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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
CHC biðið um trotabúsviðgerð 
Rakar ikki norska dótturfelagið, har virksemið heldur fram sum vanligt. 
Børsskrásetta móðurfelagið hjá vanlukkurakta CHC Helikopter Service hevur biðið um 
trotabúsviðgerð í USA. 
Norska dótturfelagið heldur tó fram við virksemi sínum í Norra, upplýsir felagið fyri E24. 
– Í sambandi við syndarligu vanlukkuna síðsta fríggjadag, er umráðandi hjá CHC Helikopter Service AS 
at gera vart við, at tilgongdin, ið CHC Group er inni í, ikki ávirkar raksturin ella støðuna hjá CHC 
Helikopter Service AS í Norra. Hon fer heldur ikki at fáa avleiðingar fyri tey avvarðandi hjá teimum, ið 
lótu lív í vanlukkuni. Tey verða undir øllum umstøðum dekkað av tryggingarskipanum, sigur dagligi 
leiðarin í CHC Helikopter Service, Arne Roland, við E24. 
Tað var fyrrapartin fríggjadagin 29. apríl, at ein tyrla av slagnum E-225 hjá felagnum datt niður við 
Turøy út fyri Bergen. 13 fólk lótu lív. Skaðanevndin hevur staðfest, at atvoldin til vanlukkuna var 
tekniskt brek. Kanningarnar halda tó fram. 
Kelda: nrk.no  
Antares.fo 
 

 
Gátuført manntómt skip rikið upp á land 
Sosialir miðlar í Vesturafrika royna at finna út av, hvat hendi umborð á tangaskipinum Tamaya 1, sum 
rak á land í fyrradagin nærindis Robertsport á norðurstrondini í Liberia. Ongin var umborð, tá skipið 
tók botn. Síðsta AIS signalið frá skipinum er frá 22. apríl, nærindis Dakar. 
Síðsta signalið varð skrásett 65 fjórðingar sunnanfyri Dakar, sum skipið fór úr, uttan nakra fráboðan 
um, hvagar tað skuldi. Orsakað av mongu sjórænaraálopunum í umráðnum í løtuni, verður gitt um, 
hvørt manningin á 1.441-DWT stóra skipinum er tikin sum gíðslar. 
 
Skipið, ið er bygt í 1980, er leigað av Sodatra í Dakar. Klassifiseringin av skipinum varð tikin aftur, tá 
tað var til regluligt sýn herfyri. Tað hevur fingið onnur at halda, at manningin á Panama-skrásetta 
skipinum rætt og slætt er rýmd av skipinum. 
 
Tamaya Shipping Offshore-LEB í Libanon eigur skipið. 
 
Kelda: Splash/247 
Antares.fo 
 

 
A.P. Møller-Mærsk 11,6 mia. kr. meiri vert eftir roknskap 
Íleggjararnir sendu partabrøvini í konglomeratinum A.P. Møller-Mærsk upp í loft eftir roknskapin 
mikudagin, sum endaði við hækkingum upp á ávikavist 6,4 pst. fyri B-partabrævið og 5,78 pst. fyri A-
partabrævið. 
 
Hetta svarar til, at virðið á felagnum hækkaði við 11,6 mia. kr. mikudagin, tá virðið á partabrøvunum 
tilsamans endaði á 195,9 mia. kr. ímóti 184,3 mia. við afturlatingartíð hjá keypsskálanum týsdagin. 
 
Konglomeratið legði fram betri úrslit í fyrsta ársfjórðingi enn væntað millum greinarar. 
 
Botnlinjan vísti eitt yvirskot upp á 224 mió. dollarar eftir skatt. 
 
Hetta var kortini eitt stórt fall úr 1,6 mia. dollarum í yvirskoti í fyrsta ársfjórðingi í fjør. 
 
Roknskapurin vísti harumframt, at marknaðarkorini eru hørð fyri felagið, men Mærsk hevur 
samstundis megnað at hildið útreiðslunum niðri. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 



 
Norðborg landar mjøl í Ánunum 
05-05-2016 - 12:14 - Jóanis Nielsen 
 Norðborg kom í Ánirnar tíðliga í morgun, har teir landa ein part av mjølinum, sum teir hava umborð, 
Norðborg fer síðan út aftur, teir hava eini 600 tons av svartkjafti í tangunum, sum teir skulu framleiða 
til mjøl. 
Vit tosaðu við skiparan Hans Klakkstein seint í gjárkvøldið, hann segði, at teir hava 550 tons av 
heilfrystum svartkjafti, sum teir skulu landa leygardagi. Hendan túrin hava teir gjørt mesta partin, 
sum teir hava fiskað til mjøl. 
Tað eru 30 mans við Norðborg. 
Jn.fo 
 

 
Greinari: Suðuroyar Sparikassi (aftur) í váða  
05.05.2016 - 08:43 
Suðuroyar Sparikassi er aftur í ár á listanum hjá Børsen Bankresearch yvir bankar, sum ikki hava tað 
alt ov gott. Stjórin heldur ikki, tað er rætt 
Suðuroyar Sparikassi er aftur í ár á listanum yvir bankar, sum Børsen Bankresearch koyrir í vandabólk, 
tí bankin hevur átroðkandi tørv á peningainnspræning. 
 
Men hetta hevur ikki hald í veruleikanum, sigur Søren Bruhn, stjóri í Suðuroyar Sparikassa. Stjórin 
kennir ikki myndina hjá Børsen Bankresearch aftur. 
Kvf.fo 
 

 
Frakland havnar fríhandilsavtalu  
Frakland tekur í løtuni ikki undir við fríhandilsavtaluni, sum USA og ES samráðast um, boðar franski 
forsetin, François Hollande, frá 
- Vit fara ongantíð at víkja frá okkara grundleggjandi virðum, sigur Franski forsetin, François Hollande. 
Fríhandilsavtalan nevnist TTIP. 
Nakað frammanundan boðaði franski samráðingarleiðarin, Matthias Fekl frá, at samráðingarnar 
kanska fóru at detta niðurfyri, tí USA var hvørki til at høgga ella stinga í í sínum krøvum til avtaluna. 
Fronsku boðini eru tekin um, at Europa er í iva um avtaluna, tí hon setir til síðis skipanir sum hava við 
umhvørvið at gera, og eisini heilsuna hjá brúkarunum. 
USA leggur trýst á ES 
Stóru altjóða feløgini mestsum sleppa at gera sum tey vilja, um avtalan verður samtykt. Mánadagin 
almannakunngjørdi umhvørvisfelagskapurin, Greenpeace, loynilig skjøl frá samráðingunum sum 
eingin fær innlit í. 
Týskir miðlar sum fingu skjølini, boðaðu frá, at USA hevur lagt trýst á ES, fyri at strika reglur sum skulu 
verja umhvørvið og heilsuna hjá fólki. 
Handilsráðharrin í ES, Cecilia Malmstrøm, boðaði stutt eftir frá, at tað er ógrundað at tvíhalda um, at 
reglurnar í ES ikki verða hildnar, tí tað skulu tær, segði hon. 
Kvf.fo 
 

 
Sáttmálarnir aftur longdir  
Sáttmálarnir við arbeiðarafeløgini eru aftur longdir, hesa ferð til fríggjadagin á midnátt 
Tað boðar Vinnuhúsið frá á heimasíðuni, industry.fo Hetta er triðju ferð innan eina viku, at 
sáttmálarnir eru longdir. 
Orsøkin er, at Føroya Arbeiðsgevarafelag og tey fimm arbeiðarafeløgini enn ikki eru komin á mál við 
samráðingunum um nýggjar sáttmálar. 
Partarnir eru tí samdir um at leingja sáttmálarnar, og samráðingarnar byrja aftur fríggjamorgun, 
skrivar Vinnuhúsið á heimasíðuni. 
Kvf.fo 
 

 
Føroya bestu svimjarar í sjónvarpinum  
FM á stuttgeil í svimjing verður um dagarnar, og tað ber til at fylgja við øllum finalunum í 
sjónvarpinum 
Føroya bestu svimjarar skulu kjósast, nú 42 gullheiðursmerki og føroyameistaraheiti standa upp á 
spæl næstu dagarnar. FM kappingin í svimjing byrjar í dag og heldur fram í morgin og ovurmorgin. 

http://industry.fo/Default.aspx?ID=32&Action=1&NewsId=1651&PID=4786


FM á stuttgeil er somuleiðis síðsti møguleiki at svimja seg á landsliðini til Evropeisku Junior 
Meistarastevnuna í Ungarn í summar og Norðurlendsku Meistarastevnuna fyri ung, sum verður í 
Finnlandi um somu tíð.  
Tilsamans 76 svimjarar úr seks feløgum fara at kappast næstu dagarnar, og sum gongdin hevur verið 
seinastu mánaðirnar við bæði føroyskum metum og juniormetum í kappingum herheima og 
uttanlands, so er tað ikki ósannlíkt, at fleiri nýggj met verða sett í svimjing næstu dagarnar. 
Í fjør vórðu fimm føroysk og seks junior met sett.  
Altjóða avbjóðingar 
- Vit gleða okkum til at síggja spennandi kappingar og skjóta svimjing á hesi síðstu svimjistevnuni 
herheima fyri summarsteðgin. Eftir tað, er tað heimurin, sum bjóðar av við EM, OL og so framvegis, 
sigur Rókur í Jákupsstovu, formaður í Svimjisambandi Føroya á heimasíðuni, svimjing. com. 
Fimm svimjarar umboða Føroyar til EM, sum verður í London í summar. Tey eru Sára Ryggshamar 
Nysted og Pál Joensen úr Suðuroyar Svimjifelagi, Signhild Joensen og Alvi Hjelm úr Ægi og Óli 
Mortensen úr Havnar Svimjifelagi. Harafturat skal Pál Joensen eisini til OL í Rio í august.  
Kvf.fo 
 

 
Ein milliard dollarar skal tryggja honum sigurin  
Donald Trump, forsetavalevni hjá republikanarunum, vil savna eina milliard dollarar fyri at tryggja sær 
sigurin á Hillary Clinton hjá demokratunum 
Eina milliard dollarar, ið er tað sama sum 6.467.100.000 krónur. 
Tað er upphæddin, sum Donald Trump ætlar at savna í royndini at vinna á mótvalevninum, Hillary 
Clinton, ið stillar upp fyri demokratarnar til forsetavalið í USA í november. 
- Eg vil sameina flokkin, og vit fara at savna fólk. Eg vænti, vit fara at vinna á Hillary Clinton, segði 
Donald Trump millum annað í samrøðu við Fox News mikukvøldið. 
Vil nokta muslimum innferðarloyvi 
Gerst Donald Trump næsti forsetin í USA, so ætlar hann at nokta muslimum innferðarloyvi í USA, 
segði hann í eini aðrari samrøðu við sjónvarpsstøðina NBC  í gjárkvøldið. 
Donald Trump hevur eisini ætlanir um at senda fólk, sum ikki hava loyvi at verða verandi í USA, aftur 
til londini, tey eru komin frá, segði hann í samrøðuni. 
Meðan Donald Trump hevur ætlanir at savna eina milliard dollarar til valstríðið, so ætla 
demokratarnir at brúka tvær milliardir til valstríðið undan forsetavalinum. 
Kvf.fo 
 

 
Løgreglan fingið fyrstu ólógligu skotvápnini  
Fleiri føroyingar hava verið hjá løgregluni við ólógligum skotvápnum, sum í løtuni kunnu avhendast 
uttan revsitiltøk 
Tað hjálpti tá løgreglan herfyri bað fólk um at avhenda ólóglig skotvápn uttan at fólk vórðu revsað, tá 
tey lótu løgregluni ólógligu skotvápnini. 
- Higartil í ár hava vit fingið til samans fimm ólóglig skotvápn frá fólki, sigur Heri Andreassen, 
vaktleiðari á politistøðini í Havn. 
So seint sum í gjár fekk løgreglan eina 100 ára gamla salongrifflu, eina kaliber .22, frá fólki í Klaksvík, 
sigur vaktleiðarin á politistøðini. 
Revolvari eisini avhendaður til løgregluna 
Av teimum fimm ólógligu skotvápnunum, løgreglan nú hevur fingið, eru riflur, salongrifflur, lóður og 
eisini ein revolvari. 
Vápnalógin í Føroyum varð herd á nýggjárinum, og tað fyrsta ólógliga skotvápnið varð latið løgregluni 
í februar mánað, sigur Heri Andreassen. 
Fólk kunnu fram til 30. juni lata ólóglig skotvápn til løgregluna í Føroyum uttan revsitiltøk. Vanligar 
høglbyrsur eru tó undantiknar herdu vápnalógini. 
Kvf.fo 
 

 
Danjal av Rana 05.05.2016 (12:15)  
60 kvinnur hava verið á heminum hjá Miu 
Mia Jacobsen Kagotho hevur verið í Føroyum í eitt gott ár í samband við barnsburð og barsil, men 1. 
juli liggur leiðin aftur til Kenya. Í 2012 tóku hon og maðurin stig til at stovna ein hjálparfelagsskap fyri 
kvinnur í Kenja, Jimmia, og í 2015 settu tey á stovn eitt kvinnuheim í Nakuru, har vesturi í Kenja. 28. 
mai skipa tey fyri loppumarknaði til frama fyri kvinnuheimið, har hvør króna fer til kvinnuheimið.  

http://www.nbcnews.com/nightly-news/video/presumptive-gop-nominee-trump-goes-one-on-one-with-lester-holt-679516739918
mailto:danjal@in.fo


- Í 2014 høvdu vit eitt tiltak í Perluni, har vit samlaðu pening at byggja heimið. Nú tørvar okkum 
pening at reka heimið, sigur Mia Jacobsen.  
  
Jimmia arbeiðir millum kvinnur í fátækadømi í Kenja. 70 prosent av kvinnunum í Kenja liva undir 
fátækamarkinum og Mia Jacobsen sigur, at hesar kvinnurnar eru at líkna við eina tvøgu í 
hugaheiminum hjá kenjiskum monnum.  
- Tær vita ikki um síni rættindi sum kvinna. Maðurin fer við teimum, júst sum hann vil. Tá hann vil 
liggja við teimum, vita tær ikki, at tað er neyðtøka, um tær siga nei. Kvinnurnar fáa ofta fimm, seks 
børn, tí tey nýta heldur ikki nakra fyribyrging. Menninir nýta ofta peningin til rúsdrekka og koma 
síðani heim og buka bæði børn og konu, sigur Mia Jacobsen.  
  
Tørvur er tí stórur á einum kvinnuhúsið, sigur Mia Jacobsen og vísir eisini á lagnuna hjá teimum 
mongu kvinnunum, sum verða neyðtiknar.  
- Tær vera útstoyttar, tí nú eru tær skitnar. Vera tær við barn av neyðtøkuni hava tær ongan at venda 
sær til, tí familjan vil ikki kennast við tær longur. Vit ynskja tá at bjóða teimum ein møguleika, eitt 
heim, har tær kunnu koma og fóta sær aftur, sigur hon.  
  
Hetta fyrsta árið, sum kvinnuheimið hevur verið opið, síðani 6. mars 2015, hava 20 kvinnur búð á 
heiminum. Í løtuni búgva seks kvinnur á heiminum og Mia Jacobsen sigur, at tað er ymiskt, hvussu 
leingi kvinnurnar búgva á heiminum.  
- Onkrar búgva leingi á heiminum, serliga um tær eru vorðnar við barn eftir neyðtøku, meðan aðrar 
bara eru hjá okkum í styttri tíð, meðan tær finna heim eftur til foreldur síni, sigur hon.  
  
Sjey fólk starvast á kvinnuheiminum, øll úr Kenja, sosialráðgevi, hjálparfólk, vaktarfólk og bókhaldari.  
- Vit bjóða teimum eitt friðskjól, eitt stað, har tær kunnu vera tryggar. Tær fáa sálarliga ráðgeving frá 
okkum og læknahjálp, og annars royna vit at halda teimum í gongd. Tær hjálpa til við matgerð og gera 
ymiskar smálutir, sum vit síðani selja, sigur Mia Jacobsen.  
  
- Umframt tær seks á heiminum, hava vit 60 kvinnur, ið búgva uttan fyri heimið. Vit royna so at nøkta 
teirra tørv eisini, vit hjálpa við mati, vatni, læknahjálp og heilivági. Summar teirra hava AIDS, og vit 
royna so at hjálpa teimum við teirra avbjóðingum, sigur Mia Jacobsen.  
  
Til ber at fylgja arbeiðinum hjá teimum á www.facebook.com/jimmia.org.  
  
Í Vikublaðnum, sum kom út í hvørt heim mánadagin, ber til at lesa um hvussu Mia Jacobsen Kagotho 
av fyrstan tíð kom til Kenja og hvussu hon fekk eftirnavnið Kagotho. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 05.05.2016 (11:59)  
Elis Poulsen byrjar ballið á Toftum 
Tá Bátafelagið á Toftum leygardagin fyri at skipa fyri bátafestivali, sum hesaferð verður hin tólvti í 
røðini, verður tað klokkan 12.30 Poseidon, sum fer at sigla fremstur og skipa fyri siglingini úr 
Skálafirði og út á Toftir.  
  
- Tað verður soleiðis, at atgongumerki til bátar og suppu fáast við MJ Saltsølu á Toftum, og tá komið 
verður úr Skálafirði og út á Toftur, verða tað fyrst teir størstu bátarnir, sum sleppa inn í Oyrahavnina.  
  
Bátafelagið á Toftum sigur, at harmonikulið fer at spæla, tá bátarnir nærkast Oyrunum og leggja til 
bryggju, og síðan fer Símun Johannesen, fyrrverandi borgarstjóri í Nes kommunu, at halda eina røðu.  
  
- Síðan gongur leiðin suður á Faroe Origin - fyrrverandi fiskavirkið Nyk - har ein ráki og ein køld øl 
verður at fáa aftur við heitu suppuni, sum borðreitt verður við.  
  
Á festivaløkinum verður ymiskt, bæði til tey smáu og størru. Í stóra tjaldinum verður tónleikur og 
sangur. Her er gólv lagt í, og hitakanónir fara at hita hølini.  
  
- Skuldi svongdin strongt á, kunnu saftigir búffar, bakað epli, grønmeti og whisky-sós keypast á 
festivaløkinum.  
  
Bátafelagið á Toftum veit at siga, at tað verður Hilmar Jan Hansen, sum kemur at stýra "showinum" í 
tjaldinum, og lítið man vera at ivast í, at hann eisini fer at borðreiða við onkrari góðari.  

http://www.facebook.com/jimmia.org.
mailto:vilmund@sosialurin.fo


  
- Á festivaløkinum verður pylsuvognur, og Tofta Kvinnufelag plagar at roynast væl við tombola, 
góðum kaffi, te og onkrum aftur við.  
  
Lagt verður aftrat, at Elis Poulsen kemur at starta "ballið" upp klokkan 23 við "Upp á tá" tónleiki, til 
Hallur og hansara menn koma, og tá teimum tørvar eitt andarhald, verður Elis Poulsen klárur aftur.  
  
- So, her er nógv at gleða seg til. Armbond verða til keyps í smáttuni. Vaktir og samarittar verða eisini 
á økinum, siga tey í Bátafelagnum á Toftum sum bjóða øllum hjartaliga vælkomnum. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 05.05.2016 (12:15)  
SEV umhugsar sjóvarfalls- og sólorku 
2030 er lyklaárið hjá SEV. Tá hevur felagið nevniliga sett sær sum mál, at 100 prosent av elorkuna á 
landi skal koma frá grønari orku.  
 
 
Higartil er felagið væl á veg, tí í 2015 stavaði 60 prosent av allari elframleiðsluni frá vatni og vindi. 
42,3 prosent var frá vatnorku, meðan 17,8 prosent var frá vindorku.  
 
 
Avbjóðingin hjá elfelagnum næstu árini verður tó at finna fleiri mátar at gagnnýta náttúrukreftirnar 
kring okkum, soleiðis at parturin frá grønari orku verður uppaftur størri. Í fyrstu atløgu verður tað 
gjørt við at seta fleiri vindmyllur upp sambært stjóranum í SEV, Hákun Djurhuus.  
 
 
- Næstu fimm árini er ætlanin, at byggja tvær vindmyllulundir aftrat, umframt at vindmyllur verða 
settar upp í Suðuroynni. Tað er tað, ið liggur í kortunum í næstu fimm árini.  
 
 
Fyri at røkka teimum 100 prosentunum, ið bæði SEV og landsmyndugleikarnir hava sett sum mál, so 
verður helst neyðugt at hugsa í nýggjum banum.  
 
 
- Enn vita vit ikki, hvørjar verkætlanir verða gjørdar millum 2020 til 2030, tá vit skulu nærkast 
málinum, men tá kann vera neyðugt at hugsa nýtt. So tað kann væl vera, at vit fara at gera royndir við 
sjóvarfalls- og sólorku, sigur Hákun Djurhuus. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 05.05.2016 (12:51)  
Tekniskt brek og veðrið seinkar flogferðsluni 
Ólag er á flogferðsluni í dag og í hesum sambandi eru flogfør seinkað, bæði til Føroya og úr 
Føroyoum. Tað sigur Rasmus Niclasen ferðslusamskipari hjá Atlantsflogi.  
 Orsøkin til seinkingarnar eru bæði tekniskt brek og veðrið.  
  
Flúgvain, sum skuldi fara úr Keypmannahavn klokkan sjey í morgun, slapp ikki avstað av einum 
tekniskum breki. Brekið var ikki stórt, tí talan var bara um eina hydraulikslangu í sambandi við 
lastalúkuna sum fór, og sum tískil mátti skiftast.  
Tað hevur seinkað flúgvaranum til nú og hann fer úr Keypmannahavn hvørja løtu.  
  
Men hetta ávirkar so eisini tey, ið skuldu til Billund klokkan 11. 40 í morgun, tí nú fer tann flúgvarin 
ikki fyrrenn klokkan 15.15.  
Og av tí sama fer flúgvarin, sum skuldi fara úr Billund til Vágar, klokkan 15,25, ikki fyrrenn 19.15, 
danska tíð.  
  
Samstundis eru tey, sum skulu til Bergen klokkan 17.15 eisini seinkað, tí tann flúgvarin fer ikki fyrrenn 
klokkan 21 í kvøld. Og flúgvarin, sum skuldi koma aftur úr Bergen til Føroya, og sum skuldi fara 
klokkan 20.30, fer nú ikki fyrrenn á midnátt, norska tíð.  
  

mailto:hallur@in.fo
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Men hetta eru ikki einastu seinkingarnar, sum eru í dag, tí flúgvarin, sum skuldi fara úr 
Keypmannahavn til Føroya klokkan nú 14.55 fer heldur ikki avstað til tíðina.  
  
Rasmus Niclasen sigur, at hann er sunnan í ættini, og nakað av vindi, og tað er ring ætt at flúgva í við 
nógvum turbulensi í Vágum. Samstundis er sýnið ikki serliga gott heldur.  
Men veðrið batnar út á dagin og tískil fer tann flúgvarin ikki fyrrenn klokkan 17. danska tíð. 
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 05.05.2016 (14:00)  
Fyrsta fjórðingsfinalan verður leygardagin 
Hetta vikuskiftið eru fjórðingsfinalurnar í kappingini um løgmanssteypið á skránni. Vinnararnir í 
teimum fýra dystunum halda fram í hálvfinalunum. Meðan úrslitið í teimum fýra dystunum nú um 
vikuskiftið verða avgerandi fyri, hvørji skulu spæla hálvfinalu, so verður tað í uppgerðum á 
heimavølli  og útivølli í hálvfinaluni funnið fram til, hvørji skulu spæla í finaluni. 
  
Fyrsta fjórðingsfinalan verður leygardagin klokkan 17, tá ið Giza/Hoyvík í næstbestu deildini fær vitjan 
av Skála. Hinar tríggjar fjórðingsfinalurnar verða spældar sunnudagin klokkan 15.00: KÍ-B36, Víkingur-
HB og NSÍ-EB/Streymur. 
Hálvfinalurnar eru settar at vera 25./26. mai og 15./16. juni. 
Finalan verður 27. august. 
  
Rás2 fer sunnudagin at siga frá KÍ-B36 og Víkingi-HB 
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 05.05.2016 (15:20)  
20 minuttir til Viljorm Davidsen 
Grannauppgerðin í næstbestu donsku fótbóltsdeildini millum Vejle og FC Fredericia, sum var leikt í 
Nørreskoven í Vejle endaði við málleysum javnleiki.  
  
Viljormur í Heiðunum Davidsen fekk góðar 20 minuttir á vøllinum, tá hann kom inn fyri Antonio 
Stankov. Stutt undan leikloki rakti Christian Sivebæk træverkið hjá FC Fredericia, men nærri einum 
sigri kom Vejle ikki.  
 
Fyri Viljorm og liðfelagarnar var tað eitt vónbrot, at sigurin ikki kom til høldar í dag, tí við einum sigri 
høvdu Viljormur og liðfelagarnir vunnið seg upp á eitt triðja pláss, sum gevur rætt til uppflyting í 
superliguna.  
  
Lyngby er nummar eitt í næstbestu fótbóltsdeildini við 57 stigum, nummar tvey er Horsens við 54 
stigum. Á triðja plássi er Silkeborg við 48 stigum, og á fjórða plássi er Vejle við 47 stigum. Eitt annað 
føroyingafelag, Vendsyssel FF liggur á fimta plássi við 44 stigum.  
  
Komandi hóskvøld spælir Vejle á útivølli ímóti Horsens. Komandi sunnudag spælir Vendsyssel á 
útivølli ímóti Næstved. Vejle hevur fýra dystir eftir at spæla, og Vendsyssel FF hevur fimm dystir eftir 
at spæla í næstbestu fótbóltsdeildini, so skal nakað henda viðvíkjandi uppflyting, so skal tað verða nú. 
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 05.05.2016 (17:23)  
- Hamrandi erguligt 
Føroyska U16-landsliðið tapti næsta dystin í menningarkappingini í Lettlandi. Mótstøðuliðið var 
Norðurírland, sum vann 2-0  
  
- Eg eri sjálvandi ongantíð nøgdur við at tapa, men leikliga avrikið í dag, bæði við og uttan bólt, er 
góðtikið, sigur Áki Johansen, venjari, eftir 2-0 tapið fyri Norðurírlandi.  
  
U16-dreingirnir fingu annars eina góða byrjan á UEFA menningarkappingina, sum í hesum døgum 
verður spæld í Riga í Lettlandi. Týsdagin var fyrsti dystur á skránni, og eftir málleysan javnleik og 
síðani brotssparkskapping, vann føroyska liðið 5-4 á vertunum.  
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Hósdagin skuldi okkara dreingir so royna seg ímóti Norðurírlandi. Talan gjørdist um ein javnan dyst, 
við fleiri góðum málmøguleikum til Føroyar. Men norðurírar vildu tað sjálvandi øðrvísi, og longu eftir 
tíggju minuttir var støðan 2-0 til Norðurírland, sum eisini gjørdist endaliga úrslitið.  
  
- Hetta var hamrandi erguligt. Teir skapa nærum ongar møguleikar, samstundis sum vit hava bóltin 
meir og spæla okkum fram til fleiri kjansir, enntá onkran stóran kjans, sum átti at givið mál, sigur Áki 
Johansen, ið saman við Pól F. Joensen stendur á odda fyri U16-landsliðnum við dreingjum.  
  
Triðji og seinasti dystur í UEFA menningarkappingini í Lettland verður spældur leygardagin, tá 
mótstøðuliðið er Estland. 
In.fo 
 

 
Dagfinn Olsen 05.05.2016 (20:14)  
Hiti og salt í 2015 
Havstovan ger nógvar mátingar av hita og saltinnihaldi í sjónum, og tølini fyri 2015 eru nú endaliga 
góðskumett og kalibrerað. Út frá hesum tølum verða ymsar tíðarseriur roknaðar og uppdateraðar her 
á heimasíðuni. Í hesum umfari eru virðini fyri hita- og saltbroytingar á opnum havi dagførd, eins 
og saltbroytingar á Landgrunninum. Tølini fyri hitabroytingar á Landgrunninum vórðu dagførd fyrr í 
ár. 
  
Tølini fyri 2015 lógu tætt við miðal samanborið við tey undanfarnu 20 árini ella meiri. Hitin var nakað 
lægri enn í 2014, men áleið tann sami sum í 2013. 
  
Tey seinastu 10 árini hevur hitin annars verið rættuliga støðugur og lutfalsliga høgur. Tað kalda 
summarið í 2015 sæst væl aftur í hitanum á Landgrunninum. Mánaðirnir mai til august vóru allir 
kaldari enn miðal, meðan serliga november var heitari enn ein miðal novembermánaði. Hóast tað, so 
var miðal hitin á Landgrunninum fyri alt 2015 tann lægsti síðan 2000. 
   
Saltinnihaldið hevur verið lækkandi síðan metárið 2010. Bæði á Landgrunninum og á opnum havið 
var saltinnihaldið tó eitt vet hægri í 2015 samanborið við 2014. Hetta er sama gongdin, sum sæst hjá 
okkara grannalondum. 
  
kelda: www.hav.fo 
in.fo 
 

 
Pætur Albinus 05.05.2016 (21:12)  
Kundu spælt á danska landsliðnum 
Leygardagin fær føroyska kvinnulandsliðið í flogbólti eina stóra uppgávu fyri og óivað eisini eitt 
rimmar upplivilsi, tá ið tað skal spæla venjingardyst ímóti danska landsliðnum. 
 
Danska landsliðið fyrireikar seg til EM-undankapping, og tað sama ger tað føroyska, ið skal spæla 
EM/HM-undankapping í Føroyum 23. - 25. mei, har móstøðulondini eru Írland, Liktinstein og Kýpros. 
  
Facebook-síðan, Mortens volley, sum fylgir væl og hugleiðir um danskan flogbólt, skrivar, at tað 
føroyska landsliðið als ikki skal undirmetast, tí at har eru nógvir góðir spælarar. 
 
- Fleiri av teimum kundu enntá saktans verið í danska landsliðshópinum, um passið hjá teimum hevði 
sæð øðrvísi út, skrivar hann. 
 
Hann vísir serliga til Sofíu Purkhús hjá Amager VK, sum herfyri varð vald til ársins leikara í Danmark, 
men nevnir annars eisini fleiri aðrar føroyskar leikarar. 
 
Landsdysturin ímóti Danmark verður leygardagin kl. 17.00 føroyska tíð, og verður leiktur í Sundby 
Hallen, Englandsvej 61, Amager.  
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 05.05.2016 (22:41)  
Liverpool í Europa League finlauni 
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Liverpool er í Europa League finaluni móti Sevilla, eftir at Jurgen Klopp og hansara menn vunnu 3-0 á 
Villareal, meðan Sevilla vann á Shakhtar Donetsk og er í finlauni fyri triðju  ferð upp í slag.  
  
Heimavøllurin hjá Liverpool, Anfield, kókaði og tað tóktist gera mun, tí heimaliðið sat á øllum 
dystinum. Eftir at hava tapt 1-0 í fyrra dystinum, so skuldi Liverpool skjóta minst tvey mál.  
  
Tað fyrsta kom fyri hálvleik og var eitt sjálvmál. Í seinna hálvleiki sendu Daniel Sturridge og Adam 
Lallana Liverpool til Basel í Sveis, har Europa League finalan verður.  
  
Villareal fekk millum annað ein spælara útvístan í seinna hálvleiki, umframt at teir ynsktu at fáa 
brotsspark, tá Alberto Moreno skumpaði Denis Suarz umkoll. Dómarin dømdi ikki og Liverpool vann 
sannførandi.  
  
Sevilla fyri triðju ferð  
Í Sevilla í Spania vann heimaliðið 3-1 á ukreinska Shakhtar Donetsk, og vann samanlagt 5-3. Sevilla er 
tvífaldur Europa League meistari. Tí er eisini talan um triðju Europa League finaluna upp í slag.  
  
Kevin Gameiro skoraði tvær ferðir, og hevur í fleiri førum verið avgerandi spælarin hjá Sevilla í hesum 
Europa League kappingarárinum.  
  
Vinnarin av finaluni vinnur sær beinleiðis luttøku til Champions League komandi kappingarár.  
  
Europa League – Hálvfinalur:  
Liverpool (0) – (1) Villareal 3-0 (0-0)  
1-0 Bruno Soriano, 7 sjálvm  
2-0 Daniel Sturridge, 63  
3-0 Adam Lallana, 81  
  
Sevilla (2) – (2) Shakhtar Donetsk 3-1 (1-1)  
1-0 Kevin Gameiro, 5  
1-1 Eduardo, 44  
2-1 Kevin Gameiro, 47  
3-1 Mariano, 80 
In.fo 
 

 

Andakt 
Kristi himmalsferð 
05.05.2016 - 20:21 - Ásbjørn Jacobsen 
 
Andakt: Kristi himmalsferðardagur er ein av teimum serligu døgunum í kirkjuárunum. Tað eru tvær 
hendingar, sum knýta seg til henda dagin. Onnur er, sum navnið á degnum eisini sigur, Jesu 
himmalsferð; hin er seinastu orðini frá Jesusi til lærusveinarnar.  
 
Vit lesa hjá Matteusi (kap. 28 vers 16-20): Men teir ellivu lærusveinarnir fóru til Galileu, til tað fjallið, 
har sum Jesus hevði sett teimum stevnu. Og tá ið teir sóu hann, tilbóðu teir hann; men summir 
ivaðust. Og Jesus steig fram og talaði til teirra og segði: »Mær er fingið alt valdið í himli og á jørð. 
Farið tí og gerið øll fólkasløgini til lærusveinar mínar, við tað at tit doypa tey til navns faðirsins og 
sonarins og hins heilaga anda, og við tað at tit læra tey at halda alt tað, ið eg havi boðið tykkum. Og 
sí, eg eri við tykkum allar dagar alt til veraldar enda.« 
 
Jesus er upprisin! Hann og lærusveinarnir eru saman, og hann fyrireikar teir til, at hann ikki verður 
verandi á jørðini. 
 
Lærusveinarnir hava fylgt Jesusi eftir, lært av honum, og nú verður tað teirra lutur at bera boðskapin 
víðari. Teir vita, at nakað undurfult er farið fram, men teir eru ikki vissir í, hvussu teir skulu handfara 
tað. Teir tilbiðja Jesus, um enn onkur teirra ivast. Teir eru óvissir í støðuni, tá ið Jesus talar til teirra.  
 
Hvat sigur Jesus við teir? Jú, her er meira enn eitt ting at leggja merki til í útsøgnini. 
 
Høvuðsboðskapurin, og tað sum vit ofta leggja dent á í hesum orðunum, er, at teir skulu bera boðini 



víðari. Men hetta er ikki tað fyrsta Jesus sigur við teir. 
 
Nei, hann byrjar við at siga, at honum er fingið alt valdið í himli og á jørð. Hetta er ikki nakað, hann 
hevur tiltuskað sær; hetta er ikki nakað, hann hevur ynskt at fáa. Valdið á himli og á jørð er latið 
honum upp í hendi. Grundin til hetta er at finna í páskaboðskapinum, tá ið hann brýtur lógar-, heims- 
og deyðavald. 
 
Og nú, áðrenn hann fer frá jørðini, fortelur hann lærusveinunum, hvør støðan er. Hóast teir hava 
verið vitni til hendingarnar, ja, teir hava sjálvir sæð tær, so er neyðugt at siga teimum frá tí. Ikki tí at 
teir ikki vita tað, men fyri at teir skulu skilja tað klárt, tí tað er grundarlagið undir tí, sum verður sagt 
næst. 
 
”Farið tí,” sigur Jesus, ”farið, tí at mær er fingið alt vald.” Hann biður teir ikki fara, tí at tað kann vera 
stuttligt, spennandi ella áhugavert hjá fólki at hoyra um hetta, nei. Hann biður teir fara, tí at hetta er 
alneyðugt hjá fólki at hoyra um. Hetta er ikki bara ein tilvildarligur lærari í Miðeystri, sum sigur hetta; 
hetta er tann, sum hevur fingið alt vald. 
 
Tey fyrstu orðini, sum Jesus sigur, í hesum versunum eru troystarorð, tey seinastu somuleiðis. Lesa vit 
tey orðini, sum standa uttanum sjálv missiónsboðini, so hava eina ríka heilsan, sum eisini er til okkara 
í dag: Mær er fingið alt valdið í himli og á jørð ... Og sí, eg eri við tykkum allar dagar alt til veraldar 
enda. 
 
Hetta er okkum ein áminning til okkara um, at karmurin rundan um tað at vit bera boðini til onnur er, 
at Jesusi er fingið alt valdið, og at hann er við okkum. 
 
Guð hjálpi okkum til at trúgva á tað og virka í tí. 
 
Hans Erik Hansen 
Kristin.fo 
 

 

 Valutanavn      
Nationalbankens 

middelkurs 
 

 
 

    
 

 

 Australske dollar     483,80  

 Bulgarske leva     380,43  

 Brasilianske real     181,07  

 Canadiske dollar     507,18  

 Schweizerfranc     676,83  

 
Kinesiske 

renminbi.yuan 
    99,49  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     744,04  

 Britiske pund     938,45  

 Hong Kong dollar     83,32  
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 Kuna     99,06  

 Ungarske forint     2,3800  

 Israelske new shekel     171,41  

 Indiske rupees     9,7100  

 Japanske yen     6,0679  

 Mexicanske peso     36,370  

 Norske kroner     79,65  

 Newzealandske dollar     446,36  

 Polske zloty     169,35  

 Russiske rubel     9,800  

 Svenske kroner     80,32  

 Singapore dollar     476,80  

 Thailandske baht     18,430  

 Tyrkiske lira     226,20  

 US dollar     646,71  

 Sydafrikanske rand     43,750  
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