annar danskur jackup-ur, "Maersk Reacher", liggur í løtuni við bryggju í Invergordon, har hann 
verður uppstigaður. 
Kelda: Energy Voice 
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Føroyingar væl umboðaðir á ONS í Stavanger 



Aftur í ár luttaka Føroyar við egnum bási á altjóða oljumessuni í Stavanger, ONS – Offshore Northern 
Seas. 
Hesaferð eisini við egnum oljuráðharra. Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og 
vinnumálum, og her eisini oljumálum umframt við ábyrgd fyri tí maritima økinum, verður hjástaddur í 
“Faroe Islands National Pavillion” í Høll 2 , bási 232, tá móttøka verður mánadagin frá klokkan 15. Tá 
fer landsstýrismaðurin, sum fyri fyrstu ferð luttekur á eini altjóða oljumessu, at røða um føroyska 
oljuleiting og Føroyar sum maritiman tilfeingisdepil. Til steðar verða eisini umboð fyri bæði 
myndugleikar og vinnu. Eitt nú nýggi stjórin í Jarðfeingi, Niels Christian Nolsøe og Magni Arge, 
formaður í Oljuvinnufelagnum. 
Fleiri føroyskar vinnufyritøkur og kommunur eru við á básinum. Hesar eru_ Atlantic Supply Base, 
Atlantic Airways, Faroe Ship, PAM Offshore/MEST og haraftrat Tórshavnar, Runavíkar og Klaksvíkar 
kommunur. Tað er Oljuvinnufelagið í Vinnuhúsinum, sum hevur staðið fyri fyrireikingunum. 
ONS, sum verður fyriskipað annaðhvørt ár, er ein av heimsins størstu av sínum slag. Fleiri enn túsund 
fyritøkur úr øllum herðashornum vísa fram vørur og tænastur. Her er fyrst og fremst talan um 
undirveitarar til oljuvinnuna, men eisini fleiri altjóða oljufeløg luttaka. Føroyar hava luttikið við 
egnum bási nærum hvørja ferð síðani 1992. Talan er so eisini um eina umfevnandi og fjøltáttaða 
ráðstevnu við framløgum og kjaki, har millum kendastu og mest framstandandi oljufólk í heiminum 
taka lut. 
ONS letur upp mánadagin kl. 9.30 og heldur fram til hósdagin kl. 15. Hesar dagarnar hava føroysku 
luttakararnir møguleika fyri at taka ímóti vitjandi og greiða frá teimum ymsu tænastunum, sum 
føroysk veitingarvinna kann bjóða fram. Framløgur verða eisini á básinum, ein um føroyska maritima 
vinnu, “The Faroe Islands – a fully equipped service hub” og ein um framtíðar oljuleiting við Føroyar, 
“Information about the 4th Faroese Licensing Round in 2017” 
Umframt oljumessuna og ráðstevnuna í stóra framsýningarøkinum verða eisini mentanarlig tiltøk á 
bryggjuni í Stavanger. Eisini har luttaka Føroyar við sluppini Westward Ho og einum tjaldi. Har fara 
Jens Marne Hansen, Finn Hansen, Pauli Magnussen og Kristina Bærentsen at undirhalda. Týsdagin kl. 
17 verður móttøka á sluppini fyri innbodnum, har Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri í Runavíkar 
kommunu fer at halda røðu. 
Kelda: oljan.fo  
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247 hava tekna til Føroya vakrasta hálv maraton 
27-08-2016 - 11:28 - Jóanis Nielsen 
Leygardagin 3. september skipar Ítróttarfelagið Frælsi í Vágum fyri renni og gangi hálv maraton, 
runnið og gingið verður úr Gásadali til Sandavágs.  
Stórur áhugi fyri Føroya vakrasta hálv maraton  
Hetta er á triðja sinni at skipa verður fyri hálv maraton renning í Vágum. Luttakara talið hini árini 
hevur ligið um 86 rennarar.  
Nú ein vika er eftir til starturin verður skotin ígongd í Gásadali, hava higartil 247 luttakarar teknað seg 
til at renna og ganga úr Gásadali til Sandavágs, 114 rennarar og 133 sum fara at ganga. Fyrireikarnir 
hava avgjørt at lukka fyri tilmelding tá 300 hava teknað seg.  
Stuðla krabbameinsfelagnum  
Tað nýggja við Føroya vakrasta hálv maraton í ár er, at skipa verður somuleiðis fyri gangi hálv 
maraton har ein partur av luttøkugjaldinum fer til Krabbameinsfelagið. Tað gleðir fyrireikarnar at so 
nógv hava tekna seg til gangi hálv maraton og harvið stuðla arbeiðnum hjá Krabbameinsfelagnum.  
Luttakararnir til hálv maraton møta kl. 9.30 við skúlan á Giljanesi har startnummur verða útflýggjaði. 
Møguligt verður hjá luttakarunum at skifta og lata skiftiklæðir inn, til at heinta eftir renningina, har 
møguleiki somuleiðis verður at fara undir brús. Klokkan 10.15 koyrir bussur av Giljanesi til Gásadals, 
og starturin er kl. 11. Fyri hvørjar 5 km verður ein vatnpostur.  
Runnið verður eftir landavegnum úr Gásadali, omanfyri Bø til Sørvágs, síðan eftir gamla vegnum úr 
Sørvági, fram við terminalinum hjá Vága floghavn, eftir gamla vegnum til Vatnsoyrar og fram við 
Vatninum, gjøgnum Miðvág og komið verður á mál við kirkjuna í Sandavági. Tey sum ætla sær at 
ganga fara sama veg, men tá komið er til Vatnsoyrar verður farið niðan eftir Vatnsdalsbrekku og eftir 
Vørðunum til Miðvágs og koma á mál við kirkjuna í Sandavági.  
Fólkaheilsurenning  
Tað hevur týdning at røra seg, men tað eru ikki øll sum hava mót uppá at renna / ganga eitt hálvt 
maraton. Tí skipar Ítróttarfelagið Frælsi saman við kommununum í Vágum og Fólkaheilsuráðnum fyri 
heilsurenning. Runnið ella gingið verður frá flogvøllinum til FK í Miðvági, hesin teinur er góðar 6 km. 
Tað er møguligt at tekna seg á heimasíðuni renn.fo ella á staðnum. Startnummur kunnu heintast á 
flogvøllinum frá kl. 11, fari verður avstað kl. 11.30.  



Takkað veri høvuðsstuðlunum Hiddenfjord og FAE, umframt stuðulin frá FK í Miðvági, EUR Express, 
MBM og Føroya Bjór, og ikki minst øllum hjálparfólkunum og kommununum í Vágum, letur tað seg 
gera at skipa fyri hesum stóra tiltaki.  
Fyriskiparnir vóna at síggja nógv fólk fram við vegnum at stuðla teimum sum luttaka.  
Jn.fo 
 

 
Akraberg siglir heim fullfermdur 
28-08-2016 - 16:00 - Jóanis Nielsen 
 Akraberg fór í gjárkvøldið at sigla heim úr Barentshavinum, har teir hendan túrin hava roynt í 
russiskum sjógvi. 
Akraberg hevur fulla last, nú teir sigla heim t.v.s. 900 tons - har størsti parturin er toskur, men teir 
hava eisini eitt sindur av hýsu og upsa. 
Vit hava tosað við reiðaran Annfinn Olsen, hann sigur, at teir hava gjørt ein skjótan túr, hava fiskað í 4 
vikur, so fiskiskapurin hevur verið góður. Reiðarin roknar við, at teir verða heima hósdagin ella kanska 
fríggjadagin, sagt verður frá nógvum vindi beint ímóti í kvøld og í nátt, men so blíðkar aftur. 
Jn.fo 
 

 
77 cm. long reyðsprøka er fiskað á Kollafirði 
28-08-2016 - 20:38 - Jóanis Nielsen 
 Fyri tíð síðan skrivaðu portal.fo um eina reyðsprøku, sum varð fiskað á Vestmanna 10 august, tað 
skuldi verða tann størsta, sum er fiskað í Føroyum - ella Evropa-met, hon var 74 cm long og vág 5,4 
kg. 
Vit hava nú fingið at vita, at tann 25. november í 2011, tá fiskaði Zacharias Thomassen í Kollafirði eina 
reyðsprøku, sum var 77 cm long og vág 5,7 kg, so Evropa-metið liggur í Kollafirði saman við 
veðratáttinum. 
Jn.fo 
 

 
Óvissa merkir oljukeyparar 
26.08.2016 - 10:54 
Oljuprísurin hevur sveiggja millum 49 og 50 dollarar fyri fatið av Norðsjóvaroljuni Brent. Í gjár 
nærkaðist prísurin 50 dollarum, men kom ikki longur enn 49,70, áðrenn hann aftur fór at lækka.  
Klokkan fimm í morgun var prísurin komin niður a 49,49 dollarar fyri fatið, og nú klokkan nærkast 
ellivu er prísurin 49,24 dollarar, sambært Nasdaq-yvirlitinum.  
Prísurin liggur í løtuni bara eitt vet hægri enn hann lá tá oljuskálarnir lótu upp mánamorgunin.  
Oljan.fo 
 

 
Poul Michelsen á orkustevnu við stjórnarleiðarum og oljustjórum 
27.08.2016 - 15:34 
Nú ein av heimsins størstu oljumessum og oljuráðstevnum, ONS, letur upp í norska 
oljuhøvuðsstaðnum, Stavanger, mánadagin, verður eisini skipað fyri eini serstakari ráðstevnu “ONS 
Summit 2016”, ið einans er fyri stjórnarleiðarar og ovastu stjórar í fleiri av heimsins størstu 
oljufeløgum. Ein av teimum, sum er innboðin til hetta týðandi orkutiltakið, er Poul Michelsen, 
landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum, og sum eisini umsitur oljumál. Tiltakið byrjar 
sunnukvøldið og heldur fram mánamorgun og verður varpað ljós á fleiri av teimum stóru 
orkuspurningunum í heiminum í dag og í framtíðini. Við landsstýrismanninum til hetta tiltakið í 
Stavanger verður eisini nýggi stjórin á Jarðfeingi, Niels Christian Nolsøe. 
Millum luttakararnar á ráðstevnuni eru Hákun Prinsur, Erna Solberg, forsætisráðharri í Norra, Børge 
Brende, uttanríkisráðharri, Tord Lien, oljuráðharri, Ben van Beurden, stjóri í Shell, Ryan Lance, stjóri í 
ConocoPhillips, Eldar Sætre, stjóri í Statoil, Mohammed Al-Qahtani, varaforseti í Saudi Aramco, Mario 
Mehren, stjóri í Winthershall og Daniel Yergin, rithøvundi, sum hevur skrivað kanska ta mestu kendu 
oljubókina nakrantíð, “The Price”. Hann fer at stíla fyri ráðstevnuni.  
Eftir hesa ráðstevnuna, sum er fyri stongdum hurðum, verður sjálv ONS oljumessan sett av Hákun 
Prinsi. Tá verða teir meira enn 1000 básarnir latnir upp, ein teirra tann føroyski við luttøku av bæði 
vinnufyritøkum og kommunum. ONS er opin til hósdagin kl. 15. Føroyski básurin er í høll 2, nr. 232. 
Mánadagin kl. 15 verður móttøka á básinum, har Poul Michelsen, landsstýrismaður fer at røða um 
føroyska oljuleiting og føroysku maritimu vinnuna. Fylgið við á oljan.fo, hvat hendir komandi 
dagarnar á ONS.  



Oljan.fo 
 

 
Klakkur verður á fiskileið í morgin 
26.08.2016 - 20:44 
Línuskipið, Klakkur úr Klaksvík, verður á fiskileið í morgin.  
Klakkur skal fiska tosk av felagskvotuni í Eysturgrønlandi, og umborð eru 16 mans. Skipari er Líggjas 
Johannesen.  
Klakkur lastar 300 tons, og veiðan verður fryst umborð 
Fiskur.fo 
 

 
Íslendingar keypt stórt norskt uppsjóvarskip 
27.08.2016 - 21:18 
Eitt av teimum størstu norsku uppsjóvarskipunum, Libas, er selt til Íslands.  
Tað er íslendska fyritøkan Eskja, í Eskifirði í Íslandi, sum hevur keypt Libas, sum skal lastast íslendska 
felagnum fyrsta november. 
Skipið skal fiska rávøru til eitt nýtt uppsjóvarvikið, ið Eskja byggir. 
 
- Eg eri sera glaður fyri alt hetta. Nýtt skip, og nýtt virkið. Vit hava eina spennandi tíð fyri framman, 
upplýsir Þorsteinn Kristjánsson, ið er stjóri í Eskja. 
- Hetta er er framferðarhátturin, ið verður brúktur í dag. Fiskurin verður fiskaður, og síðan skal hann 
virkast á landi. 
Libas er bygdur í 2004, og er 94 metrar langur og knappar 18 metrar breiður. Skipið lastar umleið 
2400 tons, og hevur framkomna útgerð umborð. Eitt nú framkomnar kølitangar og annað, ið 
fyritøkan Eskja hevur tørv á. 
Libas skal latast nýggju eigarunum fyrsta november, men enn er óvist hvussu skipið skal eita.  
Libas skal byrja við at fiska sild, og hetta verður umleið hálvan november.  
Íslendska felagið eigur eisini uppsjóvarskipið Aðalstein Jónsson, og Þorsteinn Kristjánsson, reiðari, 
upplýir, at ein sáttmáli um sølu av Aðalstein Jónsson er við at vera komin uppá pláss.  
Fiskur.fo 
 

 
Akraberg sett kós móti Føroyum 
28.08.2016 - 10:36 
Verksmiðjutrolarin, Akraberg, sum hevur fiskað í Barentshavinum, hevur sett kós móti Føroyum við 
fullari last.  
Teir hava í morgun sett kós móti Føroyum við 900 tonsum av toski, hýsu, upsa og øðrum fiskasløgum, 
sum teir hava fiskað í russiska partinum av Barentshavinum.  
Akraberg hevur roynt í 28 dagar, og fiskiskapurin hevur verið góður. Veiðan verður avhøvdað, kruvd 
og fryst umborð.  
Við Akraberg hendan túrin eru 24 mans, og skipari er Eyðun á Bergi. Akraberg verður væntandi í 
Føroyum hósdagin.  
Fiskur.fo 
 

 
Ruth landar í Týsklandi 
28.08.2016 - 20:50 
Danska uppjsóvarskipið, Ruth úr Hirtshals, kom til Týsklands í dag við sild.  
Ruth hevur fiskað sild í Norðsjónum, og fiskiskapurin hevur verið góður. Ruth hevði einans trý hál.  
Ruth landar umleið 1400 tons av góðari sild í týska býnum Rugen, og tá ið skipið hevur landað, verður 
farið nýggjan túr. 
Við Ruth hendan túrin vóru 9 mans.  
Fiskur.fo 
 

 
Stóru londini fáa fleiri lið við í bólkaspælið 
26.08.2016 - 14:22 
Tær fýra bestu fótbóltsligurnar í Evropa fáa frá 2018/19 tryggjað fýra pláss hvør í Champions League, 
kappingini.  
Hetta kunngjørdi evropeiska fótbóltssamgongan Uefa í dag, skrivar dr.dk.  



Í núverandi skipanini eru tað tríggjar tær bestu ligurnar – í løtuni Spania, Ongland og Týskland – sum 
fáa trý pláss í bólkaspælinum. Liðið, sum endar á fjórðaplassið skal spæla playoff-dystir fyri at sleppa 
við í bólkaspælið.  
Fjórbesta ligan í Evropa, júst nú er tað Italia, hevur bert tvey pláss tryggjað í bólkaspælinum og eitt 
pláss í playoff-umfarinum. Tað er sonevndi Uefa-koeffisienturin, sum avgerð hvussu ligurnar verða 
styrkismettar. 
Broytingarnar koma í kjalarvørrinum av, at tey størstu feløgini í Evropa hava tingast um møguleikan 
at skipa eina sonevnda ”Superliga” uttan um Uefa.  
Fleiri stór feløg, eitt nú Manchester United, Liverpool, Inter Milan og AC Milan, eru ikki komin í 
Champions League bólkaspælið í ár eftir at hava klárað seg illani í kappingini heima.  
Kappingarleiðarin hjá Uefa, Giorgio Marchetti sigur, at tað ikki verður broytt upp á Champions 
League-skipanina í mun til í dag. Tað verða framvegis undanumfør og bólkaspæl við 32 liðum áðrenn 
farið verður út í endaligu cup-kappingina.  
Tó verður tað so, sigur kappingarleiðarin, at tað framyvir verða fýra pláss í bólkaspælinum, sum verða 
tryggjað meistaraliðum frá smærri londum. Hetta er eitt færri enn nú, skrivar dr.dk  
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Soleiðis hittast liðini í bólkaspælinum 
26.08.2016 - 15:55 
Lutakast hevur í dag verið um hvussu liðini skulu hittast í bólkaspælinum í Europa Leauge kappingini, 
sum er stóra evropeiska kappingin fyri feløg, ið ikki kláraðu at koma við í Champions League. 
Eingi norðurlendsk feløg megnaðu at koma við í bólkaspælið, men fyri føroyskar fjepparar er tað 
kanska spennandi at uppliva hvussu eitt nú Manchester United fer at klára seg í hesi kappingini.  
Soleiðis komu teir 12 bólkarnir at síggja út: 
A: Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord, Zorya. 
B: Olympiakos, Apoel FC, Young Boys, Astana. 
C: Anderlecht, Saint Etienne, Mainz, Qabala FK. 
D: Zenit, AZ Alkmaar, Maccabi Tel-Aviv, Dundalk. 
E: Viktoria Plzen, Roma, Austria Wien, Astra. 
F: Athletic Bilbao, Genk, Rapid Wien, Sassuolo. 
G: Ajax, Standard Liege, Celta Vigo, Panathinaikos. 
H: Shakhtar Donetsk, Braga, Gent, Konyaspor. 
I: Schalke 04, Salzburg, Krasnodar, Nice. 
J: Fiorentina, Paok, Liberec, Qarabag. 
K: Inter, Sparta Prag, Southampton, Hapoel Beer-Sheva. 
L: Villarreal, Steaua Bukarest, Zürich, Osmanlispor. 
Fyrsta umfar í bólkaspælinum verður 15. september.  
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Besti kvinnuligi fótbóltsleikarin í Europa er úr Noregi 
26.08.2016 - 23:04 
Í grein á Portalinum í gjárkvøldið frættist, at Cristiano Ronaldo var kosin besti fótbóltsleikarin í Europa 
í ár. Men besti kvinnuligi fótbóltsleikarin verður eisini kosin, og í ár bleiv tað norska Ada Stolsmo 
Hegerberg sum vann. Hegerberg spælur við franska felagnum Lyon, og í ár hevur hon skotið heili 54 
mál í 34 dystum. 
 
– Eg steðgi ikki her, sigur Ada Stolsmo Hegerberg, eg kann altíð blíva betur.  
21 ára gamla norska kvinnan er lyklaleikari á franska liðnum Lyon, sum hevur vunnið alt sum vinnast 
kann í ár. Lyon vann The Treble, tá tað eyðnaðist at vinna landskappingina, steypakappingina og 
Champions League. Hon bleiv til dømis toppskjútti í Champions League við heili 13 málum.  
– Hetta er bert byrjanin. Eg eri svong eftir at gerast betur, og eg fari miðvíst til verka hvønn dag, fyri 
at betra um detaljurnar í mínum spæli, sigur norski landsliðsleikarin.  
Teir tríggir leikararnir sum bivu tilnevndir til heiðurin vóru norska Ada Stolsmo Hegerberg, liðfelagi 
hennara, Dzsenifer Marozsan og fyrrverandi liðfelagi teirra, Amandine Henry. 
Eins og hjá monnunum, vóru tað miðlafólk frá teimum 55 limalondunum í UEFA, sum valdu bestu 
leikararnar. 
 
– At standa við steypinum í hondini er ein stórur heiður. Eg eri sera væl nøgd og hetta er ein ótrúliga 
góð kensla, sigur Ada Stolsmo Hegerberg. 
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HB vann sannførandi 
27.08.2016 - 11:38 
U-14 dreingirnir hjá HB kunnu í dag gleðast, tí at fyri løtu síðan vunnu teir nevniliga steypafinaluna í 
fótbólti ímóti B71.  
Úrslitið gjørdist heili 10-1 til HB, eftir at støðan í hálvleikinum hevði verið 2-1, og eftir at B71 tíðliga í 
fyrra hálvleiki annars hevði lagt seg á odda 1-0.  
HB vann stórt á B71 í landskappingini fyrr í ár og var tískil stórfavorittur til dystin í dag. Henda 
favorittleiklut livdu havnadreingirnir eisini upp til, tá ið teir skutu tað eina málið fyri og annað eftir í 
finaluni í morgun. Harundir var málið til 9-1 serliga flott. Ari Arge skjeyt tað málið við einum beinleiðis 
frísparki.  
Liðið hjá HB í dag:Pauli Mittún, Samuel Johansen Chukwudi, Ari Arge, Ovi Lützen, Brian Slyne, Gilli 
Róason, Tórur F. Joensen, Elias Ellefsen á Skipagøtu og Leivur Fossdal Guttesen.  
Á bonkinum hjá HB: Dánjal S. Poulsen, Dánjal Nolsøe Leifsson, Baldur Gillason og Ási Dam.  
Venjari hjá HB: Rasmus Nolsøe  
Liðið hjá B71 í dag: Dawid Nowicki, Jóhan Pál Sandoy, Gardar Fagradal, Alvi Jespersen, Jónas Warner, 
Jóhan Petur Hentze, Bogi Hentze, Kristian Krog Hentze og Pól Johannus Hentze.  
Á bonkinum hjá B71: Alexandur Don Jacobsen, Lassi Klein, Brian August Erlingson, Pætur Nolsøe, 
Jákup Høgnason og Fróði Højsted.  
Venjari: Jonathan Warner  
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Gøtumaðurin, Súni Olsen skoraði avgerandi málið 
27.08.2016 - 21:35 
Løgmanssteypafinalan í 2016 endaði við, at KÍ vann á Víkingi eftir brotsparkskapping. Eftir vanliga 
leiktíð og eftir eykatíð stóð á jøvnum 1-1, og í brotsparkskappingini endaði tað við, at KÍ vann 5-3. 
Seinasta Víkingaskotið varð ikki tikið, tí teir kundu hóast alt ikki heinta tey fimm skotini sum KÍ 
megnaði at seta í netið frá brotsparksblettinum. Sostatt er fýra ára sigursrøðin hjá Víkingi endað, og 
KÍ hava vunnið sína fyrstu steypafinalu síðan 1999. Hvør veit, kanska KÍ fær byrjað sína egnu sigursrøð 
við hesum sigrinum í kvøld. 
 
KÍ fekk betru byrjanina í dystinum, og fingu rímuliga skjótt skapt eitt trýst á Víkingaverjuna. Kí 
megnaði eisini at fáa mál hesa løtuna, og tað var í 15. minutti, tá Páll Klettskarð skoraði. Men sum 
hálvleikurin leið, kom Víkingur betur við, og fekk javnað, tá umleið hálvur tími var spældur. Málið 
skeyt Andreas Lava Olsen. 
 
Seinastu løtuna av hálvleikinum øktist KÍ trýstið á Víkingamálið aftur, men fleiri mál komu ikki undan 
steðginum. Í øðrum hálvleiki komu heldur ongi mál, og liðini høvdu sett leikferðina eitt sindur niður. 
 
Bæði liðini fingu sínar møguleikar til at avgera dystin, men inn vildi bólturin ikki, og so skuldi finalan 
avgerast við brotspørkum. Og lagnunar speisemi vildi tað soleiðis, at tað bleiv Súni Olsen sum skoraði 
avgerandi málið, sum handaði KÍ sigurin á fyrrverandi liðfeløgum sínum úr Gøtu og Leirvík. 
 
Brotsparkskapping endaði við at KÍ skoraði uppá øll síni, meðan óhepni Erling Jacobsen ivaleyst er 
sera keddur í kvøld. Hansara brotspark bleiv brent. 
 
Portalurin ynskir KÍ tillukku við steypasigrinum. 
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Runavíkingar skylda mest 
26.08.2016 - 10:46 
Runavík og Fugloy eru ávikavist ovast og niðast á listanum, tá ið tað ræður um nettoskuld upp á fólkið 
hjá kommununum.  
Sambært listanum, sum Fíggjarmálaráðið kunngjørdi í gjár, skyldar Runavíkar kommuna 33.000 
krónur netto fyri fólkið.  
Hetta veit Kringvarpið at siga í morgun.  



Kringvarpið førir víðari fram, at í Fugloynni er fíggjarliga støðan somikið góð, at kommunan eigur 
164.000 krónur eftir upp á fólkið, tá ið skuld og ogn eru mótroknaðar.  
Húsavík er tó niðast á listanum, men har eru kortini eingi tøl um skuld og ogn, vísir Kringvarpið á.  
Seks aðrar kommunur eru í somu støðu sum Fugloy. Tær eru, sambært Kringvarpinum, Skúvoy, 
Húsar, Kunoy, Tórshavn, Eiði og Hvannasund. Hjá teimum stendur eisini eitt minus framman fyri 
nettoskuldina.  
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Nú skal svartkjafturin undir hamaran 
26.08.2016 - 15:27 
Almennu uppboðssølurnar av fiskirættindum eru ikki lidnar enn. Í summar vórðu sølurnar av makreli, 
norðhavssild og botnfiski avgreiddar, men ikki sølurnar av svartkjafti, tí árstíðin fyri tann fiskiskapin er 
seinni á árinum. 
Men nú kunngerð Fiskimálaráðið, at uppboðssølurnar av svartkjaftakvotunum verða komandi 
vikurnar.  
Uppboðssølan verður skipað í fýra umførum við bæði opnari og afturlatnari uppboðssølu.  
Mánadagarnir 5. og 12 september verður svartkjafturin seldur á opnari uppboðssølu, 5.000 tons 
hvønn dagin.  
Sama nøgd verður eisini seld í afturlatnari uppboðssølu ávikavist hósdagin 8. og hósdagin 15. 
september. Tey, ið vilja lata boð til hesar sølurnar, skulu gera tað seinast á middegi hesar somu 
dagarnar, boðar Fiskimálaráðið frá.  
Meira á heimasíðuni hjá Fiskimálaráðnum  
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Bilur bóltaði runt á Kaldbaksvegnum 
26.08.2016 - 16:28 
Eitt ferðsluóhapp hendi í Kaldbaksbotni í dag, tá ein bilførari á veg móti Havnini misti tamarhaldið á 
bili sínum, sum bóltaði runt og endaði á takinum. 
Vakthavandi á politistøðini greiðir frá, at onkusvegna misti 30 ára gamli maðurin tamarhaldi á bili 
sínum. Bilurin fór fyrst út í vinstru koyribreyt, har hann rendi inn í autoverjuna. Bilurin varð síðan 
slongdur yvir í bakkan á ovaraborði, har hann bóltaði nakrar ferðir áðrenn hann lendi á takinum eftir 
ein longri akitúr.  
Tíbetur varð eingin annar bilur íblandaður óhappið, og tíbetur slapp bilførarin við smásnuddum í 
høvdið. Tað var ikki álvarsligt, men maðurin varð kortini fluttur á landssjúkrahúsið til kanningar.  
Nakað av olju endaði á koyribreytini, sum varð reinsað av fólki frá Tórshavnar sløkkiliði.  
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Grønlendingar finna ikki skip til at fiska makrelin 
26.08.2016 - 17:34 
Útlutingin av 30.000 tonsum av makreli í grønlendskum sjógvi vísir seg nú at vera ein verri forrætning 
fyri bæði feløgini og grønlendska landskassan, enn roknað varð við frammanundan. 
Tað er einans eydnast tveimum av seks feløgum at fáa til vega skip, sum kunnu fiska makrelkvotuna, 
sum tey fingu í lutakastinum.  
Í Grønlandi valdu tey at útluta 30.000 tons av makreli til feløg, sum ikki áttu egnað skip at fiska 
kvotuna.  
Men við tað, at tað vóru heili 12 fyritøkur, sum vístu áhuga, so varð lutakast hildið fyri at finna seks 
feløg, sum so fingu 5.000 tons av makreli í part.  
Men bert tvey av hesum feløgum, Malik Seafood ApS og Sermilik Seafood ApS, hava fingið til vega 
skip at fiska kvoturnar.  
Hini fýra feløgini fingu ikki fatur í nøkrum skipi, og hava tí ikki fingið nakra stert í land. Feløgini eru 
Arsuk Food ApS, Kitaa Seafood ApS, Lilleholm Food ApS og Rodebay Fish ApS. Hetta skrivar 
grønlendska blaðið Sermitsiaq í dag.  
Men tað er eisini ein smeitur fyri grønlendska landskassan. Við tað, at 20.000 tons av makreli ikki 
verða fiskað, missir landskassin tilfeingisgjaldið upp á hálvaaðru krónu fyri kiloð umframt seks oyru í 
brúkaragjaldi.  
Umboð fyri grønlendsku fiskivinnuna havast at myndugleikunum fyri ikki at tryggja feløgunum so 
mikið støðuga kvotu, at tað kann loysa seg hjá teimum sjálvum at keypa skip til fiskiskapin.  

http://www.fisk.fo/kunning/tidindi/almenn-frabodan-um-uppbodssolu-i-2016/


Ein trupulleiki er eisini, at skipini, ið fiska makrel í Grønlandi skulu vera frá londum, sum eru limir í 
antin NEAFC ella NAFO. Men leysa tonnagan í hesum longum er upptikin av fiskiskapinum í egnum 
sjógvi. Eisini er tað ein vansi, at avmarkingar eru settar fyri hvussu nógv tons av grønlendskum 
makreli føroysk skip sleppa at selja í Føroyum, sigur umboð fyri grønlendska fiski- og 
útflutningsvinnuna fyri Sermitsiaq.  
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Hóttir av Sea Shepherd boykotti: Týr bakkar ikki fyri ørvitisknokkum 
26.08.2016 - 21:05 
Ein konsertferð í Evropa, sum føroyski tónleikabólkurin Týr skuldi fara á, er í vanda fyri at vera fyri 
boykotti. Hetta tí, at oddamaðurin í bólkinum, Heri Joensen, hevur lagt eina mynd út, har hann sæst í 
einum grindadrápi.  
Hetta visti Dagur & vika í kvøld  
Myndin hevur fingið fólk at senda teldupostar í rúgvuvís til fyriskiparar fyri konsertum og lagt trýst á 
fyriskiparar av konsertum í bæði Týsklandi og Hollandi. Hetta hevur fingið nakrar av fyriskiparunum at 
avlýst konsertina á ætlaðu konsertferðini hjá bólkinum.  
Í teldupostunum verður hótt við at gera mótmælisgongu uttanfyri konsertirnar hjá teimum. Eisini 
verða orð sum “Bloodthirsty barbarians” ella “Blóðtyrstir villmenn”. Tað verður hildið at Sea 
Shepherd stendur aftanfyri hetta.  
Heri Joensen greiðir í Degi & viku frá, at ein av fyriskiparunum hevur fingið 70 teldupostar við 
hóttanum. Fyriskipararnir vita ikki betri og hava ikki tíð at seta seg í alt, segði hann.  
Forsangarin í tungmálsbólkinum hevur tó góðar vónir um at teir sleppa avstað og hann angar ikki, at 
hann hevur lagt myndina út.  
- Eg haldi at man skal leggja slíkar myndir inn, tí byrjar man at bakka fyri ørvitisknokkum, so veit man 
ongantíð hvar man endar, sigur Heri Joensen við Dag & viku.  
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Danskur lívfrøðingur: Grindadráp er í ordan 
27.08.2016 - 15:20 
- Drápið gongur ógvuliga skjótt fyri seg og er sera væl skipað. Tað sær ógvusligt út, men hetta er eisini 
talan um stór djór, sum innihalda nógvar litrar av blóði. Føroyingar hava gjørt nógv burtur úr at gera 
teirra hvalvágir so væl egnaðar sum gjørligt til hetta slagið av drápi. Í Danmark drepa vit eisini djór, og 
tey bløða eisini. Men vit hava bara goymt tað burtur. Og forrestin: Við tí rætta knívinum á tað rætta 
staðið, drepur man hvalin so skjótt, sum yvirhøvur til ber.  
Soleiðis sigur Carl Kinze, lívfrøðingur við sergrein í hvalum og redaktørur fyri hvaler.dk, við Jyllands-
Posten í kjalarvørrinum av, at Sea Shepherd í gjár aftur fór til verka mótvegis føroyingum. Í einum 
telduposti sigur felagsskapurin, at nýggju hvalir vórðu dripnir fríggjamorgunin (í Hvannasundi, red), 
og at átakið ”Operation Bloody Fjords” verður sett í gongd í ár. 
- Grindahvalirnir eru ikki hóttir. Harafturímóti útrudda vit allan toskin í Eystursjónum og sildina 
aðrastaðni við. Hesi djórasløg eru sera hótt, men av tí at tey eru sokallað býtt djór, er tað, eftir øllum 
at døma, í lagi at drepa tey. Í hesum førum taka vit skakandi atlit til ein ídnað, sum kemur at útrudda 
áðurumrøddu stovnarnar. Tá ið tað kemur til grindadráp, tosa vit hinvegin um eina lutfalsliga lítla 
útnytting í einum lítlum landi, sigur Carl Kinze víðari við Jyllands-Posten. 
Carl Kinze vísir at enda á, at skuldi tað hent, at føroyingar fara at gevast við grindadrápi, verður tað 
ikki, tí at føroyingar fara at taka hædd fyri mótmælunum frá Sea Shepherd, men heldur hinvegin, og 
mest sannlíkt, tí at hvalirnir innihalda ov nógv kvikksilvur. 
Í Danmark verða tað, sambært Jyllands-Posten, 19 milliónir grísar dripnir um árið, umframt at tað 
eisini verða dripin 103 milliónir høsn um árið. Seinru árini hava á leið 600 aktivistar verið í Føroyum 
og mótmælt, at føroyingar drepa eitt stað ímillum 0 og 1000 grindahvalir um árið. 
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Nógvar súlur tiknar í Mykinesi í nátt 
27.08.2016 - 18:28 
Í gjárkvøldið fóru um 50 mykinesfólk út í Hólmin í Mykinesi. Ørindini vóru at fara eftir súlum í nátt.  
Jn.fo skrivar, at tað gekk sera væl hjá teimum og teir fingu 620 súlur.  
Í fjør fingu tey 555 súlur í Mykinesi, so tað má sigast at vera eitt gott ár. Úr Mykinesi verður sagt, at 
tað helst eru eini 15-20 ár síðani, at so nógvur sílur eru blivnar tiknar.  
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Felagið Nótaskip: Eisini fiskivinnunýskipan í Noregi 
28.08.2016 - 16:26 
Tað er ikki bert í Føroyum arbeitt verður við fiskivinnunýskipan. Á sumri í fjør setti táverandi norski 
fiskimálaráðharrin Elisabeth Aspaker eina nevnd at eftirmeta norsku kvotaskipanina og at koma við 
uppskotum um broytingar.  
Umframt at eftirmeta kvotaskipanina, er hitt høvuðsevnið í arbeiðssetninginum, at meta um hvussu 
stór tilfeingisrentan er í norsku fiskivinnuni, og hvussu landið kann fáa ein part av henni.  
Tá nevndin varð sett, segði Elisabeth Aspaker, at endamálið er at kanna, um tað finnast aðrar 
kvotaskipanir, sum kunnu skapa betri lønsemi í fiskiflotanum og gera umstøðurnar meira lagaligar og 
smidligar.  
Uppboðssøla er ikki á skránni í fiskivinnupolitiska orðaskiftinum í Noregi. Tann sonevnda Eidesen 
nevndin fer eftir ætlan at leggja sína frágreiðing fram í september.  
Núverandi fiskimálaráðharrin, Per Sandberg, segði á eini ráðstevnu herfyri, lønsemið í norsku 
fiskivinnuni er munandi batnað seinastu árini, og tí er spurningurin um tað almenna ikki skal hava ein 
part av tilfeingisrentuni, sum higartil er farin til reiðararnar og útjaðaran.  
Vit mugu fáa greiðu á hvussu stór tilfeingisrentan er, hvussu stóran part av hesum samfelagið skal 
hava, og hvussu afturberingin skal fara fram, segði Per Sandberg.  
Tað betraða lønsemið í norsku fiskivinnuni er komið frá samanleggingum og uppkeyping, so 
kvotagrundarlagið hjá teimum einstøku skipunum er vorðið betri.  
Í Føroyum hevur nótaflotin á sama hátt bygt upp eitt gott lønsemi við samanleggingum og uppkeypi. 
Upprunaliga vóru 21 nótaskip, men í dag eru tey bert 7 í tali. Av hesum sjey loyvunum eru bert tvey, 
sum eigararnir hava fingið tillutaði frá tí almenna.  
Tíðindaskriv frá Felagnum Nótaskip 
Portal.fo 
 

 
Grindaboð í Norðoyggjum 
28.08.2016 - 16:59 
Tað er norðanfyri at grindirnar verða funnar í summar.  
Sambært jn.fo er ein grind sædd av Ormadali, sum er tætt norðafyri Viðareiði. Tá var eingin bátur hjá 
grindini.  
Fríggjadagin var ein grind hildin til í Hvannasundi. Talan var um eina sera lítla grind og og bara níggju 
hval løgdu beinini.  
Portal.fo 
 

 
Reka grindina móti Hvannasundi 
28.08.2016 - 17:52 
Grindin sum fyri góðum tíma síðani var funnin í Norðoyggjum verður nú rikin móti Hvannasundi.  
Karl Johansen, sýslumaður sigur at tíggju bátar vóru staddir hjá grindini síðst hann visti og tað gongur 
væl.  
Ein stórur bólkur av springarum vóru uppi í grindini, men tað hava teir fingið burturúr. Teir eru 
komnir til Múlan, sum er norðendin á Borðoynni. 
Talan er um eina hampuliga grind, og tað er ikki sum fríggjadagin tá bara níggju hval løgdu beinini í 
Hvannasundi. Teir meta eitt stað millum 50 og 100 hvalir, sigur Karl Johansen, sýslumaður.  
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Seðlarnir koma út klokkan 8 í morginárið 
28.08.2016 - 21:27 
70 hval løgdu beinini í Hvannasundi í kvøld. Drápið gekk skjótt og væl, sigur Karl Johansen, 
sýslumaður. 
Í løtuni fáast fólk við at flyta hvalirnir yvir til Klaksvíkar, har seðlarnir kom út klokkan 8 í morginárið 
norðanfyri virkið hjá Bakkafrost í Klaksvík, Kryvjing. Enn er ikki greitt hvussu nógv skinn talan er um og 
hvussu nógv luttóku í drápinum.  
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Arbeiðsóhapp í Kollafirði: Maður fekk ballu omanyvir seg 



28.08.2016 - 22:08 
Løgreglan fekk í kvøld klokkan 20:25 fráboðan um eitt arbeiðsóhapp á bóndagarðinum í Kollafirði 
vestanfyri rundkoyringina.  
Tað var ein maður, sum hevði fingið eina ballu omanyvir seg. Sjúkrabilurin var skjótur á staðnum og 
maðurin fekk professionella hjálp. Maðurin verður fluttur á Landssjúkrahúsið og er við vit, verður 
upplýst á løgreglustøðini. 
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Andlát 
Sofus Poulsen, riddari, Aberdeen, Skotland, andaðist á A.R.I sjúkrahusi, 19 august, 86 ára gamal. 
 
Óluva Durhuus Petersen, Vestmanna, andaðist 26. august, 93 ára gomul. 
 
Janus Hammer úr Hovi, andaðist í heiminum hósdagin 25. august, 70 ára gamal. 
 
Marnar Tjørnudal av Signabø andaðist 24. august, 71 ára gamal. 
 
Johnny Laoretti, Vági, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi, 24. august, 67 ára gamal. 
 

 


