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Eitt sindur av vindi alla vikuna 
06.09.2016 - 18:42 
Vindurin er minkaður aftur. Lágtrýstið er farið langt norður í hav. Tað fer seinni at halda leiðina 
tvørtur um Norðurnorra og Norðursvøríki, og so víðari tvørtur um Finnland og inn yvir Russland. Tað 
grynnist spakuliga og doyr burtur um nakrar dagar. 
Veðurkortini er vorðin eitt sindur meiri dramatisk á at líta nú í mun til kortini, ið hava verið í vár og í 
summar. Summarið er farið. Onkur góður dagur kann enn stinga seg upp, sjálvandi.  
Nú lágtrýstið fór sín veg, fer ein hátrýstryggur at leggja seg yvir okkara leiðir. Men tað verður bert 
stutt, hann liggur her og gevur okkum gott veður. Eftir øllum at døma bert í morgin, mikudagin. Tá ið 
verður lítil vindur – minkandi niður ímóti 5 m/s á middegi úr útsynningi. Seinnapartin fer ættin niður í 
móti suðuri, og út á kvøldið verður ættin landsynningur. Sama vindferð seinnapartin í morgin og 
annaðkvøld. Tað verður turt veður í morgin, skýggjað og sólglottar; hitin fer at liggja um 10 stig.  
Hósnáttina byrjar eitt lágtrýst vestaneftir at trýsta á hátrýstryggin og at flyta hann eystureftir, burtur 
frá Føroyum. Tí byrjar vindurin aftur at veksa hósnáttina, og tað verður vátari. Um 8-tíðina 
hósmorgunin  
Er vindferðin komin upp í 10 til 15 m/s, og tað regnar helst heilt fitt. Út á fyrrapartin hósdagin slítur í, 
og ættin fer at nærkast suðuri; út á kvøldið fer ættin vestur um sunnan yvir í útsynning. Hitin 
hósdagin fer at liggja um 10 stig.  
Tað sær í løtuni út sum um lágtrýstið fer at leggja seg yvir Ísland og Føroyar í nakrar dagar. Men tann 
metingin er enn ikki viss, tí verður ikki farið longur fram ímóti vikuskiftinum á hesum sinni, 
men.....skuldi so blivið J, fer ættin at vera útsynningur fríggjadagin og leygardagin eisini. Sunnudagin 
møguliga sunnan. Vindferðin hesar tríggjar dagarnar fer at liggja um 10 til 15 m/s. Onkra løtu eitt 
sindur meir.  
Meiri um tað seinni.  
Nordlysid.fo 
 

 
06-09-2016 09:18  
Búskaparráðið: Skattalættin er ófíggjaður 
Í nýggju búskaparfrágreiðingini hjá Búskaparráðnum verður eisini nomið við forskattingina av 
pensjónum, sum varð sett í verk undanfarna valskeið. Niðurstøðan hjá Búskaparráðnum er, at 
skattalættin í høvuðsheitum var ófíggjaður og at hann versnar um haldføri í almenna geiranum. 
Búskaparráðið skrivar, at eingi atlit vóru tikin til at goyma peningin av forskattingini til at rinda fyri 
framtíðar útreiðslutørvir í almenna geiranum, sum fer at vaksa stórliga komandi árini. 
- Eingi tiltøk vórðu gjørd til tess at fíggja skattalættan á regluligan hátt – nevniliga við tilsvarandi at 
skerja útreiðslur almenna geirans, ella við at krevja tilsvarandi meira inn í øðrum skattum og 
avgjøldum, sigur Búskaparráðið í frágreiðingini. 
- Ein eftirskatting – og altso ikki ein forskatting, sum nú er sett í verk – av pensjónsútgjøldunum hevði 
havt við sær, at peningurin var meira rættstundis tøkur, sigur Búskaparráðið eisini. 
Tað verður tó lagt afturat, at framtíðar pensjóns-uppsparingin, sum í einum 15 ára skeði áleggur 
øllum at gjalda 15 prosent í til egna pensjón, í longdini merkir ein bata fyri haldføri i almenna 
geiranum. 
Dimma.fo 
 

 
06-09-2016 12:05  
Svartkjaftur á uppboði: Framvegis eingin áhugi 
Heldur ikki í dag eydnaðist tað Fiskimálaráðnum og Vørn at selja kvoturnarnar til tey 5000 tonsini av 
svartkjafti á uppboði, sum upprunaliga skuldu verið seld í gjár. 
Í gjár varð ásettur ein minstiprísur upp á 30 oyru fyri kilo. Í dag varð minstiprísurin lækkaður til 18 
oyru fyri kilo, men heldur ikki í dag kom nakað boð. 
Tað teknar ikki gott fyri tey 20.000 tonsini, sum eftir ætlan skulu seljast næstu vikurnar í fýra 
umførum. 
Uppboðssølurnar í gjár og í dag vóru "opnar", sum tað verður rópt, tá tey, sum bjóða, síggja boðini 
hjá øllum, sum bjóða. Landsstýrismaðurin við fiskivinnumálum sigur við Kringvarpið, at nú verður ein 



roynd gjørd hósdagin, har tey, sum bjóða, kunnu bjóða afturlatið - tað vil siga, at eitt boð verður sent, 
sum kappingarneytarnir ikki síggja. 
Dimma.fo 
 

 
06-09-2016 16:54  
Talgildur føroyskur samleiki: Nú nærkast 
Verkætlanin Talgildur samleiki, sum er partur av Talgildu Føroyum, heldur í morgin, mikudag, 
ráðstevnnu á Panorama á Hotel Hafnia í sambandi við at verkætlanin nú er komin somikið áleiðis, at 
tað skjótt er klárt at bjóða menning og rakstur út. 
Endamálið við ráðstevnuni er at geva luttakarunum møguleika at økja um vitanina um ymiskar loysnir 
innan talgilda eyðmerking og talgilda undirskrift, at hoyra um tær loysnir onnur lond hava valt at taka 
í nýtslu, og hvørjar royndir hesi lond hava fingið í sambandi við verkseting av loysnum til talgildan 
samleika.  
Umframt framløgur og kjak, fáa luttakararnir á ráðstevnuni eisini høvi at tosa við fýra útlendskar 
serfrøðingar og umboð fyri Talgildu Føroyar-verkætlanina, um júst tey evni luttakararnir ynskja. 
 Dimma.fo 
 

 
Rættiliga sannlíkt at barnsburðir verða javnan umborð á Smyrli  
06.09.2016 - 09:41 
Tað var núverandi leiðsla á Suðuroyar Sjúkrahúsið, sum heitti á landsstýrið um at niðurleggja 
føðideildina á Suðuroyar Sjúkrahúsið og nú ein barnakonua átti umborð á Smyrli, er sami maður ikki 
tøkur til viðmerkingar, men sambært KVF skal kanna hvat tað var sum hendi?? Hetta átti ikki at komið 
óvart á, tí støðan er júst tann sama í Norðoyggjum.  
Í miðal hevur ein barnsburður verið um árið í sjúkrabili ella privatbili á landsvegnum, millum Havnina 
og Klaksvík, síðan táverandi landsstýrismaður í heilsumálum, í samband við fíggjarlógar viðgerðina 
boðaði frá at føðideildin í Klaksvík skuldi stongjast.  
Tað er í miðal ein góður hálvur annar tími hjá barnakonum í Norðoyggjum, at koyra til 
Landssjúkrahúsið og hjá barnakonum í Suðuroynni er tíðin at koma á Landssjúkrahúsið umleið tvífalt 
so long.  
Politiska skipanin hevur fullkomiliga spælt fallit og smærri sjúkrahúsini eru slept upp á fjall.  
Tað er borgarin, sum eigur at seta dagsskránna í kjakinum hvussu heilsuverkið eigur at síggja út og á 
hvørjum støði heilsutænasturnar skulu verða í ymisku økjunum.  
At sentralisera alt heilsuverki á einum stað, undir einari leiðslu, sum etur og livur í høvuðsstaðnum 
verður banin hjá smærri sjúkrahúsunum, sum í tráð við ætlanirnar hjá Heilsumálaráðnum verða 
smáar seingjadeildir hjá Landssjúkrahúsinum. Hetta er alt ein avleiðing av politiskari líkasælu millum 
løgtingslimir, sum í dag fjeppast alt meira um atkvøðurnar í Suðurstreymi.  
Vit síggja avleiðingarnar av at Føroyar gjørdust eitt valdømi í øllum samfelagnum. Løgtingslimir sum 
sita á tingið í dag, standa ikki longur til svars á veljara fundum og yvir fyri veljarafeløgum tá 
løgtingsval er. Teimum tørvar als ikki veljaran í ymisku økjunum, hóast hesi framhaldandi velja lokalt 
og tí enn seta sína vón til at hesi tala sína søk.  
Men Suðuroyggin er eitt skúladømi um hvussu líkasælir politikarar kunnu verða við sítt egna øki. 
Nordlysid.fo 
 

 
Demensætlanin verður nú sett í verk 
06.09.2016 - 12:49 
Nú verður lýst eftir samsskipara til demensklinikkina á Landssjúkrahúsinum. Tað verður gjørt sum 
liður í arbeiðinum at seta demensætlanina í verk. 
”Hetta er alneyðugt fyri at tryggja okkara borgarum eina betri tænastu.” Tað stendur í einum 
tíðindaskrivi frá Heilsu- og innlendismálarðaðnum. Ráðið vísir á, at neyðugt er at bøta um og minka 
um avleiðingarnar, sum demenssjúkan hevur fyri tann einstaka, familjuna og samfelagið alt.  
Samstarv tvørtur um ábyrgdarøkini  
Ein avbjóðing á demensøkinum eru sokallaðu markamótini. Á summum økjum eru tað kommunurnar 
sum taka avgerðir, á øðrum økjum almannaverkið og í triðja lagið er tað sjúkrahúsverkið. Hetta 
krevur samstarv og samskipan millum myndugleikarnar.  
”Vit hava tí í longri tíð arbeitt við einum markamótsskjali fyri at leggja lunnar undir góðum samstarvi 
og samskipan millum myndugleikarnar, tá tænastur verða veittar borgarum,” sigur Heilsu- og 
innendismálaráðið. Markamótskjalið varð undirskrivað tann 30. mai í ár.  



”Við hesum skjali er kósin sett fyri, hvussu loysnir finnast, tá borgarar hava tørv á tænastum frá fleiri 
almennum myndugleikum,” sigur ráðið.  
Samstarva um at seta ferð á málið  
Eftir at markamótsskjalið varð undirskrivað, hevur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, havt eitt 
samskifti við Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinnu í almannamálum, um at fáa sett tilmælir í 
demensætlanini í verk. Eisini hevur landsstýriskvinnan, áðrenn summarferiuna, havt fund við 
leiðsluna á Landssjúkrahúsinum, har umboð fyri Psykiatriska Depilin luttóku.  
”Allir partar eru samdir um, at tað, sum eigur at raðfestast fremst, er at fáa sett 
landsdemenssamskiparar í starv,” stendur í tíðindaskrivinum.  
Ætlanin er stigvíst at fáa sett fleiri samskiparar í starv. Hesir verða, í samsvari við demensætlanina, 
settir sentralt á Demensklinikkini á Landssjúkrahúsinum, men koma at virka lokalt í teimum 
samstarvsøkjum, sum eru lýst í ætlanini.  
Demens er felagsheiti fyri fleiri ymiskar heilasjúkur, sum hava við sær stórar broytingar í 
gerandisdegnum, bæði hjá tí sjúka og hjá teimum avvarðandi.  
Nordlysid.fo 
 

 
Eitt fantastiskt føroyskt avrik á Tórsvølli 
06.09.2016 - 23:10 
(Dystarfrásøgn av Tórsvølli) Tekniskt sæð hava vit sjáldan sæð eitt so gott føroyskt avrik sum á 
Tórsvølli í kvøld. 
Undan dystinum var kenslan hjá mongum góð. Fortreytirnar vóru góðar eins og Norðlýsið skrivaði 
her. Nógvir útisetar eru á føroyska liðnum, nærum allir í dystarvenjing og føroyska liðið er 
samanspælt nú. M.a. spældu 9 av teimum 11 frá byrjan, sum eisini spældu frá byrjan í søguliga 
dystinum móti Grikkalandi á heimavølli. 
Og lat okkum siga tað beinanvegin: Tað var ein stór uppliving at vera á Tórsvølli. Hesaferð kanska ikki 
so nógv vegna áskoðararnir, har Skansin tó gjørdi eitt framúr avrik, men meir fyri avrikið á vøllinum, 
sum allar 93 minuttirnar var sjáldsama gott frá einari lítlari fótbóltstjóð sum Føroyum. 
 
Nógvar møguleikar allan dystin  
Tað verður ov leingi at fara at skriva um góðar møguleikar ella góðar støður hjá føroyska liðnum, tí 
hesar vóru so nógvar gjøgnum allan dystin. Kanska ikki so nógvir 100 prosent møguleikar, sum skulu 
geva mál, men nógvir møguleikar, har lítið manglaði í. Í seinna hálvleiki komu tveir av stóra slagnum, 
tá Sølvi Vatnhamar úr sera góðari støðu skallaði beint viðsíðuna av, og so tá Hallur Hansson skeyt á 
stongina. Ungarn kom í 87. minutti nærum burturúr ongum til eitt trýst á føroyska málið, men í 
avgerandi støðunum taklaðu føroysku leikararnir bóltin burtur og einu ferðina hevði Gunnar Nielsen 
eina stórbjarging. Endaliga støðan gjørdist 0-0, men keðiligt var tað ongantíð, sæð við føroyskum 
eygum.  
 
Spældu góðan fótbólt  
Føroyska liðið hevði leikliga eitt sera gott kvøld. Nærum allan dystin á tamb var tað fokusera uppá 
spæl og ofta sóu vit frálíkt spæl. Føroysku leikararnir fóru ikki í panikk, tá teir høvdu bóltin og spældu 
ofta við rímiliga stórum váða. Har vóru eisini frálíkir bóltspælarar mitt eftir vøllinum, har serliga Hallur 
Hansson, Brandur H. Olsen og Jóan Símun Edmundsson vístu tekniskt spæl í altjóða flokki. Tað ber tó 
ikki til at taka teir framum aðrar, tí alt liðið avrikaði optimalt. Tá Bárður Hansen og Viljormur Davidsen 
spæla á bakkunum, so hevur liðið ótrúliga góða orku til bæði verjuspæl og ikki minst álopsspæl. 
Serliga Viljormur Davidsen var sera eyðsýndur í álopspartinum. Í miðverjuni traðkaðu Atli Gregersen 
og Sonni Ragnar Nattestad ikki ein fót skeivan og á kantunum bæði spældu og stríddust Sølvi 
Vatnhamar og René S. Joensen fyrimyndarliga. René fekk møguleikan frá byrjan hesaferð og hann tók 
av. Hóast nakrar feil avleveringar í byrjanini, so vísti Fróði Benjaminsen landssliðsstøðið og vit sóu, at 
perfekta samansetingin á sentrala miðvøllinum er Fróði, Brandur og Hallur.  
Ikki so løgið, at dysturin nærum var liðugur, áðrenn Lars Olsen, landsliðsvenjari, gjørdi nakra 
útskifting. Tí allir spældu framúr og eingin datt niðurímillum ella vísti nevnivert tekin um, at hann var 
troyttur, hóast føroysku leikararnir løgdu nógv fyri allan dystin.  
 
700 áskoðarapláss tóm  
Einasta negativa hendingin fyri hendan dystin hevur við viðurskiftir uttanfyri vøllin at gera. Tí hóast 
tað var útselt til dystin, so manglaðu áleið 700 áskoðarar at møta upp. Og nógvastaðni vóru tað økir, 
har nógv fólk manglaðu, ið áttu at sitið saman, og tað tók seg ikki væl út á Tórsvølli. Veðrið var ikki 
tað besta ein part av fyrra hálvleiki við regni og vindi. Og tað hevur kanska gjørt, at fólk settust aftur. 
Men tað er spell, at 700 áskoðarapláss standa tóm, meðan nógvir aðrir føroyingar ikki sleppa til dyst, 
hóast teir ynskja tað, tí tað er útselt. Føroyska A-landsliðið hevur seinastu áleið tvey árini víst so góð 
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avrik, at øll sum ynskja at sleppa til dyst mugu sleppa at uppliva dystirnar, um tað eru fólk (ella 
fyritøkur?) sum ikki fara til dyst. Og hóast Skansin eisini hevur verið betri mannaður fyrr, so settu teir 
áskoðararnir ein fantastiskan dám á sum altíð.  
 
Frálíka tekniska avrikið stendur eftir  
Føroyska avrikið á vøllinum fer tó at standa eftir sum minnið fyri hendan dystin, tí føroyingarnir av 
teimum 4066 upp møttu áskoðarunum fingu nógv fyri pengarnir. Eina stigið var væl og virðiliga 
uppiborið og hevði Hallur Hansson móti endanum skorað sigursmálið, tá hann rakti stongina og út, so 
kundi heldur eingin havt sagt nakað ímóti, at tað ikki hevði verið uppiborið. Føroyska liðið hevur ment 
seg og tað sæst aftur, at m.a. Jóan Símun Edmundsson og Hallur Hansson nú gera um seg í bestu 
donsku deildini. Tekniskt sæð var lítið at seta fingurin á og tað var tað heldur ikki, hvat hugburði 
viðvíkur. Ein frálík byrjan hjá liðnum í hesi undankappingini við at fáa uppiborið stig móti Ungarn, sum 
fyri nøkrum mánaðum spældi 1/8 finalu í EM endaspælinum. Enntá við nógvum áskoðaravinarligum 
tekniskum álopsfótbólti.  
Nordlysid.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.09.2016 (18:04)  
- Hetta er ræðandi! 
- Nú er svartkjafturin ikki mítt áhugaøkið, men eg haldi, at alt hetta við uppboðssølu eigur at steðga 
nú.  
  
Tað sigur Kristian Martin Petersen, skrivari í Felagnum Línuskip. Hann heldur, at tá hetta 
uppboðssølu-eksperimentið er steðgað, kundu myndugleikarnir sett seg saman við vinnuni og í felag 
funnið fram til eina nýskipan innan fiskivinnuna.  
  
- Tað var væntandi, at eingin bjóðaði upp á tey 5.000 tonsini av svartkjafti, sum Fiskimálaráðið ætlaði 
at selja á uppboði í dag. Sjálvur meti eg ikki, at minstiprísurin á 0,30 krónur fyri kilo er tann størsti 
trupulleikin.  
  
Kristian Martin Petersen væntar, at tað heldur er sjálvt prinsippið, sum uppisjóvarreiðararnir nú hava 
reagerað uppá.  
  
- Men, við minstaprísinum er tað hóast alt ein eykakostnaður, sum eisini slær sterkari út, tá 
kostnaðurin fyri kvotakeyp ikki kann takast av óbýttum.  
  
Skrivarin í Felagnum Línuskip heldur, at alt hetta við uppboðssølu eigur at steðga nú, og síðan kunnu 
politiski myndugleikin og vinnan seta seg niður at tosa um eina nýskipan.  
  
- Tað vísir seg allan vegin ígjøgnum, at reiðaríini, manningafeløgini, virkini á landi og onnur við als ikki 
taka undir við tí, sum samgongan ger. Hetta eigur at gera, at onkur í samgonguni vaknar við kaldan 
dreym nú - ella 1. januar 2018.  
  
Kristian Martin Petersen heldur tó, at tað hevði verið betri, um myndugleikarnir vaknaðu nú heldur 
enn 1. januar 2018, tí tá verður tað longu ov seint.  
  
- Mín niðurstøða er, at gongdin er ræðandi, men tað, sum hendi í dag, var tó eisini væntandi, sigur 
skrivarin í Felagnum Línuskip og reiðari á línuskipinum, Sandshavinum.  
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.09.2016 (19:16)  
Ein triðingur meira av makreli 
Úrslitið av makrelkanningunum í juli mánaði er nú almannakunngjørt, eftir at frágreiðingin varð løgd 
fram í ICES í farnu viku.  
  
- Úrslitið av kanningunum, sum skip úr Íslandi, Grønlandi, Føroyum og Noreg gjørdu, er, at 
makrelstovnurin verður mettur at verða ein triðing størri enn, enn úrslitið av kanningunum í fjør vísti.  
  
Felagið Nótaskip veit í dag at siga, at kanningarnar vórðu gjørdar í einum øki á tríggjar miljónir 
ferkilometrar.  
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- Úrslitið vísir, at 2010 og 2011-árgangirnir eru stórir við ávikavist 17 og 20 prosentum av stovninum. 
Kanningarnar vísa eisini, at 2014-árgangurin somuleiðis er góður. Hann stendur fyri 11 prosentum av 
stovninum.  
  
Felagið vísir á, at vøksturin í makrelstovninum kann hava samband við, at 2014-árgangurin er væl 
so umboðaður. Møguliga var kanningin í fjør ikki heilt umboðandi, tí kanningin í 2016 líkist meira 
úrslitunum frá 2013 og 2014.  
  
- Makrelur var at síggja í so at siga øllum tí kannaða økinum. Samanborið við kanningarnar í fjør, var 
meira at siggja norðanfyri og vestanfyri, veit Felagið Nótaskip at siga í dag. 
In.fo 
 

 
Sólvit Nolsø 06.09.2016 (12:05)  
Norskt undirskot fyri fyrstu ferð í 25 ár 
Fyri fyrstu ferð í 25 ár eru útreiðslurnar hjá norska statinum størri enn inntøkurnar.  
  
Tað skriva norskir miðlar í dag.  
  
Samlaða undirskotið seinasta ársfjórðing var á 5 milliardir norskar krónur.  
  
Samlaðu inntøkurnar annað ársfjórðing í ár eru minkaðar við 2.3% í mun til í fjør. Inntøkurnar í ár eru 
328 milliardir krónur í mun til 336 milliardir krónur í fjør.  
  
Tað er fyrst og fremst inntøkurnar av oljuni, ið nú svíkja. Inntøkurnar frá oljuni annan ársfjórðing í ár 
eru helvtin av tí, ið tað var í fjør.   
  
Samstundis sum inntøkurnar eru fallandi, eru útreiðslurnar vaksandi. Útreiðslurnar vuksu við 8% og 
eru nú komnar uppá 333 milliardir krónur.  
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Neli Heldarskarð 06.09.2016 (13:04)  
- Hetta er besta landsliðið nakrantíð 
Undankappingin til HM 2018 í Russlandi fer av bakkastokki í kvøld, tá ið Føroyar á heimavøllinum á 
Tórsvølli tekur ímóti Ungarn. Talan er um eitt sterkt mótstøðulið, ið spældi seg til 
áttandapartsfinalurnar í EM-endaspælinum í summar.  
  
Vit hava prátað við klaksvíkingin Rógva Jacobsen, sum hevur góðar vónir til dystin í kvøld. Í sínari tíð 
spældi Rógvi Jacobsen 53 landsdystir fyri Føroyar, har hann skoraði 10 mál. Sostatt er Rógvi Jacobsen 
mest skorandi leikarin á føroyska landsliðnum nakrantíð.  
  
Rógvi Jacobsen sigur, at hóast vónirnar eru góðar, so skulu føroyingar ansa eftir, at teir ikki fáa ein 
frammaná.  
  
- Soleiðis sum landsliðið hevur spælt seinastu tíðina, so havi eg góðar vónir. Hóast tað ikki altíð hevur 
eydnast at fingið stig, so hava úrslitini hjá landsliðnum verið góð. Hóast vónirnar eru góðar, so skulu 
vit minnast til, at Ungarn langt í EM-endaspælinum í summar. Tað hevur ofta verið eyðkent fyri 
landsliðið, at tá vit vænta nógv, fáa vit ein frammaná. Hetta skal føroyska liðið ansa eftir í kvøld, sigur 
Rógvi Jacobsen.  
  
Hann heldur, at tað ber til hjá landsliðnum at fáa fleiri stig enn í síðstu undankapping, tá ið føroyingar 
eftir tveir sigrar ímóti Grikkalandi fingu seks stig.   
  
- Tað ber avgjørt til. Um tað ber til at vinna tvær ferðir ímóti Grikkalandi, so kunnu vit eisini vinna 
ímóti hinum liðunum, sum vit eru í bólki við. Tað var flott av landsliðnum at vinna seks stig í farnu 
undankapping, so møguleikin er har at vinna fleiri. Men tað kann jú eisini henda seg, at landsliðið 
bara fær eitt stig. Tað veldst um, hvussu liðið handfarir ymsu dystirnar, hvussu liðið er fyri og hvørjir 
leikarar eru við, sigur Rógi Jacobsen víðari.  
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Landsliðstoppskjúttin er ikki í iva um, at landsliðið í dag er besta landsliðið, sum føroyingar nakrantíð 
hava havt.  
  
  
- Hetta landsliðið er tað besta nakrantíð. Landsliðið í dag er støðugt og megnar at spæla 
undirhaldandi fótbólt. Tað sæst, at tað er ein ætlan við spælinum, og vit hava nógv álop og skapa 
góðar kjansir. Landsliðið er nógv betri við í dystunum enn fyrr og tora betri at hava bóltin, sigur Rógvi 
Jacobsen avgjørdur.  
  
Hann heldur tað eisini hava stóran týdning, at tað eru so nógvir útisetar á landsliðnum.  
  
- Hetta góða landsliðið er eitt úrslit av, at nógvir spæla uttanlands, og at leikararnir eru farnir tíðliga 
uttanlands. Fleiri á dagsins landsliði eru farnir uttanlands sum 16-17 ára gamlir, og tað hevur havt 
rættiliga nógv at siga.   
  
At enda slapp Rógvi Jacobsen ikki undan at tippa úrslitið av dystinum í kvøld.  
  
- Tað hevði verið stuttligt við einum javnleiki. Eg tippi 1-1.  
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- Vit vóru betri enn teir 
Afturvenda landsliðshetjan, Fróði Benjaminsen, stríddist eins og altíð mannliga á miðvøllinum í frálíka 
úrslitinum ímóti Ungarn í kvøld, og hann heldur – hóast vónbrot eina løtu – at tað illa ber til at vera 
ónøgdur við tað eina stigið. 
 
- Akkurát tá ið dysturin er liðugur, eri eg skuffaður av ikki at hava fingið trý stig. Vit skapa nógvar 
kjansir og eru faktiskt betri enn teir, men hinvegin, so fáa vit eitt stig ímóti Ungarn, sum er eitt gott 
lið, so man kann ikki vera heilt skuffaður. Eg eri glaður fyri at vit spældu so væl og kláraðu at fáa 
javnleik, sigur Fróði, sum leggur afturat, at avrikið í kvøld hevur moralskan týdning. 
 
- Vit hava víst beinanvegin, at tað ber til at fáa stig. Vit fara at byggja víðari upp á hetta, og so vóna vit 
at tað verður til nógv fleiri stig, sigur hann. 
 
Hóast hann upprunaliga hevði takkað fyri seg á landsliðnum og við byrjanina av kappingarárinum ikki 
hevur fingið eins nógva spælitíð í HB, sum hann áður hevur fingið, so er 38 ára gamli miðvallarin 
framvegis í góðum formi. 
 
- Eg kann ikki siga annað, enn at hetta var ein dreymadystur at byrja aftur við. Orkan hjá mær er til at 
halda ein heilan dyst. Tað er eingin trupulleiki. Hon er tann sama, sum hon hevur verið síðstu árini, 
sigur Fróði Benjaminsen. 
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Venjarin hjá Ungarn: Hini londini fara eisini at missa stig á Tórsvølli 
Føroyska landsliðið framdi eitt framúr avrik á Tórsvølli á kvøld í HM-undankappingardystinum ímóti 
Ungarn. Dysturin endaði 0-0, men øll tey, ið sóu dystin, munnu neyvan vera í iva um, at Føroyar 
høvdu møguleikarnar til at vinna dystin.  
  
Á tíðindafundinum eftir dystin sýnti týski landsliðsvenjarin hjá Ungarn, Bernd Storck, stóra virðing fyri 
føroyska avrikinum.  
  
- Eg gráti við eina eyganum og flenni við hinum. Vit høvdu bæði kunnað tapt og vunnið. Eg visti 
frammanundan, at hesin dysturin fór at blíva trupul, tí at føroyingar spæla væl, og teir vóru sera 
vandamiklir, tá ið teir fóru í snarálop. Vit megnaðu ikki at spæla okkum til veruligar málmøguleikar, tí 
at vit spældu ikki nóg væl. Tí eri eg eisini eitt sindur vónbrotin, sigur Bernd Storck.  
  
Bernd Storck ivast ikki í, at á Tórsvølli verða tað onnur lond enn Ungarn, sum missa stig ímóti 
føroyingum.  
  



- Føroyingar høvdu møguleikarnar at vinna hendan dystin. Tit royna at spæla góðan fótbólt og skora 
mál. Eg eri vísur í, at onnur lond eisini fara at missa stig á hesum leikvøllinum, sigur Bernd Storck.  
  
Undan dystinum hevði Bernd Storck sagt, at ungarska landsliðið hevur vant á graslíki í eina heila viku. 
Nógva vindin vil hann eiheldur nýta sum umbering fyri, at Ungarn, sum spældi seg til 
áttandapartsfinaluna í EM-endaspælinum í summar, ikki megnaði at vinna dystin ímóti Føroyum.  
  
- Tað er øðrvísi at spæla í hesum umstøðunum, men tað er ikki nøkur umbering fyri, at vit ikki megna 
at vinna.  
  
At enda rósti Bernd Storck eisini sínum venjarafelaga, Lars Olsen.  
  
- Lars Olsen ger eitt gott arbeiði her, og tað sæst, at føroyska landsliðið betrar seg hvørt einasta ár. 
Tað verður spennandi at síggja, hvussu tað fer at hilnast tykkum í komandi heimadystunum, vóru 
seinastu orðini frá Bernd Storck. 
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Eru framman fyri evropameistararnar 
Tað kann vera trupult at fáa armarnar niður aftur eftir framúr avrikið ímóti Ungarn á Tórsvølli í kvøld, 
og tað verður ikki betri av at hyggja at stigatalvuni. 
 
Stigatalvan lýgur ikki. Í løtuni eru Føroyar framman fyri sjálvastu evropameistararnar úr Portugal í 
undankappingarbólki B. 
 
Eftir 2-0-tapið ímóti Sveis í kvøld er Portugal á aftasta plássi, meðan Føroyar saman við kvøldsins 
mótstøðuliði, Ungarn, er á triðja plássi. 
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Føroyar U-21 fingið sítt fyrsta stig 
06.09.2016 - 16:51 
Føroyska U-21 liðið hevur í dag fingið sítt fyrsta stig á kontoina í hesari undankappingini, eftir at tað 
leikti javnt 1-1 ímóti Aserbadjan á útivølli. Dysturin varð leiktur í aserbadjanska høvuðsstaðnum Baku.  
Málið hjá Føroyum skjeyt Ári Mohr Jónsson (HB) í 40. minutti eftir upplegg frá Jákupi Thomsen (FC 
Midtjylland). Málið kom eftir eitt væl leikt kontraálop. Aserbadjan javnaði í 88. minutti eftir eitt 
innlegg, sum Matadov setti í kassan.  
Aserbadjan hevði bóltin tann størra partin av tíðini, meðan føroyingar vardu, men vóru aserbadjanar 
ikki serliga vandamiklir, serstakliga ikki í fyrra hálvleiki. Teir høvdu nógv innlegg og skot, men vantandi 
góðskan á teimum báðum sveik, tá ið tað veruliga galt.  
Harafturímóti høvdu føroyingar í sínum lag fleiri kontraálop, sum kundu givið ávikavist møguleikar og 
mál, hetta serliga í seinra hálvleiki, tá ið aserbadjanar løgdu alsamt meira fyri í royndini at fáa eitt 
útjavnandi mál. Eitt nú hevði Jákup Thomsen í 65.minutti eina fína roynd eftir eitt langskot, sum 
málverjin hjá Aserbadjan bjargaði.  
Afturi á vøllinum gjørdu føroyska verjan og málverjin eitt framúr gott arbeiði at halda aserbadjanar 
burtur frá vandamiklum støðum, og í heila tikið var talan um eitt sera gott liðavrik frá føroyskari síðu.  
Tíanverri megnaði føroyska liðið tó ikki at koyra sigurin heim og misti tvey stig á stokkinum, eftir at 
Aserbadjan ta síðstu løtuna hevði lagt eitt stórt trýst á føroyska málið.  
Aserbadjan U21 - Føroyar U21 1-1 (0-1)  
Føroyska liðið í dag: Niklas Thomsen – Dávid Langgaard, Andrias Eriksen (Liðskipari), Hørður Askham, 
Ári Mohr Jónsson – Jóannes Bjartalíð (Hannis Agnarsson, 73), Gestur B. Dam, Jonas G. Hansen, Jákup 
V. Olsen (Patrik Johannesen, 90) – Teit Jacobsen (Magnus Egilsson, 90) – Jákup Thomsen.  
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Magni Arge vil hava søgulig føroysk skjøl heim 
06.09.2016 - 17:21 
Føroysku upprunaskjølini á Arnamagnianska savninum í Keypmannahavn eiga at vera heimtikin til 
Føroya, so føroyskir granskarar kunnu fáa ágóðan av teimum. Tað heldur Magni Arge, fólkatingslimur 
fyri Tjóðveldi.  



Donsk kanning hjá greiningarfyritøkuni Struensee og co. mælir til at spara burtur bygningin, har 
Arnamagnianska savnið heldur til, og harvið er ivi um tilfarið, millum annað søguligt upprunatilfar av 
føroyskum kvæðum, skal varðveitast ella beinast burtur.  
- Um danska stjórnin hevur so lítlan ans fyri føroyskum siðaarvi, so er tað einasta rætta at fáa hesi 
skjøl heim áðrenn ov seint er, sigur Magni Arge.  
Millum søguligu skjølini er eitt nú Fugloyarbók, ið verður mett at vera ein týdningarmikil partur av 
føroyskari kvæðasøgu. Hon bleiv handað Arnamagnianska savninum í 1909 sum partur av 
bókmentaligu leivdunum eftir V.U. Hammershaimb.  
Samstundis hevur eisini verið umrøtt at spara føroyskt sum lærugrein burtur á universitetinum í 
Keypmannahavn. Hetta heldur føroyski fólkatingslimurin vera óheppið og samsvarar ikki við 
fráboðanina hjá Lars Løkke Rasmussen, forsætismálaráðharra, at vaksa um áhugan fyri Føroyum og 
Grønlandi.  
- Hetta snýr seg um einasta undirvísingarstarv í danska lestrarumhvørvinum, sum verður brúkt til at 
granska og undirvísa í føroyskum. Fyri okkum hevur tað sjálvandi stóran týdning at vit sjálvi gera nógv 
burtur úr gransking og frálæru í Føroyum, men eg síggi eitt stórt virði í, at tað eisini verður granskað í 
føroyskum uttan fyri Føroyar, sigur fólkatingslimurin fyri Tjóðveldi.  
Blíðar heilsur 
Tjóðveldi 
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Andlát 
Óli Finnsson, búsitandi á Glyvrum, andaðist á Landssjúkrahúsinum 3. september, 86 ára gamal. 
 

 


