
 
Tíðindi úr Føroyum tann 29. august 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 29.08.2016 (09:30)  
Framvegis vátt verður í væntu 
Ein hátrýstsryggur yvir Føroyum fer í ein eystan frá Føroyum og í kvøld kemur eitt brúgvalag við regni 
inn yvir oyggjarnar av suðri. Mikunáttina fer ein kuldabrúgv fram við Føroyum av vestri og hevur 
ælaveður við sær. Hósdagin gerst veðrið støðugari orsaka av einum minni hátrýstsryggi, men 
fríggjanáttina kemur eitt brúgvalag við regni inn yvir oyggjarnar av suðri.  
  
Í dag verður lot til andøvsgul av útsynningi, 3 til 8 m/s. Sólglottar, men í kvøld fer at regna. Hitin 
millum 9 og 13 stig. Týsnáttina verður gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi, upp í 10 m/s. 
Skýggjað og regn og hitin um 10 stig.  
  
Í morgin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av suðri og útsynningi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og 
stundum regn. Hitin alt samdøgrið millum 10 og 13 stig.  
  
Mikudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av suðri og útsynningi, 8 til 13 m/s, í støðum upp í 
hvassan vind, 15 m/s. Seinnapartin snarar hann í ein vestan og verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 
5 til 10 m/s, men hann makar vindin út á kvøldið. Samdrigið og ælaveður. Hitin alt samdøgrið millum 
10 og 13 stig.  
  
Hósdagin verður lot til andøvsgul av norðri, eitt skifti av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Fyrrapartin 
ælaveður, annars turt og sólglottar. Um kvøldið og náttina øtlar hann vindin og verður andøvsgul upp 
í ein strúk av landsynningi, 8 til 13 m/s, og sum frá líður regn. Hitin alt samdøgrið millum 9 og 12 stig.  
  
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av suðri og landsynningi, 8 til 13 m/s, sum makar niður í 
gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Fyrrapartin verður skýggjað og regn, seinnapartin samdrigið og 
ælaveður. Hitin alt samdøgrið millum 10 og 13 stig.  
  
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av suðri, 5 til 10 m/s. Ælaveður, men eisini sólglottar. Hitin 
alt samdøgrið millum 10 og 13 stig.  
In.fo 
 

 
Arktiskur flutningur av rørleiðingum endaði galið 
Stóru rørleiðingarnar, ið vóru á veg til eitt LNG-verk í Sabetta, komu ongantíð fram, eftir ein túr í 
arktiskum farvøtnum úr Arkhangelsk til Sabetta á Yamal hálvoynni har norðuri í Russlandi. Øll lastin á 
Valery Vasiliev fór í havið. 
Eftir øllum at døma kom knappligur kavi og frostveður, ið gjørdu dekk og last hála, óvart á 
manningina, tí tað sær ikki út til í upptøkunum niðanfyri, at skipið er statt í serliga ringum veðri. Ein 
møguleiki er eisini, at lastin ikki hevur verið nóg væl surrað. 
 
Upptøkurnar gjørdi ein av manningini á skipinum, sum ikki fekk gjørt annað enn at standa og hyggja 
at. Við eini blanding av ótta og svørtum skemti brúkar manningin ríka úrvalið av russisku eiðunum, 
meðan rørini eitt fyri og annað eftir hvørva í havið. 
 
Sabetta er nýggja russiska havnin í Arktis, sum er bygd í sambandi við Yamal LNG-verkið, ið liggur nær 
við. Í 2015 vórðu umleið tríggjar miljónir tons av góðsi løgd upp í havnini. 
Antares.fo 
 

 
775 sjófólk hava enn ikki endurnýggjað sjóvinnubrævið 
Nú freistin at søkja um endurnýggjan av sjóvinnubrævi gongur út, vanta enn 775 umsóknir sambært 
hagtølunum hjá Sjóvinnustýrinum. 
Sjóvinnustýrið hevur í miðlunum heitt á sjófólk um at senda umsókn áðrenn 1. september fyri at 
tryggja, at sjóvinnubrøv kunnu verða dagførd sambært nýggju reglunum áðrenn 1. januar, tá tey 
gomlu ganga út. 
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So nógvar umsóknir liggja í løtuni niðurfyri, at viðgerðartíðin er 10 vikur. Tí ræður um at senda 
umsókn skjótast gjørligt um sjófólk vilja tryggja sær at kunna mynstra eftir 1. januar. 
Navigatørar við handilsskipum og øll maskinfólk eru fevnd av nýggju krøvunum.  
Meira fæst at vita á heimasíðuni hjá Sjóvinnustýrinum, fma.fo  
Kelda: vp.fo 
Antares.fo 
 

 
Føroya vakrasta hálv maraton er nú fult teknað  
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, 144 rennarar og 156 sum fara at ganga, so nú er fult 
teknað.  
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.  
Nordlysid.fo 
 

 
KÍ kvinnurnar fingu stig í tveimum av trimum dystum 
Leygardagin spældu KÍ kvinnurnar seinasta dystin í Champions League á hesum sinni. 
 
Síðsti dystur var ímóti Hajvalia úr Kosovo og hann endaði við 1-1 javnleiki. Rannvá B. Andreasen 
javnaði í seinna hálvleiki. Sostatt fekk KÍ tvey stig í einum trimum dystum í Champions League 
kappingini í ár. Hóast KÍ bara tapti ein dyst, so endaði liðið aftast í bólkinum.  
Nordlysid.fo 
 

 
Páll komin á A-landsliðið 
Fsf.fo skrivar: Týsdagin í komandi viku verður hol sett á undankappingini til HM, sum verður í 
Russlandi í 2018. Fyrsti dysturin verður á Tórsvølli ímóti Ungarn. 
 
Men Lars Olsen, landsliðsvenjari, verður hesaferð noyddur at síggja burtur frá Gilla Sørensen. Gilli 
fekk heilaskjálvta í fyrsta dystinum fyri Brann í Norra, og nú meta læknarnir í norska felagnum, at 
tvøramaðurin ikki verður tøkur til landsliðsfótbólt um eina viku. 
 
- Venjarin og læknin eru samdir um, at eg skuldi vera her, og so verða 100 prosent klárur til 
týdningarmikla dystin, sum vit hava um tvær vikur, sigur Gilli Sørensen við in.fo. 
 
Í staðin fyri Gilla Sørensen hevur Lars Olsen úttikið Páll Klettskarð úr KÍ. 
 

http://fma.fo/


Seinnapartin mikudagin byrja fyrireikingarnar av álvara til dystin ímóti Ungarn, sum verður á Tórsvølli 
týsdagin 6. september klokkan 19:45. 
 
Í komandi undankapping eru Føroyar í bólki B, saman við Portugal, Sveis, Ungarn, Lettlandi og 
Andorra.  
Nordlysid.fo 
 

 
Sólvit Nolsø 29.08.2016 (10:40)  
Fiskimenn skuldu verið partur av viðgerðini 
Kanningar vísa, at nógvir arbeiðsskaðar henda umborð.  
  
Í tí sambandi er kjakið um trygdarskeiðið komi aftur á skrá.  
  
Tíðliga í samgonguskeiðinum legði Rigmor Dam fram eitt uppskot, ið skuldi leingja trygdarskeiðið upp 
í tríggjar vikur.  
  
Uppskotið fekk so nógva mótstøðu, at tað bleiv tikið aftur.  
  
Nú er tað so komi fra aftur og Jan Højgaard, formaður í Fiskimannafelagnum, er ikki avvísandi fyri 
hugskotinum, men hann saknar, at tey sum felag hava verið við til at evnað uppskotið.  
  
- Um nakar kennir til umstøðurnar umborð, so er tað dekkarin, sum arbeiðir í rullinum hvønn dag. Ti 
skilji eg ikki, at fiskimenn ikki eru spurdir um skeiðið, sigur Jan Højgaard.  
  
Jan Højgaard saknar eisini eitt breiðari kjak í hesum sambandi. Ikki bert um trygdarskeiði, men eisini 
um trygd umborð í síni heild.   
  
Sjálvur metir Jan Højgaard, at trygdin umborð er ikki undir nóg góðum eftirlitið, nakað sum Jákup 
Poulsen frá SJóvinnustýrinum einans er partvíst samdur við.  
  
Les meira í Sosialinum, sum kemur út í kvøld. 
In.fo 
 

 
Sólvit Nolsø 29.08.2016 (13:12)  
Sannlíkt við nýggjari fólkaatkvøðu í Skotlandi 
Seinasta fólkaatkvøða var ein lutfalsliga greið niðurstøða. Meirlutin av skotum ynskju ikki loysing frá 
Bretlandi og verða ein sjálvstøðug tjóð.  
  
Eftir fólkatkvøðuna trekti Alex Salmond seg sum leiðari fyri SNP, tí hann hevði ikki fingið undirtøku 
fyri sínum hjartamáli. Bert einaferð fyri hvørt ættarlið kundi mann gera ein tílíka fólkaattkvøðu, segði 
Alex Salmond tá hann fór, og nú var hetta ættarliðið spurt. Nú mátti bíðast í rúma tíð.  
  
Eftirfylgjandi byrjaði kjakið um støðu Bretlands mótvegis ES og støðan í Skotlandi gjørdist eisini spent. 
Skotland hevði eitt ynski um at verða verandi í ES. Tí fór SNP m.a. til val uppá tað, at um Bretland tók 
seg úr ES, so tók SNP sær rætt til at útskriva eina nýggja fólkaatkvøðu um loysingarspurningin.  
  
Nú sær tað út til at henda skjótt. Nicola Sturgeon, nýggi leiðarin í SNP, sigur, at tað er ein veruligur 
møguleiki.  
  
Mótstøðufólk hava funnist at ætlanunum og heita á Nicola Sturgeon um at fáa skil á skotska 
búskapinum, ið koyrir við einum stórum undirskoti og um at fáa tær grundleggjandi tænasturnar til 
skotska fólkið á eitt nøktandi støði.  
  
Seinasta veljarakanning frá YouGov vísa, at 47% av skotska fólkinum hevði atkvøtt fyri loysing í dag. Á 
fólkaatkvøðuni atkvøddu 45% fyri loysing.  
  
Á fólkaatkvøðuna um Brexit (ES spurningin) atkvøddu 62% av skotsku veljarunum at verða verandi í 
ES. 
In.fo 
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Atgongumerkini seld eftir lítlari løtu 
Fyrr í dag bleiv kunngjørt, at Kris Kristofferson hevði eina eykakonsert saman við dóttir síni og versoni 
í Reinsarínum í Havn.  
  
Peningurin, ið kom inn fór óskerdur til tónleikaverkætlan hjá Barnaheiminum.  
  
Sølan skuldi byrja kl. 14 í dag, men heimasíðan hjá Reinsarínum, har ein kundi bíleggja 
atgongumerkir, hoknaði undir trýstinum.  
  
Nógv túsund fólk royndu at fara inn á heimasíðuna í senn og tað er nógv fleiri enn vanligt vitja 
heimasíðuna.  
  
Tøkningar arbeiddu uppá síðuna, men trýstið var somikið støðugt, at datagrunnurin hoknaði undir 
trýstinum.  
  
Ikki fyrrenn kl. 15.30 fór sølan í gongd og øll 150 atgongumerkini blivu seld eftir lítlari løtu. 
In.fo 
 

 
Sólvit Nolsø 29.08.2016 (17:55)  
Viðareiðistunnilin letur upp 02. september 
Aksel V. Johannesen, løgmaður, Hendrik Old, landsstýrismaður, Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverk 
verða teir fyrstu at koyra ígjøgnum saman við tveimum eldri borgarum av Viðareiði og Hvannasundi, 
ávikavist Jógvan Thomasen og Fía Sørensen.  
   
Almenna skráin fyri tiltakið sær soleiðis út:  
 
Kl. 14.15 
Bussar koyra frá Hotel Norð á Viðareiði til tunnilsmunnan hvannasundsmegin. 
 
Kl. 14.45 
Klaksvíkar Hornorkestur spælir. 
 
Kl. 15.00 
Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverki, bjóðar vælkomin. 
Aksel V. Johannesen, løgmaður, flytir fram røðu. 
Hendrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum, sker snórin. 
 
Síðani fer bilafylgið ígjøgnum tunnilin, nøkur ellisakfør, Rynkeby súkklur, rennarar frá rennifelagnum 
Treysti úr Klaksvík og seinast fólk, ið ynskja at ganga ígjøgnum tunnilin. Øll eru vælkomin at renna og 
ganga við. 
 
Kl. 16-18 
Alment hátiðarhald á Hotel Norð á Viðareiði, har borgarstjórin í Viðareiðis kommunu, Hans Jákup 
Kallsberg, bjóðar vælkomin. Borðreitt verður við kaffi, té, kransakøku, tunnilskøku og øðrum góðum. 
Danny & the Veetos spæla í teltinum uttan fyri hotellið. 
 
Aftaná almenna hátíðarhaldið ber til at keypa sær tunnilsbúff v/undirhaldi á Hotel Norð. Robert Mc. 
Birnie og Hilmar Jan Hansen undirhalda. Seinni verður tunnilsdansur við Signari í Homrum. Tey, ið 
hava áhuga í tiltakinum á Hotel Norð kunnu tekna seg til døgurðan og dansin við at ringja til Hotel 
Norð tel. 451 244. 
In.fo 
 

 
Enrique tikið met hjá Guardiola 
Luis Enrique hevur fingið eina betri byrjan upp á yrkisleiðina sum venjari hjá FC Barcelona, enn Pep 
Guardiola fekk. Í øllum um talt verður eftir hvør av teimum var skjótari at vinna 100 dystir. 
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Tá ið FC Barcelona í gjár vann 1-0 ímóti Athletic Bilbao, var hetta Barcelona-sigur nummar 100 við 
Luis Enrique sum venjara. Hann skuldi brúka 126 dystir upp at fáa 100 sigrar, meðan Pep Guardiola 
brúkti 139 dystir. 
 
Spanska blaðið AS skrivar, at Luis Enrique ikki einans hevur tikið metið hjá Pep Guardiola, men eisini 
La Liga-metið, sum José Mourinho átti við Real Madrid. Hann brúkti 133 dystir um at fáa 100 sigrar. 
 
Eisini um talt verður eftir málmuni, hevur Luis Enrique staðið seg betur enn Pep Guardiola. Í fyrstu 
100 sigrunum hesaferð hevur FC Barcelona málmunin 360-91, meðan hann undir Pep Guardiola var 
339-108. 
 
Tíðarskeiðið 2008 til 2012, tá ið Pep Guardiola stóð á odda fyri FC Barcelona, vann hann 14 steyp við 
felagnum. Luis Enrique, sum tók við í 2014, hevur higartil vunnið átta steyp, so enn er nakað eftir, um 
hann eisini skal taka tað metið. 
In.fo 
 

 
Tóku 1.693 nátar á seks bátum 
Seinastu dagarnar hevur viðrað rímiliga væl, og menn kring landið hava verið og tikið náta. Alt eftir, 
hvar bátarnir hava verið, og hvussu dúgliga hevur verið roynt, hava menn fingið meira og minni av 
fugli.  
  
Leygardagin fingu bátar úr Nólsoy ávikavist 520, 263, 256, 250, 207 og 197 nátar - ella 1.693 
tilsamans.  
  
Hósdagin og fríggjadagin vóru bátar úr Nólsoy eisini á nátaveiði. Hósdagin fingu tveir bátar stívliga 
100 nátar - og hin triði hevði 160. Fríggjadagin hevði besti báturin 218, og hin næst besti hevði 180. 
Tveir aðrir bátar vóru eisini fríggjadagin, og teir fingu stívliga 100 nátar hvør.  
  
Merkisvert er, at Virgar Joensen, sum fyri fleiri árum síðan misti aðra hondina umborð á skipi, hevur 
tikið 732 nátar í fýra dagar, ávikavist 256, 218, 149 og 109. 
In.fo 
 

 
Kann gerast møguligt at spáa um gróður 
Sambært heimasíðuni hjá Havstovuni, so køla, blanda og taða kaldir og vindharðir vetrar sjógvin 
millum New Foundland og Føroyar.  
  
Hetta økir um um gróður og føðinøgd til vistskipanina.  
  
Hetta stendur at lesa í tíðarritinum Progress in Oceanography. Greinin lýsir hvussu økt vetrarblanding 
kann føra til økta nøgd av reyðæti.  
  
Greinin kann lesast í avmarkaða tíð á: http://authors.elsevier.com/a/1Tc9y_1px1GGCn 
In.fo 
 

 
Søtur tónleikur í mínum oyrum 
- At síggja og hoyra truckar koyra, menn sveisa og skip koma og fara er sum søtur tónleikur mínum 
oyrum. Tað hevði verið stórur saknur í høvuðsstaðnum, um eingin skipaferðsla, lossing, 
landingarmiðstøð, trolvirki ella skipasmiðja var í býnum.  
  
Tað sigur Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommun. Hann vísir á, at føroyingar í stóran 
mun liva av sigling, fiskiskapi, alivinnu og ymiskari handverksvinnu, og í høvuðsstaðnum eru tíbetur 
allir hesar tættir.  
  
Borgarstjórin, sum sjálvur bæði hevur landað og hevur arbeitt í fiski sum ungur, sigur, at tað er søtur 
tónleikur í hansara oyrum at síggja og hoyra truckar koyra, menn sveisa og skip koma og fara - fyri at 
nevna nøkur ting úr rúgvuni í einum øki, har vinnulív er.  
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- Tað er ein høvuðsstaður í Føroyum, og her hava vit eisini nakrar landsuppgávur at røkja. Sjálvur 
haldi eg, at hesar uppgávur verða væl røktar her hjá okkum.  
  
Heðin Mortensen vísir á, at virksemið, sum er fram við havnalagnum og tær tænastur, sum verða 
veittar skipum og bátum, skapa nógvar ringvirkningar niðan gjøgnum býin.  
  
Hann heldur, at um hetta virksemi ikki fær góðar karmar og vakstrarmøguleikar, heldur virksemið 
uppat ella flytur úr økinum og aðrastaðni, har karmarnir eru betri.  
  
- Men, eg vóni ikki, at tað fer at henda. Hvørt einasta arbeiðspláss hevur sín stóra týdning, og tað er 
mín sannføring, at vit eiga at verja alt aktiv og øll arbeiðspáss, sum eru í kommununi - ikki minst tey 
vinnuligu.  
  
Uppgávan hjá kommununi, sigur Heðin Mortensen, er at skapa góðar og tryggar karmar til vinnuna at 
virka undir, tí hetta er fyrireytin fyri vinnuligum framburði. 
In.fo 
 

 
Ein sentralur í Steinatúni í Havn 
Í miðbýarætlanini hevur Tórshavnar kommuna serliga lagt seg eftir trimum økjum niðri í býnum. Tað 
er Perlutorgið, uppihaldstrappan í Vágsbotni og uppihaldsstaðið, Steinatún.  
  
- Steinatún var eitt meira keðiligt og køvisligt øki, áðrenn vit framdu fyrsta byggistig í hesum parti av 
verkætlanini. Nú er lendið lyft upp, og tað er lagt við ljósum og snøggum steinum.  
  
Heðin Mortensen, borgarstjóri, vísir á, at umstøðurnar hjá fólki, sum ferðast við bussunum, eru nógv 
betraðar, og nógv høgligari er at bíða, bæði uttan-og innandura.  
  
- Vit vilja rópa hetta økið ”Sentralurin”, tí hetta verður eitt av teimum sentralu økjunum í býnum - og 
ikki minst verður hetta staðið, haðani fólk úr ymiskum heraðshornum í landinum koma og fara við 
bussunum.  
  
Borgarstjórin sigur, at her kunnu fólk bíða úti ella inni eftir bussinum, um tey eru tíðliga á 
sjóvarfallinum, og her verður apotek og kondittarí um stutta tíð, umframt at Visit Tórshavn eisini er 
her við allari sínari kunning um høvuðsstaðin og Føroyar í síni heild.  
  
Hann vísir á, at í bygninginum, har Handilskjarnin var, verður søla av bakstri, og her verður eisini 
heilsusentur, beint yvir av Sentralinum í Steinatúni.  
  
- Á økinum í Steinatúni hava vit eisini fingið eitt snøgt og vakurt torg við benkrum og plantaðum 
trøum.  
  
Heðin Mortensen, borgarstjóri, sigur, at slættar flísar eisini verða lagdar yvir á Niels Finsensgøtu og 
oman á Káta Hornið, soleiðis at her verður lættari at flyta seg aftur og fram, eitt nú í rullustóli ella við 
barnavogni.  
 In.fo 
 

 
U21: Steypavinnararnir sótu uttanfyri 
Føroyska U21 landsliðið hevði í dag sína fyrstu venjing undan U21 landsdystinum móti Russlandi, sum 
verður hóskvøldið á Svangaskarði.  
  
Jóannes Bjartalíð og Jákup B. Andreassen, sum báðir spældu allar 120 minuttirnar í steypafinaluni og 
skoraðu í brotssparkskappingini, sótu yvir.  
  
Jóannes Bjartalíð hevur trupulleikar við einum rivjabeini, ið ger KÍ málslúkin ivasaman til landsdystin 
móti Russlandi. Tó tykist vist, at hann spælir 6. septembur á útivølli móti Aserbadjan.  
  
Jákup B. Andreassen er nakað moyrur eftir finaluna, og er eit sindur av yvirbelastningi. Tí var hann 
eisini uttanfyri og fekk viðgerð, men er tøkur at spæla.  
  



Hákun Edmundsson hevur í kvøld verið við Vendsyssel, sum tapti 4-0 fyri Hobro. Tí var hann heldur 
ikki at síggja á vøllinum í Gundadali.  
  
Liðið býr á Hotel Føroyum og skal komandi dagarnar venja á Tórsvølli. 
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Stuðlið stríðnum móti krabbameini! 
Krabbameinsfelagið og spyr.fo hava endurnýggjað stuðulsavtaluna, sum varð gjørd fyri góðum ári 
síðan.  
  
Stuðulin fer til gransking og upplýsing um prostata- og bróstkrabba, sum eru størstu sjúklingabólkar 
hjá monnum og kvinnum.  
  
- Spyr.fo er skjótur, ómakaleysur og ókeypis stuðulsmøguleiki, har fólk stuðla við at svara skjótum 
spurnarkanningum á fartelefonini. Afturfyri letur tann, ið ger kanningina, eina upphædd til 
Krabbameinsfelagið.  
  
Krabbameinsfelagið vísir á, at um fólk á henda hátt ynskja at gera mun, er tað einasta sum krevst, at 
tey hava eina snildfon og skráseta seg á spyr.fo.  
  
- Tá tú hevur skrásett teg, fært tú av og á eini sms-boð við smáum spurnarkanningum, sum verða 
svaraðar beinleiðis á fartelefonini. Kanningarnar taka einans ein til tveir minuttir at svara.  
  
Lagt verður aftrat, at hvørja ferð ein luttakari svarar, letur tann, sum ger kanningina, fýra krónur til 
Krabbameinsfelagið.  
  
- Hetta ljóðar kanska ikki av nógvum, men tá 300-400 fólk svara hvørji kanning, verður hetta skjótt til 
ein munandi stuðul til Krabbameinsfelagið.  
 
Í Krabbameinsfelagnum eru tey ógvuliga fegin um samstarvið, sum higartil hevur veitt felagnum 
79.720 krónur í stuðli.  
  
- Vit vilja tí heita á enn fleiri føroyingar at taka undir við hesum møguleika og skráseta seg á spyr.fo," 
sigur Durita Tausen, forkvinna í Krabbameinsfelagnum.  
  
Hon heitir eisini á tey, sum longu hava skrásett seg, um at svara so ofta sum til ber, tá spurt verður og 
soleiðis kunnu fólk í enn størri mun vera við til at stuðla stríðnum móti krabba. 
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Hjaltur fingið familjuna til Grønlands 
Skiparin á Ågot, Hjaltur Poulsen, sum tekur ímóti svartkalva frá grønlendskum jollu-fiskimonnum í 
Umanak-fjørðinum, hevur nú fingið konu sína, Mariu, yvir til Grønlands at hjálpa til á barnaheiminum 
í Umanak.  
  
Meðan tey eru í Grønlandi, gongur dóttir teirra, Steintóra, eisini í skúla í Umanak.  
  
- Maria og ein donsk kvinna, sum eisini hjálpir til á barnaheiminum, komu umborð í dag við nøkrum 
av børnunum. Tær vóru á veg til eina oyggj tætt við, her vit liggja, at fóðra hundarnar hjá 
barnaheimimum.  
  
Tað veit Símun í Vátutoft, kokkur umborð á Ågot, at siga í kvøld, nú In.fo aftur hevur frætt úr 
Grønlandi.  
  
Símun hevur verið óførur at lata frætta, síðan teir fóru til Grønlands at taka ímóti fiski frá 
grønlendskum útróðrarmonnum og hava landað har yviri fleiri ferðir.  
  
- Annars gongur hampiligt at taka ímóti fiski. Vit hava fingið umleið 60 tons niður í lastina og nakað er 
á dekkinum. Vit skulu helst inn til Umanak at landa seinni í hesi vikuni.  
  



Símun í Vátotoft veit at siga, at tá teir koma inn, fer skiparin, Hjaltur Poulsen, í land at halda frí í 
Umanak. Meðan Hjaltur er í landi, verður Christian Olsen skipari, og Mikkjal P. Lamhauge, sum er 
komin umborð at loysa av, verður stýrimaður.  
  
- Hjaltur og Maria skulu búgva í einum húsum í Umanak, sum barnaheimið eigur, veit Símun í Vátutoft 
at siga úr Grønlandi í kvøld.  
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Tí er KÍ nú eitt toppfelag 
Í ÍtróttarSosialinum, sum er komin á gøtunar í dag saman við Sosialinum, verður leitað afturum 
steypagullið hjá KÍ.  
  
Keyp Sosialin á netinum her: http://sosialurin.e-pages.dk/index.php 
  
Umframt spælarametingar, so verður eisini hugt nærri at leiklutinum hjá venjaranum Mikkjali 
Thomassen, sum hevur gjørt KÍ til eitt toppfelag aftur.  
  
Les eisini: Hoyr málini frá steypafinaluni  
  
Í blaðnum er listaðar fimm orsøkir til, at Kí fyri fyrstu ferð í seytjan ár hevur vunnið gull á ovastu rók. 
Eitt nú hevur hann fingið skil upp á skiftirúmið og fingið fatur á røttu profilunum.  
  
Hóast KÍ vann steypafinaluna, so var tað ein Víkingur, sum bleiv kosin til dagsins spælara í 
spælarametingunum 
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Snarljós tók lívið av 323 reinsdjórum 
29.08.2016 - 07:32 
Fríggjakvøldið legði ein náttúruvørður hjá Statens Naturoppsyn í Noregi merki til, at ein vanlukka var 
hend á Hardangervídd millum Møsvatn og Kalkhovd í Telemark. 323 reinsdjór vóru dripin – eftir 
øllum at døma orsaka av einum snarljósi. 
- Djórini vórðu funnin deyð í einum øki upp á 50-80 metrar í diametir, sigur ein náttúrueftirlitsmaður 
við NRK.  
Rættiliga ógvuslig tora gekk í økinum seinnapartin fríggjadagin, og tað má vera forkláringin upp á tey 
nógvu deyðu reinsdjórini.  
Sunnudagin vóru fólk á staðnum fyri at telja djórini og taka lívfrøðiligar royndir av teimum. Tá 
arbeiðið var av, kundi staðfestast, at talan var um ikki færri enn 323 djór – bæði vaksin og kálvar.  
- Øll djórini vóru á einum lítlum øki, so tey hava staðið tætt, sum tey ofta gera í slíkum føri, sigur 
náttúruvøruurin, sum leggur afturat, at talan er um eina óvanliga hending, tí tað kemur sjáldan fyri, 
at so nógv stór djór doyggja í einum.  
Umleið 10.000 vill reinsdjór liva á Hardangervídd, sambært Norsk Villreinsenter. Enn er støða ikki 
tikin til, hvat gerast skal við deyðu djórini, skrivar NRK.  
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Allardyce hevur úttikið sín fyrsta hóp 
29.08.2016 - 12:05 
Nýsetti enski landsliðsvenjarin, Sam Allardyce, kunngjørdi í dag hópin, sum skal spæla fyrsta HM-
undankappingardystin móti Slovakia á útivølli 4. september. 
Vongurin hjá West Ham, Michail Antonio, hevur fingið landsliðsboð fyri fyrstu ferð. Luke Shaw, 
bakkur hjá Manchester United, sum hevur verið uttan fyri landsliðið í eina tíð orsaka av skaða, hevur 
eisini fingið landsliðsboð.  
Sama við Theo Walcott hjá Arsenal og Danny Drinkwater hjá Leicester, sum ikki sluppu við til EM-
hópin í summar.  
Liðskiparin hjá Everton, Phil Jagielka, er við aftur, meðan liðfelagin, Ross Barkley, og Jack Wilshere hjá 
Arsenal eru vrakaðir, skrivar BBC.  
Enski landsliðshópurin sær soleiðis út: 
Málverjar: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley). 
Verjuleikarar: Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Danny Rose 

http://sosialurin.e-pages.dk/index.php
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(Tottenham), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones 
(Manchester City), Kyle Walker (Tottenham). 
Miðvallaleikarar: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Eric Dier (Tottenham), Danny 
Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Wayne Rooney 
(Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Theo Walcott (Arsenal). 
Framherjar: Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester). 
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Olga Maria roktúr norðanfyri 
29.08.2016 - 19:57 
Trolbáturin Olga Maria hevur gjørt veruligan roktúr norðanfyri, teir landaðu 62.000 pund í Leirvík í 
dag. Hetta skrivar Jn.fo. 
Tað mesta av veiðuni var toskur, hýsa og upsi, og nakað var av reyðsprøku, umframt smátt av øðrum 
fiskasløgum. 
 
Veiðan er boðin út fyri 362.000 krónur.  
 
Túrurin byrjaði 22. august. 
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Heykur og Falkur tiknir av Brimli 
29.08.2016 - 23:22 
Um tvey tíðina í dag tók Brimil partrolararnar Heyk og Falk, tí illgruni var um, at teir hava fiskað á 
einari stongdari leið eystanfyri. Hetta skrivar Jn.fo 
Brimil kom á Havnina við Heyki og Falki umleið klokkan 22 í kvøld.  
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Søla av rættindum at veiða svartkjaft.  

 

Monday, 29 August 2016  

Mánadagin 5 september 15:00 selja vit rættindir at veiða 5000 tons av svartkjafti. Og so selja vit aftur 
rættindir at veiða 5000 tons av svartkjafti tann 12 september. 
Stødd av sølulinjum og minstiprísur verður kunngjørt seinni. 
Vit vilja enn eina ferð heita á allar keyparar um at seta seg væl inn í hvussu uppboðssølan virkar og 
eiga at gera fylgjandi. 
Seti tykkum inn í lógina, kunngerðina og reglugerðina, sum hava við uppboðssøluna av rættindum at 
gera 
Downloada IClientin frá heimasíðuni hjá FMF 
Fyll út og undirskriva oyðublaðið "Tilmeldingarskjal og váttan frá keypara" og send tað til FMF  
Fá brúkratal, loyniorð og keypslykilin frá FMF 
Seti tykkum inn í hvussu uppboðssøluskipanin virkar 
Fá eitt telefonnummar frá FMF 
Set neyðuga pengatrygd til FMF og til Vørn 
Um tit ivast í onkrum, so ring til FMF á 414141. Vit eru altíð klár at hjálpa. 
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 Valutanavn      WMR  

 
 

    
 

 

 Australske dollar     503,18  

 Bulgarske leva     380,60  
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 Brasilianske real     203,42  

 Canadiske dollar     511,93  

 Schweizerfranc     680,69  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,77  

 Tjekkiske koruna     27,550  

 Euro     744,51  

 Britiske pund     870,82  

 Hong Kong dollar     85,92  

 Kuna     99,46  

 Ungarske forint     2,4090  

 Israelske new shekel     175,89  

 Indiske rupees     9,9170  

 Japanske yen     6,5150  

 Mexicanske peso     35,790  

 Norske kroner     80,22  

 Newzealandske dollar     481,89  

 Polske zloty     171,84  

 Russiske rubel     10,240  

 Svenske kroner     78,40  

 Singapore dollar     489,34  

 Thailandske baht     19,250  

 Tyrkiske lira     225,31  

 US dollar     666,49  

 Sydafrikanske rand     45,870  
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Andlát 
Sofus Poulsen, riddari, Aberdeen, Skotland, andaðist á A.R.I sjúkrahúsi, 19. august, 86 ára gamal. 
 
Hansina Jóhanna Magnussen, fødd Jacobsen, ættað úr Fuglafirði, búsitandi í Hirtshals, andaðist 27. 
august, 64 ára gomul.  



 

 


