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Maersk Oil ætlar at gevast í Norðsjónum 
Maersk Oil hevur gjørt av at steðga framleiðsluni í Tyraøkinum, haðani 90 prosent av donsku 
gassframleiðsluni koma. Hetta verður gjørt í oktober 2018 og fær samstundis avleiðingar fyri hini 
økini í Norðsjónum, har Maersk Oil er operatørur. 
Undirgrundin undir boripallunum í Tyraøkinum er sokkin fimm metrar og hevur elvt til ein 
trygdarvanda fyri meðarbeiðararnar. Tí er ein tvísiffrað miljardaíløga í økinum neyðug.  
 
”Vit hava sagt, at neyðugt er at hyggja at rammukorunum, so vit kunnu fara undir hesa verkætlanina. 
Eg skal ikki sita her og siga, hvussu hetta skal gerast, men vit halda ikki, at serliga nógv skal til. Men 
við núverandi búskaparliga vandanum í verkætlanini, er hetta ikki kappingarført fyri okkum”, sigur 
Jakob Thomasen, stjóri í Maersk Oil. 
Danski orku- og veðurlagsmálaráðharrin, Lars Christian Lilleholt, sigur í eini viðmerking:  
 
”Eg eri varugur við trupulleikan og havi verið í tøttum dialogi við vinnuna í fleiri mánaðir. Vit eru á veg 
við eini ætlan fyri alla olju- og gassframleiðsluna í Norðsjónum, sum vit eru í tøttum dialogi við 
vinnuna um”, sigur Lars Christian Lilleholt.  
 
Umframt mistar skattainntøkur, fer ein afturlating av Tyraøkinum eisini at bera í sær, at danir ikki 
longur vera sjálvbjargnir við olju og gassi. Í løtuni er Danmark einasta ES-landið, ið er sjálvbjargið við 
olju og gassi. Men verður givist í Tyraøkinum, noyðist Danmark at innflyta úr øðrum londum, sosum 
Russlandi. 
Kelda: Dagbladet Børsen  
Antares.fo 
 

 
100.000 fleiri cruiseferðafólk til Danmarkar í ár 
Tá Cruise Copenhagen Network herfyri helt aðalfund kundu luttakararnir fegnast um, at umleið 
100.000 fleiri cruiseferðafólk koma til Danmarkar í ár í mun til í fjør. Harumframt kann 2017 gerast 
besta árið nakrantíð við 850.000 cruiseferðafólkum í Keypmannahavn. 
Av vøkstrinum upp á tey 100.000 ferðafólkini kemur meginparturin til Keypmannahavnar ella umleið 
60.000, og tilsamans koma 740.000 cruiseferðafólk til Keypmannahavnar í ár. 67 skip frá 35 reiðaríum 
vitja tilsamans 304 ferðir. Av samlaða talinum av komum í Keypmannahavn eru 139 turnarounds, har 
skipini skifta ferðafólk. Í 2015 vóru 122 turnarounds.  
 
Næsta ár væntast 850.000 cruiseferðafólk til Keypmannahavnar. Tað merkir, at ferðafólkametið 
higartil frá 2012 upp á 840.000 cruiseferðafólk verið sligið.  
 
Rákið er, at skipini verða støðugt størri, og størstu skipini kunnu taka upp ímóti 4.000 gestir. Í ár 
verða væntandi 15 vitjanir av teimum størstu skipunum, og í næsta ár verða tey ikki færri enn 55 í 
tali.  
 
Kelda: standby.dk 
Antares.fo 
 

 
APM Terminals vigar bingjur 29 staðni 
1. juli skulu bingjur vigast, so vektin kann staðfestast, áðrenn tær verða lastaðar umborð á eitt skip. 
Við bert 49 døgum til SOLAS-reglurnar hjá IMO koma í gildi, hevur APM Terminals syrgt fyri eini 
lættari byrjan av nýggju reglunum. Altjóða havnarfyritøkan bjóðar bingjuviging á 29 ymsum støðum. 
”Okkara raðfesting er at syrgja fyri einum tryggum og effektivum rakstri í veitingarketuni. Umráðandi 
er, at hesar reglurnar verða fylgdar á ein hátt, sum ikki elvir til kø-fløskuhálsar, sum í síðsta enda bera 
í sær upp aftur størri vanda og útreiðslur fyri allar partar”, sigur Jack Craig, Head of Global Operations 
hjá APM Terminals.  
 
Endamálið við SOLAS-reglunum er at syrgja fyri trygdini kring skipið og hjá havnararbeiðarunum og 



øðrum, sum handfara góðsið.  
 
Útflutningsbingjurnar, sum APM Terminals tekur ímóti við einum gildugum VGM (Verified Gross 
Mass), verða góðtiknar, meðan bingjur, ið ikki hava gildugt VGM, verða settar til viks og goymdar 
burtur.  
 
APM Terminals bjóðar VGM-tænastu á 29 støðum kring allan heimin, millum annað í Aarhus, 
Göteborg og Bremerhaven í Norðurevropa.  
 
Kelda: APM Terminals 
Antares.fo 
 

 
Tróndur í Gøtu skal landa á Fáskrúðsfirði 
11-05-2016 - 14:44 - Jóanis Nielsen 
Tróndur í Gøtu siglir til Ísland við fullari last av svartkjafti, sum teir hava fiskað sunnanfyri í føroyskum 
sjógvi, teir hava uml. 2.750 tons, sum teir skulu landa til Lodnuvinnsluna á Fáskrúðsfirði, teir verða á 
Fáskrúðsfirði fyrrapartin í morgin. 
Vit á JN.fo tosaðu umborð fyri løtu síðan, teir søgdu, at støddin á svartkjaftinum, sum skipini fingu har 
suðuri var brúkbar - Finnur Fríði, Jupiter og Norðingur vóru um somu leið sum Tróndur, har eru eisini 
nøkur russisk skip. 
Tey íslendsku skipini royna beint eystur úr Fugloynni, heilt uppat norska markinum. 
Næraberg fór í gjár vestur ímóti íslendska markinum, men vit hava ikki frætt frrá teimum, hvussu 
gongst har. 
Hjá teimum flestu skipunum er svartkjaftakvotan uppe, ella við at verða fiskað. Men tað frættist at 
Fiskimálaráðið møguliga í morgin fer at økja kvotuna við 20.000 tonsum, um tað fer á uppboðssølu 
ella ikki, tað vita vit ikki enn. 
Jn.fo 
 

 
Henrik Old: Allir ræddust tarvin 
11-05-2016 - 23:36 - Jóanis Nielsen 
 Landsstýrismaðurin í samferðslumálum, vágbingurin, Henrik Old, væntar, at Víkingur fer avstað við 
FM í ár. FSF Varpið hevur verið á gátt í "Portugálinum" í Tinganesi. 
FSF Varpið hevur aftur verið á ferð, og hesaferð hava vit vitjað í Tinganesi, hjá landsstýrismanninum í 
samferðslumálum, Henrik Old. 
 
Og fryntligi vágbingurin hevur upplivað mangt og hvat í samband við fótbólt. Millum annað hoyra vit 
søguna um, hvussu ein tarvur í Vági var orsøkin til, at dreingirnir hjá VB næstan altíð raktu málið til 
venjing. Henrik Old minnist eisini væl dystirnar fyri nógvum árum síðani millum TB og VB, sum vóru 
teir mest spennandi, og sum eisini kundu vera rættuliga harðir. 
Jn.fo 
 

 
Ein íslendskur fiskimaður lat lív uttanfyri Aðalvík 
11-05-2016 - 13:33 - Jóanis Nielsen 
 Ein íslendskur fiskimaður lat lív í morgun, tá ið bátur hansara hvølvdist uttanfyri Aðalvík í morgun, 
tað skrivar RUV.is 
Tá ið báturin datt út av íslendsku AIS-skipani, varð leitin sett í verk, teir funnu mannin um middagin, 
men tá var hann deyður - maðurin var einsamallur við bátinum. 
Jn.fo 
 

 
Havnin er vakrasti býur í heiminum 
11.05.2016 - 06:55 
"Torshavn is beautiful even on a rainy day" er ein av staðfestingunum hjá heimsgitnu heimasíðuni 
Tripadvisor. Googlar ein "beautiful Torshavn" eru ikki færri enn 153 túsund síður á netinum, sum 
hava somu fatan av tí vøkru Havnini. 
Ivasamt er, hvør kann meta um, hvat er vakurt ella ikki. Tað veldst helst um eygað, sum sær. Nú ein 
dagin varð ein "serfrøðingur" endurgivin fyri at siga, at "Havnin er ljótasti býur í verðini".  



Hyggja vit nærri at grundgevingini fyri hesum ramliga og neiliga pástandi, so er einasta givna orsøkin, 
at "lítið og onki skil er á, hvussu gøtuljósini í Havn síggja út".  
Altso er slett onki galið við býnum í dagsljósi. Tað eru bókstaviliga perunum, tað er galið við.  
Men ein slíkur pástandur veksur í sær sjálvum. Er sjálvstyrkjandi, kunnu vit siga. Fær heilt vist 
undirtøku frá teim tvørlyntu og leggur helst upp til neiligt kjak á sosialu miðlunum.  
Og tað er spell. Tí tað er skjótt at vit tosa Havnina til at vera tað ljótasta, keðiligasta, vánaligasta, 
dýrasta og ófriðarligasta í verðini. Pástandirnir fara í sjálvsving. Til síðst er tað veruliga so. Er tað 
hetta, vit vilja?  
Gøtuljós í Havn hava gjøgnum tíðina havt eittans endamál: At lýsa upp gøturnar, so tað sæst at ganga 
og/ella arbeiða. Ikki fyrrenn seinnu árini eru vit farin at hugsa um estetikk við eini staðfesting av, at 
ljós seta dám á umhvørvið og at tað ávirkar lívsdygdina.  
Og tí fara vit undir at skapa upplivingar við ljósi. Og tað vindur skjótt uppá seg, tess meira vit nýta 
almenna býarrúmið til uppihald, virksemi og rekreatión. Vit brúka býin meira í myrkri enn áður og vit 
seta tí krøv til nýbygging.  
Og spakuliga umleggja vit útbúnaðin til dagførda tøkni. Tað tekur tíð. Og fyri hvørt einasta átak við 
nútíðargerð av verandi útbúnaði, so gerst býurin enn vakrari.  
Eitt av ítøkiligu átøkunum er ljóssetingin í býnum. Vit vita nú, at ljósið er við til at seta ein dám á 
umhvørvið, ið ávirkar menniskjað, og við hesum økjast lívsvirðini enn meira.  
Tí seta vit í gongd eitt átak, sum fevnir um verandi og framtíðar ljósseting, eina virkisætlan við 
greining av økjum og átøkum. Endamálið við átakinum er at tryggja eina langtíðarætlan, soleiðis at vit 
finna bestu loysnirnar.  
Havnin er longu vakrasti býur í heiminum. Í rætta ljósinum verður hon enn vakrari.  
Heðin Mortensen  
borgarstjóri  
nordlysid.fo 
 

 
Talið á almennum størvum veksur framvegis 
Hagtøl yvir løntakarar býtt á kyn, aldur, vinnugreinar og sýslur eru nú tøk til og við februar 2016.  
  
Í februar vóru 25.262 løntakarar tilsamans. Hetta eru 770 fleiri í mun til februar í fjør. Trendurin (t.v.s. 
rætningurin ella rákið í langtíðargongdini, sí mynd) í talinum av løntakarum hevur verið óbroyttur 
síðan byrjanina av 2014. Tíðarrøðin av løntakarum gongur aftur til 1985. Størsta talið av løntakarum á 
26.044 varð skrásett í apríl 2008.  
  
Vøksturin í samlaða løntakaratalinum frá februar í fjør til februar í ár á 3,5%, stavar frá vøkstri í øllum 
fýra stóru vinnubólkunum á omanfyri 200 nýggjar løntakarar, tó er broytingin lutfalsliga størst í 
tilfeingisvinnum og byggivinnuni.  
  
  
Tølini frá Hagstovuni vísa, at meðan talið á løntakarum í almenna geiranum er voksin ár um ár síðani 
februar 2008, so starvast í dag framvegis færri fólk í fiski-, ali- og ráevnisvinnuni, í byggivinnuni og í 
privatu tænastuvinnuni enn í februar 2008, tá løntakaratalið var upp á tað hægsta.  
  
Lutfalsiga er størsti vøksturin innan byggivinnuna, 6,3 prosent, meðan minsti vøksturin er í almenna 
geiranum. Hinvegin er vøksturin í tølum næst hægst í almenna geiranum. Størsti vøksturin er í privatu 
tænastuvinnuni og tann minsti í fiski-, ali- og ráevnisvinnuni.  
In.fo 
 

 
Nú skulu humanistarnir skipast í felag 
Ofta verður sagt, at føroyska samfelagið er stirvið, konservativt, snævurskygt og ov átrúnaðarligt. 
Samdur ella ei, so eru nøkur, ið nú taka stig til at fara at virka fyri at føra Føroyar longur á 
humanistisku leiðini, tí nú verður Humanistafelag Føroya sett á stovn. 
  
- Felagið skal hava til endamáls at virka fyri humanistiskum virðum í samfelagnum og at menna 
humanismu sum lívsáskoðan í Føroyum. Somuleiðis ynskir felagið at verja nøkur ítøkilig virði og 
rættindi, sum viðkoma humanismu - harímillum at verja menniskjarættindi og javnrættindi, skriva 
fyriskipararnir. 
  



Stigtakararnir siga seg ynskja at virka fyri verðsliggerðing av samfelagnum, har ímillum at skilja stat og 
átrúnað. 
  
- Felagið ynskir eisini virka fyri at styrkja fólkaræði, javnrættindi og felagsskap, og at styrkja borgarlig 
frælsi; harímillum savningarfrælsi, framsøgufrælsi, talufrælsi, trúarfrælsi og felagsfrælsi, siga tey. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 11.05.2016 (13:10)  
Havnin liggur á odda 
Í samband við kappingarnar í Ódnartøkum verður eisini skipað fyri eini liðkapping millum 
róðrarfeløgini.  
  
Ymisku róðrarfeløgini hava meldað lið til við trimum bátum í hvørjum liði, og vera stigini, sum 
bátarnir vinna á Ódnartøkunum, løgd saman. Síðani vera stig givin teimum liðunum, ið hava klára seg 
best.  
  
Eftir fyrsta umfar, sum var róð í Havn flaggdagin, hevur høvuðsstaðurin lagt seg á odda í kappingini, 
men enn er sera tætt millum liðini.  
  
Fremst liggur Knørrur við átta stigum, men beint í hølunum á teimum liggja Argja Róðrarfelag og 
Havnar Róðrarfelag við sjey stigum.  
  
Í liðnum hjá Róðrarfelagnum Knørri eru dreingjabarnamanningin á Jallinum, kvinnumanningin á 
Jarnbardi og Ormurin Langi. Á liðnum hjá Argja Róðrarfelag eru báðar manningarnar á Teistanum og 
Drekin Reyði. Liðið hjá Havnar Róðrarfelag eru báðar barnamanningarnar á Sílinum og 
gentumanningin á Drekanum.  
  
Síðani koma Fuglafjarðar Róðrarfelag og Hvalvíkar og Kollafjarðar Róðrarfelag við seks stigum hvør og 
Froðbiar Sóknar Róðrarfelag og Hósvíkar Róðrarfelag við fýra stigum hvør. Síðani kemur annað lið hjá 
Ròðrarfelagnum Knørrur og annað lið hjá Havnar Róðrarfelag við tveimum stigum hvør, Klaksvíkar 
Róðrarfelag við einum stigi og aftast Argja og Sandavágs Róðrarfelag við ongum stigi.  
  
Endamálið við liðkappingini er at styrkja felagskensluna í hvørjum einstøkum róðrarfelag, eins og 
áhugan fyri, hvussu tað gongur hvørjum øðrum í sama róðrarfelag og harvið menna róðrarfeløgini 
sum heild. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 11.05.2016 (16:02)  
Alment úttikin til OL  
Tað hevur verið kent í fleiri vikur, men í dag varð tað almannakunngjørt, at Føroya fremsti svimjari, 
Pál Joensen, verður partur av danska OL-hópinum, tá leikirnir vera hildnir í Rio de Janeiro í summar.  
 
 
Tað er danska OL-síðan á Facebook, Danmark til OL, sum í dag kunngerð, at átta nýggir svimjarar eru 
úttiknir til  
OL-hópin, og hevur lagt myndir út av teimum átta við frámerkinum #AllForRio, har ein teirra er Pál 
Joensen. 
 
 
Hóast hópurin ikki varð kunngjørdur fyrr enn í dag, so hevur tað longu verið greitt í fleiri vikur, at Pál 
Joensen luttekur á OL í summar.  
 
 
16. apríl tryggjaði hann sær nevniliga luttøku, tá hann svam undir OL-kravtíðina í 1500 metrum til 
DM. Pál Joensen svam tá teinin upp á 15.04.13, ið er umleið trý sekund skjótari enn kravtíðin, ið er 
15.07.54. 
In.fo 
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Heri Simonsen 11.05.2016 (19:25)  
Hallur var við til at tryggja sigurin  
Føroyingafelagið, Vendsyssel FF hevði Hall Hansson og Brand H. Olsen við frá byrjan, tá tað á útivølli í 
dysti í kvøld eydnaðist Vendsyssel FF at vinna 1-0 á oddaliðnum, Lyngby í næstbestu fótbóltsdeildini í 
Danmark.   
  
Sigursmálið fall í 85. minutti, og átti Hallur Hansson sín stóra lut í málinum, tá hann aftaná eitt framúr 
gott gjøgnumbrot legði bóltin inn í brotsteigin til Tiago Leonco, sum stútaði bóltin í netið til 1-0.  
  
Brandur H. Olsen fekk 73 minuttir á vøllinum í dag, áðrenn hann var skiftur út, meðan Rene Shaki 
Joensen fekk seinastu 10 minuttirnar á vøllinum.   
  
Vendsyssel FF liggur, sum nr fimm við 50 stigum. Fýra stig eru upp til Silkeborg, sum liggur á 
uppflytingarplássi á triðja plássi við 54 stigum. Vendsyssel FF hevur eina góða gongd nú, men tað eru 
bert trý umfør eftir í næstbestu fótbóltsdeildini í Danmark, og tí liggur tað ikki í hondunum hjá 
Vendsyssel FF.  
  
Í komandi dystinum 16. mai tekur Vendsyssel FF ímóti Roskilde, sum liggur, sum nummar 9 við 35 
stigum.  Vinnur Vendsyssel FF tann dystin, og Silkeborg tapir sín dyst niðri í Horsens, so verður bert 
eitt stig upp til uppflytingarplássið.   
  
Lyngby er oddalið við 60 stigum, og AC Horsens er nummar tvey við 57 stigum. Silkeborg hevur 54 
stig, meðan føroyingafeløgini, Vejle og Vendsyssel FF hava 50 stig hvør.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 11.05.2016 (19:50)  
Sirið bognar ikki fyri trýstinum 
Tað verður ikki enn á sinni, at Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, fær eitt svar frá 
Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu í innlendismálum, viðvíkjandi útbyggingini av Tórshavnar havn.  
 
 
Fyrr í ár tyktist annars, at kommunan hevði fingið loyvi til at byggja havnarlagið út, og hevði 
kommunan enntá valt arbeiðstakaran, ið skuldi standa fyri verkætlanini. Men í síðstu løtu gjørdi 
Býarskipanarnevndin hjá landinum vart við seg, og mælti landsstýriskvinnuni frá at veita kommununi 
loyvi til at útbyggja havnarlagið.  
 
 
Tað kom ikki væl við hjá Heðini Mortensen, og eftir at landsstýriskvinnan hevði fingið nakrar vikur at 
taka eina avgerð, gjørdi hann greitt fyri tveimum vikum síðani, at hon fekk einans tvær aftrat at hugsa 
seg um.  
 
 
Í dag eru tvær vikur farnar, men enn liggur eingin avgerð á borðinum, og tað tykist ikki, at 
landsstýriskvinnan letur seg trýsta á borgarstjóranum.  
 
 
- Hetta er eitt stórt mál og avgerðin má vera væl grundað. Tí má viðgerðin taka ta tíð, tað er neyðugt 
hjá henni at taka, sigur Sirið Stenberg við Sosialin, ið var borin út til øll hús í landinum mikudagin 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 11.05.2016 (20:25)  
Skilur ikki avgerðini hjá vestmenningum 
Í síðsta mánaði bórust tíðindini at VEKS-samstarvið, ið er samstarvið millum Vestmanna kommunu, 
Eiðis kommunu, Kvívíkar kommunu og Sunda kommuna á eldraøkinum og innan heimatænastuna, 
var í vanda fyri at syndrast.  
 
 
Orsøkin til støðuna botnar í, at Vestmanna kommuna metir, at tey rinda ov nógv til samstarvið í mun 
til tað, ið tey fáa burturúr tí.  

mailto:heris@sosialurin.fo
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Fráboðanin tyktist tá, at taka restina av kommunum í samstarvinum á bóli, ið ikki reiðiliga skiltu 
ónøgdina. Bygdaráðið í Vestmanna hevði tó samtykt at enda samstarvið við hinar kommunurnar, og 
fundur hevur síðani verið við Innlendis- og Heilsumálaráðið, ið skal taka støðu til, um tað yvirhøvur 
letur seg gera at loysa vestmenningar úr samstarvinum.  
 
 
Í dag tekur Jógvan í Skorini, borgarstjóri í Eiðis kommunu, ið er partur av samstarvinum, til orðanna, 
og afturvísir, at Vestmanna kommuna missur pening av samstarvinum.  
 
 
- Tá ið Vestmanna kommuna sigur, at tey hava eitt hall á 2,5 milliónir krónur upp á samstarvið, so er 
tað ikki rætt. Tað er ein lygn, ið málar eina mynd, har hinar kommunurnar oyðsla við pengum.  
 
 
Borgarstjórin á Eiði vísir á, at í fíggjarætlanini í 2016, ið seinast varð tillaga í februar, so tjenar 
Vestmanna kommuna upp á samstarvið.  
 
 
- Vit gjørdu eina fíggjarætlan í oktober, men tá vit í februar sóu, at inngjaldið var hægri enn neyðugt, 
tí økið er bíligari at reka enn væntað, so minkaðu vit um inngjaldið. So støðan er tann, at tá 
Vestmanna kommuna í apríl segði, at samstarvið kostar teimum 2,5 milliónir krónur, so tjentu teir í 
veruleikanum 900.000 krónur upp á tað.  
 
 
- So eg sum limur í stýrinum fyri VEKS-samstarvinum standi spyrjandi yvirfyri avgerðini hjá Vestmanna 
kommunu, tí tølini endurspegla ikki veruleikan, sigur borgarstjórin í Eiðis kommunu.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 11.05.2016 (21:15)  
Skeiv tulking av roknskapinum  
- Hansara tulking er ikki røtt, og tá vísir bara hví ósemjan er so stór. 
 
 
Tað sigur Pauli T. Petersen, borgarstjóri í Vestmanna kommunu, í tilsiping til úttalilsini hjá Jógvan í 
Skorini, borgarstjóra í Eiðis kommunu, ið fyrr í dag setti spurning við tølini, ið Vestmanna kommuna 
brúkar, tá tey finnast at VEKS-samstarvinum. 
 
 
Borgarstjórin í Eiði vildi vera við, at tað ikki er rætt, at Vestmanna kommuna hevur undirskot av 
samstarvinum, men í staðin hava eitt yvirskot á 900.000 krónur. Hesum afturvísir borgarstjórin í 
Vestmanna.  
 
 
Ósemjan millum borgarstjórarnar tykist at snúgva seg um tvey viðurskiftir, tá roknistykkið skal gerast 
upp. Um heimið í Vestmanna skal teljast við og um eina broytta fíggjarlóg í februar.  
 
 
- Tað sum Jógvan í Skorini tekur við í roknistykkið, ið ikki skal vera har, er sølan av heiminum í 
Vestmanna. Sum partur av samstarvinum varð avtalað, at øll heimini skuldi seljast til samstarvið, og 
tað verður gjørt soleiðis, at samstarvið rindar fyri heimið tey næstu 25 árini, sigur Pauli T. Petersen og 
leggur afturat.  
 
 
- Men tað kann ikki roknast við í rakstrarkostnaðin fyri VEKS. Her er talan um eina sølu, og skal tað 
bókast fyri seg. 
 
 
Jógvan í Skorini vísti á, at í februar mánaði varnaðist stýrið, at raksturin av eldraøkinum var bíligari 
enn væntað, og tí lækkaði stýrið um inngjaldið. Pauli T. Petersen sigur tó, at tá var peningurin longur 
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settur av í fíggjarlógini, og er tí ikki tikið við í teirra útrokningum.  
 
 
- Tann broytingin er ikki tikin við, tí tá var fíggjarætlanin hjá Vestmanna kommunu longu samtykt, og 
kundi ikki broytast aftur. Men hædd skal eisini takast fyri, at tað yvirskotið, ið vit høvdu í 2015 frá 
samstarvinum, tað kom ikki í kommununi til góðar, men varð handað VEKS-samstarvinum, tí avtalan 
ásetir, at alt yvirskot verður handað samstarvinum, ið brúkar tað til fígging av rakstri.  
 
 
Annars upplýsir borgarstjórin, at Vestmanna kommuna enn bíðar eftir eini avgerð frá Sirið Stenberg, 
landsstýriskvinnu í innlendismálum.  
 
 
- Vit eru ikki komin víðari. Landsstýriskvinnan fekk eitt uppsagnarskriv frá okkum, men vit hava ikki 
fingið nakað svar enn. So VEKS-samstarvið koyrir sum vanligt. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 11.05.2016 (21:45)  
Eyðgunn er bjartskygd 
Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna í almannamálum, er kvinnan, ið hevur fingið til uppgávu at 
loysa ein av truplastu knútunum í politisku skipanini seinastu mongu árini.  
 
 
Sum landsstýriskvinnan í almannamálum er tað nevniliga hon, ið stendur á odda fyri arbeiðinum at 
gera eina nýggja pensjónsnýskipan.  
 
 
At hjálpa sær í arbeiðinum, og fyri at skapa eina breiða semju, hevur hon sett ein politiska fylgibólk, ið 
er mannaður við tveimum umboðum úr hvørjum flokki, at viðgera málið.  
 
 
Fyrr í vikuni handaði hon bólkinum eitt uppskot, ið tey skuldu taka støðu til og arbeiða víðari við. Við 
Sosialinum, ið varð borin út í hvørt hús í dag, sigur hon, at hon er bjartskygt um, at tað skal eydnast at 
loysa knútin.  
 
 
- Eg haldi, at arbeiðið gongur væl og vit halda framvegis fast um tíðarætlanina, sigur 
landsstýriskvinnan við Sosialin.  
 
 
Les meira um málið í blaðnum í dag. 
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 11.05.2016 (21:56)  
Newcastle aftur flutt niður 
Tríggir dystir hava verið í Premier League í dag. Stóra søgan er, at Newcastle og Norwich eru endaliga 
flutt niður saman við Aston Villa, meðan Sunderland við sigri hevur tryggjað sær plássið í deildini.  
  
Sunderland vann í kvøld lættan 3-0 sigur á Everton, sum einki hevur at spæla fyri.Við sigrinum kemur 
Sunderland upp á 38 stig og eitt pláss røttu megin niðurflytingarstrikuna. Tað eru fýra fleiri enn 
Newcastle og Norwich, sum liggja undir niðurflytingarstrikuni, nú eitt umfar er eftir.  
  
Norwich vann eisini í kvøld, men 4-2 sigurin á Watford er til einkis, tí Sunderland vann sín dyst. Á 
Anfield spældi Liverpool og Chelsea javnleiki 1-1. Eden Hazard legði Chelsea á odda, meðan Christian 
Benteke javnaði.   
  
Hetta er aðru ferð upp á fá ár, at Newcastle er flutt niður. 
In.fo 
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Hallur av Rana 11.05.2016 (22:25)  
- Eingin okkara veit hvat er áhugavert í framtíðini 
- Eingin okkara veit, hvat er áhugavert í framtíðini. Flestu halda, at teirra gerandisdagur ikki er serliga 
hendingaríkur, men um 100 ár kann tað vera áhugavert at lesa um hvussu ting vóru í 2016.  
 
 
Orðini eiga Heiðrún Hödd Guðmundsdóttir og Sofía Olsen, ið til dagliga starvast á 
Landsbókasavninum, har tær millum annað arbeiða við heimasíðuni handrit.fo, ið er eitt savn á 
netinum, har fólk kunnu leita í gomlum skjølum og handritum.  
 
 
Tær báðar heita á fólk, um ikki at tveita brøv og dagbøkur burtur, men heldur lata tað til 
Landsbókasavnið.  
 
 
- Onkur heldur kanska, at øll brøvini, ið omman teirra hevur sent teimum um sín gerandisdag ella 
uppaling av børnum eru virðisleys, men fyri onnur kann tað hava stórt virði. Tí fyri framtíðina er tað 
týdningarmikið at lesa um okkara samtíð. 
 
 
Í Sosialinum, ið er borin út til hvørt húski í landinum, ber til at lesa eina longri grein, har Heiðrún 
Hödd Guðmundsdóttir og Sofía Olsen greiða frá verkætlanini og hví tað er týdningarmikið at 
varðveita søguligar tekstir. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 11.05.2016 (17:30)  
Vóna at standa fyrst í røðini 
- Eiðis skúli og Skúlin við Streymin hava leingi strongt á at fingið ein serflokk, so vit vóna inniliga, at vit 
verða millum tey økini, sum standa fyrst fyri tørni, sigur Tom Joensen, fyrstilærari í Eiðis skúla við 
Skúlablaðið.  
  
Hann metur, at tað eru eini fimm til tíggju næmingar í økinum, ið høvdu havt gagn av einum serflokki.  
- Okkum vantar tað sernámsfrøðiliga tilboðið her. Viðhvørt er neyðugt at geva næmingum eitt øðrvísi 
tilboð fyri at javnseta teir við aðrar, sigur hann.  
  
Og kanska er vón fyri framman nú, tí bæði Rigmor Dam, landsstýriskvinna í skúlamálum og Emmy S. 
Joensen, stjóri á Sernámi, hava sagt, fleiri serflokkatilboð fara at koma um landið.  
  
Venjingarskúlin í Havn, nú Skúlin á Fløtum, hevur longu havt ein tílíkan serflokk í sjey ár. Fyrsta árið 
hevði flokkurin fýra næmingar og í ár eru 30 næmingar í flokkinum. Tom Joensen ynskir sær ein flokk 
skipaðan eftir sama leisti. Tað vil siga eitt tilboð fyri næmingar, sum onkursvegna eru dotnir úr 
vanligu skúlaskipanini vegna atferðar-, tilknýtis- og trivnaðartrupulleikar.  
  
Hvar serflokkurin skal halda til, á Eiði ella við Streymin, er undirorðnað, sigur Tom Joensen.  
- Staðsetingin er ikki umráðandi, bara serflokkurin kemur. Vit eru fús at skapa umstøður fyri 
flokkinum í Eiðis skúla, men verður mett, at tað er betri, at hann er aðrastaðni, so er eingin 
trupulleiki. Tað eru fleiri skúlabygningar í økinum, har eingin skúli er, so tað er eisini ein møguleiki, 
sigur hann við Skúlablaðið. 
In.fo 
 

 

Andakt 
Træið, plantað við áarløkir 
Hann er eins og træið, plantað við áarløkir, ið aldin gevur í tøkum tíma. Sálmur 1,3 
 
Menniskju í hópatali eru rótleys, og syrgiligt er at ásanna,  
at saman við øktum innliti fylgir økt rótloysi og ruðuleiki.  
Soleiðis má tað neyðturviliga gangast, tá ið menniskju gera  
seg til heimsins harra og onki vilja hava við lívsins skapara at  
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gera. Ætlanin við lívi okkara er, at vit skulu festa rót og bera  
frukt. Eins og eitt træ, plantað við áarløkin, hevur møguleika  
at bera frísk bløð og búna frukt til rætta tíð, soleiðis hevur  
menniskjað, sum festir rót á røttum stað, møguleikan at fullføra  
lívsins ætlan. Spyrja vit Bíbliuna, hvat ið hugsað verður um  
við orðunum at vera plantað við áarløkin, so ljóðar svarið:  
“Eydnuríkur er tann, sum.... hevur gleði sína við Harrans  
lóg.” Lívsins lógir verða ikki broyttar, hóast vit mótmæla, og  
ongin kann bróta tær uttan at koma at kenna fylgjurnar. Soleiðis  
eisini við Harrans lóg. Gud letur seg ikki spotta, og tann, sum  
vil sleppa burtur frá Gudi, má finna seg í at gerast rótleysur. Væl  
kann tað vera, at tilveran gerst løtt, og at ein kann vísa á vøkur  
úrslit. Men hvør dugur er í tí, um lívið er rótleyst? 
Einaferð varð tú borin oman til løkin, og træið varð plantað  
í mold við nógvari føðslu. Men festi træið rót? Tað er stóri  
spurningurin. 
Vit eru borin í heim í hesum oyggjum til at inna gerning  
okkara her. Og til tess at liva í Guds ríki eru vit doypt.  
Sostatt hava vit tveir borgaraskapir - ein jarðiskan og ein  
himmalskan. Tess meira tann krossfesti og upprisni gerst djúpi  
samanhangurin í dagliga lívi okkara, og Harrans vilji sleppur  
at ráða, tess størri er møguleikin fyri einum fruktargóðum  
heysti. 
Hoyrir tú til tey rótleysu? So hoyrir tú eisini til tey heimleysu  
og hvíldarleysu. Og tá ert tú fátækur, hóast tú ert nokk so ríkur.  
Sunnudagsblaðið 22. Mai 2016 
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 Australske dollar     480,86  

 Bulgarske leva     380,45  

 Brasilianske real     188,30  

 Canadiske dollar     506,67  

 Schweizerfranc     670,41  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,27  

 Tjekkiske koruna     27,540  

 Euro     744,09  

 Britiske pund     942,39  

 Hong Kong dollar     84,04  

 Kuna     98,92  

 Ungarske forint     2,3600  
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 Israelske new shekel     173,25  

 Indiske rupees     9,7900  

 Japanske yen     5,9964  

 Mexicanske peso     36,240  

 Norske kroner     79,60  

 Newzealandske dollar     443,89  

 Polske zloty     168,18  

 Russiske rubel     9,9200  

 Svenske kroner     80,08  

 Singapore dollar     476,68  

 Thailandske baht     18,500  

 Tyrkiske lira     220,14  

 US dollar     652,20  

 Sydafrikanske rand     43,080  
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Andlát 
Gunvør Jacobsen, fødd Nielsen, ættað úr Fámjin andaðist á Landssjúkrahúsinum 9. mai, 72 ára gomul. 
 
Alma Maria Joensen, Kollafirði, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 9. mai, 76 ára gomul. 
 

 
 


