Tíðindi úr Føroyum tann 8. mai 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 07.05.2016 (11:40)
Stak gott veður í næstu viku
Sunnudagin kemur ein hitabrúgv inn yvir Føroyar av landsynningi, men steðgar sum frá líður upp og
viknar. Í næstu viku mennist eitt hátrýst um Ísland, sum eisini gevur støðugari veður í Føroyum.
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av vestri, 5 til 10 m/s, sum pakauliga makar niður í lot til andøvsgul
av útnyrðingi og um kvøldið eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og møugliga sær sólin og
hitin millum 7 og 10 stig. Um náttina frískar hann vindin av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Tað verður
skýggjað, men framvegis turt. Hitin niður í 5 stig.
Sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum øtlar í andøvsgul upp í ein
strúk, 8 til 13 m/s, eitt skifti upp í hvassan vind í støðum, 15 m/s. Skýggjað og út á dagin regn. Hitin
millum 4 og 8 stig.
Mánadagin verður andøvsgul upp í ein srúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og stundum regn
ella sirm. Hitin millum 5 og 8 stig.
Týsdagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, í støðum upp í strúk í vindi, 13
m/s, sum spakuliga makar niður í lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur skýggjað, men lítið reg og
sum frá líður møguliga mjørki í støðum. Hitin millum 5 og 8 stig.
Mikudagin verður turt og sólglottar. Hitin millum 7 og 10 stig, um náttina millum 3 og 7 stig. Lot til
andøvsgul av ymsum ættum.
Hósdagin verður turt og sólglottar. Hitin millum 5 og 8 stig, um náttina millum 2 og 5 stig. Lot til
andøvsgul, fyri tað mesta at landnyrðingi og norðri.

Allar Shell-støðirnar í Danmark seldar
Bensinrisin Shell hevur alment selt donsku bensinstøðir sínar til kandiska Couche-Tard, sum rekur
Statoil.
Fyri tveimum mánaðum síðani góðtók Evropanevndin, at Couche-Tard kundi keypa støðirnar hjá
Shell. Nú er sølan til eitt virði av sløkum 2 mia. kr. endaliga framd, upplýsir Shell í tíðindaskrivi.
Bensinstøðirnar liggja spjaddar um alt landið og umfata bæði mannaðar og ómannaðar støðir.
Couche-Tard yvirtekur 131 støðir. Sum lið í avtaluni verður restin seld víðari til DCC Holding A/S, sum
m.a. eigur DCC Energi.
Henda sølan er tó enn ikki góðkend av kappingarmyndugleikunum.
Nakrar av Shell-støðunum halda fram undir navninum Shell. Aðrar skifta navn til Circle K (skal
úttalast sørkelkay). Orsøkin er, at kanadiska Couche-Tard er í ferð við at savna alla fyritøku sína undir
hesum nýggja navninum. Hetta merkir eisini, at allar Statoil-støðirnar skulu hava nýtt navn.
Couche-Tard yvirtók Statoil fyri trimum árum síðani, og ein partur av avtaluni var, at bensinsølurnar
bert kundu eita Statoil fram til 2021.
Mikudagin hvørvur so tann fyrsta av donsku Statoil-støðunum, tá bensinstøðin á Kettevej í Hvidovre
skiftir navn til Circle K. Soleiðis verður hildið fram inntil ongar Statoil-støðir eru eftir á danskari jørð.
Shell upplýsir, at brennievniskortini euroShell og Shell Card framvegis kunnu verða brúkt í Danmark. Í
ár og 2017 verða annars nýggj Circle K-kort send út til kundarnar, ið hava Statoil-kort. Allur avsláttur
og allar avtalur verða fluttar automatiskt, og nýggju kortini kunnu nýtast á øllum Statoil,- Circle K,Ingo- og 1-2-3-støðum umframt truckanleggum.
Kelda: jp.dk
Antares.fo

Davið Oddson ætlar at gerast forseti í Íslandi

Fyrrverandi íslendski forsætisráðharrin og tjóðbankastjórin og núverandi blaðstjóri á
Morgunblaðnum, Davið Oddsson, tók øll á bóli í Íslandi í gjár, tá hann kunngjørdi, at hann eftir stutta
umhugsunartíð hevur gjørt av at stilla upp til forsetavalið í Íslandi í næsta mánaða.
Davið Oddson sigur, at hansara «serfrøði og kunnleiki» kundi komið væl við í forsetaembætinum.
Sosialu miðlarnir í Íslandi hava kókað, síðani tíðindini um uppstilling hansara bórust í gjár, tí 68-ára
gamli Davið Oddson er ein umstríddur persónur.
Hann var ein av fleiri leiðarum í Íslandi, sum fingu skyldina fyri vantandi vilja og evni at hava
tamarhald á bankunum í sambandi við bankakreppuna og búskaparliga ruðuleikan í landinum í 2008.
– Tjóðin kennir mínar veikleikar
Davið Oddsson var forsætisráðharri í tíðarskeiðnum 1991-2004 og uttanríkisráðharri frá 2004-2005.
Hann var tjóðbankastjóri í árunum 2005-2009. Áðrenn hann gjørdist forsætisráðharri, var hann
borgarstjóri í Reykjavik frá 1982 til 1991.
Síðani Oddson gavst sum tjóðbankastjóri, hevur hann verið ábyrgdarblaðstjóri á Morgunblaðnum.
Hann ætlar at taka seg úr hesum starvinum undir valstríðnum.
– Meginparturin av tjóðini kennir meg væl. Tey kenna vónandi mínar dygdir, og tey kenna eisini væl
mínar veikleikar. Hyggur tú at mær sum eini íbúð, so havi eg ongi fjald brek, segði Davið Oddson við
íslendskar miðlar í gjár.
Hann segði víðari, at ein av hansara bestu eginleikum er, at hann er til staðar í trupulum tíðum, og at
hetta júst er tað, tjóðini tørvar.
– Í truplum tíðum er neyðugt at hava ein persón, ið er kendur fyri at kunna taka avgerðir, sum er
treiskur og ikki verður órógvaður av øðrum, ella fær negativa ávirkan frá øðrum, segði hann víðari
sambært Visir.
Stillar upp ímóti Grimsson
Forsetaembætið í Íslandi er í stóran mun eitt súmbolskt starv, men forsetin hevur ávirkan m.a. í
sambandi við skipan av stjórn.
Forsetavalið verður 25. juni.
Núverandi forsetin, Ólafur Ragnar Grimsson, kunngjørdi fyri fáum vikum síðani, at hann stillar upp
aftur, hóast hann í nýggjársrøðu síni boðaði frá, at hann ikki fór at taka eitt tørn aftrat.
Grimsson hevur verið forseti síðani 1996, og er sostatt tann longstsitandi forsetin, ið landið hevur
havt.
Kelda: NTB
Antares.fo

Ársins lið: Ósemja um fýra pláss
06.05.2016 - 20:39
Norðlýsið og Sosialurin settu eins og vanligt í vikuni sítt ársins lið fyri fyrsta triðingin.
Bæði bløðini vóru samd um 7 av teimum 11 plássunum. Men ósemja var um málverja, annan av
miðverjunum, ein á sentrala miðvøllinum og ein av álopskendu miðvallarleikarunum.
Sosialurin setti í blaðnum mánadagin sítt ársins lið higartil. Liðið sá soleiðis út:
Heðin Stenberg (AB) – Bárður Hansen(Víkingur), Hørður Askham(B36), Jóhan T. Davidsen(HB), Ári M.
Jónsson (HB)– Sølvi Vatnhamar(Víkingur), Petur Knudsen(NSÍ), Lukasz Cielsewicz(B36) – Árni
Frederiksberg(NSÍ), Klæmint A. Olsen(NSÍ), Jóannes Bjartalíð(KÍ). Venjari: Mikkjal K. Thomassen (KÍ)
Í Norðlýsinum mikudagin var ársins lið soleiðis mannað: Kristian Joensen (KÍ) – Bárður Hansen
(Víkingur), Ahmed Mujdragic (KÍ), Hørður Askham (B36), Ári M. Jónsson (HB) – Sølvi Vatnhamar
(Víkingur), Róaldur Jakobsen (B36), Súni Olsen (KÍ) – Árni Frederiksberg (NSÍ), Klæmint A. Olsen (NSÍ),
Lukasz Cieslewicz (B36). (eingin venjari valdur)
Nordlysid.fo

Bara ÍF fingið fult móti botnliðunum
06.05.2016 - 21:07
Í toppdystum hevur einki lið fingið meir enn 4 stig av teimum 9 møguligu fyrsta triðingin av
kappingini.
Niðanfyri hava vit hugt eftir, hvussu liðini í Effodeildini standa seg móti ymisku bólkunum á
stigatalvuni um vit bólka liðini upp í tríggjar bólkar (toppur, miðja og botnur). Og har sást enn eitt
tekin um, hvussu tøtt kappingin er. Tí einki lið hevur fingið meir enn 4 stig móti topp 3. Hinvegin er

bara ÍF, sum hevur fingið fulla úrtøku móti botnliðunum. Topp liðini hava øll sett stig til ein dyst móti
trimum teimum niðastu liðunum. Fyri topp 5 liðini er mynstri áleið tað sama fyri hvønn bólk, meðan
ÍF hevur fingið fulla úrtøku móti botnliðunum, men bara eitt stig móti trimum teimum ovastu.

Víkingur
Móti topp 3: 4 stig
Móti miðal 3: 7 stig
Móti botn 3: 7 stig
KÍ
Móti topp 3: 4
Móti miðal 3: 6
Móti botn 3: 7
B36
Móti topp 3: 4
Móti miðal 3: 6
Móti botn 3: 7
HB
Móti topp 3: 4
Móti miðal 3: 6
Móti botn 3: 7
NSÍ
Móti topp 3: 3
Móti miðal 3: 6
Móti botn 3: 6
ÍF
Móti topp 3: 1
Móti miðal 3: 4
Móti botn 3: 9
Skála
Móti topp 3: 3
Móti miðal 3: 1
Móti botn 3: 5
TB
Móti topp 3: 1
Móti miðal 3: 3
Móti botn 3: 4
AB
Móti topp 3: 2
Móti miðal 3: 1
Móti botn 3: 2
B68
Móti topp 3: 0
Móti miðal 3: 0
Móti botn 3: 2
Nordlysid.fo

Fjórðingsfinalur: Tvey topp 4 lið rúka út
07.05.2016 - 06:08
Metingar: Lutakastið gjørdi, at tvey av núverandi topp 4 liðunum heilt vist rúka út úr steypakappingini
sunnudagin.

Leygardagin og sunnudagin vera fjórðingsfinalurnar í kappingini um løgmanssteypið. Og lutakastið í ár
gjørdi, at fleiri av dystunum í fjórðingsfinaluni helst vera á pappírinum størri enn onkur av
hálvfinalunum. Tí í Sarpugerði møtast nummar 1 og 4 í landskappingini, Víkingur og HB, meðan
nummar 2 og 3, KÍ og B36, møtast við Djúpumýru. Niðanfyri verður mett um tær fýra
fjórðingsfinalurnar.
Giza Hoyvík-Skála
Ein áhugaverdur dystur og helst eitt lutakast, sum bæði liðini vóru væl nøgd við. Giza Hoyvík hevur
prógvað móti B68, at tað eru dygdir á liðnum og flestu leikararnir hava spælt dystir í bestu deildini. Tí
vita teir, hvat krevst og harafturat er heimavøllurin ein fyrimunur fyri Giza Hoyvík. Skála er hinvegin
rættuliga komið fyri seg seinastu tíðina í Effodeildini, og nú er gongd komin á málskjótingna. Nú tykist
liðið knappliga at hava tyngd í álopspartinum, har Álvur Christiansen, Jonhard Frederiksberg og Jákup
Johansen eru effektivir. Tað verður ikki nakar avgreiðluspurningur, men Skála er helst betri ført fyri at
vinna á 1.deildarliðnum enn B68 var. Tipping: 2 (1-3)
NSÍ-EB/Streymur
NSÍ fekk helst á pappírinum besta lutakastið av liðunum, sum spæla í Effodeildini. Men spurningurin
er, um tað verður so lætt hjá runavíkingum? NSÍ er ikki alt ov væl fyri í løtuni, meðan EB/Streymur er
oddalið í 1.deild. Á pappírinum er EB/Streymur á manningarsíðuni helst eitt betri lið enn tað liðið,
sum flutti niður í fjør. Men hinvegin hevur liðið spælt á lægri støði nú og leikferðin í 1.deild kann ikki
samanberast við Effodeildina. Hetta er ársins størsti dystur hjá EB/Streymi, og tí verður tað uttan iva
eitt sera uppsett lið, sum NSÍ møtir. Men munurin eigur at vera ov stórur til at EB/Streymur klárar
tað, serliga tá talan er um dyst við Løkin. NSÍ fær tó harða mótstøðu. Tipping: 1 (2-1)
Víkingur-HB
Víkingur kann ikki tosa seg burturúr at vera favorittur hendan dystin, tí umframt at Víkingur er
steypaliðið framum nakað annað lið seinastu árini, so er liðið eisini á odda í løtuni í Effodeildini.
Harafturat hevur Víkingur havt gott tak á HB á heimavølli seinastu árini. HB eigur tó at vera sera
uppsett eftir at koma langt í steypakappingini í ár, tí liðið hevur ikki vunnið hesa kappingina síðani
2004. Víkingur er tó ikki so stórur favorittur, at HB einki kann gera. Liðini hava spælt í Gundadali fyrr í
ár, og tá hevði HB gott tak á stórum parti av dystinum. HB hevur tapt tveir dystir á rað í
landskappingini, so helst síggja vit eitt sera uppsett lið, sum eisini vil gera enda á sigursrøðini hjá
Víkingi seinastu 4 árini. Tipping: 1 (2-1)
KÍ-B36
Dystur millum nummar 2 og 3 í landskappingini og ein dystur millum tvey feløg, sum ikki hava verið í
steypafinaluni í fleiri ár. Bæði liðini hava verið væl fyri í landskappingini í longri tíð, hóast B36 tapti ein
javnan dyst í trupla útidystinum móti Víkingi seinast. Liðini hava spælt í Klaksvík fyrr í ár, og tá endaði
tað við javnleiki 1-1 í einum jøvnum dysti, har B36 tó lá til at vinna fram til seinastu løtu, tá mistak frá
Tórði Thomsen gav KÍ eina stigið. Sum skilst verður tað Trygvi Askham, sum stendur í mál hjá B36 í
steypakappingini í ár. Hann vardi málið í fyrsta steypadystinum á Argjum. Bæði liðini eru nakað skerd
til dystin, men flestu av týdningarmiklastu leikarunum seinastu tíðina spæla helst. KÍ hevur fyrimunin
av heimavøllinum, men í Klaksvík hevur hetta sjáldan verið nakar fyrimunur, tá mótstøðuliðið hevur
verið B36. Helst verður talan um sera tættan dyst millum tvey lið í góðum formi, sum kann fara út í
longda leiktíð og enntá brotssparkskapping, áðrenn hann verður avgjørdur. Verður hann avgjørdur
áðrenn, so kann hann fara báðar vegir. Tipping: X (1-1)
Nordlysid.fo

Havnar Framburðsfelag heiðrar Jóannes Patursson á 150 ára degnum
07.05.2016 - 11:28
Ì dag (fríggjadagin) eru 150 ár síðani, at Jóannes Patursson, vanliga nevndur Jóannes bóndi, varð
føddur í Kirkjubø. Skúli var ongin í Kirkjubø, men faðirin helt børnunum húslærara eitt stutt skifti.
12 ára gamal fór Jóannes Patursson at ganga í realskúla í Havn, men tá ið hann hevði gingið í 1 1/2 ár í
skúla, bað hann faðirin at sleppa úr skúlanum, tí forboð var at tosa føroyskt sínamillum. Sum 16 ára
gamal fór Jóannes Patursson til Noregs at útbúgva seg innan landbúnað og tók agronomprógv í 1884.
Seinni giftust hann Guðny Eiriksdóttir, og fingu tey bæði 9 børn
Í 1888 luttók Jóannes bóndi á tiltikna jólafundinum í tinghúsinum, ið av álvara má sigast at vera
byrjanin til føroyska tjóðarbygging. Her yrkti hann yrkingina ”Nú er tann stundin komin til handa”.
Harumframt hevur hann yrkt føroysku tjóðini hópin av góðum fosturlandsyrkingum.

Fyri uttan at vera kóngsbóndi, má Jóannes Patursson av sonnum sigast at vera slóðarin mikli fyri
okkara tjóðarbygging. Slóðarin fyri føroyskum máli, føroyskari mentan, føroyskum sjálvstýrispolitikki
og øktum føroyskum sjálvsavgerðarrætti.
Í 1901 varð hann valdur á Føroya Løgting, og sama ár eisini á Fólkating.
Jóannes Patursson var framburðsmaður burturav, og á heysti í 1903 stovnaði hann Havnar
Framburðsfelag saman við øðrum góðum monnum sum Djóna í Geil, Jóhan Henrik Poulsen, Rasmus
Effersøe, Mads Andrias Winther, Wilhelm Mohr og O.J. Olsen.
Ì 1906 stovnaði hann Sjálvstýrisflokkin, men í 1940 gekk Jóannes Patursson egnar leiðir og stovnaði
Fólkaflokkin, sum áður varð kallaður vinnuflokkurin. Á løgtingsvalinum í 1940 varð Fólkaflokkurin
valdur á ting við 6 tingmonnum. Jóannes Paturson andaðist í 1946.
Sum stovnari av felag okkara, Havnar Framburðsfelag, ynskja vit hervið at senda tjóðarhetju okkara
hesa kvøðu og við takksemi fyri tað megnar arbeiði, Jóannes bóndi hevur havt fyri føroyska mentan
og tjóðarbygging sum heild. Havnar Framburðsfelag hevur verið virkið síðani stovnanina í 1903, og til
heystar hevur felagið 113 ár á baki.
Havnar Framburðsfelag
Nevndina
Nordlysid.fo

Middlesbrough er aftur í Premier League
07.05.2016 - 14:46
Burnley og Middlsbrough eru flutt upp í Premier League.
Í dag var seinasta umfar í næstbestu ensku deildini spælt. Mest spennandi dysturin var millum
Middlsbrough og Brighton, har vinnarin flutti upp. Dysturin endaði við javnleiki og tað var nokk hjá
Middlesbrough, sum hevði ein betri málmun. Frammanundan er Burnley flutt upp. Komandi vikurnar
verður spælt um, hvat lið skal vinna seinasta plássið. Tey fýra liðini, ið fara at spæla um tað eru
Brighton, Hull, Derby og Sheffield Wednesday.
Nordlysid.fo

Statoil hevur tryggjað sær flest leitiøki í heiminum
08.05.2016 - 20:22
Samstundis sum tey flestu oljufeløgini minka um leitivirksemi eftir olju og gass nú prísirnir eru so
lágir, so ger Statoil tað øvugta.
- Løtan er ikki betri enn nú til at tryggja sær nýggj leitiøki, sigur Dodson. Sambært leitistjóranum í
Statoil, Tim Dodson, so hevur einki annað oljufelag í heiminum tryggjað sær so nógv nýggj leitiøki
sum Statoil hevur farnu tvey árini.
- Við tí er Statoil heimsins størst innan nýggj leitiøki, sigur Dodson í samrøðu við Dagens Næringsliv.
Ein av næstu medarbeiðunum hjá Dodson er føroyski Statoil-stjórin Rúni M. Hansen. Teir báðir hava í
nógvum førum myndað statoil, tá felagið hevur tikið stig til at víðka um leitiporteføljuna hjá norska
oljurisanum.
Oljan.fo

Norðborg landar mánadagin
07.05.2016 - 16:53
Norðborg er í løtuni eystanfyri Sandoyarbanka og leitar eftir sild meðan teir framleiða fiskamjøl.
Norðborg byrjaði túrin tann 13. apríl, og fiskiskapurin hevur verið smáligur, hetta kemst serliga av, at
Norðborg leitaði eftir størri svartkjafti enn hini skipini.
Tann svartkjafturin, sum Norðborg leitaði eftir lá um 150 gramm. Norðborg hevur umleið 545 tons av
frystum svartkjafti, og tá ið teir koma inn mánadagin hava teir góð 650 tons av fiskamjølið.
Skipari hendan túrin er Hans Klakstein.
Portal.fo

Skála spælt seg víðari í steypakappingini
07.05.2016 - 19:05

Fyrsta fjórðingsfinalan í kappingini um løgmanssteypið varð avgreidd í góðveðrinum í dag.
Fyrstudeildarliðið, Giza Hoyvík í nýggjum búnum og við nýggjum búmerki, tók ímóti
Effodeildarliðnum, Skála, á niðara vølli í Havn.
Longi tá tíggju minuttir vóru leiktir var mál til gestirnar. Pætur Dam Jacobsen sett høvdið á bóltin eftir
eitt hornaspark og so var 1-0.
Hoyvíkingar royndu at trýsta, men fingu einki burturúr í fyrra hálvleiki. Liðini fóru til hálvleiks við
støðuni 1-0.
Í seinna hálvleiki hildu Giza Hoyvík-leikararnir seg verða snýttir fyri eitt brotsspark, men tað metti
dómarin Dagfinn Forná ikki. Løtu seinni varð hinvegin dømt brotsspark til skálamenninar, men til alla
lukku fyri hoyvíkingar bjargaði Petur Meinard Magnussen í málinum.
Stutt fyri leiklok økti Jákup Johansen hjá Skála um leiðsluna til 2-0 og sostatt var ringt hjá
hoyvíkingum at koma aftur. Men tó, so fekk Leivur Holm Joensen hjá Giza Hoyvík minkað um munin
ein minutt áðrenn longdu leiktíðina til 2-1, sum eisini gjørdist úrslitið.
Skála er tað betri enn fyrstu deildarliðið úr Hoyvík og hevue spælt seg víðari í kappingini um
løgmanssteypið.
Giza Hoyvík - Skála (1-2)
Hinar fjórðingsfinalurnar verða leiktar í morgin klokkan 15:
NSÍ - EB/Streymur
Víkingur - HB
KÍ - B36
Portal.fo

Vardy og Leicester staðfestu meistarheitið
07.05.2016 - 19:57
Leicester hevði longu undan dystinum í dag tryggjað sær meistarheitið í Premier League, men skuldi í
dag spæla móti Everton á heimavølli.
Heimaliðið byrjaði sum eitt ódnarveður og Jamie Vardy byrjaði ballið við einum vøkrum málið til 1-0.
Leicester høvdu sjálvsálitið við sær og skaptu dystin í mun til fleiri aðrar dystir í ár.
Andy King sum hevur sitið uttanfyri stóran part av árinum gjørdi sítt til sigurin í dag. Tá 33 minuttir
vóru leiktir smekkaði hann bóltin í netið til 2-0, sum eisini var hálvleiksstøðan.
Í seinna hálvleiki royndi Everton at trýsta meira, men spældu seg ongantíð til veruligar
málmøguleikar. Tá eitt sindur minni enn ein hálvur tími var eftir var Jamie Vardy feldur og dómarin
dómdi brótsspark. Han setti bóltin inn trygt til 3-0. Lítla løtu seinni var aftur brotsspark til Leicester,
men hesaferð fór skotið hjá Vardy upp um.
Everton fekk minkað um munin tá tveir minuttir vóru eftir til úrslitið 3-1.
Hetta var seinasti heimadysturin hjá Leicester og steypahandan var tí til dystin. Næsti og seinasti
dysturin hjá Leicester í ár verður 15. mai móti Chelsea.
Leicester - Everton (3-1)
5’ Jamie Vardy 1-0
33’ Andy King 2-0
65’ Jamie Vardy 3-0 brotsspark
88’ Kevin Mirallas 3-1
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Føroyska landsliðið fær altjóða umtalu
08.05.2016 - 16:21
Í gjár spældi føroyska A-landsliðið hjá kvinnum vinardyst ímóti Danmark.
Ongantíð áður hava vit havt nakran møguleika, tá ið vit hava bjóðað dønum av á hægsta stigi, men
hesaferð var tað um líka við, at tað eydnaðist, tí dysturin endaði 3-2 til Danmark. So merkisvert er
hetta úrslit, at heimasíðan hjá CEV, sum er altjóða Evropeiska flogbóltssamgongan hevur tað sum
høvðustíðindi.
Ikki smávegis heiður hjá Føroyum, nú tað stundar til HM/EM-kapping, har føroysku kvinnurnar skulu
dystast ímóti Kýpros, Liktinstein og Írlandi um at koma víðari til EM og til HM. Kappingin í Føroyum er
í døgunum 23. - 25. mai, og verður hildin í høllini á Hálsi í Havn.
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Víkingur í hálvfinaluni eftir brotssparkskapping
08.05.2016 - 17:52
Helst mest spennandi dysturin í føroyska fótbóltsárinum í ár er av. Víkingur er víðari í
steypakappingini og HB er úti.
Tá vanliga leiktíðin var farin var støðan 3-3 og liðini máttu tí út í longda leiktíð. Har spurdist einki mál
burturúr og tí skuldi brotssparkskapping avgera fjórðingsfinaluna millum Víking og HB.
Liðini sum eru í hálvfinalunum í steypakappingini eru sostatt NSÍ, Skála, KÍ, Víkingur
Atli Gregersen 4-3
Øssur Dalbúð 4-4
Hans Pauli Samuelsen 5-4
Adrian Justinussen 5-5
Sølvi Vatnhamar 6-5
Tróndur Jensen 6-5 (Brendi)
Erling Jacobsen 7-5
Ári Mohr Jónsson 7-6
Bárður Olsen 7-6 (Brendi)
Teit Jacobsen (Brendi)
Víkingur vann brotssparkskappingina 4-3.
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Turkiski forsætisráðharrin lagt frá sær
06.05.2016 - 09:57
Turkiski forsætisráðharrin, Ahmet Davutoglu, hevur lagt frá sær eftir 20 mánaðum í sessinum.
Hóast viðurskiftini millum hann og forsetan, Recep Tayyip Erdogan, at síggja til vóru góð, so halda
mong, at orsøkin til, at hann leggur frá sær, er stríð við forsetan.
Andstøðingar hjá Erdogan óttast, at nú Davutoglu hevur lagt frá sær, so er lagamanni hjá Erdogan at
seta ein annan meira trúgvan floksfelaga í sessin, og á tann hátt miðsavna valdið í landinum hjá sær
sjálvum.
Við nýggjum forsætisráðharra eru mong, ið óttast, at tað fer at eydnast Erdogan at fremja
víttfevnandi broytingar í turkisku grundlógini, ið fara at savna valdið í hondunum hjá forsetanum og
geva landinum enn meira autokratiskan dám, enn tað hevur í dag.
Davutoglu sjálvur vildi tó vera við, at einki var galið við viðurskiftunum millum hann og forsetan, men
at hann legði frá sær fyri at styrkja um samhaldið í AKP flokkinum hjá teimum báðum.
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Filmur: Hugtakandi túrur til fótin av Everest
06.05.2016 - 14:54
Hóast tað var langt upp til toppin á heimsins hægsta fjalli, so var tað ein sera avbjóðandi túrur, sum
ungu systkinabørnini av Toftum, Bárður Hansen og Ragnfríð G. Hansen, júst eru heimafturkomin av.
Tey vóru uppi á sokallaða Basecamp og uppi á tindinum Kala Patthar nakað omanfyri, í 4.454 metra
hædd.
- Hatta má eg royna aftur. Eg havi sett mær fyri at fara aftur um tvey ár, og tá er málið at koma upp á
7.000 metra hædd.
Soleiðis sigur Bárður Hansen, sum hevur gjørt ein hugtakandi film frá ferðini, sum hann og
systkinabarnið vóru á.
- Á túrunum fingu vit at kenna, hvussu tað er at vera so høgt uppi, hvussu kroppurin reagerar upp á
tað. Súrevnisinnihaldið í luftini er bet helmingurin av, hvat hann er her niðri við vatnskorpuns, og tað
merkist á kroppinum, greiðir hann frá.
- Eg havi gingið nógv í fjøllinum, men eri nú farin undir miðvísa venjing við fjallatúrum við
uppbakningi fyri at brynja meg til næsta túr upp móti heimsins hægsta tindi. Fyribils er
málsetningurin at koma upp á 7.000 metrar. Kanska vera nýggj mál sett eftir tann túrin, sigur Bárður
Hansen. Mount Everest er sum kunnugt 8.848 metrar.
Tað var annars Ragnfríð, sum lokkaði systkinabarnið Bárð at koma við sær á henda túrin. Hon hevur
verið á ítróttarskúla í Danmark, og har nomið kunnleika til ymsar sokallaðar ekstremar ítróttir. Her
fekk hon so kunnleika til túrin, sum eitt danskt ferðalag fór til leguna við fótin av heimsins hægsta
tindi.

- Tað tók Ragnfríð eitt sindur av tíð at yvirtala meg. Men hon visti jú, at eg eri eitt slíkt menniskja, sum
letur seg lokka til slíkar avbjóðingar, og eg angri ikki, at eg lat meg lokka. Túrurin var tað heilt vert,
sigur Bárður Hansen.
Ungi toftamaðurin er annars kendur í økinum kring Toftir, og eisini á YouTube, sum ein undirhaldandi
gyklari, sum dugir ymsar kynstir, serliga við kortum. Hesi kynstur gjørdi hann nógv brúk av á ferðini til
Nepal, kanska serliga fyri at fáa samband við íbúgvarnir har.
Í kvøld verður møguleiki at hoyra Bárð og Ragnfríð greiða frá um ferðina. Tað hendir í teltinum á
havnarlagnum á Toftum, sum er sett upp í sambandi við Bátafestivalin. Tey fara í kvøld kl. 23 at vísa
filmin, fortelja um túrin, og serliga um fólkini – sherparnar – sum hjálpa teimum ferðandi og trúnna
hjá teimum.
Ferðalagið til Nepal taldi 18, av teimum vóru trý, sum ikki eydnaðust at koma heilt upp, tí tey ikki
kláraðu hæddina. Sera nógv fólk vóru uppi á Basecamp, greiðir Bárður Hansen frá – kanska serliga tí
at ongin kom upp á Everest í fjør orsaka av ógvusliga jarðskjálvtanum í Nepal, sum kravdi 8.000
mannalív. Tey, ið høvdu loyvi í fjør, hava fingið tað útsett til í ár, og tí verða tað heilt nógv, sum fara
heilt upp á Everest í ár.
Gongutúrinum hjá Bárði, Ragnfríð og restini av ferðalagnum tók 13 dagar – 8 dagar upp og 5 niður.
Gingið var millum 7 og 9 tímar hvønn dag.
Síggið hugtakandi filmin, sum Bárður hevur tikið upp við m.a. GoPro myndatóli.
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Danir gingu seg í óføri á Kunoynni - Øll eru tó komin aftur í øllum góðum
06.05.2016 - 23:39
Stutt fyri klokkan 22 í kvøld fór bjargingartyrlan av flogvøllinum, við kós móti Kunoynni, har nøkur fólk
høvdu gingið seg í óføri í kvøld. Hetta skrivar JN.FO.
Bjargingararbeiðið gekk sera væl, og øll 6 fólkini eru komin niður í øllum góðum. Tey 6 fólkini vóru øll
donsk, upplýsir MRCC.
Ein staðkendur bjargingarmaður fann fólkini og valdi at boða løgregluni frá, at tyrla helst mátti
boðsendast. Fólkini høvdu gingið í nærum 10 tímar og vóru móð. Harafturat hevði onkur teirra fingið
onkran snudd.
Sambært JN.FO gekk tað sera skjótt hjá bjargingartyrluni at finna fólkini, sum vóru stødd sunnalaga á
Kunoynni.
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Semja undirskrivað
07.05.2016 - 00:49
Arbeiðarafeløgini – Føroya Arbeiðarafelag, Havnar Arbeiðarafelag, Havnar Arbeiðskvinnufelag,
Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag og Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag – hava í kvøld undirskrivað tvey ára
semju við Føroya Arbeiðsgevarafelag.
Semjan inniber eina lønarhækking á kr. 5,25 yvir tvey ár umframt nýggja viðbót fyri starvsaldur
umframt ymiskar aðrar ásetingar og ábøtur í sjálvum sáttmálanum. Samlað sæð eru vit rímiliga væl
nøgd, sigur Georg F. Hansen, formaður í Føroya Arbeiðarafelag. Vit hava samráðst leingi, og eg haldi
báðir partar hava strekt seg langt fyri at finna eina semju, sigur hann í tíðindaskrivi.
Arbeiðarafeløgini og Føroya Arbeiðsgevarafelag hava undirskrivað ein tvey ára lønarsáttmála, sum
samlað gevur eina lønarhækkan á kr. 5,25, nýggja viðbót fyri 11 ára starvsaldur og greiðari og betri
áseting um yvirtíðarløn sunnu- og halgidagar.
- Vit eru rímiliga væl nøgd, og tað gleðir okkum, at reallønin hjá einum arbeiðara hækkar. Vit eru glað
fyri, at vit liggja nakað omanfyri aðrar sáttmálar, sum eru gjørdir í 2016, hetta ger at munurin millum
ein arbeiðara og aðrar lønarbólkar minkar, og fyri 2017 fingu vit eina tiltrongda starvsaldursviðbót,
vísir Georg F. Hansen, formaður í Føroya Arbeiðarafelag á.
Tímalønin verður í 2016 kr 123,09 og í 2017 kr 125,69, og í 2017 fer tímalønin hjá einum arbeiðara
sum hevur 11 ára starvsaldur at liggja á kr 131,66.
Betri sømdir eru eisini fyri tey, sum eru fyri eini arbeiðsóhappi, fyri vaktarfólk á skipum umframt at
nýggjur sáttmáli er gjørdur fyri bussførarar og fyri pelagisku virkini.
Nýggju sáttmálarnir eru í gildi til 1. mai 2018.
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Bráðfeingis veiðibann fyri fiskiskap við uppsjóvartroli
07.05.2016 - 20:51
Við heimild í Løgtingslóg nr. 28 frá 10. mars 1994 § 35 stk. 3, ásetir Fiskiveiðieftirlitið bráðfeingis
veiðibann fyri fiskiskap við uppsjóvartroli á hesum øki.
1. 6130N – 0408W
2. 6106N – 0435W
3. 6106N – 0451W
4. 6112N – 0451W
5. 6130N – 0421W
6. 6130N – 0408W
Veiðbannið er galdandi fyri øll skip, ið hava fiskiloyvi, at fiska svartkjaft í føroyskum sjógvi í 2016.
Veiðibannið er galdandi frá í dag, hin 7. maj 2016 klokkan 18:00 til 21. mai 2016 klokkan 18:00.
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CO2 útlátið minkað nærum 3% í 2015
08.05.2016 - 18:55
Men sum heild hevur samlaða útlátið av vakstrarhúsgassi í Føroyum verið rættiliga javnt seinastu
árini.
Hóast samlaða útlátið seinnu árini nærum hevur verið tað sama ár fyri ár, so sæst, tá hugt verður
nærri at nýggjastu tølunum, at útlátið frá útlendskum fiskiskipum og elframleiðslu er minkað, meðan
útlátið frá húsarhaldum er økt.
Mest týðandi broytingin í útlátinum í 2015 er, at útlátið av vakstrarhúsgassi frá elframleiðslu er
minkað. Vindmyllur og vatnorka síggjast týðuliga aftur í tølunum sum ein minkandi nýtsla av olju á
elverkunum. Soleiðis var eisini í fjør. Onki er at ivast í, at útbyggingin av varandi orku hjá SEV er ein
røtt leið at ganga. Henda útbygging var orsøk til, at samlaða útlátið minkaði 1,7% í fjør.
Søla av olju til útlendsk fiskiskip var munandi minni í fjør enn í 2014. Samlaða útlátið gjørdist 2,4%
minni av hesi orsøk. Ikki er kannað nærri, hví útlendsk skip keypa minni olju, møguliga er talan bara
um sveiggj í tølunum. Ein møguleiki er tó, at útlendsk fiskiskip í fjør í størri mun keyptu olju frá
móðurskipum, sum koma handavegin við olju. Henda sølan verður ikki skrásett í almennu
hagtølunum í Føroyum og telur tí ikki við í føroysku uppgerðini av vakstrarhúsgassi.
Meðan SEV og útlendsku fiskiskipini fáa útlátið at minka, fær økt oljunýtsla hjá húsarhaldum útlátið at
vaksa. Oljunýtslan hjá føroyskum húsarhaldum øktist meira enn 10% í fjør. Hetta kann tykjast sum
skeiv gongd, nú oljunýtslan, og harvið eisini útlátið av vakstrarhúsgassi frá húsarhaldum, er minkað
spakuliga nógvu seinastu árini. Men orsøkin er tíanbetur, at 2015 var eitt heldur kalt ár og væl meira
av olju varð brúkt til at hita hús við. Oljunýtslan til upphiting fylgir neyvt hvussu kalt veðrið er.
Eitt nýggjari slag av vakstrarhúsgassi, HFC-gass, er seinnu árini vorðið týðuligari í uppgerðini.
Vøksturin í útlátinum seinastu trý árini kemst av øktum innflutningi av HFC-507a, sum verður brúkt í
køliskipanum umborð á fiskiskipum ístaðin fyri ozonoyðandi evnið HCFC-22 (freon-22, R-22), sum ikki
er loyvt at innflyta longur.
Í næstu viku verður kunnað um, hvussu gongur hjá Føroyum at náa málunum í almenna
veðurlagspolitikkinum.
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Áki Bertholdsen 08.05.2016 (09:00)
Vit fara at royna at steðga ørskapinum
- Eru nakrir møguleikar fyri at steðga hesum ørskapinum, fara vit sjálvandi at brúka teir
møguleikarnar.
Tað staðfestir Bill Justinussen, tingmaður fyri Miðflokkin.
Og tað, hann meinar við, tá ið hann tosar um ørskap, er at eitt tað síðsta Løgtingið samtykti, áðrenn
tað fór í summarfrí, var at loyva samkyndum at giftast.
Uppskotið skal tó bæði til viðgerar í Fólkatinginum, og einaferð afturat í Løgtinginum, áðrenn tað
kann verða sett í gildi, so samkynd mugu brynja seg við toli nakað enn.
Men stendur tað til Bill Justinussen og Miðflokkin, fer tað ongantíð at koma hartil, at samkynd fáa
loyvi at giftast. Og hann sigur, at Miðflokkurin fer at stríðast ímóti hesum heilt til endans.

Hann sigur, at enn er hann ikki heilt greiður yvir, hvørji stig, Miðflokkurin fer at taka. Men hann vísir
á, at eitt, nógv varð tosað um undir viðgerðini, varð at hava fólkaatkvøðu um málið, men tað vildi
samgongan ikki.
Hann leggur afturat, at ið nýtt tingár byrjar á ólavsøku, fer Miðflokkurin tískil at leggja uppskot fyri
Løgtingið um at samtykkja, at fólkaatkvøða skal vera í Føroyum um samkynd hjúnaløg skulu vera
loyvd ella ikki.
Hann heldur eisini, at Løgtingið kann illa sleppa undan at samtykkja uppskotið. Serliga hongir hann
seg í, tey "fantastisku lyftini" Høgni Hoydal hevur givið alment um, at vil ein triðingur av Løgtinginum,
ella 11 tingfólk, hava eitt mál til fólkaatkvøðu, skal tað vera gjørt.
Bill Justinussen ivast ikki í, at Høgni Hoydal meinar tað av fullum huga, tí hetta er eitt mál, hann hevur
arbeitt við leingi, og enntá hevur Tjóðveldi lagt uppskot fyri Løgtingið um hetta, sigur hann.
Herfyri nágreinaði Høgni Hoydal fyri okkum, at sjálvandi fór hann ikki at tosa um fólkaatkvøðu, tá ið
tað snýr seg um hjúnabandslógina, ella tá ið tað snýr seg um skatt og avgjøld.
Og hann vil so yvirhøvur ikki tosa um fólkaatkvøðu, tá ið taðan er talan er um ein partapolitiskan leik
sigur.
- Tá ið hann setti lyftið fram, vórðu ongi undantøk nevnd. Men meinar hann einki við tað, hann hevur
lovað, eigur hann at boða almenninginum frá tí, sigur tingmaðurin fyri Miðflokkin.
Fleiri politikarar hava staðfest, at hetta er ein spurningur um mannarættindi og tað er sostatt ikki ein
spurningur, sum tað er hóskandi at hava fólkaatkvøðu um.
Men Bill Justinussen vísir á, at fleiri lond hava havt, og fara at hava fólkaatkvøðu um hetta mál. Talan
er eisini um samfeløg við framkomnum fólkaræði, eitt nú í Norðurírland, Avstralia, Karlifornia í USA. Í
Kalifornia hava samkynd havt loyvi at giftast, men tann lógin varð avtikin við eini fólkaatkvøðu.
- So tað er burturvið at siga, at hetta er ikki eitt mál, sum tað er hóskandi at hava fólkaatkvøðu um,
sigur Bill Justinussen.
Samgongan er eisini samd í, at tað er rætt at spyrja fólkið, tí tey vísa javnan til eina gallupkanning har
meiriluti er fyri at loyva samkyndum hjúnalagi.
- Men skal fólki spyrjast, hví so ikki gera tað ordiligt og ikki bara við eini gallupkanning. Tí er ringt at
síggja, hvussu samgongan kann atkvøða ímóti eini fólkaatkvøðu, staðfestir Bill Justinussen.
Annars hevur hann áður staðfest, at skuldi meiriluti verið á eini fólkaatkvøðu fyri at loyva samkyndum
at giftast, fer hann ikki at atkvøða fyri tí kortini.
- Tað fari eg ikki, tí tað er ein spurningur, sum grundleggjandi stríður ímóti míni sannføring. Um so øll
verðin atkvøður fyri samkyndum hjúnalagi, fari eg aldrin at góðtaka tað kortini, sigur Bill Justinussen.
- Men verður meiriluti fyri uppskotinum, hava tey løgtingsfólk, sum taka undir við tí, í hvussu so er
heimild fyri tí í fólkinum. Men er meiriluti ímóti, hava tey tað ikki, og so verður tað vátta, at tað er
skeivt, tá ið tey tvíhalda um, at meiriluti av føroyingum tekur undir við tí, sigur tingmaðurin fyri
Miðflokkin.
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Danjal av Rana 08.05.2016 (10:59)
Kanna harðskapsmál á Toftum
Veðrið var av tí allarbesta í nátt, og tí hevur heilt nógv fólk hevur verið í býnum í Havn í nátt, men
eisini í Klaksvík, har tunnilsdagar eru, og á Toftum, har bátastevna er, hevur fitt av fólki verið úti í
nátt.
Um fimmtíðina í morgun verður løgreglan boðsend inn á Toftir, har eitt harðskapsmál verður
fráboðað. Løgreglan í norðurøkinum kemur á staðið og tosar við tann, ið hevur fráboðað málið.
Løgreglan hevur eisini fingið navnið á einum møguligum gerningsmanni og fer at kanna málið nærri.
Annars hevur verið stak friðarligt bæði í Havn, í Klaksvík og á Toftum, sigur vakthavandi í morgun.
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Danjal av Rana 08.05.2016 (11:30)
Fer at regna seinnapartin
Her er fimmdaga veðurforsøgnin frá DMI.
Ein hitabrúgv kemur inn yvir Føroyar av landsynningi í dag, men steðgar sum frá líður upp og viknar. Í
næstu viku mennist eitt hatrýst um Ísland, sum eisini gevur støðugari veður í Føroyum
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum øtlar upp í andøvsgul upp í ein
strúk, 8 til 13 m/s, í støðum eitt skifti hvassur vindur, 15 m/s. Skýggjað og út á dagin regn av
landsynningi. Hitin millum 4 og 8 stig.
Mánadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s. Skýggjað og stundum regn
ella sirm, men um náttina yvirhøvur turt. Hitin millum 5 og 8 stig.
Týsdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum spakuliga makar og um
náttina verður lot til andøvsgul av eystri, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur turt og fyrst skýggjað, men seinni
klárar í, tó verður møguliga mjørki í støðum. Hitin millum 5 og 8 stig.
Mikudagin verður turt og sólin sær. Hitin millum 7 og 10 stig, um náttina millum 5 og 7 stig. Lítið lot
til gul av ymsum ættum ella vesturætt.
Hósdagin verður turt og sól. Hitin millum 5 og 8 stig og lot til andøvsgul, yvirøhvur av landnyrðingi og
norðri. Um náttina frískar hann vindin í gul til stívt andøvsgul av útnyrðingi og norðri, 5 til 10 m/s og
hitin millum 2 og 5 stig.
Fríggjadagin verður enn meiri skýggjað, men yvirhøvur turt og hitin millum 3 og 7 stig. Andøvsgul upp
í ein strúk, men sum frá líður makar niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s.
Veðurforsøgnin frá yr.no er at finna her.
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Hilmar Jan Hansen 08.05.2016 (17:31)
Eysturríki: Hert marknaeftirlit
Í gjár vóru hundraðtals mótmælisfólk savnað við Brenner-skarðið fyri at mótmæla eysturríksku
ætlanini um marknaeftirlit, og italienska politiið brúkti táragass ímóti mótmælisfólkunum, sum
steinaðu afturímóti.
Tveir politistar fingu snuddir og tíggju mótmælisfólk blivu handtikin, veit AFP-tíðindastovan at siga.
Sambært dagblaðið Corriera della Sera var tað ein anarkistiskur bólkur har norðuri í Italia, sum stóð
aftan fyri mótmælistiltakið. Eysturríkska politiið nýttist ikki at leggja uppí, tí tiltakið var italsku megin
markið.
Politiskar avleiðingar
Eysturríki hevur gjørt greitt, at hert marknaeftirlit við Brenner-skarðið er partur av einum átakspakka,
ið má setast í verk, um ikki Italia ger meira fyri at minka um talið á teimum, ið royna at sleppa inn í
Eysturríki.
– Alpina rutan er eitt týðandi portur inn í Eysturríki og samstundis eitt avgerandi samband millum
norðara og syðra partin av Europa, sigur ES-nevndarformaðurin, Jean-Claude Juncker, í samrøðu við
týska Funke Mediengruppe.
– Hartil kemur, at allar forðingar fyri, at fólk skulu sleppa um Brenner-skarðið, fara ikki bara at hava
búskaparligar avleiðingar, men so sanniliga eisini politiskar avleiðinar, sigur hann.
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Jóannes Hansen 08.05.2016 (21:28)
ÍF hevur sett nýggjan venjara
So er tað avgjørt, hvør ella rættari hvørjir skulu hava ábyrgdina av ÍF liðnum tað, sum er eftir av
hesum kappingarárinum. Tað veit fjepparasíðan á facebook hjá ÍF at siga í kvøld.
Jákup Mikkelsen hevur havt ábyrgdina, síðani Jógvan Martin Olsen legði frá sær, og tað hevur gingið
upp á stás hjá Jákupi. Síðani hann tók við ábyrgdini hevur ÍF spælt tveir landskappingardystir og
vunnið teir báðar – ímóti B68 og HB.
Meðan hini toppliðini hava havt fokus á fjórðingsfinaluni í steypakappingini, hevur ÍF nevndin funnið
fram til, hvussu venjaratoymið skal skipast restina av hesum kappingarárinum. Eingin orsøk var at
fremja stórar broytingar. Tó var neyðugt at fáa ein mann aftrat Jákupi Mikkelsen, sum ikki enn hevur
lokið útbúgvingina, ið er kravd hjá venjarum í bestu deildini.
Fyrrverandi ÍF spælarin, Símun Eliasen, er nú venjari í Fuglafirði saman við Jákupi. Símun hevur
hægstu útbúgving, og tí verður tað hann, sum hevur høvuðsábyrgdina. 41 ára gamli Símun Eliasen
hevur nógvar royndir sum venjari. Í 2011 tók hann ábyrgdina av ÍF liðnum í summarsteðginum. Í trý ár
hevur hann havt ábyrgdina av fyrstu deildarliðnum hjá HB, og síðsta kappingarár og higartil í ár hevur
hann vant U-18 dreingirnar hjá B36.
Í níti árunum spældi Símun við ÍF og aftur í 2001, 2005-2006 og 2008. Hann spældi við HB í fleiri ár, og
so hevur hann eisini umboðað KÍ, EB/Streym og FC Hoyvík.
Fyrsta avbjóðingin hjá nýggja venjaraparinum í Fuglafirði verður hóskvøldið, tá ið ÍF fær vitjan av NSÍ.
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Vilmund Jacobsen 08.05.2016 (20:09)
Stormur á Sandi
Tað er nógvur vindur á ávísum støðum kring landið í kvøld, serliga tá havt verður í huga, at dagurin í
dag er hin 8. mai, og vit helst skuldu merkt ein farra av summarveðri.
Dagurin í gjár var góður, og hepnaðist væl við veðri, bæði í Havn, har tiltakið Ein dagur á grynnuni var
- og á Toftum, har skipað varð fyri bátafestivali í besta veðri.
Á Brekkuni Stóru í Sandoynni máldi vindmátarin hjá Landsverki klokkan 19.18 í kvøld millum 23 og 28
metrar um sekundið. Á Øraskarði á Fámjingvegnum var eisini nógvur vindur, millum 22 og 25 metrar
um sekundið.
Bæði á Brekkuni Stóru og á Øraskarði var hann landnyrðingur norðan í ættini, og í øllum førum á
Sandi er hetta ring ætt, sum gevur nógvan vind og hvirluvind.
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Andlát
Irena Christiansen, ættað úr Havn, búsitandi í Esbjerg andaðist á Esbjerg sjúkrahúsi mikudagin 4. mai,
71 ára gomul.
Marjun Kristensen, fødd Nolsøe, ættað úr Vági, andaðist í heiminum í Aalborg Kristi
himmalsferðardag, 76 ára gomul.

