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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Aftur at leita eftir olju undir Føroyum næsta ár 
Stóra hendingin á altjóða oljumessuni ONS í Stavanger, sæð við føroyskum og uttan iva eisini við 
mongum útlendskum eygum, var, tá Poul Michelsen, landsstýrismaður í oljumálum, kunnaði altjóða 
oljuheimin um, at 17. mai í 2017, eingin minni enn norski tjóðardagurin, letur ein nýggj útbjóðing til 
oljuleiting upp í Føroyum. Tað er tann fjórða útbjóðingin í røðini síðani 2000 og neyvan tann seinasta 
heldur. 
M.a. hesin týðandi boðskapurin kom fram í røðu, sum landsstýrismaðurin helt á føroyska 
landabásinum á oljumessuni fyrr í hesi vikuni. Hann gjørdi greitt, á hesi síni fyrstu oljumessu sum 
nýggjur landsstýrismaður í oljumálum, at útbjóðingin verður opin í níggju mánaðir, fram til 17. 
februar 2018. Eftir tað og um áhugi er frá oljufeløgum skulu føroyskir myndugleikar brúka nakrar 
mánaðir til at finna fram til, hvørji loyvi verða latin og til hvørji feløg. Hetta merkir, at vit móti vári í 
2018 vita, hvørji oljufeløg koma inn aftur á landgrunnin at gera kanningar og vónandi eisini bora 
brunnar. 
Hóast oljuvinnan er merkt av lágu oljuprísunum, so hava føroyingar framvegis vónir um at finna olju 
og gass í rakstrarverdum nøgdum. Hetta kom eisini týðuliga fram í tí framløgu, sum stjórin á 
Jarðfeingi, Niels Christian Nolsøe, helt á føroyska básinum. Nýggj tulking av seismikki ger tað m.a. 
nógv lættari at síggja, hvat er undir basaltinum og sær tað ikki mætari út enn, at har finnast fleiri 
risastórir strukturar, sum kunnu goyma bæði olju og gass. 
Almennna kunningin á ONS oljumessuni, har túsundtals oljufólk møtast, er so eitt stig av mongum, 
har føroyskir myndugleikar royna at kunna um og marknaðarføra ta 4. útbjóðingina. At Føroyar eru 
eitt lítið kent øki við fáum boraðum brunnum nýtist ikki at verða nøkur forðing heldur, tí tað erein 
fyrimunur, at økið er stórt og síggja oljufeløg her møguleikar at gera stór ella kanska risastór fund, tá 
tey átaka sær eina váðafulla íløgu her. 
At sjálvur føroyski oljuráðharrin við síni hollu bakgrund eisini sum uttanríkisráðharri er partur av 
føroyska tiltakinum á ONS dregur so sjálvandi eisini fólk til básin, ið liggur millum básar hjá so 
kendum oljufeløgum sum Maersk, Chevron, BP og Gazprom. Umboð fyri útlendskar miðlar hava víst 
honum og básinum stóran ans og henda dagin var landsstýrismaðurin eisini gestur í 
sjónvarpsmiðlinum hjá ONS tiltakinum, har hann stutt og greitt slap at greiða frá komandi 
útbjóðingini og eisini hepnu geografisku plasering Føroya í Norðuratlantshavi við dyrnum opnum til 
stóra arktiska økið. Føroysk vinna og føroyskar havnir eru ein náttúrligur partur av framtíðar 
samferðsluni í hesum partinum av heiminum og legði landsstýrismaðurin eisini stóran dent á júst 
hesa sannroynd, tá hann hevði røðu á básinum setanardagin. 
Oljumessan í Stavanger í hesum døgum er eisini eitt gott tekin um, at vinnan hóast alt ikki er hoknað 
undir broytta tilverugrundarlagnum merkt av lágu oljuprísunum. Alt er ein spurningur um at laga seg 
til broyttu umstøðurnar. Og tað vil og ger øll henda risastóra vinna. 
Poul Michelsen hevur annars havt nógv um at vera hesar dagarnar í Stavanger. Hann varð boðin við 
til ONS Summit, sum er ein týðandi partur av ONS tiltakinum, har stjórnarleiðarar og oljustjórar 
hittast at umrøða dagsins og framtíðar stórmál innan oljuvinnuna. Hann hevði so eisini høvi at vitja 
eitt privat oljufelag, tað upprunaliga føroyska Faroe Petroleum, har stjórin Graham Steward hevði 
eina framúr áhugaverda framløgu fyri øllum føroyingunum á landabásinum við landsstýrismanninum 
á odda. Eisini nýtti Poul Michelsen høvi til at vitja eitt av heimsins størstu oljuveitarafeløgum, 
amerikanska Baker Hughes, sum hevur fleiri føroyingar í arbeiði, eitt nú føroysku kvinnuna, Rannvá 
Arge, ið er útbúgvin jarðfrøðingur og fyri tað mesta arbeiðir umborð á pallum til havs. 
Tað hepnaðist eisini landsstýrismanninum at vera við til stóra tiltakið umborð á Westward Ho, sum 
liggur við bryggju í Stavanger, áðrenn leiðin gekk heimaftur á klettarnar.  
Í morgun hava umboð fyri føroyska básin við stjóranum á Jarðfeingi, formanninum í 
Oljuvinnufelagnum og stjóranum í FOÍB og stjóranum fyri ASB vitjað norska oljudirektoratið, NPD, har 
tey fingu eina gjølliga frágreiðing um norskar leitiútbjóðingar og oljuverksemi. Eisini greiddi Jana 
Ólavsdóttir frá Jarðfeingi norsku vertunum frá um føroyska oljuleiting og ta komandi 4. útbjóðingina. 
Oljumessan í Stavanger heldur fram til seinnapartin hósdagin. Oljan.fo, sum er partur av føroyska 
ferðalagnum, fer komandi tíðina at hava ymiskt tilfar frá messuni. 
Kelda: oljan.fo 
Antares.fo 
 

 



Átakið ”En af os” úr Danmark, kemur til Føroyar 9.-10. september í ár 
31.08.2016 - 08:47 
”En af os” arbeiðir fyri at niðurbróta fordómar og tøgnmentanina kring sálarsjúku, og hevur gjørt 
hetta í mong ár. Tey gera tað við at greiða frá persónligum søgum, við tónleiki og við samskifti. 
Í samstarvi við Sinnisbata í Føroyum, koma 8 fólk úr ”En af os” til Føroyar, og fara tey at skipa fyri 
fleiri fyrilestrum, café práti, vitjanum og opnum húsi. Fyrilestrar verða fyri almenninginum og fyri 
fakfólki og politikarum.  
Skráin fyri vitjanina sær soleiðis út (broytingar kunnu koma fyri)  
Fyrilestur fyri ung og miðnámsskúlanæmingar:  
Fríggjadagin 9. september kl. 9-12 verður fyrilestur fyri ung og miðnámsskúlanæmingar við heitinum 
”Unge – ta’ fat i hinanden”, har filmsbrot og kjak eisini eru ein partur av tiltakinum. Ætlanin er, at 
greiða frá persónligum søgum, og geva teimum ungu amboð til at røkka einum vini, sum hevur tað 
sálarliga trupult, men eisini amboð til, hvat ein sjálvur kann gera, um ein fær tað ringt sálarliga. 
Nærum 8% av øllum ungum millum 15-25 ár, hava ella hava haft sálarligar trupulleikar. Tað er 
tydningarmikið, at við tosa við onnur um hetta og tora at hjálpa og lurta (Stað kemur seinni – les 
meira á www.sinnisbati.fo).  
Fyrilestur fyri fakfólkum, leiðarum og politikarum:  
Samstundis, fríggjadagin 9. septemer kl. 9-12, verður fyrilestur fyri fakfólkum, leiðarum og 
politikarum, í Perluni, Tórsgøta 3 í Tórshavn, við heitinum ”Håbet er altid en del af helbredelsen –
ingen er kun sin diagnose”. Endamálið er, at fáa samskifti um tørvin um meira opinleika og færri 
fordómar um fólk, ið eru merkt av sálarligum avbjóðingum. Johanne Bratbro, verkætlanarleiðari í ”En 
af os”, greiðir frá um danskar royndir. Somuleiðis verður greitt frá persónligum søgum frá ”En af os” 
ambassadørum, við dent á vón og styrki.  
Fyrilestur fyri almenninginum:  
Fríggjadagin frá kl. 17-20 verður fyrilestur fyri almenningin við heitinum: ” ’Psykisk sygdom smitter 
ikke, det gør tabu’- åben café og oplæg” á Læraraskúlanum i Tórshavn, Fróðskaparsetur Føroya, J.C. 
Svabos gøta 14.  
Kl.17-20 Opin kafé: Til ber at fáa kaffi og eitt prát um tabu, fordómar, og hvat sálarsjúka faktiskt er, 
og somuleiðis hvussu ein kann klára seg við sjúkuni í gerandisdegnum.  
Kl. 18 Sendifólk úr ”En af os” greiða frá, bygt á persónligar søgur.  
Kl. 20.00 Samanumtøka og takk fyri í kvøld.  
Tiltak fyri almenninginum:  
Leygardagin 10. september kl. 15:00-18:00 verður opið tiltak við hetinum: ”Psykisk sygdom i 
mediebilledet - åben café, foredrag og panel”, á Læraraskulanum i Tórshavn, Fróðskaparsetur Føroya, 
J.C. Svabos gøta 14.  
Kl. 15-18 Opin kafé fyri øllum: Kom oman og fá eitt prát við okkum – vit gleða okkum at síggja teg!  
Kl. 16 Upplegg og fyrilestur  
Kl. 17 Kjak um leiklutin hjá miðlum í mun til søgur um sálarsjúku. Hvat fyri ávirkan hava miðlar á, 
hvussu vit hugsa um fólk, ið eru sjúk ella avvarðandi.  
Pallborðskjak við politikarum, umboði úr Sinnisbata, miðlafólki og umboð úr ”En af os”.  
Nordlysid.fo 
 

 
Kommunufelagið: Eldraøkið skal ikki aftur undir landið 
31.08.2016 - 09:42 
“Ongantíð hevur so nógv og áhaldandi menning verið av tænastunum á eldraøkinum sum nú, 
kommunurnar hava fingið ábyrgdina.” Tað sigur Heðin Mortensen, formaður í Kommunufelagnum í 
einum tíðindaskrivi í morgun. Við hesum orðunum roynir hann at sissa tær røddirnar sum siga, at 
eldraøkið eigur at verða lagt aftur til landið at umsita. 
Heðin Mortensen vísir á, at eitt stórt fyrireikingararbeiði varð gjørt áðrenn umleggingin varð gjørd, 
men hann ásannar tó, at okkurt kundi verið gjørt øðrvísi.  
“At nógvir manglar vóru í fyrireikingunum, og at landsins myndugleikar royna at flyta annað enn tað 
avtalaða til kommunurnar, eins og at Fíggjarmálaráðið ikki heldur gjørdar avtalur um fígging, tað er 
onnur søga,” sigur hann.  
Javnari tænasta nú  
Tá eldraøkið í 2015 varð lagt út til kommunurnar, var stórur munur á tænastum og tænastustøði 
kring landið.  
“Ógreiða ábyrgdarbýtið millum land og kommunur gjørdi, at eingin veruliga kendi seg eiga ábyrgdina, 
ella at hava skyldu til at fáa tað at virka nøktandi, og tí varð økið heldur ikki raðfest so høgt, sum tað 
átti,” sigur Heðin Mortensen. Hann vísir á, at nú kommunurnar hava fingið ábyrgd av økinum, er 
øðrvísi statt.  



“Eldraøkið hoyrir til hjartamálini hjá øllum kommunum. At so er, síggja vit á nógva arbeiðinum, sum 
longu er gjørt fyri at menna verandi og nýggjar tænastur og skapa samanhang millum tey tilboð, sum 
verða veitt,” sigur hann.  
Avbjóðingin liggur í fólkasamansetingini  
Heðin Mortensen sigur, at kommunurnar hava bara havt ábyrgdina av eldraøkinum í eitt gott ár og tí 
er ov tíðliga enn at siga nakað um, hvussu nýggja skipanin hevur virkað.  
“Veruligu avbjóðingarnar eru ikki, hvørt tað er land ella kommunur, sum fyrisita 
vælferðartænasturnar. Størsta avbjóðingin er fólkasamansetingin, har lutfallið millum borgarar, sum 
eru virknir á arbeiðsmarknaðinum í mun til borgarar, sum ikki eru virknir á arbeiðsmarknaðinum 
broytist,” sigur Heðin Mortensen. 
“Tað er í nærøkjunum vit kenna tørvin, og tað er í nærøkjunum vit dagliga liva, virka og leggja okkara 
skapanarmegi. Tí er tað eisini í nærøkjunum, vit eiga at fyrisita tey mál, sum viðvíkja okkara 
gerandisdegi. Tí er tað rætt, at kommunurnar fyrisita eldraøkið,” sigur hann.  
Tað var 1. januar 2015, at eldraøkið varð lagt til kommunurnar at umsita. 
Nordlysid.fo 
 

 
Trygdarátøk bjarga mannalívum 
31.08.2016 - 10:38 
Fiskivinnan hevur framvegis 25 - 50 ferðir fleiri deyðsføll, enn vinnur á landi hava, men hetta kunnu 
vit gera nakað við. 
“Hóast talið av vanlukkum á sjónum er lækkað nógv, so vísa tøl frá londunum rundanum okkum, at 
millum 25 og 50 ferðir fleiri deyðsføll eru í fiskivinnuni, enn tað eru í vinnum á landi.” Tað sigur 
Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingur.  
Annbjørg fór í 2014 undir at samla upplýsingar um vanlukkur í føroysku fiskivinnuni. Talan er um 
vanlukkur, sum eru hendar í tíðarskeiðinum frá 1972 til 2014, og hesi tølini hevur hon nú fingið 
hagtalsviðgjørd.  
Mikudagin 17. august varð skipað fyri kunningardegi á Sjónámi í Klaksvík í sambandi við 
Sjómannadagin. Har varð úrslitið av kanningararbeiðinum lagt fram, umframt at bæði føroyskir og 
útlendskir gestir høvdu fyrilestrar um trygd á sjónum.  
“Út frá úrslitinum av hesum arbeiðinum kunna vit nú vísa á afturvendandi orsøkir til vanlukkur, vísa á 
títtleikan av ymisku vanlukkunum innan einstøku skipabólkarnar, og vísa á sermerktar vandastøður,” 
sigur Annbjørg á Høvdanum.  
Nógv er gjørt, men nógv er eftir at gera  
Spurd hvat endamálið er við kanningunum, sigur Annbjørg á Høvdanum, at tað er at fáa lýst nøkur 
mynstur, sum gera tað møguligt at skipa eina málrættaða fyribyrging.  
“Nógv er longu gjørt fyri at økja um trygdina umborð á skipum, men vit kunnu framvegis gera nógv 
afturat,” sigur hon.  
“Skaðar henda ofta, tí fólk gera skeivar handlingar orsaka av møði. Har kunnu vit vinna nógv við at 
skipa hvíldina øðrvísi. Eisini síggja vit nógvar skaðar orsaka av hálku. Fólk glíða, ella verða rakt av 
lutum ið koma skreiðandi. Tí kann sleppast undan, við at gera dekk og fótbúnar úr óhálari tilfari, og 
við at fólk venja seg við at halda sær í, tá tað er møguligt. Eisini nýtsla av hjálmi kann fyribyrgja 
nógvum skaðatilburðum,” sigur hon.  
Skaðar við bryggjukantin  
Áðrenn 1994 var alkohol ofta uppií, tá skaðar hendu umborð á skipum, og nógvir skaðar hendu - og 
henda framvegis, meðan skip liggja við bryggju.  
“Landgongdir ið ikki virka sum tær eiga, og líknandi feilir kunnu vera orsøkir til nógvar skaðar,” sigur 
Annbjørg.  
Tølini hava manglað  
Orsøkin til at Annbjørg á Høvdanum fór undir at samla hagtøl um vanlukkur á sjónum, var eitt 
norðurlendskt samstarv.  
“Eg var í 2012 partur av einum arbeiðsbólki, sum skrivaði um deyðsvanlukkur í Norðurlondum. Har sá 
eg ferð eftir ferð, at vit í Føroyum høvdu eingi tøl at vísa á,” sigur Annbjørg. Hetta helt hon vera løgið, 
tí Føroyar eru tað norðurlandið sum er mest tengt at sjónum.  
Hon fór tí undir at samla viðkomandi hagtøl, og tað eydnaðist, at fáa fleiri manningarfeløg at stuðla 
arbeiðinum.  
Mugu broyta hugburð  
“Hugburðurin er ofta, at vanlukkur henda bara fyri onnur. Tí er tað umráðandi at fáa víst á føroysk 
tøl, tí tey umboða okkum sjálvi,” sigur Annbjørg á Høvdanum. Hon heldur tað tí hava stóran týdning, 
at fáa hesi tølini út til sjófólkið.  



Tá Rigmor Dam, landsstýriskvinna, ætlaði at krevja, at sjófólk sum mynstraðu fyrstu ferð skuldu á 
trygdarskeið í tríggjar vikur, varð so hært politiskt trýst lagt á hana, at hon noyddist at stytta skeiðið 
til eina viku. 
Nordlysid.fo 
 

 
Eingin bjóðaði uppá fiskin frá Enniberg  
31.08.2016 - 13:30 
Tað gongur sera illa við royndaruppboðsøluni hjá landsstýrinum. Nakrir fáir av verandi aktørum í 
fiskivinnuni keyptu allar kvoturnar fyri yvirprís, sum vóru bjóðaðar út á uppboðsølu, og í dag kundi 
Fiskamarknaður Føroya staðfesta at eingin keypari var til fiskin, sum Enniberg bjóðaði alment út á 
Fiskamarknaði Føroya  
Tann parturin av veiðuni hjá Enniberg, sum var boðin út í vikuni, er parturin, sum er veiddur av teirri 
kvotu, sum Enniberg keypti í juli mánað í ár. Samamsvarandi § 1, stk. 6 í lógini um serstakar treytir 
fyri fiskiskapi eftir m.a. botnfiski í Barentshavinum og § 18 í kunngerðini um uppboðssölu av kvotum 
skuldi hesin parturin av veiðuni bjóðast út til føroyskar fiskakeyparar. Enniberg hevur fingið fiskin í 
russiska partinum av Barentshavinum á tí túrinum sum endaði 13. august í ár. Veiðan var liðugt 
landað 18. august.  
Men tað er sera trupult hjá fiskakeyparum at keypa so stórar nøgdir uttan fyrst at hava møguleika at 
útvega sær avtakarar av fiskinum, so hóast nakrir fyrispurningar vóru kom einki boð. Vit kunnu bara 
staðfesta at nú uppboðsølan endaði, var eingin keypari, og tí kann Enniberg selja ella virka fiskin, var 
sagt av Fiskamarknaði Føroya.  
Nordlysid.fo 
 

 
Yngstu steypavinnarar í 8 ár 
KÍ hevði ein lágan miðalaldur í uppstillingini í finaluni um Løgmanssteypið í mun til, hvat vanligt er hjá 
steypavinnarum. 
 
25,18 ár var miðalaldurin hjá KÍ uppstillingini á Tórsvølli leygarkvøldið. Og samanbera vit við aðrar 
steypavinnarar, so var KÍ liðið ungt. Tí ikki síðani 2008, gylta árið hjá EB/Streymi og teirra serliga góða 
og tá unga árgangi, hevur nakar steypavinnari havt so lágan miðalaldur.  
 
Miðalaldur hjá steypavinnarum:  
2016: KÍ, 25,18 ár  
2015: Víkingur, 28,45  
2014: Víkingur, 28,27  
2013: Víkingur, 26,18  
2012: Víkingur, 27,09  
2011: EB/Streymur, 28,45  
2010: EB/Streymur, 27,00  
2009: Víkingur, 26,73  
2008: EB/Streymur, 24,18  
Nordlysid.fo 
 

 
Føroyar-Sveits í Klaksvík 
Fsf.fo:Føroyska U15-landsliðið við dreingjum sleppur av álvara at royna seg í næstum, tá sveisiska 
U15-landsliðið kemur til Føroyar at spæla tveir venjingardystir.  
 
Fyrri dysturin verður við Djúpumýru í Klaksvík týsdagin 13. september, og tveir dagar seinni, hósdagin 
15. september spæla liðini á Tórsvølli. 
 
- Hetta verður ein stór avbjóðing, og um hugt verður eftir styrkislistanum hjá FIFA fyri A-landslið sæst, 
at Sveis er nummar 18 í heiminum. Tí er einki at ivast í, at okkara dreingir av álvara sleppa at royna 
seg, sigur Eli Hentze við heimasíðuna hjá FSF. 
 
Teir 18 spælararnir, ið U15-landsliðsvenjararnir hava úttikið til dystin ímóti Sveis, eru hesir: 
 
Bjarti Vitalis Mørk, HB 
Dánial Danielsen, NSÍ 



Regin í Geil Jakobsen, HB 
Aleksandur Ó. Jensen, B68 
Børge Petersen, KÍ 
Olaf K. Hansen, KÍ 
Tórur F. Joensen, HB 
Meinhard D. Geyti, NSÍ 
Samuel Johansen Chukwudi, HB 
Hjalti S. Samuelsen, 07 Vestur 
Áki Hentze, 07 Vestur 
Jónas Warner, B71 
Símun Sólheim, HB 
Kristian K. Hentze, B71 
Petur Ovi Dam, HB 
Leivur F. Guttesen, HB 
Bárður Ó. Jensen, B68 
Oddur í H. Petersen, 07 Vestur 
Nordlysid.fo 
 

 
31-08-2016 11:44  
LÍV verður formliga yvirtikið 
Felagið LÍV Holding verður formliga handað P/F Fakfelag og Ognarfelagnum LÍV á serligari móttøku 
- Kundin eigur nú LÍV. 
Soleiðis verður stutt og greitt sagt í einari innbjóðing, har boðað verður til móttøku, tí at P/F Fakfelag 
og Ognarfelagið LÍV yvirtaka tryggingarfelagið LÍV. 
Tað verður Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum, sum formliga letur nýggju eigarunum 
felagið upp í hendur. P/F Fakfelag er eitt samtak av 17 fakfeløgum. 
- Kundin eigur nú LÍV. Tryggingarfelagið LÍV hevur sín serkunnleika í og veitir eftirlønar- og 
persónstryggingar. Vinningurin verður borin aftur gjøgnum góðar tryggingar, lágan rakstrarkostnað 
og eitt munagott avkast á eftirlønarsamansparingini, sigur LÍV. 
Dimma.fo 
 

 
31-08-2016 14:24  
Google kemur til Føroya 
Google, Visit Faroe Islands og Atlantic Airways hava gjørt av at gera eina serliga útgávu av Street 
View. Hesum boðar Visit Faroe Islands frá í einum tíðindaskrivi. 
Hugskotið er, at seyðir, føroyingar og ferðafólk fáa høvi at leggja myndir út á Google Street View við 
einum Google-myndatóli. Google stuðlar verkætlanini við myndatólum, servitan og einum "Google 
Trekker". Trekkarin verður settur á ein bil, sum fer at koyra á almennum vegum kring landið og 
kortleggja Føroyar. 
Í summar hevur Durita Andreassen frá Visit Faroe Islands arbeitt við sínari egnu útgávu av "Google 
Street View", har seyðir við myndatólum vórðu nýttir til at taka myndir í føroysku náttúruni. Eftir at 
Google hevur fingið áheitanir frá fólkum kring allan heim um at gera Google Street View í Føroyum, 
er Google nú loksins her fyri at hjálpa Duritu við at kortleggja Føroyar.   
- Tá vit byrjaðu verkætlanina, vildu vit fegin deila okkara flottu og fjarskotnu oyggjar við umheimin og 
við øll tey fólk, sum ikki hava møguleika at ferðast allan vegin til Føroyar. Vit vistu, at hetta kundi 
gerast gjøgnum Google Street View. Meðan verkætlanin koyrdi, blivu vit so góð við okkara egnu 
útgávu av Street View, og tí eru vit sera fegin um, at Google vil hjálpa okkum víðari við okkara 
verkætlan, sigur Durita Andreassen, sum er SheepView360-verkætlanarleiðari hjá Visit Faroe Islands. 
Nú er tað upp til Føroya fólk og ferðafólk, sum vitja í Føroyum, at gera eina serliga føroyska útgávu av 
Street View. Hetta verður gjørt við at nýta seyðir, súkklur, ryggsekkir, bilar, kajakkir, bátar, tyrlur og 
enntá kavaraútgerð. Øll kunnu læna eitt Google myndatól frá Visit Faroe Islands skrivstovuni í 
Tórshavn ella frá Atlantic Airways á flogvøllinum. 
Myndatøkur á almennum vegum, sum Google, Visit Faroe Islands og Landsverk standa fyri, byrja í 
komandi viku, frá 7. september og fram til síðst í oktober 2016. Á vári 2017 verða myndir tiknar á 
nøkrum fáum gongurutum í fjøllunum.  
Vilt tú vita meira um verkætlanina, kanst tú vitja hesar síður: 
visitfaroeislands.com/sheepview360/ og google.com/streetview. 
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Eitt PR-virði á 200 milliónir 
SheepView360 verður mett higartil at hava havt eitt marknaðarføringsvirði, ið svarar til yvir 200 
milliónir krónur, sigur Visit Faroe Islands, og kann tí roknast sum nógv tað størsta PR-átak nakrantíð í 
Føroyum. 
Tað vakti ans, tá ið Durita Andreassen frá Visit Faroe Islands í summar fór at gera sína egnu útgávu av 
Google Street View í Føroyum. Myndatól vóru sett á seyðir, sum gingu sínar dagligu túrar á rásum í 
fjøllunum og harvið tóku myndir av føroysku náttúruni. 
Hetta átakið breiddi seg sum ringar á netinum, og tað hevur verið gull vert fyri føroyska ferðavinnu 
Guðrið Højgaard, stjóri í Visit Faroe Islands, fegnast um verkætlanina. SheepView360 verður mett at 
higartil hava havt eitt PR-virði á yvir 200 milliónir krónur, og kann tí roknast sum nógv tað størsta PR 
átak nakrantíð í Føroyum, upplýsir Visit Faroe Islands. 
- Ein fortreyt fyri at marknaðarføra Føroyar sum ferðafólkland er at vit finnast á heimskortinum og 
tað hevur hendan verkætlan, meira enn nakað, hjálpt okkum við á ein sera príseffektivan hátt, sigur 
Guðrið Højgaard. 
Visit Faroe Islands sigur, at Google hevur fingið áheitanir frá fólkum kring allan heim um at gera 
Google Street View í Føroyum – og er nú loksins her fyri at hjálpa Duritu við at kortleggja Føroyar.  
Jóhanna á Bergi, stjóri í Atlantic Airways, sum er partur av verkætlanini, sigur somuleiðis, at 
SheepView-átakið ger Føroyar sjónligari á heimskortinum. 
- SheepView-átakið setur sjóneykuna á Føroyar sum ferðamál og hevur longu skapt sera jalig afturljóð 
uttanlands. Vit vænta, at hetta fer at hava eina góða ávirkan á ferðavinnuna, sigur Jóhanna á Bergi. 
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Fyrstu føroysku ostarnir seinkaðir  
Tað dregur út hjá Meginfelag Búnaðarmanna at fáa fyrstu føroysku ostarnar út í handlarnar. 
Trupulleikar eru við dygdini 
Ætlanin var, at ostarnir skuldu vera í handlunum á Ólavsøku, men dygdin á teimum fyrstu ostunum 
hevur ikki verið í lagi, og kundu tí ikki seljast. 
Mjólkarvirkið fór í vár undir at gera ostar úr føroyskari mjólk, og síðani vórðu teir sendir út í Koltur at 
ræsa. Men ostarnir fingu ongantíð tann rætta smakkin. 
Hákun Steingrimsson, stjóri á Mjólkarvirkinum, sigur, at hitin var ov nógvur tá mjólkin var 
hitaviðgjørd. Tí vóru ostarnir ikki í lagi og máttu beinast burtur. 
Hetta hevur seinkað framleiðsluni, men nú skuldu ostarnir komið á marknaðin í september mánaði, 
sigur stjórin á Mjólkarvirkinum. 
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Advokatur: Hon skuldi sagt frá fyrst  
Turid Arge átti at havt boðað frá, at hon var í dupultleikluti sum aðalstjóri og næstforkvinna í fakfelag, 
heldur advokatur 
Tá aðalstjórin í Heilsu- og Innlendismálaráðnum stendur á odda í álvarsligum starvsfólkamáli, 
samstundis sum aðalstjórin er næstforkvinna í fakfelagnum, sum umboðar starvsfólkið í stríðnum, 
so kann spurnartekn setast við gegnið hjá Turid Arge, aðalstjóra. 
Tað sigur Bjørn á Heygum, advokatur. Hann sigur, at tá aðalstjórin, sum viðger starvsfólkamálið, 
samstundis er næstforkvinna í Tænastumannafelagnum, sum umboðar starvsfólkið, so er eingin ivi 
um, at Turid Arge átti at havt boðað frá hesari ivasomu støðuni. 
Sambært fyrisitingarlógini er ein persónur, ið virkar í almennu fyrisitingini, ógegnigur, um so er, at 
viðkomandi er nær knýttur at einum felag, sum hevur ein serstakan áhuga í úrslitinum av málinum. 
Fyrisitingarlógin grein 3, stk. 1, nummar 3 sigur soleiðis: 
"Persónur, sum virkar innan almennu fyrisitingina, er ógegnigur, um so er, at viðkomandi er við í 
leiðsluni ella á annan hátt hevur nært tilknýti til eitt felag, ein felagsskap ella annan privatan 
løgfrøðiligan persón, ið hevur ein serstakan áhuga í úrslitinum av málinum." 
Víðari stendur so í lógini, at er ein kunnigur við, at tað eru viðurskifti, sum eru nevnd í tí greinini 
omanfyri, so skal viðkomandi – altso í hesum førinum Turid Arge aðalstjóri – sitat: "sum skjótast boða 
yvirmanni sínum frá hesum, um tað ikki er eyðsæð, at hesi viðurskifti eru uttan týdning". 
Bjørn á Heygum, advokatur, heldur ikki, at tað "er eyðsæð, at hesi viðurskifti eru uttan týdning," tí – 
sum hann sigur – so er tilknýtið til Tænastumannafelagið formliga so sterkt, Turid Arge er jú 
næstforkvinna í Tænastumannafelagnum, at spurnartekn kann setast við hennara gegni í málinum. 
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Kópakonan dregur ov nógv fólk  
Nógvu ferðafólkini, ið vilja síggja Kópakonuna, hava elvt til ruðuleika í ferðasambandinum til 
Kalsoynna. Tað gongur útyvir tey, sum búgva á oynni 
Sum ferðafólkastreymurin veksur, veksur eisini trýstið á okkara infrakervi. Tað staðfesta hagtøl hjá 
Standfaraskipum Landsins. Serliga á Kalsoynni er trýstið økt.' 
 
Orsøkin er, at Kópakonan, sum varð sett upp í 2014, dregur nógv ferðafólk til oynna, sigur Stjórin í 
Visit Kalsoy, Olivur Thomsen. 
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Slept skuldseting endurskoðast  
Avgerðin, um at sleppa skuldsetingini móti víðagitna sangaranum, Cliff Richard, skal endurskoðast, 
skrivar Sky News 
Høvuðsákæruvaldið, CPS, váttar, at tað hevur fingið áheita um at endurskoða avgerðina og víst 
verður til rættin hjá offrunum at kæra avgerðina. 
Sum skilst, skal ein løgfrøðingur í fyrsta lagi kanna prógvini. Tað arbeiði er í gongd, áðrenn støða 
verður tikin um avgerðin, um at sleppa skuldsetingini, skal ógildast ella standa við. 
Fýra menn skuldsettu 75 ára gamla sangaran fyri at hava framt kynsligan ágang móti teimum árini frá 
1958 til 1983. 
Í 2014 vórðu upptøkur gjørdar, sum vístu, at løgreglufólk vóru í íbúðini hjá Cliff Richard í Berkshire, og 
soleiðis kom skuldsetingin móti honum undan kavi. 
Cliff Richard er ongantíð handtikin ella ákærdur. Í juni í ár varð málið slept, tí prógvini móti honum 
vóru ikki nóg góð. Sambært SkyNews, var Cliff Richard fegin um, at kanningararbeiðið var liðugt. 
- Eg havi altíð tvíhildið um, at eg eri ósekur, eg hava samstarvað við kanningarliðini. Eg skilji ikki, hví 
tað hevur tikið so drúgva tíð. Men eg eri ovurfegin um, at andstyggjuligu skuldsetingarnar loksins eru 
sleptar, segði hann. 
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Anita ikki søkt um fiskiloyvi  
Garnaskipið Anita hevur ikki biðið um fiskiloyvi til nýggja fiskiárið, ið byrjar nú 
Garnaskipið Anita fær í dag rættin at fiska í føroyskum sjógvi aftur, men sambært Vørn hevur 
reiðaríið ikki biðið um fiskiloyvi til nýggja fiskiárið, sum byrjar í morgin. 
Málið um Anitu byrjaði 11. februar í 2014, tá ein maður slóð út og druknaði, meðan skipið setti gørn 
undir Føroyum. 
Tá kom undan kavi, at útlendska manningin umborð arbeiddi undir ivasomum viðurskiftum, at 
avgerðarrætturin í reiðarínum var útlendskur, og skipið í fleiri førum breyt lógina um vinnuligan 
fiskiskap. 
Millum annað fiska Anita við alt ov nógvum gørnum, og Sjóvinnustýrið staðfesti eisini at trygdin 
umborð var ikki í lagi. 
Vørn staðfesti, tá málið var fyri í rættinum, at talan var um tey grovastu lógarbrotini í føroysku 
fiskivinnuni nakrantíð, og mælti landsstýrinum til at taka fiskiloyvi frá Anitu med alla. 
Einki net síðani mai 
Málið endaði við, at skipari og reiðarí fingu 450.000 krónur og at skipið mistu rættin at fiska til í dag, 
31. august í 2016. 
Reiðarin Søren Christiansen segði tá tann avgerðin fall, at hann fór at stevna landsstýrinum eftir 
endurgjaldskravi fyri frátikna fiskiloyvi, men í mai boðaði Jens Andrias Winther, advokatur frá, at 
hann gavst at umboða felagið. 
Síðani er einki hent í málinum, og nú Anita kann fara aftur til fiskiskap, hevur reiðaríið ikki søkt um 
nýtt fiskiloyvi. 
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Flytingargluggin: Nógvar flytingar verða framdar í síðstu løtu 
Klokkan 23 letur flytingargluggin aftur, og skulu leikarar keypast ella seljast, skal tað henda áðrenn 
klokkan 23 í kvøld. Hesin seinasti dagurin hevur, eins og hann plagar, verið merktur av hópin av 
flytingum. 
 



Tað plagar altíð at vera hektiskt teir síðstu tímarnar, tá ymisku feløgini royna at tryggja sær leikarar. 
Nógvar samráðingar eru á skránni, og nøkur meira kend nøvn enn onnur eru longu flutt í dag. 
 
Millum annað hevur Everton fingið fatur á einum ordans røvarakeypi. Bláa felagið í Liverpool hevur 
tryggjað sær franska miðvallaran, Moussa Sissoko úr Newcastle. Everton mátti gjalda um £30 
milliónir fyri hann, men um hann spælur so væl sum hann hevur gjørt í Newcastle, og ikki minst á 
franska landsliðnum, so er talan veruliga um eitt røvarakeyp. 
 
Ein onnur flyting, sum eisini fær nógva umrøðu, er flytingin hjá Mario Balotelli til franska felagið Nice. 
Nice fekk italska problembarnið fyri onki, og í Liverpool eru teir ivaleyst ovurfegnir um, at sleppa av 
við leikaran, sum bert skoraði eitt einasta Premier League mál fyri felagið. Hann er sera sera 
evnaríkur, men tað er opinbart altíð okkurt sum er í vegin fyri at hann kann vísa sína dygdir á 
vøllinum. Serfrøðingar hjá BBS 5 Live meina, at hetta er nokk seinastu ferð vit síggja Balotelli í 
Premier League, tí teir meina at leikarin hevur brent alt ov nógvar brýr, til nakrantíð at sleppa upp í 
part har aftur. 
 
Chelsea seldi fyri tíð síðani David Luiz til franska felagið, Paris Saint-Germain, men nú í síðstu løtu 
tykist tað sum um at brasilski verjuleikarin er ávegis til Stamford Bridge aftur. Hetta kemur óvart á øll, 
og tað eru nógv sum halda, at hann ikki stóð seg so øðiliga væl, seinast hann var í Londonfelagnum. 
Men Chelseafjepparar elska brasiliumannin við tí stóra bøkkinum á høvdinum. 
 
Av øðrum áhugaverdum flytingum kann nevnast, at enski landsliðsmiðvallarin, Jack Wilshere er 
útlántur til Premier League felagið Bournemouth. Hetta fyri at tryggja at hann fær neyðugu 
spælitíðina, og soleiðis kann halda fast um plássið á enska landsliðnum. 
 
Ein fyrrverandi Liverpool bakkur er nú aftur í Premier League, hesaferð í West Ham. Talan er um 
Alvaro Albeloa, sum nú er blivin 33 ár. Hann fór til Real Madrid í 2009, eftir at hava spælt nøkur ár í 
Liverpool. Eftir sjey ár í spanska felagnum er hann nú aftur at síggja í Premier League. 
 
Meistarin frá farna kappingarári, Leicester hevur eisini tryggjað sær ein leikara afturat í kvøld, og tað 
er Islam Slimani frá Sporting Lissabon. Prísurin er £30 milliónir. Og tað verður roknað sum ein góður 
handil hjá Leicester. 
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Hava góðar vónir móti russum 
31.08.2016 - 21:38 
Í morgin, hósdagin 1. september klokkan 18:00 verður U21-landsdystur aftur á Svangaskarði. Talan er 
um EM-undankappingardyst, og hesaferð er mótstøðuliðið Russland. 
 
Í fyrra dystinum millum londini, sum varð spældur í Russlandi í november í fjør, stóð føroyska liðið 
seg væl. Men tá avtornaði vunnu russar 2-0, eftir málleysan fyrra hálvleik. 
 
- Í dystinum í Russlandi í fjør spældu vit væl, men vóru tíverri ikki nóg neyvir í avgerandi løtum. Har 
afturat máttu vit síggja burtur frá fimm spælarum, ið høvdu aðrar fótbóltsavbjóðingar um somu tíð. 
Men hesir eru nú tøkir, so vit gleða okkum at møta Russlandi aftur, sigur Bill McLeod Jacobsen, U21-
landsliðsvenjari. Hann sigur millum annað fyri FSF Varpinum, at teir eru spentir, og trúgva uppá at eitt 
gott úrslit væl kann fáast á Svangaskarði. Tað er gjørt fyrr, og kann gerast aftur, sigur Bill McLeod 
Jacobsen. 
 
Tveir leikarar fingu tíverri skaðar at dragast við í seinastu venjingini undan finaluni fyrrapartin, og her 
er talan um málverjan, Elias Rasmussen og útileikaran Leiv Joensen, sum báðir umboða ÍF til dagligt. 
Hetta er sjálvandi harmiligt, men maður kemur, sum kunnugt, í mans stað, og inn í hópin kemur 
Betuel Hansen, sum nýliga er komin aftur til barndómsfelagið í NSÍ, og har ger hann tað eisini eitt gott 
arbeiði. 
 
Við í hópinum aftur, í mun til fyrra dystin í Russlandi eru Hørður Askham og Hákun Edmundson, og 
harafturat er tað enn ivasamt um, hvønn leiklut teir báðir KÍ leikararnir, Jákup B. Andreasen og 
Jóannes Bjartalíð fara at fáa. Teir spældu báðir 120 minuttir í steypafinaluni um vikuskiftið, og teir eru 
ikki heilt 100 prosent klárir aftur enn. 
 
Á sumri í 2009 møttust U21-landsliðini hjá Føroyum og Russlandi á ovara vølli í Gundadali. Ta ferðina 



vann føroyska liðið 1-0 við máli sum Jóan Símun Edmundsson skoraði beinanvegin í fyrsta minutti. 
 
U21 EM-undankappingardysturin millum Føroyar og Russland verður á Svangaskarði á Toftum 
hósdagin 1. september klokkan 18:00. Ókeypis atgongd er til dystin.  
Portal.fo 
 

 
Andlát 
Sólveig Patursson, fødd Reynagarð, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum týsdagin 30. august, 88 
ára gomul. 
 
Anna Sofía Sólgarð Andreassen, fødd Kollslíð, Skála, andaðist á Landssjúkrahúsinum týsdagin 30. 
august, 80 ára gomul. 
 
Dávur Jacobsen úr Søldarfirði andaðist týsdagin 30. august, 89 ára gamal. 
 
Bertha Jensen, fødd Christiansen, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Horsens, andaðist sunnudagin 28. 
august, 88 ára gomul. 
 

 


