
 
Tíðindi úr Føroyum tann 27. apríl 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Fyrsta skipið ígjøgnum víðkaða Panamaveit 
Myndugleikarnir í Panama fara fríggjadagin at hava lutakast um, hvat skip skal verða tað fyrsta at 
sigla ígjøgnum víðkaðu veitina, tá hon verður vígd sunnudagin 26. juni. Panamaveitin hevur boðið 15 
teimum størstu kundunum at vera við í lutakastinum. 
Skipið skal ikki vera breiðari enn 49 metrar og í mesta lagi vera 366 metrar langt. Harumframt skal tað 
ikki stinga meira enn 12,5 metrar, og av trygdarávum eru gassflutningsskip ikki við í lutakastinum.  
 
Undir hátíðarhaldinum sleppur bert eitt skip at sigla ígjøgnum, men longu 27. juni verður latið upp 
fyri vanligari skipaferðslu. Hátíðarhaldið verður stroymað á You-Toube-rásini hjá Panamaveitini.  
 
Kelda: Panamaveitin/maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 
Metstórt undirskot hjá danska Norðsjóvargrunninum 
Norðsjóvargrunnurin, sum eigur partin hjá statinum í donsku olju- og gassloyvunum í Norðsjónum, 
hevði í 2015 eitt nettoúrslit upp á -1.353 miljónir krónur móti -620 miljónum krónum í 2014. Orsøkin 
til stóru afturgongdina er fallandi oljuprísurin. 
Parturin hjá Norðsjóvargrunninum í olju- og gassframleiðsluni í 2015 var upp á 9,5 miljónir tunnur av 
olju og 700 miljónir kubikkmetrar av gassi. Hetta svarar til umleið ein fjórðing av samlaðu donsku 
olju- og gassnýtsluni. Inntøkurnar frá olju- og gasssøluni hjá Norðsjóvargrunninum í 2015 vóru upp á 
4,5 miljardir krónur.  
 
Norðsjóvargrunnurin hevur harumframt goldið tvær miljardir krónur til statin í skatti og vinningsbýti 
og brúkt útivið tríggjar miljardir krónur til leiting og íløgur í og rakstur av framleiðsluanleggum.  
 
Lági oljuprísurin í 2015 hevur havt við sær eina niðurskriving av ognunum hjá Norðsjóvargrunninum 
upp á slakar 750 miljónir krónur netto eftir skatt. Úrslitið fyri 2016 verður eisini nógv treytað av 
gongdini í oljuprísinum. Við núverandi oljuprísunum, 40 dollarum fyri tunnuna, væntar 
Norðsjóvargrunnurin eitt úrslit upp á umleið -800 miljónir krónur.  
 
Kelda: Nordsøfonden/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Ikki loyvt at brúka Eystursjógvin sum bukku 
ST hevur eftir samráðingar í fleiri ár júst samtykt eitt forboð, ið bannar ferðamannaskipum at koyra 
kloakkavfall út í Eystursjógvin. 
 
Skjótt verður ikki loyvt ferðamannaskipum at koyra skarnvatn út í Eystursjógvin. Tað hevur altjóða 
maritimi stovnurin hjá ST, IMO, júst samtykt. 
Forboðið verður galdandi fyri nýggj ferðamannaskip frá 2019 og fyri gomul ferðamannaskip frá 2021. 
Í Heimsnáttúrufelagsskapinum WWF fegnast tey um tíðindini. Tey hava stríðst fyri einum slíkum 
forboði í meira enn tíggju ár, sigur aðalskrivarin Gitte Seeberg. 
- Forboðið fer at gagna havumhvørvinum í Eystursjónum. Vit fara nú at arbeiða minst líka hart fyri, at 
avtalurnar eisini verða hildnar, sigur hon í eini skrivligari viðmerking. 
Samstundis mælir Gitte Seeberg reiðaríunum til at seta fullkomið bann í verk beinanvegin fyri at 
koyra kloakkavfall út í Eystursjógvin. 
IMO hevur áður samtykt, at eitt forboð skuldi setast í gildi 1. januar í ár, men felagsskapurin hevur 
útsett avgerðina fleiri ferðir. Orsøkin er sambært WWF trýst frá áhugafelagnum hjá 
ferðamannaskipunum, Cruise Lines International (Clia). 
Kelda: ritzau 
Antares.fo 
 

 



Poul Michelsen á fundi við ES-handilskommiserin 
Í tíðindskrivi frá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum verður greitt frá ferðini hjá landsstýrismanninum, 
Poul Michelsen: 
"Seinnapartin í gjár hevði Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis og vinnumálum fund við 
handilskommiserin hjá ES, Cecilia Malmstrøm. 
Á fundinum vórðu møguleikarnir fyri einum styrktum samstarvi millum Føroyar og ES umrøddir 
yvirskipað, eins og føroyska ynski um betri marknaðaratgongd fyri føroyskar vørur." 
Nordlysid.fo 
 

 
Felags átakið ímóti Donald Trump miseydnaðist 
27.04.2016 - 10:10 
Í eini seinastu ráðaleysari roynd at vinna á Donald Trump, kunngjørdu mótvalevnini í Republikanska 
flokkinum í USA, John Kasich og Ted Cruz, mánadagin, at teir hava gjørt eina samstarvsavtalu sum 
skal tryggja, at teir ikki taka atkvøður frá hvørjum øðrum á undanvalunum. 
Sambært avtaluni skulu teir skiftast um at halda seg burtur, tá undanval eru í statum, har hin hevur 
møguleika at vinna.  
Avtalan varð almannakunngjørd mánadagin og skal eftir ætlan virka frá í næstu viku, men longu á 
undanvalunum í nátt gjørdi Trump avtaluni til skammar. Hann vann nevniliga undanvalini í øllum 
fimm statunum, Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Delaware og Rhode Island. Sigurin var somikið 
sannførandi, at tað kundi bent á, at avtalan millum Kasich og Cruz hevur givið baksláttur.  
Við hesum hevur Trump vunnið 75 prosent av atkvøðunum sum skulu til, fyri at gerast republikanskt 
valevni.  
Hjá demokratunum vann Hillary Clinton í fýra av fimm statum, og tað tykist tí greitt at hon verður 
demokratiskt forsetavalevni. Clinton hevur tryggjað sær 90 prosent av atkvøðunum sum skulu til, fyri 
at gerast forsetavalevni.  
Nordlysid.fo 
 

 
Merkja nú arbeiðið við Eysturoyartunlinum 
27.04.2016 - 11:47 
Arbeiðið í sambandi við Eysturoyartunnilin merkist nú av álvara á Strondum. Ein nýggjur fyribils-vegur 
verður gjørdur millum høvuðsvegin niðri við sjóvarmálan og tann gamla bygdavegin, og eisini verða 
nógvir kaðalar fluttir, og í tí sambandi verður eisini grivið í vegirnar. 
Í morgun var høvuðsvegurin stongdur í tveir tímar, tí gamla tøknihúsið hjá Føroya Tele skuldi flytast, 
og samtíðis boðar FT Net frá, at vegna kaðalumleggingar verður alt telesamskifti á Strondum, Innan 
Glyvur, í Kolbeinargjógv og á Morkranesi burtur í dag og í morgin 
Nordlysid.fo 
 

 
Víkingur er størsti favoritturin hetta umfarið 
27.04.2016 - 13:39 
Í dag og í morgin er 8. umfar í Efodeildini og Veddingarfyritøkur eru komnir við sínum boði uppá 
favorittarnar. 
 
Veddingarfyritøkur eru komnar við sínum boði uppá dystirnar. Og sambært einari av teimum, 
Marathon Bet, so eru ikki góð útlit hjá KÍ, tí Víkingur er mett sum størsti favoritturin hetta umfarið. Í 
løtuni saman við NSÍ, sum tó lá nakað hægri fyrr í dag. KÍ hevur hægsta odds av øllum liðunum við 
5,50.  
 
Oddsini eru:  
TB-NSÍ:   1: 4,95, X: 3,90, 2: 1,62  
AB-Skála:   1: 1,90, X: 3,45, 2: 3,86  
B36-HB:   1: 2,30, X: 3,40, 2: 2,89  
B68-ÍF:   1: 4,15, X:3,60, 2: 1,80  
Víkingur-KÍ:  1: 1,62, X: 3,65, 2: 5,50  
Nordlysid.fo 
 

 
TB vann á NSÍ 
27.04.2016 - 18:00 



Fleiri stór dómaramistøk merktu seinastu løtuna, tá málini komu, av dystinum millum TB og NSÍ. 
 
FSF Varpið gav frálíka tænastu til helst sera mangar fótbóltsáskoðarar, tá TB og NSÍ dysturin bleiv 
stroymaður við frálíkum kvaliteti seinnapartin. Hetta var fyrsti dysturin í 8. umfarinum í Effodeildini.  
 
Og undirhald fingu áskoðararnir og hyggjararnir. Ikki vegna gott spæl, tí tað var sjáldan at síggja. Mál 
møguleikarnir vóru nógvir, men tað skuldu ganga 75 minuttir, áðrenn hol kom á. Dómarin Rúni 
Gaardbo sá ikki, eitt klárt fríspark gjørt móti einum NSÍ leikara, og so kundi Salmundur Bech smekka 
bóltin í málið til 1-0 til TB. Men dómarafeilurin bleiv útjavnaður løtu seinni, tá ein lóglig TB takling 
endaði við, at Rúni dømdi brotsspark til NSÍ, sum Árni Frederiksberg skoraði uppá. Stóri leikarin í 
dystinum, Albert Adu, bleiv sigursharri, tá hann við einum av fleiri einmansavrikum kom at standa 
leysur við Karstin Hansen, sum spældi væl í málinum hjá NSÍ í sínum fyrsta dysti, og so var 2-1 til TB. Í 
yvirtíðini dømdi Rúni óbeinleiðis fríspark til NSÍ fyri, at TB málverjin hevði drálað. Sambært 
fótbóltslógini kann hetta helst dømast, tí hann hevði bóltin meir enn í 6 sekund, men tað verður 
vanliga ikki praktiserað, tá talan er um slíka støðu, har TB málverjin ikki hevði bóltin longri enn vit 
ofta síggja í dystum, har einki verður dømt. Spennandi verður at síggja, um hendan linjan við dráli 
verður hildin allar dystirnar. NSÍ skoraði tó ikki, og løtu seinni bríkslaði dómarin dystin av, og so hevði 
TB vunnið sín næsta dyst í ár.  
 
Úrslitið merkir, at TB hevur flutt seg upp á deilt 6. pláss og er fyribils komið úr botnstríðnum, meðan 
NSÍ verður standandi á 4. plássi við 12 stigum fyri 8 dystir.  
Nordlysid.fo 
 

 
So er klárt at byrja arbeiðið eysturi í Skúvadali við nýggja húsinum 
27.04.2016 - 18:45 
Nýggjasta tyrlan hjá Atlantsflog var fyri fyrstu ferð á Klaksvík í dag og í rutu í Norðoyggjum. Hans Erik 
Jakobsen, flogskipari sat sjálvur við róðrið. 
Men samstundis var hetta eisini dagurin, har tilfar fyri fyrstu ferð bleiv flogið eystur í Skúvadal. 
Byggitilfar, ið skal brúkast til nýggja Skúvadalshúsið. Umframt ein stóran posa við trillubørum 
múrfestum og øðrum tilfari. fleyg tyrlan eisini eina lítla gravimaskinu og formar eystur. 
So nú er klárt at byrja arbeiði við at gera fundamentið klárt til nýggja húsið. Fyrsta takið verður tó at 
ríva gamla húsið niður og tað verður gjørt so skjótt veður er til tess. 
Nordlysid.fo 
 

 
Nýtt NSÍ lið – manglaðu 9 leikarar 
27.04.2016 - 23:25 
Stórt fráfall kostaði NSÍ helst stig í dag. 
 
At NSÍ í hesum døgum manglar nógvar leikarar ger, at nógvir nýggir leikarar hava spælt sínar fyrstu 
minuttir í bestu deildini.  
 
Símun Rógvi Hansen, Andras Frederiksberg, Haraldur Højgaard, Jónleif Højgaard, Nicolaj Kølert, Jann 
Martin Mortensen, Jannik M. Olsen, Pól Jóhannus Justinussen og Einar Tróndargjógv. Hetta vóru 
leikararnir, sum NSÍ mátti klára seg uttan í dag móti TB. Andras og Haraldur eru langtíðarskaddir, 
meðan Jannik er nýggjur í hópinum, men allir hinir seks leikararnir eru royndir og høvdu helst allir 
verið tætt uppá einari liðuppstilling undir vanligum umstøðum.  
 
Fimm ungir lokalir NSÍ leikarar hava longu fingið sínar fyrstu minuttir nakrantíð á besta liðnum hjá NSÍ 
í ár, nú 7 umfør eru leikt. Talan er um Karsten Hansen, Aron Knudsen, Hans Marius Davidsen, Mórits 
Heini Mortensen og Jannik M. Olsen. Afturat hesum koma tveir uppruna B68 leikarar, Jann 
Benjaminsen og Andri Benjaminsen, sum eru ávikavist 19 og 17 ára gamlir og sum tey seinastu árini 
hava spælt við NSÍ. Harafturat kann nevnast, at Petur Knudsen fyri fyrstu ferð byrjaði inni ein dyst í 
hesum kappingarárinum. 8 av teimum 14 leikarunum, sum spældu hjá NSÍ í dag móti TB, vóru yngri 
enn 20 ár.  
 
NSÍ kann sostatt rósa sær av, at hava givið nógvum leikarum sínar fyrstu minuttir á besta liðnum í ár, 
men helst hevur stóra fráfallið eisini havt sína ávirkan á, at liðið tapti í Trongisvági móti TB. Tí av 
teimum 11 í uppstillingini høvdu seks av teimum nærum ongar royndir í Effodeildini og uttan slíkar 



royndir er ein útidystur móti TB rættuliga trupul. Í steypakappingini slapp NSÍ tó við skrekkinum á 
sama vølli, men í dag gekk ikki, á TB vísti seg at vera ov sterkt fyri eitt nýtt, ungt og nógv skert NSÍ lið.  
Nordlysid.fo 
 

 
Koppseting skal mennast, sum fyribyrgir ILA sjúkuni í laksi 
27.04.2016 - 08:08 
Debes H. Christiansen, deildarleiðari og granskari á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni hevur saman við 
øðrum granskarum í Norra og Skotlandi vísindaliga grein um ILA virus í altjóða tíðarriti. 
 
Greinin, sum kallast “Localised infection of Atlantic salmon cells by HPR0 infectious salmon anaemia 
virus”, varð almannakunngjørd í viðurkenda vísindaliga tíðarritinum PLOS ONE í mars í ár. 
 
Í greinini verður millum annað víst, at tann ikki sjúkuelvandi ILA virus (ILAV-HPR0) einans smittar 
kyknur á yvirflatuni (tær sokallaðu “ epithel-kyknurnar”) í táknunum og í skræðuni á laksinum og ikki 
megnar at treingja inn í laksin. Tá sjúkuelvandi ILA virus smittar laks, megnar hann skjótt at treingja 
gjøgnum “epithel-kyknurnar” og inn í blóðrenslið, har hann millum annað oyðileggur reyðu 
blóðkyknurnar og viðførur blóðmangul (anemi). 
 
Kanningin bendir á, at tað í “epithel-kyknunum” er ein forðing ella verja, sum bert tann sjúkuelvandi 
ILA virus megnar at treingja ígjøgnum. Enn vita vit lítið um, hvussu henda forðing/verja virkar. Men í 
greinini eru ábendingar um, at immunverjan hevur ein týðandi leiklut. 
 
Betri vitan um hesa forðing/verju fer vónandi at stuðla undir at menna nýggjar hættir at fyribyrgja ILA 
sjúku við til dømis koppseting. 
 
Greinin kann lesast her. 
Greinin er partur av einari ILA granskingarverkætlan, á Heilsufrøðiligu Stravsstovuni, sum er stuðla 
m.a. úr Granskingargrunninum. Hetta er fjórða greinin, sum er almannakunngjørd. Hinar tríggjar eru:  
McBeath A, Aamelfot M, Christiansen DH, Matejusova I, Markussen T, Kaldhusdal M, Dale O-B, Weli 
SC, Falk K. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals 
different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. (2015) J. Fish Dis. 38:3-15.  
McBeath A, Ho YM, Aamelfot M, Hall M, Christiansen DH, Markussen T, Falk K, Matejustova I. (2014) 
Low virulent infectious salmon anaemia virus (ISAV) replicates and initiates the immune response 
earlier than a highly virulent virus in Atlantic salmon gills. Vet. Res. 45:83.  
Aamelfot M, McBeath A, Christiansen DH, Matejustova I, Falk K. (2015) Infectious salmon anaemia 
virus (ISAV) mucosal infection in Atlantic salmon. Vet. Res. 46:120.  
Portal.fo 
 

 
Statoil hevði 5,5 milliardir krónur í yvirskoti fyrsta ársfjórðingin 
27.04.2016 - 07:45 
Statoil hevur í morgun lagt fram roknskapartølini fyri fyrsta ársfjórðing. Rokniskapurin vísur at hóast 
krepputíðir í oljuvinnuni við lágum prísum, so megnaði Statoil at fáa eitt úrslit sum vísir 5,5 milliardir 
danskar krónur í yvirskoti eftir skatt. Sama ársfjórðing í 2015 var úrslitið um 30 milliardir krónur í 
undirskoti.  
Úrslitið áðrenn skatt var 11,2 milliardir krónur, samanborið við 21,8 milliardir krónur sama ársfjórðing 
í fjør.  
- Úrslitið hjá okkum er merkt av lágu olju- og gassprísunum í ársfjórðinginum. Vit hava havt ein góðan 
rakstur innan øll okkara økir, og úrslitini eru í tráð við tað vit høvdu mett, segði forstjórin í Statoil, 
Eldar Sætre, tá hann legði fram tølini í morgun.  
- Oljuvinnan hevur krevjandi tøk fyri framman. Eg eri nøgdur við at vit hava ein rakstur sum er í tráð 
við tað vit søgdu í februar. Vit hava fleiri virknisfremjandi tiltøk sum skulu tryggja at vit fáa kostnaðin 
niður. Vit eru í rutu og hava betri tamarhald á støðuni, og kunnu sjálvi gera tær tillagingarnar sum eru 
neyðugar, segði Sætre.  
Oljan.fo 
 

 
NSÍ aftur á vitjan við Stórá, hesaferð í Effodeildini 
27.04.2016 - 09:25 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151723


Spælt verður aftur í Effodeildini í kvøld og í morgin, og bert ein dystur er á skránni í kvøld. Hinir fýra 
dystirnir verða spældir í morgin. Dysturin í kvøld er millum TB og NSÍ, og byrjar hann klokkan 16:00. 
 
Sunnudagin møttust hesi somu lið í kappingini um Løgmanssteypið, og tá fingu áskoðararnir ein 
tættan og spennandi dyst. Og til tey sum hava áhuga fyri hesum dysti, men sum ikki kunnu koma til 
dyst, so kunnu tit taka tað róligt, tí FSF fer at varpa beinleiðis frá dystinum, og viðmerkjari verður 
Niels Petersen. Dysturin verður at síggja á Portalinum frá dystarbyrjan. 
 
Dysturin byrjar klokkan 16:00 og sjónvarpingin kemur út á Portalin stutt undan dystarbyrjan.  
Portal.fo 
 

 
Hjúnabandslógin: Væntar at málið fer flúgvandi gjøgnum fólkatingið 
27.04.2016 - 12:07 
Tað vóru nógv sum fylgdu við í tí rokinum sum hendi í tinginum í gjárkvøldið og í nátt.  
Ein av teimum var Magni Arge, fólkatingslimur. Hann sigur, at hann í øllum førum fer at gera sítt, so 
málið flýgur gjøgnum fólkatingið.  
Málið var í gjár til aðru viðgerð í tinginum og skal fríggjadagin til triðju viðgerð. Um tað tá verður 
endaliga samtykt úr løgtinginum skal málið viðgerðast á fólkatingi.  
- Áðrenn tingið endaliga fær høvið at gjøgnumføra borgarliga giftu av samkyndum skal tað eisini 
viðgerast á fólkatingi, og har havi eg varhugan av, at tað flýgur ígjøgnum, skrivar hann.  
- Mín lutur skal í øllum førum ikki liggja eftir, leggur Magni Arge, fólkatingslimur fyri Tjóðveldi afturat.  
Uppskotið varð samtykt við greiðum meiriluta tá samanumkom. 19 atkvøður fyri og 14 í móti. Øll 
samgongan atkvøddi fyri og Edmund Joensen og Magni Laksáfoss í andstøðuni atkvøddu fyri 
uppskotinum.  
Portal.fo 
 

 
Topas, Sardis og Váðasteinur landaðu í Havn í morgun 
27.04.2016 - 12:51 
Partrolararnir Topas og Sardis landaðu til Barðið í Havn í morgun, tilsamans høvdu teir 120 kør. 
Sambært skiparanum á Topas kundi veðrið verið betur. 
 
- Veðrið hevur ikki verið til vildar, og tí hevur tað ikki gingist okkum so væl henda túrin, sigur skiparin 
á Topas. 
 
Umframt partrolararnar landaði Váðasteinur eisini í Havn í morgun, og hann hevði 625 kassar. Tað 
mesta var longa og brosma og eitt sindur av hýsu. 
Portal.fo 
 

 
Ríkisfundur verður fríggjadagin 
27.04.2016 - 14:45 
Árligi ríkisfundurin millum stjórnarleiðararnar í ríkisfelagsskapinum verður fríggjadagin. 
Kim Kielsen, landsstýrisformaður í Grønlandi, er vertur fyri fundinum hesaferð, og í hesum sambandi 
fara Aksel V. Johannesen, løgmaður, og Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðharri Danmarkar, til 
Grønlands.  
Fundurin verður hildin við rubinnámið við Aappaluttoq. Eftir ríkisfundin verður tíðindafundur.  
Stjórnarleiðararnir fara at umrøða samstarv í ríkisfelagsskapinum og evni av felags áhuga.  
Portal.fo 
 

 
Sjóvinnuhúsið: Fyrsta byggistig er liðugt til ólavsøku 
27.04.2016 - 15:03 
Byrjað varð uppá innrættingina í Sjóvinnuhúsinum í august í 2014, og fyrsta byggistig verður liðugt 
um ólavsøkutíð. Hetta visti Havnameistarin at siga Portalinum í dag. 
Við nýumvælda bygninginum á Vestaru bryggju - har Saltsølan áður helt til - gevur kommunan 
sjóvinnuni møguleika at húsast undir somu lon. Karmarnir verða framúr góðir., og leggur kommunan 
sostatt lunnar undir eitt virkið og vakið vinnulív.  
 
Fyrsta byggistig er høvuðsbygningurin, har til dømis skrivstovur og fundarhølir og annað skulu vera. 



Næsta byggistig er sjálv siloin, har matstova og annað skulu vera, men hetta verður nokk ikki liðugt 
fyrr enn 1. oktober, upplýsir Havnarmeistarin. 
Portal.fo 
 

 
Stór venjing vestanfyri í gjár 
27.04.2016 - 16:14 
Í gjár var stór venjing vestanfyri, og luttóku har eindir úr Íslandi og Føroyum saman við donsku 
sjóverjuni.  
Tað skrivar MRCC.  
Talan var um sonevndar Dynamic Mercy venjingar, ið verða samskipaðar í NATO høpi, og verða 
venjingarnar hildnar annaðhvørt ár.  
- Uppleggið var, at eitt gamalt íslendskt fiskiskip, sum skuldi høggast upp, var ávegis úr Íslandi. Skipið 
hevði givið boð frá sær kl 0600 UTC til bjargingartænastuna í Íslandi og væntandi skuldi næstu boð 
koma kl 0900 UTC. Hesi boð komu tó ongantíð, og tí bleiv eitt átak sett í verk, skrivar MRCC.  
Thetis, Brimil og Týr vórðu send á staðið, umframt at íslendsku bjargingarflúgvari og føroyska 
bjargingartyrlan tóku lut.  
- Ivamálið var sjálvandi nær innanfyri hesar tímarnar frá 0600 til 0900 skipið var blivið burtur. Leitiøki 
blivu gjørd og umleið klokkan 1220 UTC bleiv ein gummibátur funnin. Út frá tí knattstøðuni bleiv eitt 
minni leitiøki gjørt og nakað seinni blivu tvær dukkur funnar í leitiøkinum.  
MRCC boðar eisini frá, at nýggja tyrlan hjá Atlantic royndist væl, og var í luftini í fýra tímar.  
Eftirmeting saman við Brimli og Týr verður seinnapartin í dag. Av tí at Thetis er á veg til Grønlands, 
verður skipið ikki við í eftirmetingini.  
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Enn eitt yvirgangsálop í Turkalandi 
27.04.2016 - 17:19 
Eitt sjálvmorðsálop í Bursa í Turkalandi í dag hevur kostað einum fólki lívið og løstað 10 onnur, siga 
turkiskir miðlar.  
Álopið hendi nærhendis stórmoskuni í Bursa, ið liggur nakað sunnan fyri Istanbul.  
Guvernørurin í Bursa vil vera við, at talan var um ein kvinnuligan sjálvmorðsbumbara.  
Fleiri sjálvmorðsálop hava seinastu mánaðirnar skakað Turkaland, og vil stjórnin vera við, at talan er 
um álop frá bæði víðgongdum islamistum og kurdiskum uppreistrarbólkum.  
USA ávaraði annars turkiskar myndugleikar í gjár um, at alt bendi á, at yvirgangsálop vóru á veg fleiri 
staðni í landinum.  
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TB vann hesaferð 
27.04.2016 - 17:50 
NSí var í dag á vitjan hjá TB við Stórá. Tað eru ikki fleiri enn nakrir fáir dagar síðani, at liðini seinast 
hittust. Men í dag var úrslitið umvent. 2-1 til TB.  
Fyrsti veruligi málmøguleikin kom tá góðir 25 minuttir vóru leiktir. Din Din var einsamallur við 
málmanninum og royndi at leggja bóltin innn, men tað eydnaðist honum ikki og bólturin fór framvið. 
Keðiligt hjá TB’arunum, tí teir royndu at trýsta rættiliga nógv fyrstu løtuna.  
Tá 36 minuttir vóru spældir hevði NSÍ bóltin í málinum hjá TB, men dómarin floytaði fyri rangstøðu 
áðrenn. Støðan í hálvleikinum var 0-0. 
Tað vóru rættiliga nógvir málmøguleikar í dystinum yvirhøvur, og tá góður hálvur tími var leiktur av 
seinna hálveiki, kom hol á. Salmundur Bæk spældi seg frían í brotsteigarmarkinum og setti bóltin í 
netið.  
Nú gekk skjótt. Lítla løtu seinni var Jens Joensen feldur í brotsteigarmarkinum hjá TB og dómarin, 
Rúni Gaardbo, dømdi brotsspark. Árni Frederksberg var tryggur og javnaði til 1-1.  
Fáar minuttir seinni fekk Albert Adu eina avlevering frameftir og hann spældi seg frían og setti bóltin 
aftur um Karstin Hansen í NSÍ-málinum. 2-1 til TB, sum eisini gjørdist úrslitið av dystinum. 
TB tryggjar sær sostatt trý kærkomin stig og hava nú 8 stig í Effodeildini. NSÍ hevur framvegis 12 stig.  
TB - NSÍ (2-1) 
Salmundur Bæk 1-0 
Árni Frederiksberg brotsspark 1-1 
Albert Adu 2-1 
Portal.fo 



 

 
Skulu spæla móti Danmark 
27.04.2016 - 18:28 
Tað hevur verið og er nógv á skránni hjá Flogbóltssambandinum, síðani landskappingin endaði 
seinasta vikuskiftið í mars. 

 U 19 liðið hjá kvinnum hevur verið til EM-kapping í Skotlandi 

 U 20 liðið hjá monnum hevur verið til EM-kapping í Kýpros 

 A-landsliðið hjá monnum skal til Luksemborg um miðjan mai í HM/EM kapping 

 A-landsliðið hjá kvinnum leikar á heimavølli HM/EM kapping 23. -25. mai 
Og nú hevur Flogbóltssamband Føroya fingið innbjóðing at leika ein A-landsdyst í móti danska A-
landsliðnum hjá kvinnum í Danmark hin 7. mai. 
Orsøkin til innbjóðingina er uttan iva tey góðu úrslit, sum føroysku flogbóltsleikararnir hava havt í 
Danmark, har millum annað Sofía Purkhús gjørdist ársins leikari, umframt at systurin Elisabet 
Purkhús, Eina Kalsø, Jastrid Sivertsen og Birgit Guttesen hava verið knýttar at VK-Amager, sum vann 
bronsu í donsku kappingini. Men eisini Urd Traðará og Eyð Guðrunsdóttir Jensen hava víst síni 
kynstur, tí tær megnaðu í ár at flyta upp í bestu donsku deildina við liðnum Randers Novo/Ikast. 
Spentur landsliðsvenjari 
Jóhan Petur á Stongum, landsliðsvenjari, sigur í stuttari viðmerking, at hann vónar, at 
Flogbóltssambandið finnur fígging til hesa innbjóðing hjá danska flogbóltssambandinum, tí hann 
metir, at hetta er ein stórur heiður til føroyskan flogbólt, sum nú hevur fingið eina innbjóðing frá 
einum størri norðanlandi. Hetta kemur at geva kvinnulandsliðnum nógv, og hevði verið ein super 
fyrireiking til kappingina, sum verður í Føroyum 23. – 25. mai, tá føroyska liðið skal spæla ímóti 
Írlandi, Liktenstein og Kýpros. 
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Krabbaskipið Fríðborg selt til Noregs 
27.04.2016 - 20:19 
Krabbaskipið, ið føroyingar keyptu í síðsta ár, er selt til eitt felag í Noreg. 
Upplýst verður, at eftir at gjørdist greitt, at skipið ikki fekk tað loyvið, ið tað eftir ætlan skuldi hava, 
valdu eigararnir at selja skipið. Fríðborg er seld til felagið Trol Drift í Tromsø, og tað er eisini har, 
skipið fær heimstað. Fríðborg hevur eisini skift navn, og kallast nú Polar Star. 
Fríðborg var annars í Íslandi í síðsta ár, og gjørdi verksmiðjuna til at virka krabba. Skipið hevur ligið 
síðan í november mánaða, og eigararnir valdu tí at selja skipið. Hvat skipið er selt fyri vita vit ikki, men 
upplýst verður, at føroysku eigararnir samstarva við norska felagið, sum nú hevur keypt skipið. 
Polar Star fer væntandi til fiskiskap so skjótt sølan er endalig, og skipið er flaggað um til Noregs. 
Væntandi verður hetta gjørt innan fyri tað næstu vikuna. 
Eigararnir eru sjálvandi sera harmir um at hetta ikki eydnaðist við skipinum, meðan tað var undir 
føroyskum flaggið. 
Polar Star skal fiska krabba í Smoguni. Enn er óvist um føroyingar skulu við skipinum.  
Portal.fo 
 

 
Venesuela: Arbeiðsvikan einans tveir dagar 
27.04.2016 - 20:59 
Støðan er nú so ring í Venesuela, at stjórnin hevur givið boð um, at almenn starvsfólk skulu nú einans 
koma til arbeiðis mánadagar og týsdagar.  
Mikudagar, hósdagar og fríggjadagar verða sostatt frídagar, saman við leygar- og sunnudøgum.  
Boðini koma sum ein liður í arbeiðinum hjá stjórnini at spara upp á orkunýtsluna í landinum.  
Venesuelska stjórnin vil vera við, at ein álvarsamur turkur ger seg inn á orkuframleiðsluna í størsta 
vatnorkuverkinum í landinum, men andstøðufólk vilja vera við, at stjórnin megnar ikki at handfara 
kreppuna í landinum.  
Frammanundan hevði stjórnin givið boð um, at fríggjadagur skuldi vera frídagur í øllum landinum, og 
nú hava almenn starvsfólk so fingið heili tveir frídagar aftrat.  
Fleiri onnur sparitiltøk eru sett í verk í Venesuela; millum annað er álagt handilshølum at hava stytri 
opið og at framleiða egnan streym. Eisini er ætlanin at seta klokkuna ein hálvan tíma fram, fyri at 
minka um tørvin á el um kvøldarnar.  
Nicolas Maduro forseti hevur gjørt greitt, at átøkini verða strikað, tá kreppan er av.  
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Klippið trø og runnar móti vegi og gøtu 
27.04.2016 - 21:32 
Við heimild í Vegalógini grein 103 um almennan veg og grein 47 um privatan felagsveg, heitir 
Tórshavnar kommuna á øll, ið eiga garðar út móti almennum vegi, har træ- og runnavøkstur hevur 
breitt seg út á vegaøkið, um skjótast at klippa og skerja sambært galdandi ásetingum.  
 
Klippast skal ájavnt við mark, yvir gongu- og súkklubreyt og vegøksl skal fríhæddin vera 2,5 metrar, 
meðan hæddin yvir koyrivegi skal vera 4,2 metrar. Og tá skal fyrivarni takast fyri, at regn og kavi 
kunnu tyngja greinarnar niður. 
 
Gjørt verður vart við, at lógin ásetur, at vegamyndugleikin kann krevja at trø og runnar og annar 
vøkstur verða tikin burtur, og at um boðini ikki verða aktað, kann vegamyndugleikin lata arbeiðið 
gera fyri rokning grundeigarans. 
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Atletico sigur við vøkrum máli 
27.04.2016 - 21:51 
Tað verður við einum 1-0 sigri í posanum, at Atletico Madrid skal til Týsklands at spæla returdyst í 
næstu viku.  
Atletico tók í kvøld ímóti Bayern á heimavølli, og endaði dysturin við tí eina málinum, ið varð skotið 
longu í 11. minutti.  
Málið var úrslit av einstaklingaarbeiði frá Sául, har hann setti tríggjar Bayern leikarar av, áðrenn hann 
skrúvaði bóltin í handara horn.  
Tað var eyðsæð, at fjeppararnir vóru glaðir um málið, ið telist millum tey vakrastu í Champions 
League í ár.  
Eins og í dystunum móti Barcelona løgdu Atletico leikararnir seg langt aftur á vøllin, eftir at málið 
varð skotið.  
Og hoást Bayern hevði gott 70% av spælinum, so komu alt ov fáir málmøguleikar burtur úr.  
Serliga í øðrum hálvleiki høvdu týskararnir bóltin so at siga alla tíð, men einans heilt fáir møguleikar 
stóðust burtur úr - flestu teirra í allar seinastu minuttunum av dystinum.  
Sum sagt stóðst tó einki burturúr, og hevur Atletico sostatt fyrimunin í næstu viku, tá avgerast skal, 
hvør teirra skal í finaluna í Champions League.  
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Eysturríki ætlar at byggja hegn um markið til Italia 
27.04.2016 - 22:53 
Eysturríki hevur nú boðað frá, at landið umhugsar at seta upp hegn við markið til Italia.  
Hegnið skal vera við Brenner vegin tvørtur um markið í Tyrol, og skal eftir ætlan vera 400 metrar til 
longdar.  
Eysturríki er annars longu farin undir arbeiðið at herða eftirlitið við markið, og eftir ætlan skulu akfør 
eisini kannast, áðrenn tey sleppa inn í Eysturríki.  
Eysturríkski innlendismálaráðharrin, Wolfgang Sobotka, hevur greitt frá, at Eysturríki hevur einki 
annað val, um ikki onnur evropeisk lond gera sítt fyri at taka ímóti flóttafólkum, tí Eysturríki klárar ikki 
trýstið einsamalt.  
Eysturríkska tjóðartingið skal eisini atkvøða um nýggja lóggávu, ið ger tað møguligt hjá stjørnini at 
seta landið í undantaksstøðu í sambandi við flóttafólkakreppuna, og nokta flóttafólkum inn í 
Eysturríki.  
Nýggja ætlanin hóvar ikki italska forsætismálaráðnum, Matteo Renzi, ið vil vera við, at ætlanin er 
bæði í stríð við evropeiska lóggávu og søgu.  
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Uppskot um at samkynd kunnu giftast samtykt  
Uppskot til rikislógartilmæli um at broyta hjúnabandslógina samtykt til 2. viðgerð  
Klokkan var farin av midnátt, tá tingið atkvøddi um lógaruppskotið hjá Kristionnu W Poulsen (J), 
Honnu Jensen (F), Bjørt Samuelsen (T) og Sonju Jógvansdóttir, uttanflokka, at broyta 
hjúnarbandslógina, so tvey av sama kyni kunnu giftast borgarliga. 
  



Heðin Mortensen legði fyrr um dagin fram broytingaruppskot um at leggja málið fyri fólkaatkvøðu, 
men tá leið út á midnátt bað hann formannin um at niðurleggja tingfundin. Eftir ein longri steðg 
boðaði Heðin Mortensen frá, at hann tók uppskotið um fólkaatkvøðu aftur.  
  
Tingið atkvøddi kortini um uppskotið, tí Bill Justinussen legði tað fram aftur, men tað fall. 
  
Síðani varð atkvøtt um broytingaruppskotið at strika grein 14 stk 2 í hjúnarbandslógini, sum gevur 
borgarliga giftum rætt til vælsignilsi í kirkjuni. Uppskotið var samtykt við 17 atkvøðum fyri og 16 ímóti 
Uppskotið til ríkislógartilmæli um at broyta hjúnarbandslógina, so tvey av sama kyni kunnu giftast 
borgarliga, varð samtykt við 19 atkvøðum fyri og 14 ímóti. 
  
Málið skal til 3. viðgerð, áðrenn tað er endaliga avgreitt.  
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Eingin ítøkilig loysn fyri økið í Hoydølum  
Miðast skal eftir varðandi loysn fyri økið í Hoydølum, tá Studentaskúlin flytir út - og inn í Glasir 
Tað kemur fram í svarinum frá Rigmor Dam, landsstýriskvinnu í Mentamálum, til Heðin Mortensen, 
tingmann, sum spurdi, um landsstýriskvinnan hevur nakrar ítøkiligar ætlanir fyri, hvussu bygda økið 
og lendið í Hoydølum skulu verða nýtt, tá Studentaskúlin og HF-skeiðið eru flutt út og av økinum? 
Í svarinum, sigur Rigmor Dam, at miðast skal eftir ítøkiligari loyns, og at umráðandi er, at 
gjøgnumhugsað og ítøkilig ætlan verður gjørd fyri framtíðar virksemi á staðnum.  
Sjálv heldur landsstýriskvinnan, tað vera gylt høvi at skipa fyri hugskotskapping, har øll hava 
møguleika at koma við hugskotum og íløguætlanum. 
Men landsstýriskvinnan sigur einki um, hvørjar ítøkiligar ætlarnir eru fyri økið. 
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Tekur væntandi atkvøðumetið 
Hann er helst tað mest umstrídda valevni hjá Republikanarunum nakrantíð, og millum toppfólkini 
innanhýsis í flokkinum hevur Donald Trump fáar stuðlar, men hóast harða mótstøðu, so gerst tað 
alsamt minni sannlíkt, at nakar megnar at steðga Donald Trump í at gerast forsetavalevni hjá 
republikanska flokkinum.  
 
 
Kanska er tað ikki neyðugt, tí tá hugt verður eftir veljarum, so er umstrídda valevni í fer við at seta 
nýtt met.  
Tá Donald Trump í gjár vann undanvalið í fimm statum, tryggjaði hann samstundis, at hann longu 
hevur fleiri atkvøður enn Mitt Romney, valevni í 2012, fekk í øllum valstríðnum.  
 
 
Higartil hevur Donal Trump fingið 9,9 milliónir atkvøður, og er tað 100.000 atkvøður meira enn Mitt 
Romney fekk fyri fýra árum síðani.  
 
 
Væntað verður, at Donald Trump yvirhálar atkvøðurnar hjá John McCain, valevni í 2008, tá undanval 
verður í Indiana í næstu viku, og sambært politisku tíðindamiðlinum Politico, so er líkt til, at hann 
megnar at seta nýtt met.  
 
 
Metið eigur seinasti republikanski forsetin, George W. Bush, ið fekk 10,8 milliónir atkvøður í 2000. 
Sambært Politico er tað meira enn nakað annað valevni seinastu 36 árini, tá núverandi valskipan varð 
tikin í brúk.  
 
 
Síðani tá hava einans átta valevnir fingið meira enn 7,5 milliónir atkvøður. Í 1980 fekk Ronald Reagen 
7,7 milliónir atkvøður, í 1988 fekk George H. W. Bush 8,2 milliónir atkvøður og í 1992 fekk Bob Dole 
8,4 milliónir atkvøður. 
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KÍ greiddi sín setning 
Í kvøld varð útsetti dysturin í triðja umfari í kvinnukappingini millum B36 og KÍ spældur í Gundadali. 
Undan uppgerðini hevði KÍ vunnið tríggjar ferðir og í vikuskiftinum spælt javnt á útivølli ímóti 
EBS/Skála. 
  
Í kvøld vann KÍ fyri fjórðu ferð. Úrslitið var 2-0 eftir hálvleiksstøðuna 1-0. Fyrra málið skoraði Maria K. 
Thomsen, sum snittaði bóltin í málið eftir sending frá Ragnu B .Patawary.  Fram ímóti dystarenda 
staðfesti  Hervør Olsen sigurin, eftir at Maria K. Thomsen hevði spælt hana leysa. 
Úrslitið ber við sær, at KÍ er nýtt topplið. EBS/Skála og KÍ hava 13 stig. Málmunurin hjá KÍ er +15, og 
hjá EBS/Skála er hann +13. 
B36 hevur trý stig fyri 4-0 sigurin á heimavølli ímóti B68. Tapið í kvøld var tað fjórða hjá B36. 
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46 ferðamannaskip vitja Føroyar í ár 
Sambært seinasta yvirlitinum koma koma 46 ferðamannaskip til Føroya í ár. 39 teirra koma til 
Havnar, fýra leggja at í Ánunum, meðan trý fara inn á Runavík.  
  
  
Fyrstu skipini eru longu komin, longu 4. mars var Magellan, sum aftur lá á Havnini í morgun, við 
bryggju í høvuðsstaðnum. Fyrsti gesturin kemur á Runavík 21. mai, tá Albatros vitjar, meðan 
klaksvíkingar mugu bíða til 9. juni, tá Balmoral leggur at í Ánunum.  
  
  
Seinastu summargestirnir fara 22. august úr Klaksvík, tá Berlin fer avstað, 6. august fer Albatros aftur 
úr Runavík, meðan 7. oktobur fer Marco Polo av Havnini fyri seinastu ferð í ár.  
  
  
Runavík fáa gestir tríggjar ferðir, men tvær ferðir er talan um sama skip, Albatros hjá Phoenix Reisen, 
sum bæði er fyrsta og síðsta skipið. 25. juli vitjar Zuiderdam hjá Holland America Line í Runavík.  
  
  
Í Ánunum eru tað fýra ymisk skip, sum leggja at. Fyrst er tað Balmoral 9. juni, síðani Chrystal 
Symphony 16. juli, so Black Watch 27. juli og seinast Berlin 22. august.  
  
  
Fleiri skip hava gjørt Havnina ein fastan part av síni ferðaskrá og eru tí afturvendandi gestir. Marco 
Polo, sum verður á Havnini fyrstu ferð 6. juni, kemur aftur á Havnina fimm ferður afturat, seinastu 
ferð 7. oktobur.  
  
  
Magellan, sum í morgun var á Havnini fyri aðru ferð í ár, vitjar eina ferð afturat, 3. juli.  
  
  
Ferðavinnan hevur funnist at grindalógini og sigur, at nógv umtalaða fráboðanarskyldan hevur kostað 
fleiri tíggjutals milliónir. Í fjør komu 63 ferðamannaskip á Havnina, í ár er talið 39. 
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Andlát 
Sunrið Mortensen úr Havn andaðist á landssjúkrahúsinum týsmorgunin 26. apríl, 60 ára gomul. 
 
Gunvør Kamp, fødd Dahl Christiansen, ættað úr Havn, andaðist í Helsingør 24. apríl, 97 ára gomul. 
 
Isa Næs Joensen andaðist á Tjarnagarði 25. apríl, 100 ára gomul. 
 

 


