
 
Tíðindi úr Føroyum tann 22. mai 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Skattainntøkurnar frá oljuni farnar niður í eina helvt 
Higartil í ár hevur norski staturin fingið 22,6 miljardir krónur í kolvetnisskatti. Hetta er helvtina minni 
enn inngjaldið somu tíð í fjør. 
Inngjaldið av kolvetnisskatti í Noregi er fallið nógv seinastu árini. Inngjaldið higartil í ár er bara ein 
fjórðingur av tí, sum kom inn í slíkum skattum somu tíð í 2013, upplýsir Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Samanlagt vórðu 270 miljardir krónur inngoldnar í skatti frá januar til april í ár. Hetta eru 7,6 prosent 
minni enn í sama tíðarskeiði í fjør. Inngjaldið frá persónligum skattaveitarum var upp á tilsamans 193 
miljardir krónur frá januar til apríl. Hetta eru 2 prosent meira enn somu tíð í fjør. 
Kelda: offshore.no  
Antares.fo 
 

 
1.500 dagar uttan arbeiðsóhapp 
Safe Ocean Service í Hirtshals hevur júst hátíðarhildið ein stóran merkisdag. Fyritøkan er farin um teir 
fyrstu 1.500 dagarnar uttan óhapp. Fyritøkan, ið hvønn dag hevur tænastufólk úti á tildømis 
boripallum og sjóvindmyllum um allan heim, hevur ikki havt eitt einasta arbeiðsóhapp síðani 
byrjanina í 2012. 
”Vit leggja sera stóran dent á trygdina, og allir meðarbeiðararnir fáa fleiri trygdarskeið, enn lógin 
ásetur. Harumframt hava vit okkara egnu venjingarstøð, har gamlir meðarbeiðarar allatíðina verða 
undirvístir, og har nýggir meðarbeiðarar fáa undirvísing í okkara leiðreglum, áðrenn teir verða sendir 
út til uppgávur”, sigur stjórin í Safe Ocean Service, Chris Durhuus.  
 
Tá minni er at gera, brúkar Safe Ocean Service tíðina til at víðariútbúgva liðið av maskinmeistarum, 
elektrikarum, skipsmontørum, hydraulikarum, elektro- og pallmekanikarum. Trygdarskeiðini fevna 
millum annað um bjarging, trygd í hæddum og annað.  
 
Tá skeiðini eru lokin, og ein lækni hevur givið meðarbeiðaranum eina víðkaða heilsuváttan, verður 
eitt sokallað frálandsskjal útflýggjað.  
 
Sambært Chris Durhuss er samlaða frálandsvinnan tryggari enn mong handverkaraarbeiði á landi, 
tildømis innan múrara- og timburfakið. Orsøkin er stóra eftirlitið, sum bæði myndugleikar og 
fyritøkurnar hava við arbeiðnum. 
 
60 mans arbeiða hjá Safe Ocean Service, sum hvønn mánaða eisini letur eina virðisløn til tann 
meðarbeiðaran, ið er komin við besta hugskotinum at økja um trygdina.  
Kelda: Hub North.  
Antares.fo 
 

 
Møgulig umhvørvisbumba við Flesjarnar 
22.05.2016 - 09:18 
Tíðindaskriv - Faroe Dive: 
Í summar verða tað 9 ár síðani, at russiska skipið Olshana silgdi á land við Flesjarnar og seinni sakk. 
Sambart tí ið er komið fram alment, hevði skipið uml. 300 tons av gassolju og uml. 10 tons av 
smyrjuolju umborð, tá vanlukkan hendi í august 2007. 
Í økinum har vanlukkan hendi eru í dag ógvuliga stór virðir fyri okkara samfelag. Hesi virði kunnu 
lættliga verða skadd ella fara fyri skeyti, um t.d. ein oljudálking stendist av vrakinum av russiska 
skipinum. Her verður serliga hugsa um ómetaligu stórfingnu náttúruna í sjónum við Flesjarnar har 
kópur, fuglur, hummarar og onnur skeljadjór, fiskur og annað lív stórtrívist. Harumframt er sera nógv 
vinnuligt virksemi í økinum nakað frá har skipið sakk, ið er nær tengt at náttúruni. Serliga alingin av 
laksi, í nærøkinum, kann verða sárbar fyri dálking av slíkum slag.  
Um vit gera eina leysliga meting av virðunum, einans í samband við alingina, so eru 8 aliøkir lutfalsliga 
tætt við vrakið á Olshanu, sambart Landsverki. Hesi økir eru; A-85 (Undir neslandinum, A-03 Sundini 
norður (Svínáir), A-80 Sundini suður (Selatrað), A-05 Kollafjørður, A-81 Kollafjørður (Koldbanargjógv), 
A-82 Kaldbaksfjørður (uttari), A-10 Kaldbaksfjørður (innari) og A-06 Nólsoyarfjørður (Argjalandi). Um 



vit hugsa okkum, at tá alifiskurin verður tikin at slakta er uml. 450 tons av fiski í hvørjum aliringi og 
hvørt alibrúk hevur uml. 12 ringar á sjónum og søluvirði er áleið 45 kr./kg.. So er potentiella virðið, ið 
er í vanda er (12 x 8 x 450000 x 45 ) = 1,94 milliard DKr. Tað er helst óhugsandi, at øll aliøkini verða 
rakt samstundis, men tey eru hóast tað í vanda. Virðið í einum aliringi er áleið 450000 kg. X 45 kr./kg. 
= 20,25 millión Dkr.  
Stutt eftir, at russiski trolarin var sokkin kom fram, at ein meting varð gjørd av kostnaðinum av at taka 
oljuna upp av vrakinum. Niðurstøðan av hesari kostnaðarmeting varð at kostnaðurin pr. Dag lá um 
1.000.000,- kr. , og at arbeiðið kom helst at taka áleið 14 dagar at avgreiða. Sostatt segði metingin, at 
kostnaðurin var á leið 14 milliónir kr. ella áleið 75% av virðinum, ið ein aliringur við fiski í hevur. Í dag 
er uttan iva neyðugt at gera eina nýggja kostnaðarmeting av hesum arbeiðinum, av tí at so long tíð er 
fráliðin.  
Leiðslan á føroyska vinnukavaraskúlanum vil mæla mynduleikunum til at fyrireikingar verða gjørdar til 
eina verkætlan, ið er í tveimum stigum fyri at kannað og tryggja øki um Flesjarnar og ikki minst 
vinnuna í økinum ímóti einari møguligari oljudálking.  
Fyrsta stig eigur at verða, at senda ein ROV (Remotely Operated Vehicle) niður á vrakið fyri at 1) 
staðfesta um olja lekur úr vrakinum 2) filma og dokumentera vrakið 3) kannað hvørjum standi vrakið 
er í 4) savna nágreiniliga vitan um dýpið niður á botn, dekkið á skipinum, umstøður og viðurskifti á 
skipinum og rundan um skipið o.a. Hetta arbeiðið kundi møguliga verið avgreitt av t.d. Vørn, ið helst 
hevur útgerð til slíkt arbeiðið. Av tí at hendan vitanin er avgerðandi í samband við 
fyrireikingararbeiðið til eina møguliga kaving hevði verið avgerðandi, at umboð fyri møguliga 
kavaratoymið var við fyri at skráseta og kunna seg um umstøðurnar á vrakinum.  
Fyrimunirnir við at brúka ein ROV til kanningar-arbeiðið uttanfyri og rundan um vrakið er at hetta er 
lutfalsliga lætt at avgreiða og setir ikki stórvegis krøv til manning og tílíkt. Harumframt er hesin 
hátturin at samla vitan inn, heldur ikki so kostnaðarmikil. Vansarnir við einari ROV kanning er 
sjálvandi at ein slíkur neyvan sleppur inn í vrakið at savna vitan, ið arbeiðstoymið skal brúka at byggja 
sínar metingar á.  
Næsta stigið eigur at verða, at fyrireika kaving niður á skipið, fyri at fáa staðfest um olja er í skipinum 
og um so er, hvussu nógva olju talan er um og ikki minst hvussu oljan kann fáast upp úr skipinum. 
Hetta stigið eigur at byggja á tað vitanina, ið varð fingin tilvega undir fyrsta stignum.  
Í dag hevur føroyska kavaravinnan bæði førleikar og stóran part av útgerðini, ið skal til í samband við 
at fyrireika og skipa eina slíka kavaraverkætlan.  
Kavaraskúlin mælir til, at um avvarandi mynduleikin ynskir at kavarar skulu niður á vrakið, at tað 
verða í mestan mun føroyskir kavarar og starvsfólk, ið fáamøguleikan at standa fyri verkætlanini. Í 
føroysku kavaravinnuni eru einstaklingar og fyritøkur, ið hava servitan og førleikar við slíkum 
verkætlanum, sum henni, ið er nevnd omanfyri.  
Nordlysid.fo 
 

 
Kanning: Føroyingar takka nei til flóttafólk 
22.05.2016 - 09:30 
Tíðindaskriv - John Petersen, upphavsmaður handan kanningina: 
Í ljósinum av tí stóra kjakinum sum hevur tikið seg upp í Europa, er tað sera forkunnugt at fáa eina 
kanning frá Gallup at seta tøl á hvat føroyingar meina um hesar spurningar. 
Ein kanning hjá Gallup Føroyar vísur, at greiður meiriluti av Føroya fólki er ímóti at taka flóttafólk til 
Føroyar. Og enn stórri meiriluti av fólkinum í Føroyum er ímóti at at taka muslimsk flóttafólk til 
Føroyar (58,2%). Her eru úrslitini av kanningini:  
1. Skulu Føroyar taka ímóti flóttafólkum?  
Ja: 38% Nei: 51% Veit ikki: 11%  
Til spurning 1 vóru tveir undirspurningar ið einans tey ið svaraðu ja til spurning 1 sluppu at svara 
uppá.  
Undirspurningur A: Skulu Føroyar taka ímóti muslimskum flóttafólkum?  
Ja: 75% Nei: 19% Veit ikki: 6%  
Sum sagt, tad er einans 38% ið fingu hendan spurning. Tvs at 19% av teimum ið ynskja flóttafólk til 
Føroyar, ikki ynskja muslimsk flóttafólk til Føroyar. Gera vit eina lítla útrokning, so síggja vit at 19% av 
38% er 7,22%, hetta kunnu vit leggja afturat teimum ið svaraðu nei til spurning 1. Vit fáa tídskil 58,2% 
sum ikki ynskja muslimsk flóttafólk til Føroyar  
Somuleidis kunnu vit gera vid tey ið siga ja. 75% av 38% er 28,5%. Tad eru sostatt 28,5% av Føroya 
fólki ið ynskja at Føroyar skulu taka ímóti muslimskum flóttafólkum, og 58,2% eru ímóti.  
Undirspurningur B: Skulu Føroyar taka ímóti kristnum flóttafólkum?  
Ja: 96% Nei: 2% Veit ikki: 2%  



Vit vildu ynskt at hesir báðir undirspurningarnir vóru settir til øll ið luttóku í kanningini, men tað var 
fullkomuliga ógjørligt at fáa Gallup Føroyar at ganga við til tað. Og næstan ógjørligt!! at fáa 
undirspurning A settan.  
2. Skal avgerðin um at taka ímóti flóttafólkum út til fólkaatkvøðu?  
Ja: 62% Nei: 33% Veit ikki: 5%  
Aftur her er greið tala frá føroya fólki. Spurningurin um flóttafólk verður mettur so álvarsamur, at 
fólki ynskir hann út til fólkaatkvøðu um hann skuldi blivið aktuellur.  
Vit ynsktu eisini at seta ein annan spurning ið kundi varpa ljós á hví føroyingar hava hesa støðu í 
spurninginum um flóttafólk. Hann var soljóðandi: "Er Islam í samsvar við tað føroyska 
virðisgrundarlagið?" Men tad var fullkomuliga ógjørlig at fáa Gallup Føroyar við uppá tað, Gallup 
noktaði at senda hendan spurning í umfar fyri kundan.  
Samanumtikið eru gott 2/3 (58,2%) ímóti at taka muslimsk flóttafólk til Føroyar, og knappliga 1/3 
(28,5%) eru fyri at taka muslimsk flóttafólk til Føroyar. Tá eru tey ið svara eg veit ikki, ikki tikin við.  
Innsamlingin til at fíggja kanningina er fyri tað mesta gingin fyri seg á Facebook.  
Vinarliga  
John Petersen  
Nordlysid.fo 
 

 
Noreg: Inntøkurnar frá oljuni eru minkaðar við 63 prosentum 
20.05.2016 - 12:46 
Lækkandi oljuprísurin sæst aftur í norska búskapinum.Fesk tøl frá norsku hagstovuni, Statistisk 
Sentralbyrå (SSB), vísa at nú merkist lækkandi oljuprísurin farnu tvey árini týðuliga aftur í inntøkunum 
hjá norska landskassanum.  
Tølini hjá SSB yvir skattainntøkurnar frá olju- og gassfyritøkunum vísa at tær gjalda munandi minni 
inn í felagskassan.  
Frá januar til apríl í ár minkaði skattainntøkan fra kolvetnisvinnuni við 49,8 prosent til 8,8 milliardir 
norskar krónur, samanborið við sama tíðarskeið í 2015. Hetta hendir samstundis sum fyrstu fýra 
mánaðirnir í 2015 góvu 27,9 prosent minni í skattainntøkum frá kolvetnisvinnuni samanborið við 
sama tíðarskeið í 2014.  
Serligi skatturin hjá fyritøkunum sum standa fyri oljupumpingini minkaði í ár við 52,7 prosent til 13,8 
milliardir krónur. Sama lækking í 2015, samanborið við 2014, var uppá 25,7 prosent.  
Samlaða inntøkan frá feløgunum sum reka oljuvinnu í Noregi var uppá 22,6 milliardir krónur í 
ár,meðan talið í 2015 var uppá 46,5 milliardir krónur. Fra januar til apríl í 2014 var sama onntøkutal 
63,4 milliardir norskar krónur.  
Hetta gevur norska landskassanum ein inntøkumiss uppá 40,8 milliardir, ella heili 63,4 prosent eftir 
tveimum árum.  
Í sama tíðarskeiði hava vanligu skattgjaldararnirrinda 193 milliardir í persónligum skatti. Tað er ein 
hækking uppá tvey prosent.  
Oljan.fo 
 

 
Finnur Fríði kemur á Fuglafjørð í kvøld 
20.05.2016 - 11:33 
Finnur Fríði, sum hevur fiskað svartkjaft, kemur á Fuglafjørð í kvøld.  
Finnur Fríði hevur 2000 tons av svartkjafti, sum teir hava fiskað sunnanfyri og skulu landa til 
Havsbrún. Teir eru nú lidnir við svarkjaftakvotuna.  
Tá ið Finnur Fríði hevur landað, verður farið á Skála, har teir skulu gera ymiskt viðlíkahald við skipið.  
Christian í Grótinum landaði 2550 tons av svartkjafti til Havsbrún í gjár.  
Fiskur.fo 
 

 
Jupiter kom á Fuglafjørð í gjárkvøldið 
22.05.2016 - 22:57 
Jupiter kom í gjárkvøldið á Fuglafjørð við svartkjafti.  
Jupiter, hevur roynt sunnanfyri í føroyskum sjógvi, og teir landa 2500 tons av svartkjafti til Havsbrún. 
Fiskiskapurin hevur verið góður hendan túrin.  
Tá ið Jupiter hevur landað, verður farið nýggjan túr eftir svartkjafti.  
Fiskur.fo 
 

 



Fyrsta steyp síðan Sir Alex 
21.05.2016 - 21:03 
Tá Wayne Rooney, liðskipari hjá Manchester United í dag kundi lyfta FA Cup Steypið á Wembley 
leikvøllinum, var hetta fyrsta steypið, sum sigursvanda Manchester-felagið vann síðan Sir Alex 
Ferguson gavst sum venjari í felagnum eftir 27 ár. 
Síðan Ferguson hevur gingið minni væl í felagnum. Fyrst varð ein annar skoti, David Moyes heintaður 
úr Everton, men hann helt ikki í eitt heilt kappingarár.  
Í 2014 tók so hollendingurin Louis van Gaal við, men tó uttan at liva upp til væntanirnar hjá 
fjepparunum.  
Flest hava eisini roknað við, at van Gaal fór at gevast, ella vera uppsagdur, tá hetta kappingarárið 
varð av. Serliga hevur verið tosað um, at fyrrverandi Chelsea-venjarin, Jose Mourinho skuldi taka yvir.  
Men nú hevur van Gaal so vunnið steypið – tað fyrsta síðan Ferguson – og spurningurin er um tað er 
nóg mikið til at sleppa at vera verandi.  
Longu í kvøld skrivar BBC frá ónevndum keldum, at Manchester United tó hevur gjørt av at seta 
Mourinho ístaðin.  
Portal.fo 
 

 
Effodeildin: Her eru málskorarar og úrslit frá 12. umfari 
22.05.2016 - 17:09 
Síðstu fýra dystirnir í bestu føroysku fótbóltsdeildini hjá monnum. KÍ er nýtt einsamalt oddalið við 26 
stigum. Framvegis er øgiliga tætt í oddinum.  
Her eru úrslitini 
 
KÍ - TB (1-0) 
Jóannes Bjartalíð 1-0 
 
ÍF - B36 (0-0) 
 
B68 - AB (2-2) 
Bjarki C. Nielsen 0-1 
Patrik Johannesen 0-2 
Hákun Edmundsson 1-2 
Michal Przybilski 2-2 
 
HB - NSÍ (3-4) 
Pól Jóhannus Justinussen 0-1 
Klæmint A. Olsen brotsspark 0-2 
Poul Ingason 1-2 
Petur Knudsen 1-3 
Poul Ingason 2-3 
Pól Jóhannus Justinussen 2-4 
Øssur Dalbúð brottspark 3-4 
 
 
Støðan eftir 12 umfør 
1. KÍ (26 stig) 
2. Víkingur (25 stig) 
3. NSÍ (24 stig) 
4. B36 (24 stig) 
5. HB (18 stig) 
6. ÍF (15 stig) 
7. Skála (9 stig) 
8. TB (9 stig) 
9. AB (9 stig) 
10. B68 (5 stig) 
Portal.fo 
 

 
Mourinho verður allarhelst United venjari 
22.05.2016 - 17:33 



Alt talar fyri, at José Mourinho verður venjari í Manchester United komandi kappingarár.  
Nógv hevur verið gitað, um hvar portugisiski venjarin fór at enda, eftir at hann varð uppsagdur í 
Chelsea fyrr í ár, og allatíð hevur United verið millum uppskotini.  
Fleiri bretskir miðlar hava seinastu dagarnar skrivað, at Mourinho er komin ásamt um sáttmála við 
United, og hóast hvørki felagið ella Mourinho hava váttað tíðindini, so hevur núverandi venjarin, 
Louis van Gaal, blást lív í tíðindini.  
Ein tíðindamaður hjá Sky Sport vil vera við, at tá hann herfyri spurdi van Gaal um tíðin hjá honum í 
United var av, so var svarið einfalt, at “tað var liðugt”.  
Manchester United vann FA Cup um vikuskiftið, men steypið hevur ikki verið nokk hjá mongu 
fjepparunum, ið halda, at kappingarárið í ár hevur verið út av lagi vánaligt.  
Sum skilst hevur Paris St Germain bjóðað Mourinho ein sáttmála, men av tí at ein sáttmáli var í væntu 
í United, valdi hann at takka nei.  
Portal.fo 
 

 
Føroyar millum tryggastu ferðamál í heiminum 
20.05.2016 - 12:32 
Nógvar yvirgangsatsóknir hava verið móti ymiskum ferðamálum runt í heimi seinastu árini, og alsamt 
fleiri fólk kenna seg ótrygg, tá tey fara út at ferðast.  
Í tí sambandi hevur Berlingske spurt seg fram hjá nøkrum serfrøðingum, um hvørji ferðamál teljast 
millum tey tryggastu í heiminum.  
Og ikki heilt óvæntað eru Føroyar at síggja á listunum.  
Í heila tikið eru smá oyggjasamfeløg ovarlaga á listunum hjá teimum ymsu serfrøðingunum, men ein 
teirra tekur Føroyar fram um øll onnur.  
Heimsfjakkarin, Henrik Jeppesen, ið hevur vitjað øll 193 londini í heiminum seinastu seks árini, metir, 
at Føroyar hoyra heima ovast á hansara lista.  
- Tað er ikki málið hjá yvirgangsmonnum at bumba lítlar oyggjar. Tí eru Føroyar nokk seinasta staðið í 
heiminum, ið vit skulu óttast yvirgang. Á flestu lítlum oyggjum í heiminum kenna fólk hvønn annan, 
og tað ber ikki til at fjala seg, um tú gert okkurt býtt. Yvirskipað haldi eg, at jú minni oyggin er, minni 
er vandin fyri yvirgangi, sigur Henrik Jeppesen, ið sostatt velur Føroyar, hóast Føroyar ikki eru 
sjálvstøðug tjóð.  
Í hinum endanum á listanum, altso, tey lond, har vandin er størstur fyri yvirgangi, teljast lond sum 
Sýrialand, Libya, Somalia, Afghanistan og Suðursudan.  
Portal.fo 
 

 
Stjórnarskipan: Sambandið vil ikki vera við 
20.05.2016 - 17:33 
Sambandsflokkurin meldar seg út úr samráðingunum um eina føroyska stjórnarskipan longu eftir 
fyrsta fundin, sum var í dag. 
- Sambandsflokkurin tekur sjálvandi ikki undir við slíkum politikki, ið vil fremja óbótaligan skaða á 
samfelagið, sigur Bárður á Steig Nielsen, floksformaður eftir at hann hevur staðfest, at kravið er, at 
stjórnarskipanin skal standa oman fyri grundlógina.  
Í einum skrivi, sum sambandsformaðurin hevur skrivað eftir fundin í dag, leggur hann eisini eftir 
hinum sokallaða samríkjaflokkinum í føroyskum politikki, Javnaðarflokkinum.  
- Tað er týðiligt, at Javnaðarflokkurin svíkir síni vallyftir, og letur seg draga eftir hárinum. Áðrenn 
løgtingsvalið segði Javnaðarflokkurin seg vera samríkisflokk, men flokkurin er snaraður 180 stig, nú 
hann saman við Tjóðveldi og Framsókn arbeiðir fyri einari víðgongdari stjórnarskipan, sum brýtur við 
grundlógina, ríkið og Ríkisfelagsskapin, skrivar Bárður á Steig Nielsen í skrivinum, sum kann lesast á 
lesarin.fo  
Portal.fo 
 

 
Løgreglan: Smágenta stongdi ommuna inni 
22.05.2016 - 10:17 
- Ein eldri kvinna ringdi til løgregluna í morgun. Tað vísti seg, at eitt ára gamla ommudótturin hevði 
stongt ommuna inni. 
 
Vakthavandi á støðini í Havn greiðir frá, at løgreglan hevur havt eina óvanliga friðarliga nátt, og tað 
einasta sum var at skriva heim um var, at ein genta hevði stongt ommuna inni. Men omman hevði 
telefon hjá sær, so tað varð skjótt avklárað. 
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Vakthavandi greiddi eisini frá, at ferðmátingar vóru gjørdar í nátt, men at ongin varð tikin, hóast fleiri 
vórðu steðgaði. 
 
- Kanningar vórðu gjørdar á Høgareyni, har 50 bilar blivu steðgaðir, men mál spurdist burturúr, tí øll 
skikkaðu sær væl. 
 
Vakthavandi greiðir frá, at tað var so friðarligt í Havn, at okkurt skonkistað valdi at stongja dyrnar væl 
áðrenn vanliga afturlatingartíð. 
 
- Alt var nokk farið til Vestmannar, segði vakthavandi at enda. 
 
Seinasta samdøgurið hevur sostatt verið í greiðum mótsetningi til undanfarna samdøgur, tá alt 
møguligt hendi. 
 
- Leygarmorgunin fekk løgreglan fráboðan um, at bilur var stolin í Havn, og at koyrt var við øðiligari 
ferð. Hetta sá løgreglan á trackingskipan í bilinum, tá hesin varð funnin. Ferðmátarin hevur verið heilt 
uppi á 156 km/t í Havnardali til dømis, upplýsir løgreglan. 
 
Á veg úr Havnini, inn móti Streymnesi brutu hesir somu menn inn í Okkara, har ein rúgva av øl og eitt 
kassaapparat varð stolið. Í Streymnesi varð nýggjur bilur stolin, og tá hesin fór av vegnum í Leirvík, 
varð tumlað, og teir sluppu við einum bili til Fuglafjørð. 
 
Løgreglan greiðir frá, at tað var rættuliga skjótt og ómaksleyst at finna útav, at talan var um somu 
menn í øllum hendingunum hasa náttina. Málið er longu avgreitt upplýsir løgreglan, og teir kunnu 
vænta sær straff fyri allar ónotur sínar. 
 
- Soleiðis kunnu vaktirnar vera so ymiskar, sigur vakthavandi at enda. 
Portal.fo 
 

 
Næraberg fullfermdur á Kollafjørð í morgin 
22.05.2016 - 15:16 
Næraberg kemur á Kollafjørð tíðliga í morgin við 3.200 tonsum av heilfrystum svartkjafti. Landað 
verður í Kollafirði, skrivar JN.fo. 
JN.fo tosaði við skiparan, John Leif Joensen fyrr í dag, og hann segði, at nú var tað góður svartkjaftur 
teir fingu. Teir hava roynt sunnalaga í føroyskum sjógvi.  
Sambært JN.fo liggja teir í løtuni suður úr Nólsoynni og vaska alt skipið.  
Tað eru 40 mans við Næraberg hendan túrin, upplýsir JN.fo 
Portal.fo 
 

 
Danjal av Rana 21.05.2016 (22:56)  
Hava fingið yvir 20 milliónir krónur í gávum 
Neyvan nakrantíð hava so nógv fólk vitja Vatnsoyrar samstundis sum seinnapartin í dag, tá opið hús 
var vesturi á Zarepta í samband við, at nýggi bygningurin verður tikin í nýtslu í ár. umframt tey 150, 
sum eru á familjulegu hesa vikuna, høvdu yvir 300 gestir leita sær vestur til móttøkuna.  
  
Talan er um ein bygning á 2.300 fermetrar, sum skal húsa gentunum, sum koma á summarlegur har 
vesturi. 12 nýggj gentukømur eru í bygninginum, við 12 seingjarplássum í hvørjum kamari. 
Harumframt er skrivstova, goymslurúm, spælirúm, uppihaldsstova, spælihøll, skiftingarrúm og 
svimjihøll í nýggja bygninginum.  
  
Bygnignurin hevur kostað 26,8 milliónir krónur og sambært Birgir Andreasen er lánið í bygninginum 
nú um 6,5 milliónir krónur. Sostatt hevur Zarepta fingið yvir 20 milliónir krónur inn í gávum til 
byggiarbeiðið.  
  
Birgir Andreasen hevur sitið í bygginevndini fyri Zarepta og er sera fegin, nú bygningurin loksins 
verður tikin í brúk.  
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- Arbeiðið at byggja út her vesturi byrjaði longu fyri 10 árum síðani, á heysti 2006. Í 2009 løgdu vit 
eina heildarætlan fyri Vága kommunu, har vit greiddu frá, hvat vit sóu fyri okkum í framtíðini og stutt 
seinni fingu vit grønt ljós frá kommununi, sigur Birgir Andreasen.  
  
Hann greiðir frá, at síðani var farið undir at samla loyvi og góðkenningar, tí økið norðan fyri gamla 
Zarepta, var ikki umfatað av byggisamtyktini fyri Vatnsoyrar og tí mátti Zarepta bæði biðja um at fáa 
lendi, umframt at søkja um loyvi bæði her og har at sleppa at byggja á tað.   
  
Í mai 2012 vóru tó øll loyvini komin upp á pláss og í januar 2013 var farið undir at byggja. Nú, góð trý 
ár seinni, er bygningurin klárur at nýta, tó at alt ikki er heilt liðugt enn. Svimjihøllin, spælihøllin og 
umskiftingarrúmini, tað vil siga øll niðasta hæddin, eru ikki liðug enn.  
  
Birgir Andreasen veit ikki enn at siga, nær arbeiðið verður gjørt liðugt.  
- Nú eru fólk móð, men vit fáa at síggja í heyst. Tá fara vit at tosa saman aftur um hvørjir 
møguleikarnir eru. Karmarnir eru lagdir, so eg havi góðar vónir um, at vit skjótt megna at fara í gongd 
við restina av arbeinum. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 21.05.2016 (23:36)  
Mest sum alt er fríviligt arbeiði 
Nýggi bygningurin vesturi á Zarepta, sum verður róptur Niðaralon, er nú tikin alment í nýtslu, og til 
móttøkuna í dag høvdu yvir 300 fólk leitað sær vestur at síggja húsini og taka lut í hátíðarløtuni.  
  
Poli Vang hevur verið ein teirra, ið hevur staðið fyri arbeiðinum hesi trý árini, byggingin hevur vart. 
Trúfastur hevur hann møtt upp so gott sum hvønn arbeiðsdag har vesturi, hann og nakrir mans 
afturat sær.  
  
Hesi trý árini hava teir havt fastar arbeiðsdagar tríggjar ferðir um vikuna, og hóast uppmøtingin hevur 
verið misjøvn og at tað til tíðir eru komnar áheitanir av Zarepta til brøðrasamkomurnar kring landið 
um at taka lut í byggiarbeiðinum, so eru nakrir, sum hava møtt upp trúliga, so hvørt sum hvønn 
arbeiðsdag.  
- Onkrir av okkum eru vorðnir pensjónistar, so vit hava havt tíð at gingið her vesturi og arbeitt, sigur 
Poli Vang við einum stórum smíli, nú dyrnar eru latnar upp og kømurini tikin í brúk. Men, sigur hann, 
tað eru ikki bara teir gomlu, sum hava stríðst.  
- Ein bólkur av ungum úr Eysturoynni hava verið her mest sum hvønn leygardag, vit hava arbeitt og 
tey hava gjørt eitt megnararbeiði fyri okkum eisini, sigur hann.  
  
Arbeiðsdagarnir hava verið tríggjar ferðir um vikuna frá august til mai mánað, og steðgur hevur so 
verið meðan familjulegur og summarlegur hava verið í summarmánaðunum.  
- Ein stórur partur av øllum arbeiðinum er gjørdur av frívilligari arbeiðsmegi. Uttandura hava vit fingið 
góða, køna og professionella hjálp til nógv, men innandura er tað so gott sum bara gólvklædningin, 
vit ikki hava lagt sjálvur, sigur Poli Vang.  
  
Hann er sum vera man sera fegin um, at so langt er komið áleiðis við húsunum. Tey eru tó ikki liðug 
enn og Poli Vang viðgongur, at júst nú eru hann og hinir arbeiðsmenninir móðir, so summarsteðgurin 
kemur væl við. Enn veit hann ikki, nær farið verður undir at gera restina av húsinum.  
- Tað er ein spurningur um orku, bæði hjá arbeiðsfólki og fíggjarliga orku. Tó so, lítið manglar í at gera 
spælihøllina lidna, men svimjihøllin er ein størri undirtøka, sigur Poli Vang. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 22.05.2016 (08:14)  
Miriam førir verkið hjá pápanum víðari 
- Hetta er ein ómetaliga stórur dagur fyri okkum øll, sum eru góð við Zarepta, sigur Miriam 
Rasmussen, sum situr í nevndini fyri Zarepta.  
  
  
Yvir 300 fólk vóru komin til móttøkuna, tá Niðaralon varð tikin í nýtslu í gjár. 144 nýggj seingjarpláss 
standa tilreiðar at taka ímóti gentunum í summar. Gomlu gentukømurini verða nú nýtt til 
starvsfólkakømur og har eru eisini gjørdi smærri broytingar. Millum annað eru gomlu 
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koyggjusengurnar koyrdar út og nýggjar sengur settar inn. Pláss er gjørt fyri fýra fólkum á hvørjum 
starvsfólkarúmi.  
  
- Umframt at gleðast um nýggja bygningin og tær góðu umstøðurnar, sum genturnar fáa, so er tað 
sera gleðiligt, at tað hevur verið gjørligt hjá okkum at betra so nógv um umstøðurnar hjá 
starvsfólkunum á legunum, siur Miriam Rasmussen.  
  
  
Miram Rasmussen er dóttir Brynleif Hansen, sum tók stig til summarlegurnar í síni tíð. 
Summarlegurnar byrjaði við Áir í 1965, men hava verið hildnar á Zarepta síðani 1967. Samstundis sum 
fyrstu bygningarnir hjá Zarepta vóru bygdir á Vatnsoyrum, vóru eisini húsini hjá Brynleif og Else 
Hansen bygd. Her búði Miriam Rasmussen eisini til hon var 17 ára gomul. Brynleif Hansen lat lív í 
flogvanlukkuni á Knúki í Mykinesi 26. septembur 1970.  
  
  
Hon dylir tó ikki fyri, at tað er ein serlig kensla, at nú standa á odda fyri tí arbeiði, sum pápi hennara 
byrjaði, og at sita í leiðsluni, nú Zarepta byggir út.  
  
- Eg eri voksin upp á Vatnsoyrum og havi verið á summarlegu hvørt einasta summar, longu áðrenn eg 
var fødd. Mamma bar meg undir belti, tá fyrstu summarlegurnar vóru við Áir í 1965. Um hetta var ein 
vanlig fyritøka, so hevði Zarepta kanska farið í arv til mín longu tá, men Zarepta er eitt andaligt 
arbeiði. Tì er tað ikki fyrst og fremst gjøgnum pápa mín, at eg eri knýtt til Zarepta, men gjøgnum blóð 
Kristusar, sigur hon. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 22.05.2016 (09:00)  
Nú er nokk av matstovum í miðbýnum í Havn 
– Nú eru tað nokk av matstovum í Miðbýnum í Havn.  
  
Tað staðfesti Tróndur Sigurðsson, formaður í Byggi- og býarskipanarnevndini í Tórshavnar Býráð.  
  
– Ikki minst er tað nóg mikið av hasum ólukku pitsa-matstovunum, sum hann ikki duldi fyri, at hann 
ynskti bæði niður og norður.  
  
Tað er ein orsøk til, at býráðið ikki tók undir við umsitingini hjá býráðnum. Umsitingin hevði annars 
mælt til at lata eitt felag, sum ætlaði at gera eina indiska matstovu, fáa húsið í Tórsgøtu, sum Skyn 
hevur hildið til í. Ístaðin vóru tað teir báðir sniðevararnir, Guðrun og Guðrun, og Soul Made, sum 
fingu bygningin.  
  
Tróndur Sigurðsson sigur, at tað talan eru um føroyskar sniðgevarar, og føroysk framleiðsla, sum 
kunnu hava nógv gott at bera miðbýnum.   
  
Bogi Andreasen er ósamdur, tí talan er um Tórsgøta, sum ætlanin er at hava til mentanargøtu burtur 
av.  
  
Tí heldur hann, at Klippfisk og Rithøvundafelagið áttu at fingið húsini, tí tað hevði hóskað seg betri til 
Tórsgøtu.  
  
Helena Dam á Neystabø heldur, at hugskotini hjá Boga Andreasen høvdu sampakkað væl við ætlanina 
at gera Tórsgøtu til eina mentanargøtu, men tá ið tað ikki vann frama, eru sniðevararnir eitt gott 
tiltak.  
  
Tað vóru nú ikki øll, sum vóru samd í tí, tí Tórsgøta er ikki bara mentanargøta, tí har eru eisini fleiri 
handlar, barrir, umframt diskotek, og annað, og Marin Katrina Frýdal var ein av teimum, sum dámdu 
væl at vit fáa tvær nýskapandi, føroyskar fyritøkur í húsini.  
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 22.05.2016 (10:10)  
Sverri setti allar hinar upp á pláss 
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Tað gekk upp á stás, tá ið føroyski rógvarin Sverri Nielsen fyri løtu síðani luttók í innleiðandi kapping í 
OL kvalifikatiónini, sum í hesum døgum er í Luzern í Sveis.  
Sverri Nielsen var í innleiðandi kapping ímóti rógvarum úr Ungarn, Russlandi, Ísrael, Australia og USA, 
og føroyski rógvarin vant burtur úr øllum avbjóðarunum. Harvið eru sannlíkindini uppaftur størri fyri, 
at føroyski rógvarin fer at luttaka í OL í Brasil í august.  
  
Talan var um sannførandi sigur, tí Sverri var hálvt fjórða sekund betri enn hjá næsta avbjóðaranum. 
Tíðin hjá Sverra á 2000 metra teininum var 6.53.65.  
Tíðin hjá rógvaranum úr Ungarn var 6.57.24, Russland endaði á triðja plássi í tíðini 7.02.48, og hinar 
tíðirnar vóru Ísrael 7.14.06, Australia 7.16.55 og USA 7.18.85.  
  
Sverri luttók í riðli tvey. Merkisvert er tað, at vinnaratíðin hjá honum var betri, enn vinnaratíðin var 
hjá teimum, ið vóru fremstir í riðli eitt og trý.  
Tveir teir bestu í hvørjum riðli halda fram í kappingini. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 22.05.2016 (10:22)  
Fingu sløk 500 egg tilsamans 
Teir, sum vóru og rændu nátaegg vestantil á Sandoynni í gjár, fingu væl av eggum í mun til undanfarin 
ár.  
  
Eins og annar sjófuglur hevur nátin eisini verið í minking, men undir ræningini í gjár fingu menn fleiri 
egg enn seinnu árini annars, tó at hetta ikki kann metast við tey góðu árini.  
  
Teir, sum rændu í Lonini, fingu 280 egg í gjár, og tað er eini 80 egg fleiri enn undir ræningini í fjør. 
Dagurin um hesa tíðina í fjør eydnaðist ikki so væl. Tað fór at regna illa um middagsleitið, og tískil 
gjørdist dagurin ikki so drúgvur.  
  
Men, sandoyingar vóru ikki bara í Lonini í gjár. Ein annar bólkur av bjargafólki var norðrari á oynni, 
har hesir plaga at ræna, og teir fingu 200 egg, sum er umleið 100 fleiri enn í seinastu og næstseinastu 
ræning. Soleiðis fingu sandoyingar 480 nátaegg tilsamans í gjár.  
  
Í Lonini eru siðini nógv longri enn hjá bjargamonnnum, sum í gjár vóru norðari á oynni. Í Lonini brúka 
teir spæl, sum verður drivið við motori at hála menninar upp aftur við. Lonin er umleið 300 metrar 
høg, og her kunnu fleiri verða niðri á rókunum í senn.  
  
Bjargamenninir, sum í gjár fingu 200 egg, fara ikki so langt niður í bergið. Teir fara vanliga niður á tær 
ovastu røkurnar, og her verður siðmaðurin drigin uppaftur við handamegi. Gingið verður fram við 
eggini, og síðan verður farið út av, har mett verður, at eggini eru. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 22.05.2016 (11:00)  
Størri áhugi fyri einalærararstarvi enn stjórastarvi  
Tað tykist, at størri áhugi er millum lærarar at taka við størvum sum einalærarar ella útoyggjalærarar 
enn við stjórastørvum.  
 
 
Fyrr í vikuni var freistin úti fyri at søkja skúlastjórastørvini í Vestmanna og Tvøroyrar skúla, umframt 
størvini sum útoyggjalærari í Svínoy og einalærari í Haraldssundi og Fámjin. 
 
 
Flestu umsóknir vóru til starvið sum einalærari í Haraldssundi. Heili ellivu fólk søktu um tað starvið. 
Tað skrivar Skúlablaðið á síni heimasíðu.  
 
 
Síðani vóru tað sjey fólk, ið søktu starvið sum útoyggjalærari í Svínoy, har skúlin letur upp aftur eftir, 
at ein smábarnafamilja er flutt út á oynna, meðan tríggjar umsóknir vóru til starvið sum einalærari í 
Fámjin. 
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Hóast áhugin fyri skúlastjórastørvunum ikki var eins stórur sum størvini í Svínoy og Haraldssundi, so 
hevur Mentamálaráðið nakrar umsóknir at velja í.  
 
 
Fýra umsóknir vóru nevniliga til starvið í Vestmanna skúla, meðan tríggjar vóru til starvið í Tvøroyrar 
skúla.  
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 22.05.2016 (23:39)  
Arbeiðið fyri javnrættindum heldur fram 
Átta ting- og landsstýriskvinnur hava verið á ráðstevnuni Women Deliver 2016, sum hevur verið í 
Keypmannahavn. Tær hava sent soljóðandi skriv:  
   
»Í døgunum 16. til 19. vóru tingkvinnur á ráðstevnuni Women Deliver 2016 í Keypmannahavn. Hetta 
er fjórða altjóða ráðstevna undir hesum heitinum. Ráðstevnan verður hildin triðja hvørt ár og byggir á 
altjóða ráðstevnurnar undir ST, sum fyrstu ferð vóru í Meksiko í 1975. Úti við 6.000 luttakarar úr 
øllum heiminum vóru í Keypmannahavn, og evnini vóru fjølbroytt, áhugaverd og í nógvum førum 
eisini viðkomandi fyri Føroyar.  
   
Ráðstevnan er viðkomandi fyri øll heimsins lond og fyri allar politikarar. Ráðstevnan setir fokus á 
livikor hjá gentum og kvinnum í øllum heiminum sum partur av arbeiðinum við at røkka málunum, ið 
ST hevur sett sær – eisini nevnd Sustainable Development Goals.  
   
Hetta arbeiði er eisini viðkomandi fyri okkum í Føroyum, bæði heima og sum partur av altjóða 
samfelagnum. Gerandisdagurin í altjóðagjørda samfelagnum krevur, at vit eru við í avgerðunum og 
menningini av altjóða gongdini.  
   
Stríðið fyri javnstøðu, sum okkara formøður hava ført, hava vit skyldu til at halda fram við. Vit skulu 
duga at geva okkara yngru ættarliðum stafettina, tí at hóast vit eru komin langt í Føroyum í mun til 
londini í triðja heiminum, er tað framvegis eitt stórt arbeið, sum skal gerast. Og vunnin rættindi á 
javnstøðuøkinum kunnu skjótt missast.«  
   
   
Virðingarmest,  
   
Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna í almanna- og javnstøðumálum  
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsu, orku og umhvørvi  
Annika Olsen, tingkvinna fyri Fólkaflokkin  
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, tingkvinna fyri Fólkaflokkin  
Kristianna Winther Poulsen, tingkvinna fyri Javnaðarflokkin  
Katrin Kallsberg, tingkvinna fyri Tjóðveldi  
Óluva Klettskarð, tingkvinna fyri Tjóðveldi  
Sonja Jógvansdóttir, uttanflokka-tingkvinna 
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Andlát 
Klæmint Tausen,Tórshavn, ættaður úr Runavík, andaðist í Rituvík,hóskvøldið 19.mai. 87 ára gamal. 
 
Anna Malena Matras Jacobsen, vanliga nevnd Annelena, Klaksvík andaðist á Sambýlinum á Heygnum 
hósdagin 19. mai, 86 ára gomul. 
 
Sigga á Grømma, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Frederikssund, andaðist á sjúkrahúsinum í Hillerød 18. 
mai, 69 ára gomul. 
 
Jørgin Ejdesgaard, ættaður av Eiði, búsitandi í Farsund í Norra andaðist týsdagin 17. mai, 53 ára 
gamal. 
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Helga Maria Joensen, fødd Carlsson, Tórshavn andaðist á Landssjúkrahúsinum mikudagin 18. mai, 70 
ára gomul. 
 
Ísak Isaksen, Tjørnuvík andaðist á Korndalsbýlinum týsdagin, 93 ára gamal. 
 
Martin Hammer Gøthe, Norðragøtu, andaðist á Landssjúkrahúsinum 17. mai, 67 ára gamal. 
 


