
 
Tíðindi úr Føroyum tann 16. mai 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Tvey til fimm hitastig alla vikuna 
Í dag fer ein kuldabrúgv og kaldari luft at streyma oman yvir landið av norðri. Týsdagin fer eitt 
lágtrýst, sunnan fyri Ísland, spakuliga í ein eystan og fer framvið beint sunnan fyri Føroyar. Fyri 
árstíðina køld luft streymar tí inn yvir Føroyar av eystri og seinni norðri. 
  
Heita veðrið, sum DMI lovaði síðst í seinni viku, sær tí út til at blíva av ongum. 
  
Í dag, 2. Hvítusunnudagin verður andøvsgul til stívt andøvsgul av vestri, 7 til 10 m/s, skýggjað og í 
støðum regn ella sirm. Seinnapartin snarar hann í ein norðan og tað kárar í. Hitin millum 5 og 8 stig. 
Um náttina makar hann vindin niður í lot til andøvsgul av norðri og landnyðingi, 2 til 7 m/s. Skýggjað, 
men væntandi turt. Hitin millum 2 og 5 stig. 
  
Týsdagin verður lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s, sum øtlar og verður andøvsgul upp í ein 
strúk, 8 til 13 m/s. Skýggjað og sum frá líður nógv regn av útsynningi, møguliga vátaslettingur í 
støðum. Um náttina andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi og norðri, 8 til 13 m/s. Skýggjað, men 
sum frá líður turt. Hitin alt samdøgrið millum 2 og 5 stig. 
  
Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi og norðri, 5 til 10 m/s, sum spakuliga makar í 
lot til andøvsgul, fyrst av norðri, seinni av ymsum ættum, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta turt og sum frá 
líður sólglottar. Hitin millum 2 og 5 stig. 
  
Hósdain verður lot til andøvsgul av norðri og eystri, 2 til 7 m/s. Sól og yvirhøvur turt og hitin millum 2 
og 5 stig. 
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av eystri, 2 til 7 m/s. Samdrigið og yvirhøvur turt og hitin millum 
2 og 7 stig. 
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul av norðri, 2 til 7 m/s. Samdrigið og yvirhøvur turt og hitin millm 2 
og 7 stig. 
 In.fo 
 

 
Ein arbeiðsvika at læra um trygd 
Trygdarskeið fyri manningar á fiskiskipum eru ásett til 40 tímar yvir fimm dagar. Endamálið er at 
kunna um nýtslu og viðlíkahald av bjargingarútgerð, sløkkiútgerð, umframt at kunna um persónliga 
trygd og persónligar skyldur. 
- Hetta verður gjørt fyri at gera sjófólk umborð fiskiskipum betri før fyri at fyribyrgja, at vanlukkur 
henda - og at duga betri at bera seg at í neyðstøðu. 
  
Tað sigur Sjónám, sum bjóðar trygdarskeiðini fram. 
  
Lagt verður aftrat, at á trygdarskeiðunum ognar skeiðsluttakarin sær vitanarførleikar og 
evnisførleikar, sum viðkomandi skal røkka fyri at verða partur av manningini um borð í fiskiskipum. 
  
- Vit hava vælvitandi undirvísarar við drúgvum royndum, sum kunnu sameina vanliga 
skúlastovuundirvísing við hin praktiska veruleikan. 
  
Sjónám vísir á, at trygdarskeiðið verður skipað á tann hátt, at veruligt samsvar er millum ástøðiliga 
partin og starvsvenjingina. Stuðlað verður undir menningina av sjálvbjargni og samstarvsevnum. 
  
- Alt í alt er talan um eina spennandi viku, har tað nýggja sjófólkið fær gott innlit í, hvussu tingini 
hanga saman umborð í fiskiskipum, sigur Sjónám.  
Kelda: in.fo 
Antares.fo 
 



 
Simulatorundirvísing í heilsulæru 
Í síðstu viku vóru fleiri føroyskir yvirmenn á endurnýggjanarskeiði í heilsulæru á Vinnuháskúlanum. 
Luttakarar sluppu orduliga at royna seg við nýggju simulatordukkuni, sum skúlin fekk herfyri. 
Undirvísari á skeiðnum er Marjun Thomsen, sjúkrasystrafrøðingur. 
Her eru nakrar myndir frá skeiðnum, sum byrjaði mánadagin og endaði fríggjadagin. 
Kelda: Vinnuháskúlin 
Antares.fo 
 

 
Kanning savnar seg um rotorbløðini 
Norska skaðanevndin, ið kannar tyrluvanlukkuna, sum 29. apríl kravdi 13 mannalív, tá ein Super 
Puma tyrla datt niður á veg frá einum oljuboripalli í Norðsjónum til Bergen, savnar nú kanning sína 
um festingina av rotorbløðunum, girkassan og sjálvan rotorin. 
”Enn er alt ov tíðliga at siga nakað um orsøkina til vanlukkuna. Eitt stórt arbeiði liggur fyri framman”, 
staðfestir norska skaðanevndin í eini fyribils frágreiðing, ið varð almannakunngjørd um vikuskiftið. 
 
Skaðanevndin staðfestir, at talan ikki var um ein menniskjansligan men tøkniligan feil. Skaðanevndin 
metir, at tað bert gingu millum 1 og 2 sekund frá tí at tekniska brekið tók seg upp, og til vanlukkan var 
ein sannroynd. 
 
Kanningar hjá loftferðslumyndugleikunum av umráðnum hava fyrr víst, at tyrlan fall 600 metrar 
seinastu 10 sekundini, áðrenn hon rakti klettarnar og síðani endaði á sjónum. 
 
Super Puma tyrlan er tann mest brúkta í evropeisku frálandsvinnuni. Meira enn 800 tyrlur av hesum 
slagnum verða brúktar í heimshøpi. 
Kelda: Marinelink  
Antares.fo 
 

 
Oljuprísurin táttar nú í 50 dollarar fyri tunnuna 
Prísurin á Norðsjóvarolju hækkaði seinnapartin í gjár til góðar 49 dollarar fyri tunnuna. Hetta er 
hægsti prísur higartil í ár, eftir at prísurin síðst í apríl fór uppum 48 dollarar. 
Oljumarknaðurin hevur broytt seg skjótari enn Goldman Sachs væntaði, skrivar Bloomberg News. Í 
eini nýggjari dagføring sipar íløgubankin til eina afturgongd í framleiðsluni, millum annað sum 
avleiðing av skógareldunum í Kanada. 
Rættar prísforsøgn 
Broytingarnar bera í sær, at Goldman Sachs nú rættar sína prísforsøgn úr 45 til 50 dollarar fyri 
tunnuna fyri seinna hálvár 2016, skrivar Bloomberg News. 
Samstundis leggur íløgubankin dent á, at framleiðslan í dag er hægri enn væntað bæði í USA, 
Norðsjónum, Irak og Iran. Goldman Sachs væntar tí ikki javnvág á marknaðinum fyrrenn í næsta ár. 
Nýggj IEA-frágreiðing 
Oljuprísurin er hækkaður úr 28 dollarum fyri tunnuna í januar, tá prísurin var í botni. 
Um vikuskiftið almannakunngjørdi altjóða orkustovnurin IEA eina nýggja frágreiðing, sum vísir, at 
ovurframleiðslan av olju fer at "minka álvarsliga» innan árslok í ár. 
IEA vísti eisini á, at meðan skógareldarnir í Kanada seinastu tíðina hava rakt oljuframleiðsluna í 
landinum, er eftirspurningurin eftir olju farin upp í loft í India.  
Kelda: dn.no 
Antares.fo 
 

 
Orðaskifti um ES-limaskap harðnar  
Orðaskifti millum tey, sum ávikavist eru fyri og ímóti, at Bretland framvegis skal vera limur í 
Evropeiska Samveldinum, harðnar alsamt 
Orðaskifti millum tey sum eru fyri bretskum ES-limaskapi og tey sum eru ímóti harðnar alsamt, nú 40 
dagar eru eftir til bretar á fólkaatkvøðu skulu gera av, um landið skal halda fram sum partar av ES ella 
skal melda seg úr felagskapinum. 
"Hitler og Napoleon royndu báðir at sameina Europa og tað endaði í sorgarleiki. ES ger í dag júst tað 
sama." Konservativi tinglimurin Boris Johnson, sum eisini til í síðstu viku var borgarstjóri í London, 
spardi ikki krút í bretska blaðnum The Sunday Telegraph í morgun. 



Boris Johnson vil vera við, at ES vil seta fólkaræði í váða, tí møguleikarnir hjá Bretlandi at taka 
avgerðir um innanhýsis viðurskifti eru skerdir burtur í lítið og einki. 
- At ES hevur so nógv vald, elvir til eitt stórt fólkaræðiligt tómrúm, sigur Boris Johnson. Yvette Cooper 
úr Labour-flokkinum var skjót at svara aftur. 
Obama lagt seg útí kjakið 
Yvette Cooper legði Boris Johnson undir at misnýta tey daprastu tíðarskeiðini í europeiskari søgu at 
tekna ræðumyndir við. Hon vísir á, at friður hevur valdað í Europa síðan ES varð sett á stovn beint 
eftir seinna heimskríggj. 
Meiningakanningar vísa, at tað stendur á jøvnum millum tey sum eru fyri og tey sum eru í móti 
bretskum ES-limaskapi. 
Í seinastuni hava fleiri týðandi persónar heitt á bretar um ikki at fara úr ES, teirra millum amerikanski 
forsetin Barack Obama og enski tjóðbankastjórin Mark Carney. 
Báðir vilja vera við, at ES-limaskapur hevur við sær stórar politiskar, handilsligar og fíggjarligar 
fyrimunir fyri Bretland. Bretska stjórnin dregur ikki eina línu í spurninginum um ES-limaskap. 
Forsætisráðharrin David Cameron er fyri ES-limaskapi, men fleiri aðrar ráðharrar í stjórn hansara 
heita á fólk um at atkvøða ímóti ES-limaskapi. Bretland hevur næststørsta búskap í Evropa, bara týski 
búskapurin er størri. 
Við 65 milliónum íbúgvum er Bretland triðfólkaríkasta land í Evropa, beint aftan fyri Frakland og so 
Týskland. Tí kann tað elva til stórar rembingar í øllum Evropa, gera bretar av at fara úr ES. 
Kann fáa avleiðingar fyri Føroyar 
Atkvøða bretar fyri at fara úr ES, kann tað eisini fáa avleiðingar fyri Føroyar, tí tá noyðast Føroyar 
møguliga at fáa í lag nýggja fiskiveiðiavtalu og nýggjan handilssáttmála við Bretland. 
Sum er, fella bæði fiskiveiði- og útflutningsviðurskiftini millum Føroyar og Bretland undir viðurskiftini 
millum Føroyar og ES. 
Fólkaatkvøðan um bretskan ES-limskap verður 23. juni og Kringvarpið fer at gera nógv burturúr, 
millum annað verða tíðinda- og myndafólk send til London vikuna sum fólkaatkvøðan verður hildin. 
Kvf.fo 
 

 
Fólkatalið á Tvøroyri minkar  
Nógva nýggja virksemi á Tvøroyri hevur at síggja til ikki verið nóg mikið til at steðga minkandi 
fólkatalinum í Suðuroy.  
Hóast fólkatalið er vaksandi í Føroyum, eisini millum ung, so minkar fólkatalið í Suðuroy.  
Sambært Hagstovuni, so er vøkstur í øllum høvuðsøkjum í Føroyum uttan teim sunnaru, har fólkatalið 
stendur í stað í Sandoyarøkinum og minkar nógv í Suðuroy. Meðan fólkavøksturin fyri alt landið er 1,2 
prosent hetta seinasta 12-mánaðarskeiðið, er tað ein minking í Suðuroy á 1,8%, sum ger at tað 
dragnar alt meira millum Suðuroynna og restina av landinum. 
Vøkstur í miðstaðarøkinum 
Í kommununum er nógv størsti vøksturin í tali í Tórshavnar og Runavíkar kommunum, har fólkatalið 
er vaksið við ávikavist 372 og 90 fólkum. 
Í Klaksvíkar kommunu vaks fólkatalið við 52, í báðum kommunum í Vága sýslu við tilsamans 56 og í 
Sunda kommunu við 32. Í tali er størsta minkingin í Tvøroyrar, Vágs, Hvalbiar og Fuglafjarðar 
kommunum.  
Í stóru oyggjunum er tað bara minkandi fólkatal í Suðuroy, meðan tað er vaksandi í Streymoy, 
Eysturoy, Borðoy, Vágum og Viðoy. 
Kvf.fo 
 

 
Norksur granskingarstovur vil kanna havbotnin  
Øðrvísi hugsan og meiri vitan um havið er neyðug til tess at føða heimsins íbúgvar, sigur norksur 
vísindamaður. 
Norski granskingarstovnurin fyri polarviðurskifti heitir nú á norsku stjórnina um at játta meiri pening 
til havgransking, tí verandi fatan av havtilfeingi er sera grunnskygd. 
"Vit vita í dag meiri um landsslagið á mánanum enn vit vita um lív frá vatnskorpuni niður á 
havnbotnin. Á sama hátt sum USA á sinni setti í verk Apollo verkætlanina, sum hevði til endamáls at 
granska rúmdina, so eiga vit í dag at seta á stovn eina verkætlan á sama støði, sum hevur til endamáls 
at granska havbotnin," segði Jan-Gunnar Winther, stjóri á norska polargranskingarstovninum við NRK. 
Havið kann veita føði til vaksandi fólkatalið 
Fólkatalið í heiminum bara veksur - og tað ger eftirspurningurin eftir mati, orku og øðrum evnum 
eisini. Framskrivingar vísa, at um 40 ár verða tað umleið 10 milliardir fólk  Tí er týdningarmikið at fáa 
eina heildarfatan av, hvat annað er í havinum enn bara fiskur.  



Jan-Gunnar Winther vísir millum annað á, at herfyri mæltu norskir myndugleikar til at veiða 165.000 
tons av reyðæti í norksum sjógvi.  
"At læra okkum at gagnnýta reyðæti, krill og annað tilfeingi í havinum betur kann nøkta stóra 
eftirspurninginum eftir proteinum, sum er í heiminum," sigur hann við NRK. 
Noreg kann ganga á odda 
Hann leggur afturat, at havumsitingin hjá Noregi hevur í langa tíð verið burðardygg. 
"Vit hava víst, at vit kunnu ganga á odda fyri restini av heiminum til tess at fáa sum mest burturúr 
havinum uttan at oyða tað tilfeingi vit hava. Tí eiga vit miðvíst at fara til verka at granska havbotnin 
neyvari," sigur norski vísindamaðurin at enda. 
Kvf.fo 
 

 
Erbylgjufelagið mótmælir Huawei í Føroyum  
Erbylgjufelagið mótmælir, at Føroyar eru vorðnar testøki fyri nýggjastu fartelefon-tøknini hjá 
kinesisku fyritøkuni Huawei 
Higartil hava 611 fólk skrivað undir mótmæli. Janus Guttesen er formaður í Erbylgufelagnum, hvørs 
høvuðsendamál er at minkað mikrobylgjugeislingina í Føroyum so nógv til ber.  
Tað segði formaðurin í Erbylgjufelagnum, Janus Guttesen.  
Í Danmark hevur tað seinastu dagarnar vakt ans, at eitt meinigheitsráð á Fjónin hevur brúkt pengar til 
útgerð og klæðir til organistin í kirkjuni, fyri at verja hann frá erbylgjum. 
Meinigheitsráðið hevur málað við serliga verjandi máling og sett skelti upp í kirkjuni, har heitt verður 
á øll um at ikki einans gera telefonina ljóðleysa, men at sløkkja telefonina heilt ella at seta hana á 
flightmode, sum tað verður kallað, har øll netsambond verða sløkt.  
Kvf.fo 
 

 
IS tikið ábyrgd fyri sjálvmorðsbumbu í Jemen  
Teir 31 sum lótu lív vóru allir í venjing sum løgreglumenn, og afturat teimum deyðu, eru minst 60 
onnur løstað.  
Islamskur statur - ella IS - hevur tikið ábyrgdina fyri eina sjálvmorðsbumbu, sum í gjár kravdi 31 
mannalív í havnabýnum Mukalla í Jemen. 
Teir 31 sum lótu lív vóru allir í venjing sum løgreglumenn, og afturat teimum deyðu, eru minst 60 
onnur løstað. 
Drúgt borgarakríggj 
Vápnað stríð hevur í meiri enn fimm ár valdað í Jemen, tí fleiri bólkar kríggjast um at stýra pørtum av 
landinum. Borgarakríggið í Jemen hevur havt syndrað stórar partur av landinum, og onga aðrastaðni í 
heiminum hava so nógv fólk verið noydd at rýma frá húsi og heimi sum í Jemen.  
Av teimum 24 milliónunum, sum búgva í landinum, eru omanfyri tvær milliónir flóttafólk í egnum 
landi. 
Kvf.fo 
 

 
Lívlangt fongsul fyri fólkadráp  
Býrætturin í Stokkhólmi hevur dømt ein mann fyri at hava tikið lut í fólkadrápinum í Ruanda 
Ein 61 ára gamal svenskur ríkisborgari er í dag dømdur lívlanga fongsulsrevning fyri at hava givið boð 
um at hakka túsundtals fólk til deyða undir fólkadrápinum í Ruanda í 1994. 
Claver Berinkidi, sum maðurin eitur, hvarv úr Ruanda eftir fólkadrápið og kom seinni undan kavi í 
Svøríki. Sambært dóminum hevur Berinkidi givið á oddi fyri einum bólki, sum bardi og hakkaði 
túsundtals ósek fólk - teirra millum kvinnur og børn - til deyða. 
Álvarsligasta lógarbrotið nakrantíð 
Ritzau tíðindastovan skrivar, at talan er um tað mest álvarsama lógarbrot, sum nakrantíð hevur verið 
fyri í svensku rættarskipanini.  
Fleiri enn 900.000 tutsar og hóvligir hutuar vórðu dripnir í Ruanda í 1994. 
Kvf.fo 
 

 
Kristina Bærendsen á Vágsbø 
Contrysongkvinnan verður við á Summar Festivalinum í august. 
 
Hon telist millum landsins bestu og evnaríkastu songkvinnur, og sum tulkari av country- og 
gospelsangum er hon framúr. 



 
Kristina Bærendsen hevur sum solistur og í bólki saman við øðrum verið ein profilur í føroyskum 
tónleiki seinnu árini. 
 
Kristina hevur sungið nógv saman við countrykonginum Hallur Joensen og saman við pápa sínum, 
Alexi Bærendsen, men hon hevur sanniliga eisini prógvað seg sum solistur á útgávu og konsertum. 
 
Summar Festivalurin er sera fegin um at kunna kunngera Kristinu Bærendsen við bólki til ársins 
festival. Kristina fer at hava konsert á stóra palli á Vágsbøi. 
 
Summar Festivalurin verður hildin í døgunum frá 4. til 6. august. 
Nordlysid.fo 
 

 
Framúr verjuspæl tryggjaði KÍ sigurin á HB 
Dystarfrásøgn: KÍ vann 1-0 á HB og samanumtikið var tað ein uppiborin sigur. 
 
Hjá KÍ vóru Mayowa Alli og Semir Hadzibulic aftur í uppstillingini, men tað skuldi vísa seg seinni, at 
báðir fóru av vøllinum aftur við skaða. Hjá Mayowa sá tað út sum, at gamli skaðin spøkti aftur, meðan 
Semir fekk skaða í einari takling við HB leikara.  
 
Fyrri hálvleikur manglaði undirhald  
Í fyrra hálvleiki var ikki nógv at skriva heim um. Liðini skiftust um at hava yvirvág, men sera trupult 
gekst at spæla seg til mál møguleikar. Nakrar ferðir var nær við eftir hornaspørk hjá serliga KÍ, sum 
beint áðrenn hálvleik fekk størsta møguleikan, tá Jóannes Bjartalíð og Hjalgrím Elttør spældu seg 
ígjøgnum, har síðst nevndi legði innfyri, har Niels Pauli Danielsen skeyt beint viðsíðuna av. 0-0 var 
hálvleiksstøðan, og tað samsvaraði væl við tað, ið hendi á vøllinum.  
 
Bjartalíð og Páll avgjørdu  
KÍ hevur í løtuni helst vandamiklasta álopsparið í Effodeildini í Jóannes Bjartalíð og Páll A. Klettskarð. 
Tað gongur ikki ein dystur, har ikki onkur av teimum báðum skorar ella leggur upp til mál. Og seinni 
hálvleikur var ikki meir enn byrjaður, so vóru teir aftur uppá spæl. Semir Hadzibulic vann bóltin á 
miðvøllinum og sendi bóltin fram til Jóannes Bjartalíð í vinstru síðu. Jóannes sendi eitt frálíkt innlegg 
inn fyri, har Páll A. Klettskarð skeyt bóltin í málið til 1-0. Eitt mál sum dysturin manglaði og eftir hetta 
bleiv talan um nógv meira undirhaldandi dyst. HB royndi at leggja trýst á, men meir enn til nøkur 
langskot bleiv tað ikki til. Ístaðin var tað KÍ sum fekk teir størstu møguleikarnar. Í 62 minutti 
stórbjargaði Teitur M. Gestsson einari roynd frá Páll A. Klettskarð og í 83. minutti endaði roynd hjá 
Páll á stongini. KÍ hevði helst uppiborið 2-0 málið hesa løtuna. HB trýsti og trýsti seinasta partin av 
dystinum, men tá teir komu til síðsta triðingin á vøllinum, so steðgaði KÍ teimum í nærum øllum 
royndum og ikki fyrr enn í yvirtíðini bleiv tað heilt vandamikið, tá Jóhan T. Davidsen blev púra leysur 
eftir hornaspark, men hann gjørdist akkurát ov stuttur, og so fór bólturin væl uppum. Løtu seinni 
bríkslaði dómarin dystin av og endaliga úrslitið gjørdist 1-0 til KÍ.  
 
Verjuspælið er frálíkt hjá KÍ í løtuni  
KÍ er liðið í Effodeildini, ið hevur latið fæst mál inn í Effodeildini og eisini liðið, ið oftast hevur hildið 
málið reint. Tað sigur eitt sindur um verjuspælið hjá liðnum. Struktururin er framúr og allir leikararnir 
kenna uppgávurnar, tí tað er næstan ongan dyst, at somu leikararnir manna plássini vegna skaðar og 
leikbann. Í dag spældi Ísak Simonsen í miðverjuni fyri fyrstu ferð í ár eftir at Mayowa Alli tíðliga í 
dystinum fór skaddur av vøllinum. Tá fór David Langaard eisini á vinstra bakk, har hann spældi fyri 
aðru ferð í ár. Og báðir komu sera væl frá sínum verjuskyldum. Men á miðvøllinum eru leikarar, sum 
eisini hava avgerandi týdning fyri at fá mál og fáir mál møguleikar koma ímóti liðnum. T.d. hevur 
Hjalgrím Elttør víst ein ótrúligan stríðsvilja seinastu umførini.  
 
HB var ov skert  
HB liðið var rættuliga skert til hendan dystin. Ári M. Jónsson, Rókur av Fløtum Jespersen, Pál M. 
Joensen, Fróði Benjaminsen, Poul Ingason og Øssur Dalbúð vóru ikki tøkir í dag. Tí var HB liðið 
rættuliga ungt í dag og í mun til royndir, so stóð liðið seg hampiliga væl. Tí dysturin var sum heild 
javnur, hóast KÍ hevði størri mál møguleikarnar. HB kom ikki til nóg nógvar mál møguleikar, men liðið 
er evnaríkt og framvegis eitt gott boð uppá eitt lið, ið kann koma langt í ár.  
 
Frálíkir karmar  



Til seinast má nevnast um teir frálíku karmarnar. Sera nógvir áskoðarar – yvir 700 gjaldandi – og gott 
lív í saman við góðum fótbóltslíkindum og tveimum toppliðum. KÍ viðhaldsfólkini hava í vikuni byrja 
eitt átak, har sangir eru gjørdir um flestu leikararnar og fleiri av hesum vóru at hoyra og skaptu ein 
festiligan stemning. Stuðulin frá KÍ viðhaldsfólkunum hjálpti helst eisini til, tá KÍ skuldi halda 1-0 
leiðsluna seinastu løtuna. Sigurin staðfesti støðuna hjá KÍ í oddatríðnum, sum liðið ikki hevur havt so 
seint í kappingini síðani 2013. Tá endaði KÍ á 8. plássi, so tað er ein staðfesting av, at tað í Klaksvík er 
neyðugt at hava bæði beinini á jørðini, hóast tað helst er trupult, nú 10 dystir eru gingnir síðani KÍ 
tapti ein dyst.  
Nordlysid.fo 
 

 
Tróndur Arge 15.05.2016 (17:58)  
Betri enn Messi og Ronaldo 
Í gjár bleiv FC Barcelona spanskur meistari í harðari kapping við Real Madrid, sum við tólv sigrum upp 
í slag bjóðaði upp til dans á seinasta leikdegnum.  
  
FC Barcelona vann 3-0 á Granada og vann La Liga eitt stig frammanfyri Real Madrid. Luis Suarez 
skoraði øll trý málini fyri tvífalda meistaraliðið. Luis Suarez hevur hetta kappingarárið klárað nakað, 
sum hvørki Lionel Messi ella Cristiano Ronaldo hava klárað.  
  
Framherjin úr Uruguay er nú toppskjútti og spælarin, ið hevur lagt upp til flest mál í La Liga í hesum 
kappingarárinum. Meðan Lionel Messi og Cristiano Ronaldo hvør í sínum lagt hava verið toppskjúttar 
og lagt upp til flest mál gjøgnum seinnu árini, so hava teir ongantíð klárað tað í einum og sama 
kappingarár.  
  
Í so máta er Luis Suarez betri enn Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 16.05.2016 (10:36)  
Bátastevnubrak í Vestmanna 
Bátastevnan í Vestmanna er sum tiltak hin størsta stevnan av sínum slag í Føroyum.  
  
Umframt bátasigling av Fútakletti og inn á Vestmanna, ið líka sum er ryggurin í bátastevnuni, eru 
eisini nógv ymisk tiltøk at fara til, bæði fríggjadag og leygardag, 20.-21. mai.  
  
Tá veðurútlitini eru góð, er bátatalið á bátastevnuni í Vestmanna stórt, men tað krevur hampiligt 
veður hjá bátaeigarum at sigla til Vestmanna - alt eftir, hvar bátar og manningar eru heimahoyrandi.  
  
Umframt bátsmanningar, leita eisini nógv sær til Vestmanna við kampingvogni, og her eru 
umstøðurnar framúr.  
  
Haraftrat eru øll tey, sum koma í bili ella náttarbussi við skipaðari koyring millum Havnina og 
Vestmanna.  
  
Bátastevnan í Vestmanna er eitt rættiliga stórt tiltak, og tað er onkur, sum heldur, at tiltakið kanska 
er vorðið ov stórt.  
  
Men, so leingi, sum ágrýtin og dugnalig fólk eru at skipa fyri, og Vestmanna er til reiðar at taka ímóti, 
er hetta eitt tiltak, sum mong gleðast um, og blíðskapurin í Vestmanna trýtur ongantíð.  
  
Bæði fríggjadagin og leygardagin eru nógv tiltøk í Vestmanna, og tann stóra løtan er, tá bátasiglingin 
verður klokkan 14.30 leygardagin av Fútakletti og inn á Vestmanna.  
  
Tá komið verður til lands, og bátarnir liggja trygt við brúgvarnar, verður borðreitt við ókeypis suppu 
og øðrum góðum til allar bátastevnugestir.  
  
Supputiltakið verður í stóra tjaldinum, og meðan fólk fáa sær, verður harmonikutónleikur at hoyra.  
In.fo 
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Danjal av Rana 16.05.2016 (12:31)  
Nýggjur vinnari hjá 10-mannaførum 
Leygardagin var 2. umfar í Ódnartøkum í Runavík og tó at vinnararnir vóru teir somu í flestu 
róðrunum, so var ein bátur, sum gjørdi bart.  
  
Eysturoyingur luttók ikki í 1. umfari, sum varð róð í Havn flaggdagin, men á heimavølli skuldu teir vísa, 
at teir eru bestir. Og so var, teir vundu snøgt sagt burtur úr Orminum Langa allar tríggjar róðrarnar. Í 
fyrsta róðrinum vóru næstan tvey sekund millum bátarnar, meðan tað gekk nakað betri hjá Orminum 
teir báðar næstu róðrarnar. Kortini var yvir sekundið millum bátarnar báðar. Sigast skal, at vinnarin á 
flaggdegnum, Drekin Reyði, ikki luttók í Runavík.  
  
Tað merkir so sjálvandi, at í samlaðu kappingini liggur Ormurin Langi á odda við 12 stigum, hóast teir 
hava tapt allar róðrarnar, meðan Eysturoyingur og Drekin Reyði hava sjey stig hvør fyri sínar sigrar.   
  
Í hinum róðrunum vóru mest sum teir somu, men onkrir bátar, sum ikki luttóku á flaggdegnum vóru 
væl við.  
  
Einasta undantakið var í fimmmannaførum við gentum. Har kom rættiligur røringur í, í mun til 
úrslitini flaggdagin.  
  
Firvaldur, sum gjørdist nummar tvey í Havn, vann tveir av trimum róðrum í Runavík og vann tí 
kappingina. Einasti, sum megnaði at knógva tvøragentunum var Falkur, sum endaði nummar fimm í 
Havn. Drekin, sum vann á heimavølli flaggdagin, endaði nummar trý í Runavík. Báran, sum endaði 
jøvn við Firvald í Havnini, gjørdist nummar fýra og síðani komu Hulda og Sílið. Pílur var ikki við í 
Runavík.  
  
Títtlingur gjørdist nummar tvey í barnaróðrinum hjá dreingjum, aftan fyri Jallin, sum eisini vann 
Flaggdagin. Drekin, sum gjørdist nummar tvey í Havn, endaði nummar trý.  
  
Hjá fimmannaførum við kvinnum gjrørdist úrslitið tað sama sum í Havn. Teistin vann á Erlu 
Kongsdóttir, men hesaferð luttók Tekla eisini og endaði sum nummar trý.  
  
Hjá seksmannaførum við kvinnum vóru tað aftur Rádni og Sølmundur sum endaðu fremst. Hesa ferð 
endaði Skúgvur, sum ikki var við í Havn, nummar trý, meðan hvørki Jarnbardur ella Lómur vóru við í 
Runavík.  
  
Fípan Fagra varð mannað til barnaróðurin hjá gentunum og megnaði hon at gerast nummar tvey, 
aftan fyri vinnaran frá flaggdegnum, Sílið. Pílur, Falkur og Erla Kongsdóttir komu á mál í somu 
raðfylgju sum í Havn, tó aftan fyri Fípuna Føgru.  
  
Hjá seksmannaførum við monnum var tað einans Hvessingur, ið luttók, av teimum, sum eisini vóru í 
Havn. Hvørki Gongurólvur ella Rádni vóru komnir til Runavíkar, men í staðin var Páll Fangi mannaður. 
Páll Fangi megnaði eisini at vinna tann eina róðurin, men tapti hinar báðar og tí var tað aftur 
Hvessingur, sum fekk fult stigatal hesa ferð.  
  
Hjá áttamannaførum var Gullbrandur við fyri fyrstu ferð. Teir megnaðu tó ikki at gera nakað við Nevið 
Reyða, sum eisini vann flaggdagin, men skumpaðu bæði Knørr og Argjabátin aftur um seg og endaðu 
tí á øðrum plássi.  
  
Hjá fimmmannaførum við dreingjum var tað eisini ein nýggjur bátur, sum tók annað plássið. Her var 
tað Tjaldrið, men teir kláraðu tó ikki at gera nakað við Fípuna Føgru, sum vann aftur hesa ferð. Kollur, 
Teistin og Jallurin endaðu í somu raðfylgju sum í Havn, bara eitt pláss longur afturi.  
  
Sum eitt kuriosum kann nevnast, at Nevið Reyða átti dagsins bestu tíð, 34,09, ein hundraðpart 
skjótari enn 10-mannafarið Eysturoyingur.  
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 16.05.2016 (13:00)  
Ógvuliga kærkomið í Kollafirði 
Nú verður farið undir arbeiðið at gera eina hampiliga stóra útstykking í Kollafirði.  
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Tróndur Sigurðsson, formaður í Byggi- og býarskipanarnevndini hjá Tórshavnar Býráð, sigur, at 
útstykkingin er boðin út og tilboðini eru latin inn. Tað var fyritøkan Við Sjógv, sum hevði lægsta 
tilboðið og í hesi vikuni fer býráðið at taka støðu til tilboðini, og so verður farið undir arbeiðið.  
  
Fyrrenn býráðið hevur avgreitt málið, vil formaðurin í Byggi- og býarskipanarnevndini ikki siga, hvat 
tað ljóðaði upp á.  
  
Hann væntar ikki, at útstykkini verður liðug í ár, men so verður tað næsta ár. Grundstykkini verða 
boðin út eftir bíðilistanum hjá býráðnum, og leypa nøkur stykki av, verða tey lýst til søku alment.  
  
Tróndur Sigurðsson, formaður í byggi- og býarskipanarnevndini, sigur, at hetta er ómetaliga 
kærkomið, tí hetta er fyrstu ferð síðani síðst í áttatiárunum, at kommunan hevur grundstykki til taks í 
Kollafirði.  
  
 Nýggja útstykkingin er á Hamrabøi mitt í bygdini. Tað eru 24 grundstykki í nýggju útstykkingini, men 
Tróndur Sigurðsson sigur, at kommunan fer ikki at standa fyri arbeiðnum at gera sjálv stykkingini 
byggibúgvin. Tað fara tey, sum ogna sær grundstykki sjálvi at standa fyri, men býráðið fer at gera 
vegir, leggja kloakkir og tað, sum hartil hoyrir.  
  
- Skulu tey, sum eiga stykkini, sjálvi gera tey byggibúgvin, kunnu tey kanska gera ein part av 
arbeiðnum sjálvi, og tað kann gera grundstykkini nakað væl bíligari, sigur hann.  
  
Hinvegin ber heldur ikki til at siga, hvat hvørt grundstykki fer at kosta, men Tróndur sigurðsson sigur, 
at prísurin verður á góðari leið.  
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 16.05.2016 (13:50)  
Finnur í stórformi fyri Fremad Amager í dag 
Gøtumaðurin Finnur Justinussen var í stórformi fyri Fremad Amager í dag, tá Fremad Amager í dag á 
heimavølli á Sundby leikvøllinum frammanfyri 1.075 áskoðarum vann 2-1 á HIK í 
uppflytingarbólkinum í triðbestu, donsku fótbóltsdeildini.   
  
Finnur Justinussen var á blettinum í 64. og í 69. minutti, og skeyt bæði málini hjá Fremad Amager. 
Finnur Justinussen hevði eisini aðrar málmøguleikar, og kundi fingið eitt hattrick í dag.  
  
Christian Lamhauge Holst kom inn á vølli fyri Fremad Amager tað seinasta korterið av dystinum. 
Partur av Fremad Amager er eisini Heini Vatnsdal, sum aftur var við frá byrjan í dag.  
  
Fremad Amager er næstovast í uppflytingarbólkinum í triðbestu deildini við 30 stigum, bert eitt stig 
aftanfyri oddaliðið AB.   
  
Komandi leygardag spælir Fremad Amager á útivølli ímóti Brabrand.   
 In.fo 
 

 
Hallur av Rana 16.05.2016 (16:30)  
Lágt burðatal kann beina fyri Italia  
- Um vit halda áfram á hendan hátt og ikki megna at venda gongdini, so verða færri enn 350.000 
føðingar um 10 ár. Tað er 40 prosent færri enn í 2010 – tað er undirgangur. 
 
 
Álvarsomu orðini eigur Beatrice Lorenzin, italski heilsumálaráðharrin, sum sambært BBC er farin í 
herna móti lága burðatalinum í suðurevropeiska landinum. 
 
 
Fyrsta átakið hjá heilsumálaráðharranum at eggja italienar at eiga fleiri børn, er at tvífalda stuðulin, ið 
foreldur við lágum inntøkum fáa í barnastuðli, so at hann veksur úr umleið 600 krónum til 1.200 
krónur, umframt at ráðharrin ynskir at hækka stuðulin til tær familjur, ið fáa meira enn bara tað eina 
barnið. 
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Heilsumálaráðharrin rópar varskó, tí hon stúrir fyri at núverandi gongd kann beina fyri italsku tjóðini. 
 
 
- Um fimm ár hava vit mist meira enn 66.000 føðingar árliga... Um vit seta hetta í samband við 
vaksandi talið av eldri fólkum og fólk við varandi sjúkum, so síggja vit myndina av einum landi, ið er 
doyggjandi, sigur heilsumálaráðharrin sambært BBC.  
 
 
Hagtølini tykjast eisini at stuðla heilsumálaráðharranum. Í 2015 vóru einans 488.000 børn borin heim 
í Italia, og er tað lægsta burðatalið síðani Italia varð sett á stovn í 1861. Sambært heimsbankanum, so 
vórðu einans 8 børn fødd fyri hvørji 1.000 fólk í Italia. Í Onglandi er tilsvarandi tal 12, í USA 13 og í 
Føroyum lá tað í 2014 um 13,1.  
In.fo 
 

 
Neli Heldarskarð 16.05.2016 (17:50)  
Hesir skulu umboða Ongland 
Fótbóltskappingarárið 2015/2016 líðir ímóti endanum. Nógv tær flestu, stóru landskappingarnar í 
Evropa eru lidnar, og bert eru steypafinalur og tílíkt eftir at spæla um. Evropeisku fótbóltsleikararnir 
sleppa tó ikki í summarfrí enn, tí at nú byrjar at stunda ímóti EM-endaspælinum í Fraklandi, sum 
byrjar í juni-mánaði. Fyrr í dag kunngjørdi venjarin hjá Ongland, hvørjir 26 leikarar eru í 
bruttohópinum hjá Onglandi.  
  
Serliga vekir tað ans, at bert 18 ára gamli framherjin hjá Manchester United, Marcus Rashford, er 
úttikin til hópin. Eisini er tað eitt sindur óvæntað, at Jack Wilshere hjá Arsenal, ið ikki fyrr enn í hesum 
mánaðinum er komin fyri seg eftir drúgvan skaðasteðg, er úttikin til bruttohópin.  
  
England er í bólki við Russlandi, Slovakia og Wales í komandi EM-endaspælinum, ið fyri fyrstu ferð 
telur heili 24 lið.  
  
Bruttohópurin skal seinni skerast niður til 23 mans. Teir 26 fyrstvaldu eru hesir:  
  
Málmenn:  
Joe Hart, Manchester City  
Fraser Forster, Southampton  
Tom Heaton, Burnley  
  
Verjuleikarar:  
Nathanial Clyne, Liverpool  
Kyle Walker, Tottenham  
Danny Rose, Tottenham  
Ryan Bertrand, Southampton  
Cary Cahill, Chelsea  
Chris Smalling, Manchester United  
John Stones, Everton  
  
Miðvallarar:  
 
Jordan Henderson, Liverpool  
James Milner, Liverpool  
Adam Lallana, Liverpool  
Eric Dier, Tottenham  
Danny Drinkwater, Leicester  
Dele Alli, Tottenham  
Ross Barkley, Everton  
Fabian Delph, Manchester City  
Raheem Sterling, Manchester City  
Andros Townsend, Newcastle  
Jack Wilshere, Arsenal  
  
Framherjar  
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Wayne Rooney, Manchester United  
Marcus Rashford, Manchester United  
Harry Kane, Tottenham  
Jamie Vardy, Leicester  
Daniel Sturridge, Liverpool 
In.fo 
 

 
Effodeildin: Her eru úrslit og málskorarar frá 11. umfari 
16.05.2016 - 16:54 
Fult umfar er í dag í Effodeildini. Fýra dystir byrjaðu klokkan 15 og teir eru allir lidnir nú.  
 
Víkingur vann í Gøtu, AB hevði takið á TB og fekk sín fyrsta sigur í ár, KÍ heldur fram at vinna og NSÍ 
fekk mál í síðstu løtu móti Skála. Og so vann B36 á botnliðnum B68 í Gundadali. 
Her eru málskorarar og úrslit frá 11. umfari 
Víkingur - ÍF (3-1) 
Sølvi Vatnhamar sjálvmál 0-1 
Sølvi Vatnhamar 1-1 
Sølvi Vatnhamar 2-1 
Sølvi Vatnhamar 3-1 
 
AB - TB (4-1) 
Dan í Soylu 1-0 
Rasmus Dan Sørensen 2-0 
Heini M. Mortensen 2-1 
Patrik Johannesen 3-1 
Albert Adu 3-2 
 
KÍ - HB (1-0) 
Páll Klettskarð 1-0 
 
NSÍ - Skála (1-0) 
Klæmint A. Olsen 1-0 
 
B36 - B68 (3-1) 
Jógvan Skeel Nolsøe 1-0 
Hannes Agnarsson 2-0 
Róaldur Jakobsen 3-0 
Hákun Edmundsson 3-1 
 
Stigatalvan sær soleiðis út 
1. B36 (23 stig) 
2. KÍ (23 stig) 
3. Víkingur (22 stig) 
4. NSÍ (21 stig) 
5. HB (18 stig) 
6. ÍF (14 stig) 
7. Skála (9 stig) 
8. TB (9 stig) 
9. AB (8 stig) 
10. B68 (4 stig) 
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B36 vann trygt á botnliðnum 
16.05.2016 - 19:09 
Síðsti dysturin í 11. umfari var í Gundadali seint seinnapartin. Tvífaldu føroyameistararnir tóku ímóti 
uppflytarunum av Toftum.  
B36 byrjaði dystin sum eitt ódnarveður og legði seg framum 2-0 beinanvegin. Fyrst Jógvan Skeel 
Nolsøe til 1-0 tá bara ein minuttur var farin og tveir minuttir seinni var tað 17 ára gamli Hannes 
Agnarsson, sum skoraði til støðuna 2-0.  



Síðani gjørdist dysturin meira javnur og útiliðið fekk meira spæl. Nakrar møguleikar fekk B68 eisini í 
fyrra hálvleiki, men einki spurdist burturúr.  
Í seinna hálvleiki komu tvey mál. Tað fyrsta kom eftir, at B36 vann bóltin frá B68 og Hannes 
Agnarsson fekk bóltin. Hann avleveraði til Róald Jakobsen sum stóð í brotssteiginum og setti bóltin í 
netið til 3-0.  
Í tíðini sum dómarin hevði lagt afturat fekk B68 fríspark beint uttanfyri brotsteigarmarkið hjá B36. 
Hákun Edmundsson var settur at skjóta og hann skeyt bóltin beinleiðis í netið og fekk sostatt minka 
um munin til støðuna 3-1, sum eisini gjørdist úrslitið av dystinum.  
B36 - B68 (3-1) 
Jógvan Skeel Nolsøe 1-0 
Hannes Agnarsson 2-0 
Róaldur Jakobsen 3-0 
Hákun Edmundsson 3-1 
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Meting um tilfeingið fyri viku 20 2016  

 

Friday, 13 May 2016  

Samandráttur: Línuskip: Tað eru 5 línuskip við Ísland, trý sum ísa fiskin og tvey sum frysta fiskin. Vit 
vantað at tvey koma at landa miðskeiðis ella síðst í vikuni. Skipini fáa ein blanding av toski, hýsu, 
brosmu og longu. Eisini hava tey nakað av steinbítið og kongafiski. Undir Føroyum eru fleiri línuskip, 
men vit vantað at tað verða bara tvey sum landa í vikuni. Tey hava ein blanding av toski, blálongu og 
svartkalvi.  
Útróður:  Streymurin verður góður og veðri verður eisini gott tað mesta av tíðini, so tí er vantandi at 
tað verður nakað av útróðri. Annars so er hetta ikki góð tíð til fiskarí undir Føroyum. 
 Djúpvatnstrolarar: Ein fiskar svartkalva, ein fiskar upsa og ein fiskar blálongu. Helst fer onkur út um 
vikuskiftið at fiska svartkalva. Vit vantað at teir sum fiskar upsa og blálongu, landa fyrst í vikuni, 
meðan tann sum fiskar svartkalva, møguliga landar síðst í vikuni. Vánaligt fiskarí.  
Partrolarar:  Tey flestu pørini eru til fiskarí, okkurt par landar fyrst í vikuni, so koma hini sum vikan 
líður, smáligt fiskarí, tó fáa tey okkurt brúkiligt hál av og á.  
Trolbátar: Fýra trolbátar eru til fiskarí. Ein er úti á Íslandsrygginum og landar hann 17/03. Hinir eru 
norðanfyri og koma helst at landa síðst í vikuni. Fiskaríið er smáligt.  
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva, koma at landa seinnapartin í vikuni, brúkuligt fiskarí. 
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 Australske dollar     477,55  

 Bulgarske leva     380,40  

 Brasilianske real     188,07  

 Canadiske dollar     508,91  

 Schweizerfranc     674,87  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,54  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     743,98  
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 Britiske pund     944,64  

 Hong Kong dollar     84,45  

 Kuna     99,17  

 Ungarske forint     2,3610  

 Israelske new shekel     173,73  

 Indiske rupees     9,8200  

 Japanske yen     6,0212  

 Mexicanske peso     36,320  

 Norske kroner     80,28  

 Newzealandske dollar     445,71  

 Polske zloty     169,36  

 Russiske rubel     10,040  

 Svenske kroner     79,75  

 Singapore dollar     478,38  

 Thailandske baht     18,500  

 Tyrkiske lira     221,17  

 US dollar     655,60  

 Sydafrikanske rand     43,220  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Svava Karbeck Kjeld, fødd Mouritsen, andaðist á Eysturoyar Røktar og Ellisheimi hvítusunnudag, 73 
ára gomul. 
 
Óla Hendrik av Fløtum andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 14. mai, 88 ára gamal. 
 
Tróndur Tróndarson, ættaður úr Skálavík, búsitandi í Tórshavn, andaðist á Landsssjúkrahúsinum 2. 
hvítusunnudag, 81 ára gamal. 
 
Dusina Joensen, Miðvági andaðist á Sýnini, leygardagin 14. mai, 88 ára gomul. 
 
Jóhan Ólafur Sigurðsson, vanliga nevndur Jóin, ættaður úr Klaksvík, búsitandi í Svínáum, andaðist á 
Landssjúkrahúsinum hósdagin 12. mai, 75 ára gamal. 
 

 
 
 


