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Gott veður um vikuskiftið 
Danjal av Rana 05.10.2016 (09:48)  
Eitt brúgvalag yvir Føroyum viknar spakuliga og fer í ein útnyrðing, meðan eitt sterkt hátrýst liggur 
mest sum í stað yvir skandinavisku hálvoynni. Tískil streymar lýggj luft komandi dagarnar inn yvir 
Føroyar av landsynningi. Fyrst í næstu viku nærkast ein veik kuldabrúgv Føroyum av vestri. 
  
Í dag verður andøvsgul upp í ein strúk av suðri og landsynningi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og regn í 
støðum, men sum frá líður sólglottar. Hitin millum 8 og 12 stig. 
  
Í morgin 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. Turt og sólglottar. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina 
millum 7 og 10 stig.  
  
Fríggjadagin, leygardagin, sunnudagin og mánadagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 
til 10 m/s. Turt og sólglottar, men í løtum kann tað gerast meiri skýggjað og onkrir mjørkaflókar, 
serliga í náttar- og morguntímunum. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina, og tá mjørki er, 
millum 7 og 10 stig. 
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Reykjavík setur CO2-neutralt mál fyri 2040 
Avgerðin hjá Íslandi um at góðkenna París-veðurlagsavtaluna slóðar fyri at gera landsins høvuðsstað 
CO2-neutralan. 
Heimsins norðasti høvuðsstaður, Reykjavík, er frammanundan kendur fyri at nøkta orkutørv sín frá 
CO2-neutralum orkukeldum, vatnorku og jarðhita. 
Hetta hevur gjørt tað møguligt at fáa CO2-útlátið fyri hvønn borgara niður á 2,8 tons, men nú ætlar 
kommunan at koma CO2-útlátinum heilt til lívs við at gera Reykjavík CO2-neutralan í 2040. 
Kommunan vísir sjálv á, at avbjóðingin í hesum sambandi er tørvurin á flutningi. 
Almenni flutningurin í Reykjavík stendur í dag einans fyri 4 pst. av øllum ferðum. Málið er at økja 
henda partin til 12 pst. í 2030, meðan túrarnir til gongu og á súkklu skulu økjast úr 19 til 30 pst. 
Harumframt skal ein miðvís útbygging av løðustøðum til elbilar setast í verk. 
Reykjavík fór undir at nýta jarðorku longu í 1930. Í 1971 høvdu 98 pst. av øllum húsum í býnum 
jarðhita. Umleið 60 pst. av íslendingum, svarandi til 120.000 íbúgvar, búgva í Reykjavík. 
Kelda: energiwatch.dk  
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Aker vinnur stóran sáttmála í Norðsjónum 
Oljutænastuveitingarfelagið Aker Solutions hevur júst vunnið ein ordra upp á 900 mió. norskar krónur 
í sambandi við útbyggingina av Dvalin-oljuøkinum. 
Tað upplýsir reiðaríið í tíðindaskrivi. 
Sáttmálin umfatar millum annað gerð av eini 15 km langari rørleiðing, sum skal knýta Dvalin til 
Heidrun-boripallin, umframt brunnahøvd og annað, sum skal latast eigarunum í fyrru helvt av 2018. 
Fyristøðufelag er týska orkufelagið DEA, og hetta er fyrsta útbyggingin hjá felagnum sum 
fyristøðufelag á norska landgrunninum. 
Sambært tíðindamiðlinum Sysla.no hevur verkætlanin eitt samlað virði av 10 mia. norskum krónum, 
og økið inniheldur umleið 18 mia. kbm av gassi og 0,4 mió. kbm av kondensati. 
"Dvalin er størsta útbyggingarverkætlanin á norska landgrunninum í ár," sigur norski olju- og 
orkumálaráðharrin Tord Lien sambært Sysla í tíðindaskrivi. 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Donsku reiðaríini mæla til starvslærutrygd 
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Donsk skip fara skjótt at tørva arbeiðsmegi. Tí mælir Danmarks Rederiforening til, at vinnan veitir 
trygd fyri starvslæruplássum til 350 næmingar. Afturfyri skal núverandi starvslærulønin til 
yvirmannanæmingar avloysast av SU.  
”Uppskotið er ein pakki, ið er ætlaður sum eitt ískoyti til arbeiðið hjá rakstrartoyminum hjá stjórnini”, 
sigur Anne Steffensen, stjóri í Danmarks Rederiforening.  
 
Sambært uppskotinum skal starvslærutrygdin umfata 240 yvirmenn, harav minst 100 navigatørar, 10 
skipsmekanikarar umframt 100 skipsatstøðingar. Reiðaríini ætla samstundis at seta á stovn eina 
starvslæruskrivstovu, ið skal vera bindilið millum skúlar og reiðarí.  
 
Higartil hevur Danmarks Rederiforening víst aftur at veita trygd fyri starvslæruplássum, men nú er 
hetta altso partur av uppskoti felagsins. 
Danski vinnu- og vakstrarmálaráðharrin, Troels Lund Poulsen, setti í mai maritima vakstrartoymið at 
granska rammukorini hjá Bláa Danmark og koma við tilmælum til vakstrarátøk. Vakstrartoymið kemur 
væntandi við eini frágreiðing í fyrsta ársfjórðingi 2017. 
Kelda: maritimedanmark.dk   
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Eingin játtan í næsta ár  
Bygginevndin fyri tjóðleikhúsið fær tó arbeitt víðari í 2017, tí hálv fimta millión krónur eru tøkar av 
óbrúktum játtanum farin fíggjarár 
Á fíggjarlógini í 2011 vórðu játtaðar fimm milliónir krónur at fyrireika bygging av tjóðleikhúsi. 
Bygginevnd varð sett í 2013, og hevur síðani arbeitt við at fyrireika byggiskrá. 
Í februar í fjør boðaði Tórshavnar kommuna frá, at staðsetingin verður á Skálatrøð, og síðani hevur 
verið arbeitt við at gera byggiskránna lidna.  
Eingin játtan verður næsta ár, men í 2018 er ætlanin at seta fýra milliónir krónur av til tjóðleikhús og 
fimm milliónir í 2019.  
Kvf.fo 
 

 
- Skal vera pláss fyri báðum pørtum  
Hóast tað er landið, ið umsitur loyvini til aling og hummarafiskiskap, fer handil fram á privata 
marknaðinum, har goldið verður fyri arbeiðsfrið 
- Tað skal vera pláss fyri báðum pørtum, tí hava vit gjørt eina semju við hummaramenninar. 
 
Tað sigur Hans Jákup Mikkelsen, stjóri í Marine Harvest, nú tað er komið fram, at fyritøkan rindar 
hummarafiskimonnum, sum fiska í sama øki sum Marine Harvest alir, eitt gjald afturfyri at teir ikki 
kæra, um Marine Harvest ætlar at víðka aliøkið. 
 
Hann vil ikki upplýsa, hvussu nógv, ella hvussu leingi Marine Harvest rindar hummaraveiðimonnunum 
fyri aftur fyri ikki at kæra, at teir eru slopnir at víðka aliøkið. 
 
Meðan Marine Harvest sleppur rundan, hevur Hummarafelagið kært avgerðina hjá Heilsufrøðiligu 
Starvstovuni, at loyva Bakkafrosti, at víðka aliøkið í Sundalagnum. 
 
Regin Jacobsen, stjóri á Bakkafrosti, hevur fyrr sagt við Dimmalætting, at tað er eitt slag av 
"blackmail", sum gongur fyri seg. 
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- Lítið hugaligt at vinnan rindar fyri arbeiðsfrið  
Landsstýrismanninum í vinnumálum dámar lítið, at Marine Harvest rindar hummaramonnum fyri at 
sleppa undan kærum 
- Tað er lítið hugaligt, at alivinnan rindar hummaramonnum fyri at sleppa undan kærum. Tað sigur 
Poul Michelsen, landsstýrismaður. 
 
Vinnumálaráðið og Fiskimálaráðið mugu samstarva neyvari um alivinnuna og hummaraveiðuna, sigur 
Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum. 
Kvf.fo 
 



 
Fingu viðhald  
Bakkafrost fekk viðhald frá Kærunevndini hjá Arbeiðsloysisskipanini um fiskavirkisskipanina í einum 
máli um útgjald úr Fiskavirkisskipanini 
Arbeiðsloysistryggingin kravdi slaka hálva aðru millión krónur aftur frá Bakkafrosti. ALS helt uppá, at 
okkurt um 230 arbeiðsfólk í Bakkafrost-samtakinum av órøttum fingu pengar úr Fiskavirkisskipanini. 
Fólkini vórðu send í feriu í ein mánað, frá 19. desember í 2014 til 19. januar í 2015, tí laksaprísurin var 
lágur sambært ALS. Tí høvdu tey ikki rætt til pengar úr Fiskavirkisskipanini. 
Talan var ikki um rávørutrot. Bakkafrost heldur, at hendan niðurstøðan er skeiv. Eingin laksur var at 
arbeiða hesar vikurnar sigur fyritøkan. 
Arbeiðsloysisskipanin tvíheldur um, at Bakkafrost hevði laks at arbeiða í desember 2014. Men virkið 
tók við vilja ikki laks eina tíð, tí laksaprísurin var so lágur, sigur ALS. 
Ein slík støða gevur ikki rætt til pengar úr fiskavirkisskipanini, sigur ALS. Bakkafrost kærdi tíðliga í vár 
avgerðina hjá ALS. Kærunevndin tók avgerð fríggjadagin. 
Grundað á eina heildarmeting er Kærunevndin komin til ta niðurstøðu, at orsøkin til steðgin hjá 
Bakkafrosti var tørvandi fesk rávøra ella líknandi umstøður, sum tað stendur í kunngerðini. 
ALS kann ikki kæra avgerðina, men kann fara í Føroya rætt við henni. ALS hevur ikki tikið nakra avgerð 
enn, men stýrið í ALS hevur fund tann 20. oktober. 
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Ætlaði ikki at »deila« barnaporno  
Maðurin, sum er dømdur fyri at hava og breiða út barnapornografiskt tilfar, um fólk, ið eru yngri enn 
18 ár, gjørdi tað ikki tilvitað 
Tá maðurin hevði skipanina eMule í telduni hjá sær, átti hann at vitað, at onnur fingu tilfarið. Og tað 
fingu tey, sigur Føroya rættur, hóast ákærdi maðurin segði í rættinum, at hann ikki visti av hesum. 
Hann varnaðist tó, at onnur tóku niður myndir og filmar av hansara teldu. Men hann helt, at talan var 
um samskifti millum hansara teldu og servaran. 
Rætturin heldur tað vera óhugsandi, at maðurin ikki varnaðist, at tá hann sjálvur tók niður tilfar, fingu 
onnur tað eisini av sær sjálvum við skipanini eMule. 
Rætturin sigur, at dómurin er linari enn annars, tí maðurin ikki gjørdi nakað fyri, at onnur fingu 
barnapornografiskt tilfar frá honum. Hann royndi eisini at avmarka nøgdina av myndum og filmum, 
sum onnur tóku úr hansara teldu.   
Men tað ber tó ikki at gera dómin treytaðan ella døma mannin at gera samfelagstænastu, tí tilfarið so 
umfatandi og grovt, og tí maðurin bæði hevði og breiddi út barnapornografiskt tilfar, sigur Føroya 
rættur.  
Maðurin fekk tí eitt ár og tríggjar mánaða treytaleysa fongsulsrevsing. Jógvan Páll Lassen, verji hjá 
dømda manninum, sigur, at teir hava ikki enn tosað um dómurin skal roynast í Landsrættinum 
ella um maðurin tekur við dóminum. 
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Maður funnin deyður á Ternuryggi 
05-10-2016 15:29 
Um eitt tíðina seinnapartin fekk løgreglan boð um, at ein lívleysur maður lá omanfyri Svartafoss á 
Ternuryggi í Havn. 
Vakthavandi á politistøðini sigur, at einki bendir á, at nakað óregluligt er farið fram. 
Fólk gekk seg fram á mannin, sum er í 60-árunum, og boðaði frá. 
Maðurin varð koyrdur á Landssjúkrahúsið í sjúkrabili, og har varð staðfest, at hann var deyður. 
Nú verður so líksýn framt, so tað kann staðfestast, hví maðurin doyði. 
Kvf.fo 
 

 
Politistøðin í Havn endað í Fólkatinginum 
05.10.2016 (12:46)  
Tvey ár eru farin, síðani danskir myndugleikar bóðu um at sleppa at keypa gamla bankabygnignin í 
Húsagøtu í Havn frá Tórshavnar kommunu til politistøð. Men enn er málið ikki avgreitt, og Tórshavnar 
kommuna bíðar framvegis eftir svari og fær ikki brúkt bygningin til onnur endamál, so sum ætlað 
varð.  
  



Tí hevur Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, nú reist málið í einum fyrispurningi til Søren Pind, 
løgmálaráðharra.  
  
Sjúrður Skaale vísir á, at talan var um eitt gott tilboð, og kommunan játtaði, hóast aðrar ætlanir vóru 
við bygninginum.  
  
Fólkatingsmaðurin sigur, at hann hevur fleiri ferðir óformliga tikið málið upp við danska 
løgmálaráðharran, Søren Pind, men reisir tað nú sum ein formligan fyrispurning á Fólkatingi.   
  
Hann spyr løgmálaráðharran, hvat hann heldur um, at ein bygningur hjá Tórshavnar kommunu – tvey 
ár eftir, at Bygingsstyrelsen spurdi um at sleppa at keypa hann til politistøð, framvegis ikki er keyptur, 
men at kommunan verður hildin aftur soleiðis, at bygningurin ikki kann nýtast til onnur endamál.  
  
Hann greiðir frá, at Bygningsstyrelsen í september 2014 spurdi Tórshavnar kommunu, um hon vildi 
selja Bygningsstyrelsen bygningin at umbyggja til politistøð.  
  
Frá september 2014 til avtalan varð gjørd 8. januar í 2016 fingu partarnir avklárað ymisk viðurskfti, 
gjørdar vórðu tekniskar kanningar og støðumetingar, og tað vóru beinleiðis samráðingar um prís og 
orðaljóð í avataluni.  
  
Síðani varð avtalan skrivað 8. januar í 2016, sum var treytað av, at fíggjarnevndin góðtók avtaluni.  
  
Og skrivað stendur:  
  
»Ognin verður yvirtikin av keypara tann 1. februar í 2016, ella tann 1. í mánaðinum eftir at 
fíggjarnevnd Fólkatingsins hevur góðtikið avtaluna«.  
  
– Men hóast málið fleiri ferðir hevur verið á skrá í fíggjarnevndini, so er tað framvegis ikki 
avgreitt.  Spurningurin hevur fleiri ferðir – bæði skrivliga og munnliga – verið settur ráðharranum og 
ráðnum, og har eru boð komin um, at málið var á vegí nevndina. Fyrst var tað beint fyri 
summarfrítíðuna. Síðani 1. september. Og síðani eftur seinni.  
  
– Enn er einki hent. Kommunan bíðar – og kann ikki brúka bygningin til tað, hann varð keyptur til, so 
leingi bíðað verður eftir donskum myndugleikum, skrivar Sjúrður Skaale í fyrispurninginum.  
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Annika Olsen fær ongan nevndarsess 
Tað er nú greitt, at Annika Olsen, tingkvinna fyri Fòlkaflokkin, fær ikki limaskap í uttanlandsnevndini 
hjá Løgtinginum.  
  
Jørgen Niclasen, formaður Fólkafloksins hevði annars heitt á formansskapin í Løgtinginum um at fáa 
Løgtingið at atkvøða um at velja tingnevndirnar av nýggjum.  
  
Einasta broyting, sum ætlanin var at fremja, er, at Annika Olsen skuldi fáa sæti í Uttanlandsnevndini 
ístaðin fyri Jákup Mikkelsen.  
  
Men tað vrakaði Løgtingið beint nú, tí bara 14 tinglimir vóru fyri og 17 vóru ímóti, og sosatt verður 
Annika Olsen framvegis tingkvinna við ongum nevndarsessi.  
  
Tá ið Annika Olsen eitt skifti var limur í Framsókn, var hon forkvinna í fíggjarnevndini, men tann sessin 
misti hon, tá ið hon fór aftur í Fólkaflokkin, og nú hevur hon ongan nevndarsess. 
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1,8 prosent er ikki rætt 
Bárður Nielsen, formaður Sambandsfloksins, segði, at hann fegnaðist, tá ið hann hoyrdi, at rakstruin 
bert hækkaði við 1,8 prosentum.  
  
Men hann bleiv skuffaður. Hann segði, at veruligi vøksturin í rakstrinum er 2,7 prosent, sum 
fíggjarmálaráðið eisini hevur skrivað.  



  
-Hetta er ov nógv, segði hann.  
  
Hann vísti á, at í fleiri førum eru brot gjørd á játtanarlógina, millum annað tí lógirnar ikki fylgja við tí, 
sum verður sett á fíggjarlógina.  
  
Hann helt tað vera løgið, at fleiri av landsstýrisfólkunum, tá ið ttey sótu í andstøðu, kærdu távernadi 
landsstýrismannin við fíggjarmálum fyri brot á játtanrlógina.  
  
-Eg fari at gera alt hvat eg kann í fíggjarlnevndini fyri at vit fáa ein haldføran búskap, segði Bárður á 
Steig Nielsen.  
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Orðaskiftið keðiligt og tekniskt 
1. viðgerð av fíggjarlógini higratil hevur veirð keðilig og tekniskt.  
Samgongan og andstøðan hava hvør í sínum  lagi roynt at mála mynd av samfelagnum út frá egnu  
metingunum av fíggjarlógaruppskotinum.  
  
Andstøðan leggur landsstýrið undir at hava sminka fíggjarlógina nakað, tí allar útreiðslur ikki eru 
tiknar við. Tað hevur við sær, at vøksturin í rakstrinum er hægi enn tey 1,8 prosentini, sum 
samgongan  sigur.  
  
Andstøðan og samgongan stríðast eisini um, hvør av teimum betur hevur dugað at stýrt og hvør 
hevur æruna av, at tað gongur so væl í samfelagnum nú. Partarnir eru eisini ósamdir um, hvør tað er, 
sum hevur stýrt so væl, at fíggjarlógin nú aftur hevur avlop.  
  
Gamaní, nevndi onkur at lágir oljuprísir og høgir fiskaprísir hava viðvirka til góðu gongina, men lurtqr 
ein eftir orðaskifinum, so henda allar broytingar í búskapinum, alt eftir um tað er høgra ella vinstra, 
sum situr við valdið.  
  
Tilmælið til nýggja fiskivinnuskipan er komið, men enn heuvr tað so at siga ikki verið drigið inn í 
orðaskiftið um fíggjarlógina, men tað kann tað lættliga koma enn.  
  
Eitt annað, sum tingfólk ikki tosa um, eru stóru upphæddirnar, sum frammanundan eru bundnar í 
stóru aðalráðunum, so sum almeannaráðnum, heilsumálaráðnum, mentamálaráðnum og øðrum 
ráðum, har skyldurnar hjá samfelagnum eru bundnar.   
  
Føroyar eru millum heimsins ríkastu lond, so semja er hóast alt  um, at tað er nú tað ræður um at 
stýra við skili.  
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Fiskimenn verða nú betri tryggjaðir 
Nú skulu fiskimenn, sum verða sjúkir, ella fáa skaða, verða betri tryggjaðir.  
  
Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna í almannamálum, hevur nevniliga lagt uppskot fyri løgtingið 
um at seta lógina um sjúkratrygd til fiskimenn úr gildi.  
  
Soleiðis verða fiskimenn nú fevndir av dagpeningaskipanini, longu frá fyrsta degi.  
  
- Fiskimenn skulu tí bert venda sær eina ferð til eitt stað, verða teir sjúkir ella fáa skaða.  
  
Ein broyting er, at nú skulu fiskimenn ikki longur sjálvir útvega sær váttan frá skipara og læknaváttan 
innan 14 dagar, eftir at teir eru komnir í land.  
  
Somuleiðis verða tey, sum annars koma so illa fyri, at tey ikki høvdu havt rætt til dagpening, eisini 
fevnd av dagpeningaskipanini.  
  
Talan er um persónar, sum eru farnir úr starvi, men verða sjúkir, áðrenn umsókn er latin ALS, og tí í 
dag ikki hava rætt til hvørki dagpening ella arbeiðsloysistrygging.  



  
Persónar, sum júst eru byrjaðir í starvi, men sum gerast sjúkir áðrenn 120 arbeiðstímar, kunnu 
somuleiðis fáa rætt til dagpening. 
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Samgongan forfylgir Anniku Olsen 
Ongantíð fyrr hevur ein landsstýrissamgonga noktað einum flokki at gjørt eina innanhýsis broyting í 
nevndarsessum.  
  
Tað staðfestir Fólkaflokkurin nú seinnapartin.  
  
Og tað gera tey eftir at samgongan ikki vildi ganga eini áheitan frá Fólkaflokkinum á møti um at velja 
Anniku Olsen í uttanlandsnevndina ístaðin fyri partmannin, Jákup Mikkelsen.  
  
- Orsøkin til at helst tann, at samgongan forfylgir Anniku Olsen, sigur Jørgen Niclasen, formaður 
Fólkafloksins.  
  
Hann sigur, at talan var um ein skifta ein tinglim í Fólkaflokkinum í Uttanlandsnevndini út við ein 
annan lim í Fólkaflokkinum.  
  
- Hetta er ofta gjørt fyrr, men ongantíð hevur Løgtingið sagt nei. Men tað hendi í dag, tí úrslitið av 
atkvøðugreiðsluni var, at øll andstøðan atkvøddi fyri, men tey 17 í samgonguni øll atkvøddu ímóti, 
sigur formaðurin í Fólkaflokkinum.  
  
- Hetta er ódemokratiskt og minnir mest um maktmisnýtslu og forfylging av einum tinglimi, sigur 
Jørgen Niclasen.  
  
Sostatt hevur Annika Olsen ongan nevndarsess i Tinginum. 
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Veddingarfyritøkurnar hava Lettland sum favoritt 
Meðan fleiri føroyskir fótbóltsfjepparar vóna og vænta ein javnan dyst millum numma 95 og nummar 
111 á FIFA styrkislistanum á Skonto leikvøllinum í Riga í Lettlandi, so vænta veddingarfyritøkurnar 
ikki, at tað er lagt upp til ein javnan dyst millum Lettland og Føroyar.  
  
Um hugt verður eftir oddsunum hjá teimum ymisku veddingarfyritøkunum so er Lettland greiður 
favorittur at vinna HM-undankappingardystin ímóti Føroyum, sum byrjar á Skonto leikvøllinum í Riga, 
klokkan 19.45 fríggjakvøldið.  
  
Hægsta oddsið uppá lettlendskan sigur hevur Ladbrokes. Ladbrokes gevur í 1,57 í oddsum uppá 
lettlendskan sigur. Teir, sum eru mest vísir í, at Lettland fer at vinna á Føroyum er veddingarfyritøkan 
William Hill. Teir geva bert 1,36 í oddsum uppá sigur til heimaliðið. Annars liggja tær flestu 
veddingarfyritøkurnar um 1,50 uppá lettllendskan sigur.  
  
Betway og Mybet eru veddingarfyritøkurnar, sum trúgva frægast uppá føroyskan sigur. Báðar hava 
6,00 í oddsum uppá, at Føroyar vinna á Skonto leikvøllinum fríggjakvøldið. Pinnacle trýr minst uppá 
Føroyar. Pinnacle gevur odds 7,13 uppá útisigur. Annars liggja hinar veddingarfyritøkurnar millum 
6,12 og 7,00 í oddsum uppá føroyskan sigur.  
  
Oddsini uppá javnleik millum Lettland og Føroyar liggja millum 3,75 og 4,33.  
  
Oddsini hjá Danske Spil eru 1,50 uppá lettlendskan sigur, 4,00 uppá javnleik og 7,00 uppá føroyskan 
sigur.  
  
So hóast frálíka leikliga avrikið hjá Føroyum ímóti Ungarn í 0-0 javnleikinum á Tórsvølli, so er lagt upp 
til, at Lettland er greiður favorittur at vinna á Føroyum.  
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Fýra viðurskifti, vit ikki hava ávirkan á 
Løgmaður Aksel V. Johannesen hevði seint seinnapartin orðið undir viðgerðini av uppskotinum til 
fíggjarlóg fyri 2017.  
  
Hann fór nakað inn í tann orðadrátt millum tingólk um, hvør tað er sum kann taka sær æruna av, at 
tað í løtuni gongur væl í Føroyum.  
  
-Eg kann bert staðfesta, at tað eru fýra viðurskifti, sum vit hava onga ella bert lítla´virkan. At 
oljuprísurin er lágur ávirka vit ikki - ei heldur at rentan er so lág. Alheims marknaðarprísin á laksi 
ávirka vit so at siga ikki og at vit hava atgonfd til nógvan uppsjóvarfisk hava vit bert lítla ávirkan á. Vit 
kunnu bert fegnast, tá ið alt hetta gongur okkara veg, segði løgmaður.  
  
Hann fór eisini eitt sindur í tað tekniska við rentum og hvat verður hildið uttanfyri fíggjarlógina. Til 
dømis segði hann, at umhækkaðu útreiðsslunar til Heilsutrygd vóru tiknar við, so hækkaðu 
útreiðslurnar smá tvey prosent heldur enn 1,8.  
  
Løgmaður fegnaðist um, at tað nú er avlop á fíggjarlógini og at hetta avlop verður 112 milljóni 
komandi árini.  
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Føroyingar góvu 19 krónur hvør 
Landsinnsavningin hjá Reyða Krossi Føroya 17. sept. 2016 gav í alt 950 tús. kr. Hetta fegnast 
felagsskapurin stórliga um og takkar hjartaliga føroyingum fyri stuðulin og teimum mongu, sum gingu 
hús úr húsi við bússum.  
- Hetta svarar til, at hvør føroyingur lat á leið 19 krónur, og er hetta munandi meira pr. íbúgva enn í 
øðrum londum, skrivar felagsskapurin.  
  
- Endamálið við landsinnsavningini er, at vit skulu hjálpa mongu flóttafólkunum í Miðeystri, sum antin 
eru flóttar í grannalondunum ella í egnum landi. Pengarnir fara til keyp av teppum, teltum, 
reinførispakningum, heilivági og til reint vatn, skrivar felagsskapurin. Sum dømi nevnur 
felagsskapurin, at 150 krónur røkka til 3.000 litrar av reinum drekkivatni,  200 krónur røkka til 
tjaldbúðir at verja tvær flóttafólkafamiljur móti regni og vindi, og 500 krónur røkka til mat til fimtan 
hungrað børn í ein mánað. Partur av landsinnsavningini verður goymdur, soleiðis at Reyði Krossur 
skjótt kann veita eina hjálpandi hond, tá jarðskjálvti, yvirflóð ella onnur vanlukka brádliga hendir.  
  
Reyði Krossur fegnast eisini um, at landsstýrið í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2017 miðjar ímóti at 
hækka játtanina til neyðhjálp úr einari millión upp í fýra. Við hesum upphæddum kunnu Føroyar sum 
land veruliga gera mun, har fólk eru hótt av kríggi, náttúruvanlukkum og fátækadømi. 
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Odd Fellow gav 30.000 til treingjandi børn 
Í samband við 30 ára hátíðarhaldið hjá Odd Fellow Føroyar, sum var í Amboltinum herfyri, hevur 
felagsskapurin latið 30.000 krónur í gávu til aðrar vælgerandi áhugafelagsskapir.  
  
Leygardagin savnaðust umboð fyri Odd Fellow úr Íslandi, Finlandi, Noregi og Danmark saman við 
føroysku losjuni og handaðu 10.000 krónur til hvønn av trimum felagsskapum.  
  
Hjálparfelagsskapurin Berin fekk 10.000 krónur fyri sítt arbeiði millum ung og avvarðandi, sum hava 
mist onkran av sínum nærmastu.  
  
Kvinnuhúsið fekk 10.000 krónur fyri hjálp til sjálvhjálp, soleiðis at børn hjá teimum avvarðandi kunnu 
fáa ein lættari gerandisdag.  
  
KRIS fekk somuleiðis 10.000 krónur til at lætta um gerandisdagin hjá børnum og ungum, ið stríðast 
við seinárin.  
 
Tað var Janus Petersen, yvirmeistari í Amboltinum, sum handaði gávurnar. Odd Fellow Føroyar varð 
stovnað 11. oktobur 1986. 
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Landsverk noktar at gjalda skaðarnar 
Tað var mikumorgunin 31. august, at fleiri bilar fingu skaða, tá teir koyrdu um rulliportrið á 
Kaldbaksvegnum norðan fyri Hvítanesi – beint við arbeiðsvegin til Eysturoyartunnilin.  
   
Tað var eitt jarnpetti av rulluportrinum, sum var brotnað og stakk upp úr rulliportinum. Bilførarar 
høvdu ongan kjans at varnast jarnið, sum skræddi dekkini upp á fleiri bilum. Tíbetur hendi eingin 
álvarsligur skaði.  
   
Tað var helst heppið, at hetta hendi, meðan nógv ferðsla var. Bilførarar varnaðust, at okkurt var á 
vási, tá  punkteraðu bilarnir steðgaðu, og tí at ein bilførari var so árvakin at seta bilin fyri soleiðis, at 
fleiri ikki komu til skaða.  
   
– Eg tosaði við Landsverk um skaðan, og tey bóðu meg melda skaðan til tryggignina, sigur ein av 
bilánarunum, sum in.fo hevur tosað við.  
   
Men nú fekk eigarin boð frá trygginini um, at Landsverk ikki tekur ábyrgd av skaðanum.  
   
– Tí má eg sjálv rinda fyri skaðan, sigur bileigarin.  
   
Hon hevur eina sjálvsábyrgd upp á 4.000 krónur, og skaðin fór akkurát ikki upp um tað. So hon 
hongur upp á allar útreiðslurnar sjálv, hóast hon als ikki góðtekur at hava ábrygdina av skaðanum.  
   
Hetta heldur hon vera sera løgið, tí hon dugir við sín besta vilja ikki at skilja, hvussu bilførarar kunnu 
ábyrgjast fyri slíkar skaðar.  
   
– Tað er jú púra greitt, at hatta skyldast vantandi viðlíkahald hjá Landsverki. Annars hevði slíkt ikki 
hent, sigur bileigarin.  
   
in.fo var á staðnum hendan morgunin. Og tað er rætt, at jarnpettið var sera ringt hjá bilførarum at 
fáa eyga á. 
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Lars hevur sett liðið 
Lars Olsen var í góðum lag, tá venjingin í Riga í dag var liðug. Hóast fýra spælarar hava snuddir at 
dragast við, so væntar hann at kunna velja millum allar 23 spælararnar í hópinum.  
   
Sonni Ragnar Nattestad, Heini Vatnsdal, Sølvi Vatnhamar og Bárður J. Hansen hava allir okkurt at 
dragast við, men helst spæla minst tríggir av hasum frá byrjan fríggjakvøldið.  
  
- Eg havi so gott sum sett liðið, men tú fær tað ikki at vita, sigur Lars Olsen við Rás2.  
  
Hann váttar tó, at liðið verður líkt tí liðnum, sum spældi málleysan javnleik móti Ungarn í fyrsta 
umfarinum í HM 2018 undankappingini. Tá fekk René Shaki Joensen møguleikan á vinstra vongi og 
spældi væl. Nú er Gilli Rólantsson Sørensen við aftur, og hevur røkt hatta plássið hjá Brann.  
  
- Eg havi tað so, at spælir tú væl, so fært tú møguleikan aftur. Tí verða ikki fleiri broytingar, men 
kanska onkur, sigur Lars Olsen.  
  
Hugsar og tosar ikki um Portugal  
Ein avbjóðing í hesi landsliðssamlingini hevur verið, at fáa fult fokus á dystin móti Lettlandi, tí 
Portugal og Cristiano Ronaldo bíðar mánakvøldið.  
  
- Eg hugsi ikki um tann dystin. Eg spældi sterkasta liðið, sum eg kann móti Lettlandi. So kunnu vit 
byrja at hugsa um komandi dystin, men inntil tá, so tosi eg ikki um Portugal, sigur Lars Olsen.  
  
Við hesum báðum útmeldingunum, so er líkt til, at tað verður áleið sama lið, sum spældi móti 
Ungarn, ið byrjar dystin móti Lettlandi.  
  



Liðið móti Ungarn:  
Gunnar Nielsen – Bárður J. Hansen, Atli Gregersen, Sonni Ragnar Nattestad, Viljormur Davidsen – 
Fróði Benjaminsen, Hallur Hansson – Sølvi Vatnhamar, Brandur H. Olsen, René S. Joensen – Jóan 
Símun Edmundsson.  
   
Rás2 sigur beinleiðis frá dystinum, sum byrjar klokkan 19.45 fríggjakvøldið. Rás2 byrjar at senda 
klokkan 15 við frásøgn frá U21 landsdystinum millum Føroyar og Eysturríki, ið er tann seinasti við Bill 
M. Jacobsen sum venjara eftir tíggju ár. 
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Tvey aliloyvir afturat til Suðuroyar 
Í sínari røðu undir viðgerðini av fíggjarlógini, segði Aksel V. Johannesen, løgmaður, at Suðuroygggin 
ikki hevur fingið nóg mikið burtur úr góðu tíðunum.  
  
Hann segði, at í Suðuroynni eru fýra aliloyvir, men bert tvey teirra eru aktiv í løtuni.  
  
 - Men tey bæði, sum ikki eru aktiv, fara at vera virkin aftur. Tað arbeiðir landsstýrismaðurin við 
vinnumálum við í løtuni, segði løgmaður.  
  
Jákup Mikkelsen vildi hava at vita um løgmaður hevur tikið málsøkið frá landsstýrismanninum við 
vinnumálum, men hesum avvísti løgmaður. Jákup Mikkelsen vildi eisini vita hvussu aliloyvini verða 
latin út.  
Løgmaður svaraði ikki beinleiðis, men vísti á, at landsstýrismaðurin hevur nakrar reglur at halda seg 
til og tað eru tær, sum verða kannaðar nú.  
  
- Men ongin ivi skal vera um, at øll fýra aliloyvini í Suðuroy eiga at vera virkin, segði Aksel V. 
Johannesen. 
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KÍ hevur sett nýtt heimsmet 
Eitt nýtt heimsmet er sett í Gundadali í kvøld. Tað eru KÍ kvinnurnar, sum eru meistarar fyri tí. Í fjør 
settu tær heimsmet við at vinna sekstanda meistaraheitið á rað, og í kvøld hava tær sett nýtt 
heimsmet við at tryggja sær FM fyri seytjandu ferð á rað.  
  
HB og KÍ hava spælt fýra ferðir fyrr í ár – tvær ferðir í landskappingini og í steypafinaluni. KÍ hevur 
vunnið allar dystirnar við einum máli. Í kvøld var øðrvísi, tí tær úr Klaskvík vunnu 4-0.  
Fyrsta hálva tíman gekk tað nokk so javnt á. Malena Josephsen skoraði, tá ið tað restaðu tíggju 
minuttir av fyrra hálvleiki, og seks minuttir eftir steðgin økti Rannvá B. Andreasen til 2-0. Tá kendist 
spurningurin bara vera, hvussu stórur sigurin fór at verða. Miðskeiðis í seinna hálvleiki økti vongverjin 
í vinstru, Katrina Akursmørk, til 3-0, og níggju minuttir undan leikloki staðfesti Eyðvør Klakstein 4-0 
sigurin við fínum langskoti.  
  
Ikki so fáir áskoðarar vóru í ferðalagnum úr Klaksvík. Leygardagin fara tey í KÍ leguni at fegnast um FM 
heitið og heimsmetið, tá ið síðsta umfar verður. Tá verður EBS/Skála gestur í Klaksvík. Tær í 
Sundalagnum og á Skála hava alt árið kappast við KÍ um oddasessin. Undan síðsta umfari er KÍ trý stig 
og 39 mál frammanfyri einasta avbjóðaran. 
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VÍF koyrir í sama stevi 
Ein dystur er spældur í FTZ-deildini í kvøld. Í høllini í Vestmanna var eitt slag av einari grannauppgerð, 
tá ið VÍF tók ímóti KÍF. Dysturin endaði 32-26 til VÍF eftir hálvleiksstøðuna 15-11.  
  
Undan dystinum var talan um tvey lið, sum høvdu fingið góða byrjan upp á kappingarárið. VÍF hevði 
seks stig eftir tríggjar dystir við sigrum á Team Klaksvík, Neistanum og StÍF. Eitt sindur lakari hevði 
gongdin verið hjá KÍF, sum fekk tveir sigrar og fýra stig burturúr trimum teimum fyrstu dystunum. 
Kollfirðingar vunnu tepurt ímóti bæði StÍF og Kyndli, men leygardagin gekk verri hjá KÍF, tá ið 
neistamenn vundu burturúr kollfirðingum og vunnu stórt.  
  



Úrslitið í kvøld merkir, at VÍF er einsamalt oddalið - í øllum førum til H71 hevur spælt ímóti 
Neistanum í høllini á Hálsi í morgin.  
  
Málskjúttarnir frá kvøldsins dysti síggjast niðanfyri:  
  
VÍF-KÍF 32-26 (15-11)  
  
VÍF: Filip Jojic 8, Hanus Christophersen 7, Julian Olsen 7, Andrias Eriksen 5, Rúni Joensen 3, Sjúrður 
Olsen 1 og Jugoslav Djumic 1.  
  
KÍF: Hans Elis Sigurbjørnsson 6, Andrias Nielsen 5, Frederik Sørensen 3, Rógvi Weyhe 3, Teitur 
Joensen 3, Jákup Trygvason 2, Ási Dam 2, Poul Egholm 1 og Fríði Weyhe 1.  
  
Stigatalvan í deildini er soljóðandi:  
  
1. VÍF 8 stig (4 dystir)  
2. H71 6 stig (3 dystir)  
3. Kyndil 4 stig (4 dystir)  
4. KÍF 4 stig (4 dystir)  
5. Neistin 2 stig (3 dystir)  
6. StÍF 1 stig (4 dystir)  
7. Team Klaksvík 1 stig (4 dystir) 
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Andlát 
Hákun Faulenborg Skarðhamar, ættaður úr Tórshavn, búsitandi á Frederiksberg, andaðist mikudagin 
28. septembur, 77 ára gamal. 
 
Sólveig Arge, búsitandi á Argjum, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 3. oktober, 80 ára 
gomul. 
 

 


