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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Samson skal gagna øllum Føroyum 
13.05.2016 - 10:00 
Loksins kom hann – nýggi sleipibáturin hjá MEST, sum skal kunna nøkta tørvin hjá bæði føroyskum og 
útlendskum reiðaríum og fyritøkum, ið brúka føroyskar havnir og eru í føroyskum sjógvi. Sleiparin, 
sum í næstum fer at broyta sítt arabiska navn til “Samson”, kom á Havnina í gjár eftir longu ferðina úr 
Persaraflógvanum í Miðeystri, har hann hevur verið í brúki í fleiri ár. Hann er í so mikið góðum standi 
og so mikið væl hóskandi til føroysk viðurskifti, at MEST gjørdi av at ogna sær bátin. 
Umframt at hann skal brúkast í arbeiðinum hjá MEST, er sleipibáturin ætlaður til tænastuveitingar til 
føroyskar fyritøkur, havnir og skip eins væl og til útlendsk reiðarí og skip.  
Talan er um nógv tann størsta sleiparan, sum kann veita tænastur til vinnuna í Føroyum. Togmegin á 
nýggja sleipibátinum er umleið tríggjar ferð togmegina á verandi sleiparum í Føroyum – umleið 40 
tons. Nýggi sleiparin er 26 metrar langur og 8 metrar breiður og egnaður til at arbeiða í øllum veðri. 
Báturin hevur stóra hekkurullu, dekskrana og harumframt stórt deksspæl, sum kann brúkast í 
sambandi við ymiskar avbjóðandi uppgávur.  
Umframt at vera loðs- og sleipibátur er nýggi sleiparin eisini væl útgjørdur til bjargingaruppgávur, og 
kann verða viðvirkandi partur av tilbúgvingini og hevur millum annað tvær FIFI (Firefigthing) 
vatnkanónir á stýrihústakinum.  
MEST hevur veitt loðs- og sleipitænastur síðani 1975, tá ið ”Skúmarin” varð bygdur.  
Seinastu árini hava kundar og vinnan sum heild gjørt vart við tørvin á størri sleipibáti. ”Vit eru sera 
nøgd við, at tað er eydnast okkum at fáa ein sleipibát, sum lýkur øll okkara krøv til ein sleipara á 
okkara farleiðum”, sigur Mouritz Mohr, stjóri á MEST. Samson kemur at virka kring Føroyar, har 
tørvur er á honum.  
Størri og størri krøv  
Tað er greitt, at krøvini til sleipiorku verða størri og størri, kundarnir seta størri krøv.  
“Vit hava í mong ár fingið at vita, at sleipiorkan í Føroyum er ov lítil, og at fleiri størri skip tí ikki hætta 
sær at koma til Føroya. Dømi eru um skip, sum kundu hugsað sær at bunkra í Føroyum, vilja ikki koma 
at landi, tí sleipiorkan her er ov lítil.”  
MEST hevur tosað við fleiri reiðarí og havnir, sum siga, at henda støddin á sleipibáti fyritøkan hevur 
keypt, er tað kundarnir ynskja.  
“Taka vit t.d. tangabátin “Maersk Edgar”, sum kom inn á Skálafjørðin í 2014, so kravdi hann í 
veruleikanum tveir sleipibátar av hesum slagnum, sum MEST nú hevur ognað sær. Men teir vóru ikki 
til tá og hevur skiparin tá gjørt sína meting út frá góða veðrinum, at tað var í lagi at leggja at kortini.”  
Mouritz Mohr væntar og vónar, at henda nýggja íløgan í ein størri sleipibát fer at verða góð ikki 
einans fyri MEST men fyri alt Føroya land. Kann hon so eisini gera, at fleiri størri skip fara at koma til 
Føroya, so er eisini nógv vunnið við tí.  
Størri skip innan eitt nú ferða-, fiski- olju- og flutningsvinnuna kunnu framyvir í nógv størri mun koma 
til og frá bryggju í Føroyum. Nýggi sleiparin hjá MEST, sum hevur munandi størri togmegi enn verandi 
sleiparar í landinum, kann nevniliga í stóran mun nøkta tørvin hjá størri skipum .  
Her eiga vit eisini at hava í huganum ta spennandi verkætlanina, sum bæði vinnan og 
myndugleikarnir arbeiða við, nevniliga at gera Føroyar til ein maritiman tilfeingisdepil. Tvs. at roynt 
verður at fáa útlendsk reiðarí at lata síni skip, sum sigla tvørtur um Atlantshav ella til og frá Arktis, at 
leggja leiðina inn í føroyska havn at keypa vørur og tænastur.  
Oljan.fo 
 

 
Veritas skal siga 1000 fólkum úr starvi 
13.05.2016 - 17:31 
Det Norske Veritas GL hevur boða frá at umleið 1000 fólk missa arbeiði hjá teimum.  
E24 skrivar at orsøkin skal vera at virksemi innan olju- og gassídnaðin er minkað so nógv.  
Catrine Torp, kunningarstjóri hjá DNV GL, sigur at tey síggja nú at neiliga gongdin heldur fram í 2016, 
og tí velja tey at siga fólk úr starvi nú.  
Fyri einum ári síðani blivu 500 fólk hjá DNV GL uppsøgd. Tað verður einki sagt um í hvørjum ondum, 
og hvussu nógv fólk á hvørjum stað fara at missa arbeiði.  
Norska Veritas legði í 2013 saman við Germanischer Lloyd. Tað arbeiða í dag umleið 15.000 fólk hjá 
felagnum í 100 londum.  



Oljan.fo 
 

 
Føroyingar gera risastórt oljuskip klárt til Atlantsmótið 
14.05.2016 - 13:41 
Í hesum døgum eru einir 20-25 mans frá føroysku fyritøkuni PAM-Offshore Service til arbeiðis 
umborð á einum av heimsins størstu oljuskipum og gera tað klárt til at sigla seinasta teinin á longu 
ferðini úr Suðurkorea til Haugesund í Norra og víðari á endastaðið, Schiehallion oljuleiðirnar eystan 
fyri føroyska markið.  
Glen Lyon er ein sonevndur FPSO bátur, tvs. framleiðslu- og goymsluskip, gjørt à Hyundai 
verksmiðjuni í Suðurkorea. Haugesund er síðsti steðgur, áðrenn skipið fer út á Schiehallion-feltið. Har 
fer tað at avloysa tað gamla skipið, sum hevur verið har í mong ár.  
Áhugavert og merkisvert at bíta merki í, at til at leggja seinastu hondina á skipið, sum fer at liggja 
tætt upp at føroyska markinum, eru føroyskir handverkarar, elektrikarar og smiðir frá PAM. Her skulu 
teir m.a. vera við til tær síðstu fyrireikingarnar, so sum marine- og produktiónsaktivitetir og assistera 
BP í samband við funktiónstest av mekanismu. Mánaðarskiftið mai-juni fer skipið á feltið vestan fyri 
Hetland, har tað komandi 20 árini skal taka upp 400 milliónir tunnur av olju.  
Skipið, sum er heimsins størsta av sínum slag at arbeiða í harðbalnum havøki, er útgjørt við tí allar 
nýggjastu tøknini, ið skal gera tað lættari og bíligari at fáa oljuna upp og viðgera hana umborð, 
áðrenn hon verður flutt við smærri tangaskipum til lands. Higartil er hon farin til Sullom Voe 
oljuterminalin í Hetlandi, men møguliga fer hon nú beinleiðis til St Fergus oljuterminalin í Skotlandi, 
áðrenn hon loksins fer út á marknaðin.  
At júst føroyskar hendur verða tær seinastu at leggja síðstu hond á liðuggerðina av hesum risaskipi, 
áðrenn tað fer á oljuleiðirnar nærhendis Føroyum at taka olju upp úr undirgrundini, er ikki sørt 
hugvekjandi, tá hugsað verður um, at nettupp oljuútbyggingar og framleiðsla í bretskum øki vestan 
fyri Hetland, hava havt og koma møguliga eisini at fáa týdning fyri komandi útbjóðingar á føroyskum 
øki. Tað hevur nevniliga víst seg, at tá olja og gass eru funnin hinumegin okkara mark, tá eru 
oljufeløgini eisini farin at hyggja longur vestureftir og norðureftir, eitt nú móti tí stóra føroyska 
økinum.  
Tá Schiehallion oljufeltið og grannafeltið Foinaven vórðu funnin í 90-unum gav tað alt tað fyri eitt 
afturljóð á føroyska landgrunninum. Oljufeløgini søgdu straks, at hetta borgaði fyri, at kolvetni eisini 
mundu vera goymd í undirgrundini í næsta grannalagnum, nevniliga Føroyum. Eftir tað vóru kolvetni 
staðfest í føroysku undirgrundini, tó at einki lønandi fund enn er gjørt. At einans 9 brunnar eru 
boraðir útilokar tó ikki, at tað ikki fara at verða gjørd lønandi fund í framtíðini.  
Glen Lyon, sum er tað mest framkomna oljuskip av hesum slagnum í heiminum, fer at vera ein 
týðandi varði í framtíðar leitingini á Atlantsmótinum ella í Norðuratlantshavi, sum oljufeløg nú eru 
farin at kalla alt økið her fyri norðan og vestan.  
Áhugavert er eisini at bíta merki í, at føroyskar hendur hava eisini havt ein fingur við í spælinum, tá 
skipið varð bygt í Suðurkorea. Tá vóru fólk frá Føroya Tele umborð og settu upp útgerðina, sum er 
partur av avtalu milllum BP og Føroya Tele um brúk av tænastum frá Shefa samskiftiskaðalinum, eitt 
samstarv, sum hevur virkað fyrimyndarliga væl og sum hevur sett føroysku fyritøkuna á altjóða 
oljukortið. Umframt Glen Lyon so er Shefa kaðalin eisini bundin í aðrar installatiónir eystan fyri 
markið. Sí eisini komandi grein um vónirnar hjá bretska oljurisanum BP til hetta økið.  
Og aftur til har vit byrjaðu, nevniliga í Haugesund í Norra, har føroyskir handverkarar nú gera 
spildurnýggja oljuskipið Glen Lyon klárt at halda fram við oljuframleiðsluni við markið. Boð eru 
framvegis eftir føroyskum handverkarum skilja vit. Umframt hesa uppgávuna hava teir eisini fleiri 
aðrar spennandi arbeiðsuppgávur. Í løtuni hevur PAM umleið 100 fólk til arbeiðis í Norra, so tað 
gongur aftur tann rætta vegin. Fyri ikki so langari tíð síðani var talið nógv lægri, hetta vegna 
niðurgongdina í vinnuni, men nú sær tað út til at ganga uppeftir aftur. Tá mest var at gera vóru upp til 
230 fólk frá PAM til arbeiðis í norsku oljuvinnuni.  
Oljan.fo 
 

 
BP sær stórar møguleikar í Norðuratlantshavi 
15.05.2016 - 10:06 
Nú um dagarnar gjørdi skotski oljujournalisturin Jeremy Cresswell frá blaðnum Press and Journal 
nógv burtur úr framtíðini á Atlantsmótinum, her serstakliga økinum vestan fyri Hetland, í samrøðu við 
leitistjóran hjá BP fyri Norðsjógvin og Atlantsmótið, Mark Thomas.  
Hann sigur, at økið vestan fyri Hetland, sum hann eisini velur at kalla Norðuratlantshav, er einki minni 
enn eitt gullnám fyri BP og fer felagið at halda fram at gera íløgur her komandi mongu árini.  



“Fyri BP er økið vestan fyri Hetland, okkara framtíð. Tað, sum hetta økið fer at verða fyri og týða fyri 
BP í 2020-unum og 2030-unum, var Forties oljuskipanin fyri BP í 80-unum og 90-unum. Vit fara at 
verða kendir sum fyristøðufelagið við røttu avgerðunum og okkara samleiki fer at verða tengdur at 
økinum vestan fyri Hetland í nógv ár aftrat.”  
Nú føroyskir myndugleikar eru við at fyrireika eina komandi leitiútbjóðing er neyvan nakar ivi um, at 
partur av íblástrinum stavar frá bæði royndunum og ætlanunum hjá einum oljurisa sum BP, ið er so 
virkið eystan fyri føroyska markið.  
At áhugin fyri Atlantsmótinum, sum Føroyar jú eru ein partur av, er vaksandi, gongur aftur sum ein 
reyður tráður í greinini hjá kenda skotska oljujournalistinum, sum eisini mangan hevur viðgjørt 
føroysku oljuleitingina í sínum greinum. Her tvey kut úr greinini í Energy Voice hjá Press and Journal:  
”As the North Sea's remaining reserves continue to deplete, oil companies are increasingly focusing 
on the hostile waters of the North Atlantic.  
BP is already investing in the Clair and Clair Ridge projects while Total has recently begun producing 
gas from the Laggan-Toremore fields.”  
Jeremy Cresswell, orkublaðstjóri á stóra Aberdeen tíðindablaðnum ”Press and Journal”, ger ta 
niðurstøðu í greinini, at hetta økið umboðar framtíðina hjá bretsku oljuni.  
Hann vísir á, at tað heilt givið fara at verða gjørd nýggj og stór fund her. Og tað eru eisini onnur stór 
oljufeløg, sum júst í hesi løtu eru virkin í økinum og sum fylgja sera væl við gongdini.  
Og Cresswell, sum er kendur fyri at vera ein sera krittiskur oljujournalistur, fýrir ikki fyri at siga sína 
ærligu hugsan um framtíðina í okkara næsta grannalag:  
”In a sense, perhaps the adventure west of Shetland has barely begun.  
The first barrel is expected to flow through Glen Lyon at the end of this year, with production 
predicted to continue until 2035.”  
Tvs. at ævintýrið vestan fyri Hetland ella sæð við føroyskum eygum, eystan fyri Føroyar, er bara júst 
byrjað.  
Ikki eiti á bjartskygni um alt grannalag okkara, tá tað um framtíðar oljuleiting og framleiðslu ræður. 
Niðurstøðan er greið: oljufeløg og bretskir myndugleikar fara at gera alt teir eru mentir at brúka orku 
uppá hetta økið í Norðuratlantshavi í framtíðini. Og eingin ivi er um, at hetta fer at dryppa á 
Føroyaøkið eisini og harvið gera tað munandi lættari hjá føroyskum myndugleikum at marknaðarføra 
føroyska økið til leiting í framtíðini. Livst so spyrst.  
Oljan.fo 
 

 
Norðborg farin á sildaveiðu 
13.05.2016 - 09:18 
Uppsjóvarskipið, Norðborg, hevur júst landað svartkjaft í Ánunum.  
Norðborg loysti mikunáttina, og teir settu kós eystureftir. Vit spurdu um teir vóru lidnir við 
svartkjaftakvotuna, men fingu upplýst at teir hava kvotu eftir, men at svartkjafturin var ov lítil, sum 
skipini fáa í løtuni, og tí valdu teir at fara á sildaveiðu.  
Sildin verður skorin til flak og rundfryst.  
Fiskur.fo 
 

 
Ruth hevur fiskað fyri umleið 30 mió krónur 
13.05.2016 - 11:55 
Danska uppsjóvarskipið, Ruth, ið varð latið eigarunum í mars mánað, hevur fiskað fyri umleið 30 mio 
krónur higartil.  
Ruth hevur gjørt fýra túrar eftir svartkjafti við Írland, og fiskiskapurin hevur verið góður. Upplýst 
verður at hesir fýra túrarnir, hava givið felagnum eina inntøku á umleið 30 mio krónur.  
Ruth landaði í Skagen í síðstu viku, og tá ið teir høvdu landað fór skipið í dokk í Skagen, har ymiskt 
arbeiðið skal gerast. Eitt nú skal alt skipið málast av nýggjum. Eisini skulu nøkur eftirlit gerast.  
Tá ið Ruth hevur verið í dokk, verður farið á sildaveiðu. Væntandi fer Ruth aftur til fiskiskap fyrst í juli.  
Fiskur.fo 
 

 
Grunnabarð seldur til Noregs 
14.05.2016 - 16:01 
Uppsjóvarskipið úr Lopra er selt til eitt felag í Noreg. 
Sambært heimasíðuni hjá Skipaskrásetingini teyggjan.fo, so er Grunnabarð seldur til norska felagið 
Ice Fjord AS. Hvat søluprísurin á skipinum er, vita vit ikki. 
 



Vit fingu upplýst fyri tíð síðan, at Grunnabarð varð seldur til eitt felag í Svøríki, men stutt eftir hetta 
kom Kringvarpið við tíðindunum um, at Grunnabarð skuldi á tvingsilssølu, og nú stendur at lesa á 
heimasíðuni hjá Skipaskrásetingini, at skipið er selt til Noregs. 
Grunnabarð varð skrásettur í føroyska flotanum í mars í 2013. 
Fiskur.fo 
 

 
Estvagt hevur selt eitt av elstu skipunum til upphøggingar 
14.05.2016 - 21:36 
Danska offshore felagið, Esvagt, hevur selt eitt av teimum elstu skipunum í flotanum til upphøggingar 
í Týsklandi.  
Talan er um veitingaskipið Esvagt Omega, ið er heili 40 ár. Esvagt Omega hevur verið partur av 
flotanum hjá Esvagt seinastu 28 árini.  
Esvagt Omega er nummar nýggju í røðini av teimum elstu skipunum í Esvagt flotanum, og skipið er nú 
selt til upphøggingar í Papenburg í Tysklandi.  
Skipið fór úr Esbjerg við kós móti týska býnum síðsta vikuskiftið.  
Fiskur.fo 
 

 
Jupiter kemur á Fuglafjørð í kvøld við 2550 tonsum 
14.05.2016 - 23:42 
Nótaskipið skal landa svartkjaft til Havsbrún.  
Jupiter hevur roynt sunnanfyri í føroyskum sjógvi, og teir hava 2550 tons av svartkjafti.  
Fiskiskapurin hevur verið smáligur seinastu dagarnar. Jupiter byrjaði túrin mánadagin.  
Tá ið teir hava landað, verður fari nýggjan túr eftir svartkjafti.  
Fiskur.fo 
 

 
Beinur fer á sildaveiðu í kvøld 
15.05.2016 - 14:50 
Danska uppsjóvarkipið, ið familjan Tindskarð og Gunnar Nolsø eiga, fer á sildaveiðu í kvøld.  
Skipið hevur ligið seinastu tíðina, av tí at skipið ikki fekk part av donsku kvotuni eftir nebbasild, ið er 
minka munandi í ár. Áðrenn hetta fiskaði Beinur svartkjaft.  
Tað hevur fingið øði í fleiri danskar reiðarar, at teir ikki hava fingið kvotu at fiska nebbasild, av tí at 
teir ikki eru samdir við serfrøðingum í at stovnurin er illa fyri.  
Hetta verður ein av seinastu túrunum, ið Beinur ger undir donskum flaggið. Skipið er selt til eitt 
svenskt reiðarí, og skal latast eigarunum móti endanum í juni.  
Reiðaríið, ið eigur Beinur, byggir í løtuni eitt nýtt uppsjóvarskip, á Karstensen Skibsværft í Skagen, og 
hetta skipið verður latið eigarunum um hálvan juli.  
Fiskur.fo 
 

 
Laila av Reyni hevur aftur gjørt allar Miss Universe kjólarnar 
13.05.2016 - 11:46 
Kjólasniðgevin Laila av Reyni hevur veruliga sligið sítt navn fast í umhvørvinum kring 
vakurleikakappingarnar bæði sum sniðgevi av kjólum, og sum partur av toyminum, ið stendur fyri 
fyrireikingunum av tí lokalu donsku kappingini. 
Leygarkvøldið verður stóra finalan í Miss Universe, Miss Earth og Miss International Denmark 2016 í 
Keypmannahavn.  
Allir 15 finalistarnir verða aftur í ár í kjóla frá Lailu av Reyni, sum hon hevur sniðgivið til høvið. Eisini 
verða fleiri av hennara kjólum at síggja á tí reyða teppinum sama kvøldið.  
Sangurin “Cover” frá nýggjastu útgávuni, “Stay” hjá Lailu av Reyni, er eyðkennislagið fyri Miss 
Universe Denmark 2016, og skal framførast av Lailu av Reyni sjálvt finalukvøldið.  
Portal.fo 
 

 
Bara eitt norðurland við í finaluni í kvøld 
14.05.2016 - 17:23 
Síðsta umfar í Eurovision, eisini nevnt Melodi Grand Prix, verður í Stokkholm í kvøld. Undan stóru 
finaluni er greitt, at einans Svøríki av norðurlondum verður við.  



Ísland og Finnland megnaðu týskvøldið ikki at syngja seg víðari til finaluna týskvøldið í fyrru 
hálvfinaluni, og hóskvøldið í seinnu hálvfinaluni vóru Noregi og Danmark ov stutt.  
Hóast bara eitt norðurland er við í finaluni í kvøld verður helst talan um eitt gott og stórt show. Eitt 
kemur kendi sangarin Justin Timberlake á pallin. Russland hevur verið stórfavorittur at vinna í fleiri 
mánaðar, men alt bendir á at slagið í kvøld fer at standa millum Australia, Ukraina, Frakland og 
Russland.  
Samanlagt eru 26 lond við í finaluni í kvøld. Tíggju lond sungu seg víðari týskvøldið og tíggju onnur 
lond hóskvøldið. Svørríki longu frammanundan tryggjað sær pláss í finaluni við at vera vertur. 
Umframt tað eru Stóra Bretland, Italia, Týskland, Spania og Frakland sjálvskrivaði í finaluni.  
Eurovision finalan verður eitt nú víst á DR1, RUV, SVT1 og NRK1 og byrjar klokkan 20 føroyska tíð.  
Portal.fo 
 

 
Barcelona spanskur meistari 
14.05.2016 - 19:51 
FC Barcelona tryggjaði sær í kvøld spanska meistaraheitið við einum sigri á Granada.  
Undan dystinum var rættiligur spenningur tí bara eitt stig var á muni millum Barcelona og nærmastu 
kappingarneytarnar Real Madrid. Mótstøðuliðið hjá Barcelona í dag hevði einki at spæla fyri.  
Dystirnir hjá liðunum báðum vóru leiktir samstundis og tí gjørdist tað enn meiri spennandi. Tá átta 
minuttir vóru leiktir legði Christiano Ronaldo Real Madrid á odda 1-0. Sostatt var meistarheitið 
knappliga at finna í Galicien har Real Madrid spældi móti Deportivo La Coruña.  
Tíggju minuttir seinni fekk Barcelona hol á. Luis Suarez skoraði tá trygt til 1-0 til Barcelona móti 
Granada. Løtu seinni var aftur mál til Real Madrid, men tað gjørdi ongan mun, tí Barcelona hevði 
takið á dystinum móti Granada og vann trygt 3-0. Luis Suarez skoraði øll trý málini.  
Barcelona endaði sostatt á 91 stigum meðan Real Madrid fekk 90 stig. Hetta er 24. ferð, at Barcelona 
hevur vunnið meistaraheitið.  
 
Granada - FC Barcelona (0-3) 
Deportivo La Coruña - Real Madrid (0-2) 
Portal.fo 
 

 
FC Suðuroy snávaði á Eiðinum - Nú eru sjey stig upp til ovastu liðini 
15.05.2016 - 13:00 
Heldur óvæntað vann Víkingur trupla útidystin í Vági móti FC Suðuroy í gjár. Og tá Giza Hoyvík og NSÍ 
eisini taptu, samstundis sum EB/Streymur og 07 Vestur vunnu, merkir tað, at tey bæði seinast 
nevndu løgdu seg enn longur framum hini liðini í 1. deild. Í 2. deild vann Royn enn einaferð, og er 
harvið enn á odda í deildini. 
 
FC Suðuroy legði seg á odda í fyrra hálvleiki í heimadysti sínum móti Víkingi, og alt tóktist at ganga 
sum tey flestu væntaðu. Men so javnaði Víkingur og móti endanum tók vitjandi liðið enntá øll trý 
stigini eisini. Hetta kemur dátt við hjá FC Suðuroy, sum hevði gyltan møguleika at vinna sær rímuliga 
trygga plasering sum frontrennari av liðunum sum elta oddaliðini bæði, 07 Vestur og EB/Streym. 
 
Oddaliðini vunnu sínar dystir sannførandi og nú hevur 07 Vestur eisini veruliga fingið gongd í danska 
áloyparin, Søren Nielsen. Søren skeyt heili fýra av teimum átta málunum í knúsandi stórsigri teirra á 
NSÍ við Løkin í gjár. Úrslitið bleiv heili 8-4 til 07 Vestur. EB/Streymur vann 3-0 á Giza Hoyvík, sum eftir 
nakrar góðar dystir í steypakappingini, nú kann fokusera fult og heilt á landskappingina. 
 
Heima á Sandi tók B71 móti AB. Dysturin endaði við javnleiki 1-1, og tað munnu argjamenn ivaleyst 
verð fegnari um enn sandoyingar. Úrslitið hevur við sær, at liðini enn liggja á teimum báðum niðastu 
plássunum í deildini. 
 
Í Havn tók HB móti KÍ, og keðiliga gongdin hjá HB heldur fram. Liðið hevur nú ikki vunnið síðan 20. 
apríl, tá tað eydnaðist at vinna 4-2 við Løkin. Seinast stig kom á kontuna var umfarið aftaná, tá tað 
eydnaðist at fáa 3-3 javnleik við sær heiman av Sandi. Í gjár vann KÍ 2-0 í Gundadali, og tað má 
kennast svárt. 
 
Í 2. deild heldur Royn fast um oddasessin. Royn hevði vitjan av grannanum úr TB, og tað stóð longi á 
jøvnum. Royn fekk síðani tillutað brotspark, men skotið frá Jón Thomsen varð væl bjargað av TB 
málverjanum, Hugini Albinus. Móti endanum av dystinum eydnaðist tað tó heimaliðnum at leggja seg 



á odda, og, fýra minuttir inni í yvirtíðini, eisini at økja um munin til endaligu støðuna 2-0. 
 
Úrslit: 
 
1. deild: 
 
B71 - AB 1-1 (1-0) 
1-0: Johan Hendrik Lydersen 
1-1: Beinir Henriksen 
 
FC Suðuroy - Víkingur 1-2 (1-0) 
1-0: Mamuka Toronjadze 
1-1: Arnbjørn Svensson 
1-2: Tonni Thomsen 
 
NSÍ - 07 Vestur 4-8 (1-5) 
0-1: Søren Nielsen 
0-2: Jákup S. Olsen 
0-3: Holgar Durhuus 
0-4: Søren Nielsen 
1-4: Jann Benjaminsen 
1-5: Søren Nielsen 
2-5: Andri Benjaminsen 
2-6: Søren Nielsen 
2-7: Jákup S. Olsen 
3-7: Aron Knudsen 
4-7: Dávid á Roykheyggi 
4-8: Tóki á Lofti 
 
EB/Streymur - Giza Hoyvík 3-0 (1-0) 
1-0: Ragnar B. Danielsen 
2-0: Ragnar B. Danielsen 
3-0: Brian Olsen 
 
HB-KÍ 0-2 (0-0) 
0-1: Jóannes Danielsen 
0-2: Aksel Danielsen 
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Toppur møtir botni í Gundadali og klassikari verður í Djúpumýru 
15.05.2016 - 15:10 
Ítróttur > Ítróttur > Fótbóltur 
Í morgin, annan hvítusunnudag verður fult umfar í Effodeildini á skránni kring landið, og í Klaksvík 
tekur KÍ móti HB í gamla fótbóltsklassikaranum. Ártalsfeløgini B36 og B68 møtast í Gundadali, og har 
er tað talan um dyst millum topp og botn. Hesin dystur byrjar klokkan 17:15. Hinir fýra byrja allir 
klokkan 15:00. 
 
Tvífaldi føroyameistarin, og oddaliði í Effodeildini í løtuni tekur móti B68 í morgin, og har má B36 
metast sum stórfavorittur. Gamaní fekk B68 ein imponerandi 2-2 javnleik móti Víkingi í farna umfari, 
men væntað verður ikki, at tað fer at eydnast toftamonnum at endurtaka bragdið. 
 
KÍ hevur veruliga fingið luft undir veingirnar, og liðið liggur í løtuni á einum deildum fyrsta plássi. 
Hetta er frægasta plasering hjá KÍ, um hetta mundið á kappingini í mong ár, og fótbóltsfepurin er 
byrjaður at spjaða seg millum norðingar. Spenningurin hevur verið serliga intensur seinastu dagarnar, 
tí ikki einans er KÍ oddalið í bestu deildini, men nú kemur arvafíggindin úr høvuðsstaðnum á vitjan. Nú 
skal alt setast á pláss í Klaksvík. Hjá HB tykist tað trupult fyri tíðina, og liðið hevur ringt við at lata 
verjurnar upp. Ov lítil ferð er á bóltumganginum, og tað er heilt nakað annað enn hvat vit sóu fyrstu 
umførini. Tá spældi HB við tí rúkandi ferð og tók fleiri á bóli. 
 
Úti í Vika á Argjum vitjar TB í morgin, og hetta kann vísa seg at gerast ein sera týdningarmikil dystur. 
Ein av teimum sum verða kallaðir seks-stigs-dystir. Vinnur TB verður eitt op á sjey stig niður til AB og 



meira niður til B68, men vinnur AB hinvegin, verður hetta op minkað niður í bert eitt stig. Tað verður 
væntað at dysturin verður bæði tættur og spennandi. 
 
Víkingur sum eitt stutt skifti lá á odda í Effodeildini fær í morgin vitjan av ÍF, og í Sarpugerði má 
Víkingur metast sum favoritturin. Eitt vakið eyga má tó havast við Adeshina Lawal, sum er sera 
vandamikil áloypari, um hann bara fær eitt sindur av plássi. 
 
Við Løkin verður ein uppgerð millum eystara og vestara arm á Skálafjørðinum. Við fyrimuninum av 
heimavølli og við stórspælandi málrevinum, Klæminti A. Olsen og sera væl upplagda uppleggjaranum 
Árna Frederiksberg á odda eigur NSÍ at metast sum favorittur móti Skála í morgin. Skála hevur tó 
mangan argað grannan eystanfyri fjørðin, og sovorið hevur tað við at seta seg í høvdið á leikarunum. 
Hvussu tað fer at spæla av í morgin, tað fáa vit at síggja. 
 
Dystarskrá: 
 
2. Hvítusunnudag 
 
kl. 15:00 AB - TB 
kl. 15:00 KÍ - HB 
kl. 15:00 NSÍ - Skála 
kl. 15:00 Víkingur - ÍF 
kl. 17:15 B36 - B68 
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Møgulig bumba funnin á Old Trafford - Dysturin er avlýstur 
15.05.2016 - 15:25 
Ein mistonkiligur pakki varð stutt undan dystarbyrjan funnin á Old Trafford leikvøllinum í Manchester. 
Manchester United skuldi taka móti Bournemouth á síðsta leikdegnum í Premier League í dag 
klokkan 15, men nú er dysturin avlýstur, skrivar BBC á heimasíðuni. 
 
Hópin av áskoðarum vóru komin inn á leikvøllin, men so komu boð yvir hátalararnar, at tey sum sótu 
á Stretford End og tey sum sótu á Sir Alex Ferguson Stand máttu út beinanvegin. Ongi onnur boð 
komu í fyrstu atløgu, men eftir nakrar minuttir varð greitt, at ein mistonkiligur pakki varð funnin, og 
servand lið hjá løgregluni blivu alt fyri eitt boðsend.  
 
Hinumegin á leikvøllinum sótu fólk enn spyrjandi og stúrin, men nú eru tey eisini á veg út haðani. 
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Tottenham spældi sær av við annað pláss 
15.05.2016 - 17:13 
Eitt søguligt Premier League ár, har Leicester óvæntað gjørdist meistari er nú av. Seinasta umfar varð 
avgreitt í dag.  
Leicester hevði longu undan síðsta leikumfarinum í dag tryggjað sær meistaraheitið, men høvdu ein 
truplan dyst móti Chelsea. Tað bleiv ein sera spennandi dystur við nógvum møguleikum og liðini fóru 
av vøllinum við einum stigi í part við úrslitinum 1-1.  
Ein tann mest merkisverdi dysturin í dag var dysturin millum Newcastle og Tottenham. Nærmasti 
kappingarneytin hjá Leicester í ár endaði við at tapa dystin 5-1 á niðurflytarunum úr Newcastle og 
Tottenham spældi sær sostatt av við annað plássi í Premier League.  
Tí Arsenal við sigri á Aston Villa tryggjaði sær trý stig og kom tí upp á 71 stig, meðan Tottenham einki 
stig fekk og hevur tí framvegis 70 stig.  
Hóast Newcastle eyðmýkti Tottenham í dag var tað ikki nokk, tí niðurflytingin er ein veruleiki. 
Norwich City og Aston Villa flyta niður í Championship saman við Newcastle.  
Úrslit í dag 
Arsenal - Aston Villa (4-0) 
Chelsea - Leicester (1-1) 
Everton - Norwich City (3-0) 
Newcastle United - Tottenham (5-1) 
Southampton - Crystal Palace (4-1) 
Stoke City - West Ham United (2-1) 



Swansea - Manchester City (1-1) 
Watford - Sunderland (2-2) 
West Bromwich Albion - Liverpool (1-1) 
Manchester United - Bournemouth (Avlýstur) 
 
 
Stigatalvan sær soleiðis út eftir 38 umfør 
1. Leicester City (81 stig) 
2. Arsenal (71 stig) 
3. Tottenham (70 stig) 
4. Manchester City (66 stig) 
5. Southampton (64 stig) 
6. Manchester United (63 stig) 
7. West Ham United (62 stig) 
8. Liverpool (60 stig) 
9. Stoke City (51 stig) 
10. Chelsea (50 stig) 
11. Everton (47 stig) 
12. Swansea City (47 stig) 
13. Watford (45 stig) 
14. West Bromwich Albion (43 stig) 
15. Crystal Palace (42 stig) 
16. AFC Bournemouth (42 stig) 
17. Sunderland (39 stig) 
18. Newcastle United (37 stig) 
19. Norwich City (34 stig) 
20. Aston Villa (17 stig) 
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So stórt at tað ikki kann brúkast 
13.05.2016 - 18:26 
Heimsins størsta bingjuskip, tað 399 metra langa Benjamin Franklin, sum varð sett í sigling í 
desember mánaði, er ov stórt til amerikanskar havnir. 
Skipið, sum franska reiðaríið CMA CGM eigur, var ætlað at sigla úr asiatiskum havnum til havnir á 
vesturstrond USA, men hesar havnir eru ikki egnaðar til so stór skip, so Benjamin Franklin siglir nú 
millum Asia og Evropa ístaðin, skrivar norska Dagbladet.  
Longu á jomfrúferðini var greitt, at skipið var og stórt til at sigla upp á Amerika. Havnirnar kundu ikki 
avgreiða skipið á nøktandi hátt, tí havnirnar hava ikki neyðuga dýpið, kranar ella infrakervi annars, og 
tí kundi kapasiteturin á skipinum ikki gagnnýtast.  
CMA CGM hevur tí tikið avgerð um at seta minni skip inn í hesa rutuna ístaðin fyri Benjamin Franklin, 
sum ístaðin siglur á Evropa nú.  
Minkandi eftirspurningurin hevur ført við sær, at ein ógvusligur yvirkapasitetur er á 
farmaskipamarknaðinum í løtuni. Tað hevur ongantíð fyrr verið bíligari at flyta vørur runt á skipskjøli. 
Ein kinesisk uppgerð vísir, at tað í mars mánaði kostaði 400 dollarar at flyta eina 13 metra bingju úr 
Shenzhen í Kina til Rotterdam í Hollandi. Eitt ár frammanundan kostaði tað oman fyri 1.000 dollarar.  
Kostnaðurin er so lágur, at tað loysir seg betri at lata vørur sína sigla runt í eini bingju, enn at goyma 
hana á einum lagri uppi á landi, vísir ein uppgerð, sum flutningsfyritøkan Flexport hevur gjørt.  
Orsøkin er at finna í kinesiska búskapinum, sum hevur verið orsøkin til vøksturin í heimsbúskapinum 
seinastu árini.  
Kinesiski útflutningurin var í februar í ár yvir 25 prosent lægri enn fyri 12 mánaðum síðani. Eygleiðarar 
høvdu roknað við eini minking upp á 12,5 prosent, men hon vísir nú at vera tað tvífalda.  
Búskaparvøksturin í Kina var 6,9 prosent í fjør. Hetta vildi verið eitt dreypatal fyri allar vesturlendskar 
búskapir, men í Kina var talan um lægsta vøkstur í 25 ár.  
Minkandi vøksturin skal síggjast í sambandi við stóru skuldina, sum landið er komið í. Kinesisk feløg 
hava størstu skuld í verðini – 16 billiónir dollarar – og framvegis í vøkstri, skrivar dagbladet.no.  
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Liljan Weihe: - Heðin flýggjar og flytir fokus 
13.05.2016 - 21:47 



Heðin Mortensen, borgarstjóri og løgtingsmaður, leggur í tíðindaskrivi í dag eftir Kringvarpinum. 
Undir yvirskriftini "Karaktermorð í bestu senditíð" stendur hann sjálvur sum bøðil og karaktermyrðir 
starvsfólk í Kringvarpinum og blaðstjóran á Dimmalætting. Hetta skrivar Liljan Weihe, tíðindaleiðari í 
Kringvarpi Føroya í viðmerking til skriv frá Heðini Mortensen, løgtingsmanni fyri Javnaðarflokkin. 
- Við 624 orðum niðurger Heðin Mortensen starvsfólk í Kringvarpinum og leggur okkum undir at 
manipulera, at gera gølujournalistikk, at vera ósaklig og heft í okkara tíðindaflutningi. Uppáhald, sum 
uttan dokumentatión, eru hálað úr leysari luft, sigur Liljan Weihe millum annað. 
Heðin Mortensen, borgarstjóri í Havn og løgtingsmaður fyri Javnaðarflokkin hevur gjørt hópin av 
beinleiðis og bandaðum samrøðum við Kringvarpið sigur Liljan Weihe, og hon vísir á, at so seint sum 
27. apríl - sama kvøldið sum 2. viðgerðin av broytingini av hjúnarbandslógini var fyri í Løgtinginum - 
gjørdi Heðin bandaða samrøðu við Dag & Viku umframt Útvarpið. So hatta misálitið hjá Heðini 
mótvegis Kringvarpinum má vera íkomið í seinastuni, sigur tíðindaleiðarin í Kringvarpi Føroya. 
 
- Í Degi & Viku í gjár vildu vit hava at vita, hví Heðin Mortensen knappliga var farin av landinum beint 
áðrenn 3. viðger av broytingunum í hjúnabandslógini og settu okkum tí í samband við hann. Vit 
skjalfestu, at Tórshavnar Kommuna hevði bílagt borgarstjóranum ein einvegis ferðaseðil til Írlands 
minni enn eitt samdøgur áðrenn hann sum tinglimur skuldi atkvøða í einum umstríddum máli, sum 
hann higartil hevði havt eina ógreiða støðu til, sigur Liljan Weihe. 
Sambært tíðindaleiðaranum fekk Kringvarpið endiliga samband við Heðin Mortensen eftir at hava 
ringt og sent sms-boð fleiri ferðir. Avtalað varð at tosa saman, eftir innslagið um ferðina til Cork. 
 
- Vit tosaðu við hann eina góða løtu og avtalaðu at tosa saman, tá innslagið um ferðina til Cork var 
liðugt. Heðin Mortensen var seinnapartin sinnaður at gera bandaða samrøðu, men vildi fyrst síggja 
innslagið. Hann segði seg heldur vilja sleppa beinleiðis, men vit greiddu honum frá, at ikki ber til at 
síggja innslagið á sendaranum, sum vit nýta at senda beinleiðis við úr býnum. Um hann vildi síggja 
innslagið áðrenn, so kundi hann koma niðan í Kringvarpið, hyggja eftir innslagnum og eftirfylgjandi 
gera eina samrøðu. Tað skilti hann, sigur tíðindaleiðarin. 
Tá innslagið var liðugt og klokkan nærkaðist fimm seinnapartin í gjár, og bæði journalisturin og 
redaktørurin á Degi & Viku ringdu fleiri ferðir til Heðin Mortensen og sendu honum sms-boð. Loksins 
fingu tey fatur á honum og tá vildi hann sleppa beinleiðis í tíðindasendingina. Hetta bar sambært 
Liljuni ikki til, og vísti á avtaluna teirra millum. Nú vildi Heðin líka tosa við sínar ráðgevar og síðani 
ringja aftur. Hetta gjørdi hann ikki, sambært tíðindaleiðaranum. Men nakrar minuttir eftir hetta 
skrivaði borgarstjórin eini boð, har hann segði, at hann ikki ynskti at gera nakra bandaða samrøðu. 
 
- Góði Heðin, tað er ósømiligt fyri ein fólkavaldan politikkara at karaktermyrða ein heilan stovn við 
ógrundaðum pástandum. Journalistar skulu skjalfesta og miðla vitan til borgaran. Tað er okkara evsta 
uppgáva at vera á varðhaldi. Serliga, tá talan er um politikkarar, sum umsita skattgjaldarans pengar. 
- Heldur tú teg hava verið fyri órætti, er at nýta røttu mannagongdirnar. Miðlarnir í Føroyum virka 
undir lógini um fjølmiðlaábyrgd. Lógin áleggur okkum at fylgja leiðreglunum um góðan fjølmiðlasið. 
Um tú ella nakar annar heldur seg hava verið fyri órætti í Kringvarpinum ella í nøkrum øðrum miðli, 
so er at kæra til Fjølmiðlanevndina, sum síðani tekur avgerð í málinum. At skjóta journalistin við 
uppáhaldum um "gølujournalistikk", "karaktermorð" og "persónsálop" er bæði at flýggja undan 
ábyrgd og at flyta fokus. Sigur Liljan Weihe, tíðindaleiðari í Kringvarpi Føroya. 
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Obama rósti Norðurlondum 
14.05.2016 - 11:01 
Norðurlendskur toppfundur er í hesum døgum í USA, har forsætisráðharrarnir úr Norðurlondum 
hittast við Obama forseta, har millum annað verður tosað um trygdarpolitikk og flóttafólkakreppuna.  
Og Norðurlond fingu rósandi orð frá amerikanska forsetanum, tá hann helt vælkomsttalu í dag, sigur 
Stéphanie Surrugue, USA-korrespondentur hjá DR.  
Millum annað helt Obama fyri, at heimurin hevði verið eitt betri stað, um fleiri lond vóru sum 
Norðurlond, og serliga helt Obama forseti nógv um fleiri norðurlendsk kjarnuvirði, so sum grøn orka, 
javnstøðu og altjóða skyldur.  
Serliga legði forsetin dent á, at Norðurlond “punch above their weight” - at herðar teirra lyfta meira, 
enn ein kann vænta í altjóða samarbeiði.  
Og Obama forseti dugir eisini at vera skemtingarsamur.  
- Sosiala ójavnvágin í Norðurlondum er sera lítil. Tað er kanska tí at tey eru so eydnusom, nú tá tey 
ikki hava so nógva sól.  
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Apple ikki longur heimsins virðismiklasta felag 
14.05.2016 - 12:00 
Partabrævavirði á Apple er nú tann lægsti í tvey ár, og felagið er ikki longur heimsins virðismiklasta 
felag.  
Tað skrivar business.dk.  
Alphabet, ið er felagið, ið eigir Google, hevur nú tikið yvir á toppinum, og er nú virðismiklasta felag.  
Sambært Per Hansen, íleggingarbúskaparfrøðingi hjá Nordnet, so er orsøkin til, at Apple hevur ikki 
ment nakað stórvegis seinastu tíðina, samstundis sum at kappingarneytarnir á telefonmarknaðinum 
hava tikið seg inn á Apple.  
Og tá tveir triðingar av umsetninginum hjá Apple kemur frá iPhones, so er úrslitið hareftir, og 
íleggjararnir aftra seg frá at seta meira pening í felagið.  
Alphabet hevur áður yvirhálað Apple sum heimsins virðismiklasta felag, men longu dagin eftir var 
Apple aftur á plássinum.  
Apple líður tó onga neyð. Hóast felagið hevur afturgongd fyri fyrstu ferð í 51 ársfjórðingum, so hevði 
felagið framvegis eitt yvirskot á 115,3 mió. dollarar í tíðarskeiðnum januar - mars í ár.  
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Karin F fekk mest í fiskikappingini 
14.05.2016 - 19:09 
Akkurát sum í gomlum døgum var í dag skipað fyri fiskikapping. Bátarnir løgdu frá landi klokkan 8 í 
morgun og komu inn aftur klokkan 17 í dag.  
Bárður Simonsen og Jógvan Andreasen í bátinum Karin F fingu mest og fingu teir 111,24 kg í part av 
toski og hýsu. Eisini fingu teir tann størsta toskin, sum vigaði 5,24 kg. 
Nummar tvey gjørdist Jan Kristoffersen við bátinum Andrea. Hann fekk 74,34 kg.  
Triðja pláss fekk báturin Jensia. Báturin var mannaður við Niclasi Olsen, Jógvani Joensen og Marner 
og teir fingu 43,03 kg í part.  
20 bátar luttóku og kappingin eydnaðist sera væl, sigur Kári Johansen, sum er ein av fyriskiparunum.  
Gott lag var í Vágsbotni tá bátarnir komu innaftur. Harmonikutónleikur og sølubúð hevur verið har í 
allan dag og sólin var eisini frammi.  
Heðin Mortensen, borgarstjóri handaði steypið til vinnararnar beint eftir klokkan 18 í kvøld. Talan er 
um eitt ferðasteyp við navninum “Glitnir steypið”.  
Tað er ungdómsdeildin hjá B36, sum skipar fyri tiltakinum og nakað av fiskinum var selt á 
uppboðssølu tá bátarnir komu inn.  
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Eurovision: Ukraine yvirhálaði Australia í endaspurtinum 
14.05.2016 - 23:46 
Tá atkvøðurnar hjá ymisku dómsnevndunum vóru taldar, var Australia langt á odda í Eurovision, men 
í ár varð talt upp á annan hátt enn vanligt verður. Dómsnevndirnar komu fyrst til orðana, og síðani 
blivu telefonatkvøðurnar taldar og lagdar afturat aftaná.  
 
Telefonatkvøðurnar góvu Russland fyrsta plássið, Ukraine annað pláss og Australia triðja. 
Atkvøðurnar hjá Ukraine vóru nóg nógvar til at koppa Australia av tindinum, og harvið vinna 
Eurovision Song Contest 2016. 
 
Úrslitið: 
 
Dómsnevndirnar - Topp fimm: 
 
1. Australia - 320 stig 
2. Ukraine - 211 stig 
3. Frakland - 148 stig 
4. Malta - 137 stig 
5. Russland - 130 stig 
 
Telefonatkvøðurnar - Topp fimm: 
 



1. Russland - 361 stig 
2. Ukraine - 323 stig 
3. Pólland - 222 stig 
4. Australia - 191 stig 
5. Bulgaria - 180 stig 
 
Samlaða úrslitið - Topp trý: 
 
1. Ukraine - 534 stig 
2. Australia - 511 stig 
3. Russland - 491 stig 
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Andlát 
Jóhan Ólafur Sigurðsson, vanliga nevndur Jóin, ættaður úr Klaksvík, búsitandi í Svínáum, andaðist á 
Landssjúkrahúsinum hósdagin 12. mai, 75 ára gamal. 
 
Katrin Poulsen, ættað úr Mikladali andaðist á Ellisheiminum í Havn hósdagin, 80 ára gomul. 
 
Karin Breiðaskarð, úr Fuglafirði andaðist mikudagin á Vesturstovu, 96 ára gomul. 
 
Jens Pauli Joensen, Vestmanna, andaðist í heiminum á Grønanesi 11. mai, 82 ára gamal. 
 

 
 
 


