
 
Tíðindi úr Føroyum tann 23. mai 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Góða veðrið heldur sær alla vikuna 
Eitt hátrýst vestan fyri Ísland flytir seg inn yvir Føroyar og gevur støðugt veður í fleiri dagar. 
  
Mánadagin verður lot til andøvsgul av vestri, 3 til 8 m/s. Fyri tað mesta turt og stundum sólglottar. 
Hitin um 10 stig. Týsnáttina eitt lítið lot, undir 5 m/s. Turt og klárt og hitin millum 2 og 5 stig. 
  
Týsdagin verður eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 m/s, um náttina av eystri ella suðri. Turt og 
sólglottar, men stundum skýggjað ella mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 
5 og 8 stig. 
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul, fyri tað mesta av eystri, 2 til 7 m/s. Turt og sól, men stundum 
skýggjað ella mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 5 og 8 stig. 
  
Hósdagin verður eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og sol, men stundum skýggjað ella 
mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 5 og 8 stig. 
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul, fyri tað mesta av landsynningi, 3 til 8 m/s. Turt og sólglottar, 
men stundum skýggjað ella mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 
stig. 
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul av landsynningi, 3 til 8 m/s. Skýggjað, men turt. Hitin um dagin 
millum 8 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 stig. 
In.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 
 

 
Esvagt upp um eina miljard í umsetningi 
Esvagt samtakið, sum A.P. Møller-Mærsk í september í fjør seldi til kapitalgrunnarnar 3i 
Infrastructure plc og AMP Capital, fór í 2015 upp um 1 miljard krónur í umsetningi, og eitt 



rakstrarúrslit (EBITDA) upp á 435 miljónir krónur - ímóti 417 miljónum krónum í 2014. 
”Hóast marknaðurin er nógv tódnaður, hava vit megnað at rokkið sera góðum búskaparligum 
úrslitum”, sigur Søren Nørgaard Thomsen, stjóri, í eini viðmerking til roknskapin. 
 
”Orsakað av lága oljuprísinum vænta vit minni virksemi á olju- og gassøkinum í 2016”, sigur Nørgaard 
Thomsen 
 
Talið á meðarbeiðarum er nú uppi á 900 ímóti 850 starvsfólkum í byrjanini av 2015. 80 teirra arbeiða 
á landi. 
 
Esvagt fekk í fjør fýra nýggj skip: Esvagt Cantana, Esvagt Chastine, Esvagt Froude (myndin) og Esvagt 
Faraday – harav tey bæði síðstnevndu eru av slagnum SOV (Service Operation Skip) til 
sjóvindmylluídnaðin. 
 
Kelda: Esvagt 
Antares.fo 
 

 
Skagen størsta fiskivinnuhavnin í Danmark 
Nýggj tøl frá NaturErhvervsstyrelsens staðfesta, at Skagen Havn við landingum fyri meira enn 900 
miljónir krónur í 2015, framvegis er størsta fiskivinnuhavnin í Danmark. Á øðrum og triðjaplássi koma 
ávikavist Hanstholm og Thyborøn. 
Í 2015 lá landingarvirðið á fiskinum, ið varð lagdur upp á land í Skagen, upp á 919 miljónir krónur. 
Hetta svarar til ein vøkstur upp á 22 prosent. Í mun til samlaða landingarvirðið í Danmark, svaraði 
landingarvirðið í Skagen í fjør til 24 prosent. 
 
Skagen Havn er samstundis størsti depilin í Norðurevropa fyri landing av uppsjóvarfiski. Í 2015 vórðu 
80.000 tons av uppsjóvarfiski landað í Skagen. Hetta svarar til 60 prosent av samlaðu donsku 
móttøkuni av uppsjóvarfiski. 
 
63 prosent av landaðu nøgdunum í Skagen koma frá útlendskum skipum. Norsk skip løgdu fisk upp 
fyri 212 miljónir krónur - ein vøkstur upp á 15 prosent – meðan svensk skip landaðu fisk fyri eitt virði 
av 185 miljónum krónum, ið svarar til ein vøkstur upp á 32 prosent. Tilsamans stóðu útlendsku skipini 
fyri 52 prosentum av landingarvirðinum í Skagen í 2015. 
 
Skagen er í gongd við at leggja triðja byggistig av eini havnarútbygging til rættis. Útbyggingin fevnir 
um 130.000 m2 og 730 metrar av nýggjari atløgusíðu. 
 
Kelda: Skagen Havn 
Antares.fo 
 

 
Statoil avlýsir sáttmála við West Hercules 
Statoil hevur avlýst sáttmálan við Seadrill um at brúka boripallin West Hercules til oljuboring á Aasta 
Hansteen-økinum í Norskahavinum. 
Orsøkin er, at Statoil hevur útsett boringina frá 2017 til seinnu helvt av 2018. 
Í hesum sambandi vil Statoil hava fleiri boripallar at velja ímillum. 
Afturfyri avlýsingina skal Statoil rinda Seadrill 500 miljónir norskar krónur umframt dagbøtur og 
kostnaðir, ið eru knýttir at uppsøgnini av sáttmálanum. 
West Hercules, sum boraði eftir olju undir Føroyum í 2014, og eitt skifti lá á Skálafjørðinum, meðan 
MEST gjørdi ymsar umvælingar umborð, hevur havt sáttmála við Statoil síðani 31. januar 2013, og 
hevur síðsta hálvaannað árið gjørt royndarboringar út fyri Nýfoyndlandi í Kanada. 
Upprunaliga ætlanin var, at Aasta Hansteen-loyvið skuldi yvirtaka pallin í øðrum ársfjórðingi í ár í 
sambandi við eina boriætlan, sum skuldi byrja 1. juli í ár. 
Hetta arbeiðið er nú útsett til seinnu helvt av 2018. Sáttmálin við West Hercules var upprunaliga 
galdandi til 31. januar 2017.  
Kelda: offshore.no 
Antares.fo 
 

 
Stjórnarskipanararbeiðið verður heilsað vælkomið 



23-05-2016 - 15:24 - Jóanis Nielsen 
Tað er gleðiligt, at sjøtul nú er settur á stjórnarskipanararbeiðið. Hetta arbeiðið hevur verið drúgt í 
politisku skipanini, og nú má røkka ella støkka. Eftir fráboðanina hjá løgmanni um, at 
stjórnarskipanararbeiðið fór av bakkastokki, hava politisku útmeldingarnar verið heldur ivasamar. Tað 
er sera harmiligt, at ávísir flokkar gera sær dælt av at fara í skotgravirnar og finna fram sama gamla 
orðaljóðið, heldur enn at seta seg til samráðingarborðið og geva arbeiðinum ein veruligan møguleika. 
Nú er umráðandi, at flokkarnar taka lógvatak saman og finna ta neyðuga semjuna, sum ber á mál til 
frama fyri føroysku tjóðina og føroyska fólkið. Søgan hevur víst okkum, at tá vit føroyingar standa 
saman, er hetta besta styrkin og sterkasta vápnið til tess at vinna Føroyum rættindi. Besta dømi um 
hetta er makrelmálið, sum vit øll fegnast um í dag. Sagt varð, at hetta fór aldrin at bera á mál, men 
við fastari trúgv og samanhaldi komu vit á mál. Viðvíkjandi stjórnarskipanararbeiðinum er tað okkara 
vón, at fáa staðfest, at evsta vald føroyinga liggur hjá føroyingum og ongum øðrum. Við hesum 
orðum og kvøðu frá kendu orðunum hjá Hans Andrias Djurhuus heilsar Havnar Framburðsfelag 
stjórnarskipanararbeiðinum vælkomnum: 
Saman at halda varð ei okkum givið, 
tí er so lítið burturúr her blivið; 
tí enn vit tala, men ov lítið gera. 
Samanhald má vera! 
Havnar Framburðsfelag 
Nevndin 
Jn.fo 
 

 
Á TRAPPUNI til HM/EM 
23-05-2016 - 15:27 - Jóanis Nielsen 
Á TRAPPUNI til HM/EM 
Her eru okkara flogbóltsgentur avmyndaðar á nýggju uppihaldstrappuni í Vágsbotni saman við 
borgarstjóranum, sum tær vildu heilsa uppá á middegi. 
Hetta er í sambandi við, at Tórshavnar Kommuna í dag og næstu tveir dagarnar er vertsbýur fyri 
HM/EM kapping í flogbólti fyri kvinnur. Liðini sum eru við í kappingini eru Føroyar, Liktinstein, Írland 
og Kýpros. 
Komandi 3 dagarnar verður Høllin á Hálsi karmur um íalt 6 altjóða landsdystir – tann fyrsti føroyski 
dysturin í kvøld kl. 20,00 ímóti Írlandi – kl. 17,00 spæla Liktinstein og Kýpros 
Vinaligast / Best regards 
Flogbóltssamband Føroya 
Jn.fo 
 

 
Føroyar vunnu stórsigur 
23-05-2016 - 22:12 - Jóanis Nielsen 
Írland hevði ongan kjans móti føroysku vertunum, tá liðin brustu saman í høllini á Hálsi í kvøld. 
Føroyar vunnu dystin trygt 3-0, og stóri munurin á liðunum sæst aftur í settúrslitunum, sum gjørdust 
25-8, 25-12 og 25-11. 
Føroyska liðið spældi øgiliga væl í dag og gjørdi fáar feilir. Servutrýstið var gott, móttøkurnar vóru 
rættiliga góðar við tí úrsliti, at álopsspælið trýsti írsku mótstøðuna í botn. 
Dysturin móti Írlandi er tann fyrsti í EM/HM-kappingini, sum er í høllini á Hálsi í hesum døgum, og 
hann setur eina tjúkka striku undir leiklutin hjá føroyska liðnum sum annar av favorittunum í 
kappingini, saman við Kýpros. 
Hvat av liðunum endar ovast, verður ikki avgjørt fyrr enn í seinasta dystinum, sum verður spældur 
seint seinnapartin mikudagin. 
Áðrenn tað skal føroyska liðið spæla Liktinstein, sum í dag tapti sín fyrsta dyst móti Kýpros við trimum 
settum móti ongum. 
Føroyska liðið er øgiliga væl fyri í løtuni. Fyri kortum taptu tær tepurt 3-2 í tveimum venjingardystum 
móti Danmark, og tað er eitt gott tekinum, at føroyska liðið er sterkt. Ein orsøk til tað er, at nógvir av 
berandi spælarunum spæla í donsku kappingini. Av teimum 14, sum eru úttiknar spæla fýra teirra við 
Amager VK og tvær við Ikast. At ein teirra, Sofía Purkhús, bleiv kosin besti spælari í donsku kappingini 
í fjør vísir bara, at hetta liðið hevur sera gott grundarlag at byggja á, tað skrivar FBF í tíðindastubba í 
kvøld. 
Jn.fo 
 

 



Áki Egilsnes til Danmarkar at spæla hondbólt 
ítróttur23-05-2016 - 21:55 - Jóanis Albert Nielsen 
KVF: Hóast hann bara er 19 ára gamal, so telist Áki Egilsnes millum allarbestu spælararnar í 
føroyskum hondbólti. 
Komandi kappingarár skal hann spæla í Danmark fyri TMS Ringsted, sum spælir í næstbestu donsku 
deildini. 
Sáttmálin varð undirskrivaður í dag. 
Áki Egilsnes sigur, at umboð fyri TMS Ringsted hava hugt at fleiri sjónbondum av dystum hjá VÍF, og 
tað er har áhugin er komin. 
-Teir hava hugt at mær í eina tíð, og vit hava samkift umvegis telefonina. Eg ivaðist ikki í at taka av, tá 
teir bjóðaðu mær sáttmála, sigur Áki Egilsnes við kvf.fo, les meira her. 
Jn.fo 
 

 
Framsøgumaður: Føroyingar skulu hava herskyldu 
23.05.2016 - 15:12 
Um føroyingar skulu spyrjast ella kunnast, hvørja ferð Danmark sendir hermenn í kríggj, so skulu 
føroyingar eisini gera herskyldu. Tað heldur Søren Espersen, framsøgumaður hjá Dansk Folkeparti. 
Magni Arge, annar av føroysku fólkatingsmonnunum, avvísir hugskotið hjá Søren Espersen um, at 
føroyingar eisini eiga at hava herskyldu. 
Føroyingar hava ikki herskyldu. Føroyingar, sum búgva í Danmark kunnu sleppa undan tvungnari 
hernaðarskyldu, um teir til dømis eru í lestrarørindum ella lúka ávísar treytir. 
Kvf.fo 
 

 
Nýggjan bygning fyri 27 mió. kr. 
23.05.2016 - 20:06 
Triði bygningurin hjá Zarepta er tikin í nýtslu 
- Endamálið er at geva gestunum betri og meira tíðarhóskandi umstøður. 
Tað siga stigtakararnir, nú Zarepta hevur tikið nýggjan bygning í nýtslu í Vatnsoyrum. 
Nýggi bygningurin, sum er 2300 fermetrar, hevur kostað 26,8 mió. kr.  
Í sambandi við móttøkuna leygadagin fingu øll trý húsini nøvn. Elstu húsini, sum eru frá 1967, eita 
Heimaralon. Húsini frá 1978 eita Ovaralon, og nýggjastu húsini eita Niðaralon. 
Kvf.fo 
 

 
Stúra fyri at áirnar verða tiknar 
23.05.2016 - 20:27 
Mikukvøldið verður borgarafundur í Haraldssundi um smoltstøðina og ávirkanina, hon kann fáa á 
áirnar 
Føroya Náttúru- og umhvørvisverndarfelag stúrir fyri avleiðingunum, um vatnið í áunum skal leiðast 
burtur og latast stóru smoltstøðini hjá Bakkafrosti á Malanum. 
FNU hevur biðið Klaksvíkar kommunu um innlit í øll skjøl fyri at fáa at vita, hvørjar avleiðingar 
smoltstøðin fær á umhvørvið í Haraldssundi og har um leiðir. 
Mikukvøldið verður borgarafundur í Haraldssundi um málið. 
Kvf.fo 
 

 
Danjal av Rana 23.05.2016 (11:33) 
So er hann koyrdur 
Sambært enska Daily Mail er Louis Van Gaal uppsagdur sum venjari í Manchester United. 
  
Leysasøgurnar hava gingið í langa tí,ð og í gjár bóru enskir miðlar tíðindi um, at Louis van Gaal hevði 
sagt við enskar miðlar, at nú er liðugt. 
  
Í morgun møtti hann so á skrivstovuni hjá Manchester United við sakførara sínum, og fyri løtu síðani 
skrivaði enska Daily Mail, at hann og restin av hollendska venjaratoyminum er uppsagt. 
  
Hóast hann er fyrsti venjari, sum megnar at føra Manchester United til ein steypasigur síðani David 
Moyes vann Charity Shield í sínum fyrsta dysti sum venjari, so hevur stór ónøgd verið við hann millum 
viðhaldsfólk, orsaka av slaku úslitinum og vánaliga spælinum í landskappingini. 

http://kvf.fo/greinar/2016/05/23/aki-egilsnes-til-danmarkar-spaela-hondbolt#.V0NvUZHhDIU
mailto:danjal@in.fo


  
Vónirnar vóru annars góðar, tá hann bleiv settur undan kappingarársbyrjan í 2014, men tíðliga 
byrjaðu viðhaldsfólk at venda sær móti honum, tí hvørki úrslit ella spæl vóru nøktandi. Nú hevur 
leiðslan eftir øllum at døma eisini fingið nokk. 
  
Tað er eingin loyna, at José Mourinho er stórfavorittur at taka yvir. Væntandi verða samrøður millum 
partarnar í morgin og verður portugisiski venjarin kunngjørdur seinni í vikuni.• 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 23.05.2016 (12:31) 
Fara at mangla yvirmenn 
Ein stór kanning av handilsflotanum staðfestir, at í løtuni mangla 16.500 yvirmenn í flotanum, men at 
longu í 2025 verður tørvur á 147.500 yvirmonnum afturat. 
  
Hóast talið á yvirmonnum væntandi fer at vaksa, so væntast tørvurin á yvirmonnum at vaksa skjótari 
enn.  
  
Kanningin vísir á, at hesi seinastu fimm árini hevur vinnan lagt seg eftir at útvega, læra upp og 
varðveita sjómenn og økja um áratalið, sum sjómenn sigla. Kanningin vísir eisini, at um tað ikki verður 
gjørt munandi meira við útbúgvingarstøðið, fer vøksturin í eftirspurninginum av sjómonnum at skapa 
ein álvarsaman mangul í samlaða útboðnum av yvirmonnum, skrivar Vinnuhúsið. 
  
Hinvegin metir kanningin, at tað í løtuni er eitt yvirskot á umleið 119.000 dekkarar, tí 
eftirspurningurin síðan 2010 bara er vaksin við einum prosenti. 
  
Kina sær út til at hava yvirtikið leiklutin hjá Filipsoyggjum sum størsti einstaki veitari av sjómonnum, 
sum eru útbúnir til altjóða handilsflotan (hóast Filipsoyggjar enn eru størsti veitari av dekkarum). 
  
Sambært upplýsingum frá altjóða shipping feløgum sær tað tó út til, at kinesiskir sjómenn ikki eru so 
tøkir til altjóða tænastu, og tey meta Filipsoyggjar og Russland verða eins týdningarmiklar veitarar av 
yvirmonnum, tætt fylgd av Ukraina og India. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 23.05.2016 (13:05) 
Dreymurin um oyggjaleikirnar livir enn 
- Eitt av týdningarmestu málunum, ið eg fari at arbeiða við, er at fáa oyggjaleikirnar til Føroya.  
 
 
Tað sigur Elin Heðinsdóttir Joensen, ið fríggjadagin varð vald til nýggjan forseta í ÍSF.  
 
 
Føroya vóru vertir fyri Oyggjaleikir í 1989, og hava síðani tvær ferðir roynt at fingið leikirnar hendan 
vegin aftur. Fyrru ferðina í 2015 og seinnu ferðina í 2019. Hvørgan av ferðunum eydnaðist tað, millum 
annað tí at Føroyar ongan golfvøll hevur.  
 
 
Elin Heðinsdóttir Joensen torir tó ikki at nevna nær hon ynskir leikirnar til Føroyar.  
 
 
- Eg tori ikki at seta áramál á. Ein trupulleiki hevur verið, at vit hava ikki allar ítróttagreinarnar, men 
haldi eg, at tað er nakað, ið fyrra nevndin kannaði møguleikarnar fyri at lækka.  
 
 
Spurd um tað merkir, at ÍSF sleppir ætlanirnar fyri einum golfvølli, sigur nýggi forsetin at tað er ein 
møguleiki.  
 
 
- Um tað er so, at vit kunnu hava eina ítróttagrein færri, so er tað upplagt at slept tí, og so fingið 
leikirnar. Men eg trúgvi, at Føroyar høvdu fingið gleði av einum golfvølli.  

mailto:danjal@in.fo
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In.fo 
 

 
Danjal av Rana 23.05.2016 (13:47) 
Ole hevur bygt býin upp frá botni 
Á samkomu í Ingálvsstovu á Ráðhúsinum í morgun fekk Ole Clausen handaða Dronningens 
Fortjenstmedalje fyri 40 ára trúgva tænastu hjá Tórshavnar kommunu. 
  
Borgarstjórin helt røðu og nevndi, at Ole Clausen, sum byrjaði 15. januar 1976, seinni fór í grótbrotið 
á Sundi at arbeiða og var hesi bæði støðini í eini 10 ár tilsamans. 
  
- Tað merkir, at tú meira ella minni hevur verið við til allar tær stóru og tungu útbyggingarnar og 
broytingarnar, sum fóru fram í Havnini í sjeyti- og áttatiárunum, segði Heðin Mortensen. 
  
- Eftir tað minnast vit teg rokast á asfaltsdeildini hjá Finn í Puntabyrgi. Har hevur tú ikki minst sæð 
stórar broytingar við Havnini. Í fimm ár vart tú eisini fastur fúsur á gartnaradeildini hjá Tóra í Hoyvík, 
har mestur dentur var lagdur á røkt og at fríðka um býin. 
  
- Mann kann siga, at tú hevur verið við til at bygt býin upp frá botni - fyrst breyt tú alt grótið, síðan 
asfalteraði tú og seinast plantaði og fríðkaði tú, segði borgarstjórin. 
  
Síðan 2005 hevur Ole Clausen starvast á Vatnverkinum. Høvuðsuppgávan er at koyra lastbil, eitt 
arbeiði, hann hevur røkt sera væl, eins og hann er kendur fyri at røkja bilin sera væl. 
  
Starvsfelagar kenna seg altíð tryggar við, at alt, sum Ole Clausen tekst við, fungerar sum tað skal. 
  
Hann hevur verið eitt avbera trúfast starvsfólk og hevur havt ómetaliga góða heilsu so at hann so at 
siga ikki hevur verið burtur frá arbeiði vegna sjúku. Hann er vorðin argjamaður og býr á Argjum 
saman við Heidi. 
  
Borgarstjórin endaði við kommununar vegna at ynskja Ole Clausen hjartaliga tillukku við degnum og 
vegna drottningina handaði hann honum Dronningens Fortjensmedalje fyri 40 ára trúgva tænastu. 
  
Ole Clausen fekk eisini blómur og gávur og kommunan hevði boðið honum og starvsfeløgum hansara 
til ein hugnaligan drekkamunn á Ráðhúsinum. 
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 23.05.2016 (14:32) 
13. umfar spælt sum álagt 
Tað verða ongar broytingar í samband við flytingina av 13. umfari, sum verður spælt sunnudagin 28. 
mai, hóast fleiri feløg hava gjørt vart við seg. Tað váttar Róin Schrøter, formaður í kappingarnevndini 
hjá FSF. 
  
Tá Fótbóltssambandið kunngjørdi, at landsliðið skal spæla venjingarlandsdyst móti Kosovo 3. juni, so 
bleiv 13. umfar í Effo-deildini, ið skuldi verða spælt 5. juni, flutt til 29. mai. 
  
Hetta er komið illa við hjá fleiri feløgum. Árni Frederiksberg hevur millum annað lagt sítt brúdleyp til 
júst hetta vikuskiftið, fyri at tað ikki skuldi órógva fótbóltin. 
  
Eisini merkir tað, at KÍ ikki sleppur at spæla á heimavølli á norðoystevnu, sum annars var tilrættislagt 
við umbýting av heimavølli við NSÍ. Somuleiðis hoyrist, at fleiri spælarar eru burturstaddir hetta 
vikuskiftið í tí trúgv, at tað var eitt frívikuskifti frá fótbóltinum. 
  
Feløgini kunnu framvegis innanhýsis velja at flyta ein dyst, men tað skal verða upp á pláss í morgin. 
Fyribils sær skráin soleiðis út. 
  
13. umfar í Effo-deildini: 
KÍ-NSÍ (15.00) Beinleiðis á Rás2 
AB-ÍF (15.00) Beinleiðis á Rás2 
B36-Skála (17.15) Beinleiðis á Rás2 
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B68-TB (15.00) 
Víkingur-HB (15.00) 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 23.05.2016 (15:30) 
- Eitt ávíst skuffilsi at hóma millum fólk 
Líka síðani leiðslan í Suðuroyar Sjúkrahús kom við einum tilmæli fyri nøkrum árum síðani at steingja 
føðideildina í Suðuroyar Sjúkrahúsið, hevur nógv kjak verið um avgerðina.  
 
 
Tað er tó fyrst síðstu vikurnar, at tann mótstøðan, ið hevur verið móti ætlanini, hevur skipað seg. 
Fyrst sum facebook-bólk og síðani sum eina nevnd undir heitinum Vernd av Suðuroyar Sjúkrahúsi.  
 
 
Dúgliga verður kjakast á bólkinum um avgerðina, og eitt evni, ið mangan hevur verið uppi at vent, er 
manglandi útmeldingarnar frá teimum fólkavaldu í oynni. 
 
 
Nú skulu tey tó svara fyri seg, tí annaðkvøld hevur nevndin handan bólkin nevniliga sett teimum 
stevnu í skúlahøllini í Trongisvági.  
 
 
- Tað er eitt ávíst skuffilsi at hóma millum fólk móti okkara politikarum, at tey ikki hava gjørt meira 
fyri hesum málinum. So nú kommunuval verður í heyst, so er hetta eitt gott høvi hjá okkum at leggja 
trýst á tey, sigur Ása Hentze, nevndarlimur í Vernd av Suðuroyar Sjúkrahúsi.  
 
 
Ása Hentze greiðir frá, at ætlanin við fundinum er at finna útav, hvussu nógvan stuðul bólkurin kann 
vænta sær frá lokalpolitikarunum.  
 
 
- Vit vilja hoyra teirra ætlanir, um tey stuðla okkara arbeiði og so vilja vit vita hvussu langt teir eru 
sinnaðir at bakka okkum upp í hesum máli.  
 
 
Hóast talan ikki er um ein almennan fund, so verða tað helst nógv fólk á fundi. Ása Hentze upplýsir 
nevniliga, at flestu kommunulimir á oynni hava boðað frá luttøku. 
 
 
Tað verður ikki bara kommunupolitikararnir, ið skulu greiða frá síni støðu. Vernd av Suðuroyar 
Sjúkrahúsi hevur nevniliga eisini biðið um fund við Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu á økinum, og 
leiðsluna á Suðuroyar Sjúkrahúsi.  
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.05.2016 (16:20) 
Økispsykiatri um alt landið 
- Hetta er ein av orsøkunum til, at eg fór upp í politikk. At arbeiða fyri, at eisini fólk við sálarsjúku fáa 
tænastu úti í økjunum og harvið kundu fáa betri lívsgóðsku og livikor, snýr seg um at fáa javnbjóðis 
rættindi til allar sjúklingar. 
  
Tað segði Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í røðu síni, tá skjøtil varð settur á økispsykiatriina í 
Suðuroy. Í hesum sambandið varð boðið til móttøku á Heilsumiðstøðini í Vági í dag. 
  
Um bara fáar dagar verður farið undir økispsykiatri í Vágum og seinni í ár eisini í Sandoynni. Tað 
merkir, at tá summarið er farið at halla, er økispsykiatriska tænastan útbygd til alt landið og er harvið 
ein tænasta, sum fevnir allar borgarar í Føroyum. 
  
Røðan, sum Sirið Stenberg helt í Vági í dag, kann lesast í fullari longd á heimasíðuni hjá heilsu-og 
innlendismálaráðnum, www.himr.fo 
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In.fo 
 

 
Hallur av Rana 23.05.2016 (18:15) 
Loksins verður brúgvin tikin í brúk 
Tey eru nógv, ið hava sníkt seg tvørturum brúnna til gongu, á súkklu, við bili ella á annan hátt, men 
leygardagin verður nýggja brúgvin um Sandá loksins tikin alment í brúk.  
 
 
Tá arbeiðið upp á brúnna byrjaði fyri fýra árum síðani var ætlanin, at hon skuldi verða liðug á 
ólavsøku 2015. Tann tíðarætlanin helt tó ikki, og so seint sum í vár lovaði Heðin Mortensen, 
borgarstjóri, at brúgvin skuldi verða liðug til flaggdagin, so hann kundi renna tvørturum brúnna til 
flaggdagsrenningina. Tann tíðarfreistin helt heldur ikki, men nú verður brúgvin so loksins tikin í brúk.  
 
 
Hesa vikuna verður skipað fyri serligum hátíðardøgum í Havnini í samband við, at kommunan fyllir 
150 ár. Tað er í tí sambandi, at kommunan hevur loksins avgjørt at lata brúnna upp fyri 
almenninginum.  
 
 
Havnar Hornorkestur fer at spæla til tiltakið, meðan Heðin Mortensen, borgarstjóri, og Elin 
Lindenskov, forkvinna í teknisku nevnd, fara at halda røður.  
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 23.05.2016 (16:40) 
Sverri vann hálvfinaluna 
Tað gekk aftur í dag sum eftir ánni, tá ið Sverri Nielsen róði kapp í Luzern í Sveis. 
Í dag var hálvfinalan á skránni, og aftur í dag vant Sverri Nielsen úr Miðvági burtur úr øllum 
avbjóðarunum. 
Hann róði 2000 metra teinin í tíðini 7:03.18. Honum næstur var Týskland í tíðini 7:03.93, og á triðja 
plássi endaði Finnland í tíðini 7:04.68. Hinir luttakararnir vóru Sveis 7:08.61, Slovakia 7:12.17 og 
Bulgaria 7:13.12. 
  
Føroyar, Týskland og Finnland halda fram í finaluni, sum verður klokkan 15.10. 
 
Sverri Nielsen var sjálvandi ógvuliga væl nøgdur eftir framúr avrikið ídag: 
-Eg kendi meg at hava fult og heilt tamarhald á støðuni. Eg eri ógvuliga eymur, men eg vóni og rokni 
við, at tað verður í lagi aftur, tá ið vit í morgin fara at kappast í finaluni. 
  
Um tað eydnast Sverra Nielsen at vera millum tríggjar teir fremstu í morgin, so hevur hann 
kvalifiserað seg at luttaka í OL í Brasil í august. 
  
Hóast Sverri Nielsen við góðum úrsliti í morgin staðfestir, at hann er væl skikkaður at luttaka í OL, so 
er tað kortini ikki víst, at hann verður úttikin. 
Tað hevur við tað at gera, at londini ikki fáa fleiri enn ávíst tal av bátum við í OL kappingina. Um fleiri 
danskir bátar, enn tað er pláss fyri í kappingini, kvalifisera seg, so er tað upp til danir at gera av, 
hvørjir skulu til Brasil, og hvørjir ikki skulu til Brasil. Tann avgerðin verður tikin eftir úttøku kappingina 
í Luzern. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.05.2016 (18:45) 
Ågot til Grønlands at taka ímóti fiski 
Ågot er komin á Klaksvík við umleið 110 tonsum av brosmu og longu. Fiskiskapurin hevur ikki vignast 
nakað serligt henda túrin. 
  
- Vit byrjađu túrin tann 19. apríl suðuri móti bretskt/ føroyska markinum, og fluttu okkum síðan bæði 
vestur á Bill Bailey's og út á Íslandsryggin.  
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Tað sigur Símun í Vátutoft, sum er við Ågot. Hann vísir á, at seinastu tvær vikurnar royndu teir vestur 
úr Mykinesi. 
  
- Tá veiðan er løgd upp, verður gjørt klárt at fara til Grønlands at taka ímóti fiski inni í Ummanak-
fjørđinum. Vit vóru har síðsta summar, og teir vóru so mikið væl nøgdir, at vit eru bidnir um at koma 
aftur í ár. 
  
Símun í Vátutoft leggur til stuttleikar aftrat, at Hjaltur og Ólavur hjá Ågot høvdu føðingardag hin 18 
mai, og henda dagin hildu teir umborð við góðari steik og lagkøku. 
  
Við Ågot á hesum túrinum vóru 13 mans. 
 In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.05.2016 (21:11) 
Soleiðis vilja tey hava tað at vera 
Leygardagin 28. mai, sum er leygardagin komandi, verður aftur skipað fyri bátahugna í Hvalvík. Hetta 
er eitt afturvendandi tiltak, sum skipað hevur verið fyri í nøkur ár. Tað, sum sermerkir tiltakið í 
Hvalvík, er, at bátahugnin í fyrsta lagi snýr seg um fólk, sum koma við bátum og seinnu árini eisini við 
kampingvogni. 
  
Bátahugnin er ikki ein stevna við alskyns stevnutiltøkum og undirhaldi, soleiðis sum vit kenna tiltøkini 
á Toftum og Vestmanna. Hetta er eitt annað konsept, sum roynt verður at halda fast við, tí bæði 
meðan tiltakið er og í afturmeldingum eftir tiltakið siga bátaeigarar og kampingfólk, at hetta er júst 
tað, tey vilja hava, meðan tey eru í Hvalvík. 
  
Í Sundalagnum hava bátaeigarar og fólk við áhuga fyri sigling stovnað Sundalags Bátafelag, og 
formaður er Dia Petersen. Hann sigur, at tiltakið hesaferð verður skipað á sama hátt, sum undanfarin 
ár. Í fjør vóru umleið 70 bátar, og okkurt árið hevur bátatalið táttað í hundrað. Alt veldst um veðrið, 
og hvør er heima. Hinvegin fæst ikki ein betri siglingarleið her í miðstaðarøkinum enn Sundalagið. 
  
Dia Petersen sigur, at í ár hava bátaeigarar møguleikan at boða frá luttøku frammanundan og soleiðis 
fáa tey bestu plássini í bátahylinum. Longu í síðstu viku høvdu einir 18 bátaeigarar boðað frá, at tey 
koma, og hesir bátar fáa allir pláss við innastu brúgvarnar, har pláss er fyri umleið 22 bátum. 
  
- Tá so siglingin verður leygardagin av Selatrað til Hvalvíkar, sleppa bátaeigarar, sum frammanundan 
hava bílagt sær pláss, at liggja við sína egnu brúgv, tá bátafylgið kemur aftur til Hvalvíkar. 
  
Dia Petersen sigur, at bátarnir, sum verða við í siglingini av Selatrað til Hvalvíkar leygardagin, møtast 
út fyri Selatrað klokkan 13.30, og síðan er væntandi, at bátafylgið við Juvel hjá Heðini Zachriasen á 
odda verður í Hvalvík umleið ein tíma seinni. 
  
Í Hvalvík verður borðreitt við ókeypis smyrjibreyði við føroyskum viðskera í tjaldinum til umleið 
klokkan 17, og her eru øll hjartaliga vælkomin at fáa sær ein bita og okkurt leskandi. 
Bátafelagsformaðurin sigur, at tað, sum er nýtt í ár, er, at royndi og dugnaligi kokkurin, Ruben Busk, 
sum býr í Hósvík, fer at grilla og selja búffar í bátafelagshúsinum á havnalagnum frá umleið klokkan 
16.30 til 22. 
  
- Tá so kvøldið kemur, verður skipað fyri felagssangi í tjaldinum, og her verður hildið á til langt út á 
náttina, sigur Dia Petersen. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.05.2016 (22:04) 
Svartkjaftur til fóður og matvøru 
Tað hevur ikki gingið illa hjá Havsbrún í Fuglafirði í ár at fáa fatur á rávøru til sína mjøl-og 
fóðurframleiðslu. Okkurt árið gekk enn betri, men tað vóru eisini ár, tá tað gekk so nógv verri. 
  
Í dag hevur Jupiter landað umleið 2500 tons av svartkjafti, og tá teir vórðu lidnir at landa Jupiter, 
skuldi Norðingur sleppa framat. Norðingur hevur umleið 2000 tons av svartkjafti. 
  

mailto:vilmund@sosialurin.fo
mailto:vilmund@sosialurin.fo


Onkuntíð hoyrir tú fólk spyrja, hví ikki allur svartkjafturin verður frystur til matna sum mannaføði 
heldur enn, at hann fer til mjøl-og fóðurframleiðslu, nú vit hava trý uppsjóvarvirki í Føroyum. 
  
Myndin er ikki so einføld. Eitt er, hvussu langir túrarnir eru, og annað er, hvussu long siglingstíðin til 
lands er. Men, uppsjóvarvirki hava eisini gjørt royndir við at frysta svartkjaft til matna. 
  
Tá svartkjaftur endar á Havsbrún, gerst hann týðandi partur av fóðurframleiðsluni, sum eitt nú er 
grundarlagið undir laksaalingini og bæði feskum og hágóðskaðum laksavørum. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 23.05.2016 (23:05) 
Aling av tara skal mennast 
Fiskaaling og felagið Tari samstarva um fleiri granskingarverkætlanir, ið hava til endamáls at menna 
taraaling í Føroyum. Samstarvið skapar millum annað eitt breiðari grundarlag fyri luttøku í altjóða 
granskingarverkætlanum. 
  
- Saman hava vit týdningarmiklar granskaraførleikar innan marina økið, og harvið kunnu vit bjóða 
okkum fram sum vinnuligan partnara, ið ofta kann vera ein fyrimunur, og onkuntíð eitt krav. 
  
Tað veit Fiskaaling at siga í dag. 
  
- Tíðliga í vár var Tari við í einum evropeiskum verkætlanarumsóknararbeiði, og verkætlanin 
SMARTAlgae (Sustainably produced marine integrated biorefinery products from algae) varð 12. 
februar í ár latin Horizon 2020 granskingarskránni hjá ES. 
  
Fiskaaling vísir á, at SMARTAlgae netverkið er samansett av níggju evropeiskum partnaralondum, og 
er eitt av Shannon Applied Biotechnology Centre, Limerick Institute of Technology í Írlandi. 
  
- Endamálið við SMARTAlgae er at samantvinna framsóknar fyritøkur og leiðandi granskarar innan 
alguøkið í eina vinnugrundaða verkætlan. 
  
Lagt verður aftrat, at ætlanin er at menna eina bioraffineringsskipan, sum á ein skynsaman og 
umhvørvisvinarligan hátt kann taka hávirðisúrdráttir úr algusløgum (tara og plantuæti). 
  
- Avgerandi fyri skipanina er, at úrdráttirnir verða tiknir óskalaðir úr rávøruni, soleiðis at teir kunnu 
seljast sum hávirðisúrdráttir. Um til dømis lívvirkin evni verða tikin úr rávøruni, má 
framferðarhátturin vera so, at úrdrátturin eisini er lívvirkin. 
  
Leikluturin hjá Fiskaaling í SMARTAlgae er at ala hágóðskutara til víðari virking. 
  
- Verkætlanin ”Frá spora til borðisk”, sum er í gongd við fígging úr Granskingarráðnum, er ein 
undangongu verkætlan, har vitanargrundarlagið fyri at skilja, hvussu umhvørvið ávirkar vøkstur, 
úrtøku og góðsku av aldum tara verður ment. 
  
Á Fiskaaling siga tey, at vitanin úr ”Frá spora til borðisk” kann brúkast beinleiðis í SMARTAlgae til at 
ala hágóðskutara. 
In.fo 
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Friday, 20 May 2016 

Samandráttur: Línuskip:  Tvey línuskip landa mánadagin, bæði hava verði undir 
Føroyum. Tey hava mest tosk, longu og brosmu. Eitt annað ísfiskalínuskip er undir 
Føroyum, tað fiskar mest longu og brosmu. Tvey línuskip eru við Ísland. Annað av 
teimum kemur at landa síðst í vikuni, meðan hitt neyvan landar í vikuni. Tvey 
frystilínuskip fiska við Føroyar og eitt við Ísland. Eitt frystilínuskip og eitt ísfiskalínuskip 
eru ávegis til Grønlands at fiska.  
Útróður:  Streymurin verður hampuligur og veðri verður eisini gott, so tí er vantandi at 
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tað verður nakað av útróðri. Annars so er hetta ikki góð tíð til fiskarí undir Føroyum.  
Djúpvatnstrolarar: Tveir fiska svartkalva, ein fiskar upsa og ein fiskar stinglaks. Helst 
fer onkur út um vikuskiftið at fiska svartkalva. Vit vantað at tann sum fiskar stinglaks 
landar  fyrst í vikuni, meðan teir sum fiska svartkalva og upsa, møguliga landa síðst í 
vikuni. Vánaligt fiskarí.  
Partrolarar:  Tey flestu pørini eru til fiskarí ella eru ávegis til fiskarí, men eingin kemur 
at landa fyrr enn miðskeiðis ella síðst í vikuni. Trý pør fiska gulllaks.  
Trolbátar: Allir liggja við bryggju, men fara vantandi á landleiðini, tá hon opnar 
miðskeiðis í vikuni.  
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva, annað  landar seinnapartin í vikuni, meðan hitt 
landar í aðru viku. Smáligt fiskarí.  
Fmf.fo 
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 Australske dollar     478,52  

 Bulgarske leva     380,26  

 Brasilianske real     186,71  

 Canadiske dollar     504,38  

 Schweizerfranc     669,71  

 Kinesiske renminbi.yuan     101,18  

 Tjekkiske koruna     27,510  

 Euro     743,71  

 Britiske pund     960,33  

 Hong Kong dollar     85,38  

 Kuna     99,31  

 Ungarske forint     2,3460  

 Israelske new shekel     171,13  

 Indiske rupees     9,8200  

 Japanske yen     6,0612  

 Mexicanske peso     36,100  

 Norske kroner     79,41  

 Newzealandske dollar     449,70  

 Polske zloty     167,63  

 Russiske rubel     9,8900  

 Svenske kroner     79,59  

 Singapore dollar     480,49  

 Thailandske baht     18,600  
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 Tyrkiske lira     222,04  

 US dollar     663,14  

 Sydafrikanske rand     42,460  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Magni Viberg av Tvøroyri, búsitandi í Keypmannahavn andaðist sunnudagin 22. mai, 49 ára gamal. 
 
Henrietta Fríborg Klein Garðshorn, vanliga nevnd Hedda, ættað úr Elduvík, búsitandi í Rødbyhavn í 
Danmark andaðist í heiminum sunnudagin 22. mai, 71 ára gomul. 
 
Sverri Jacobsen, Tórshavn andaðist á Landssjúkrahúsinum mánanáttina, 71 ára gamal. 
 
Marsanna Vinther ættað úr Norðragøtu, búsitandi í Syðrugøtu, andaðist á Eysturoyar Røktar- 
Ellisheimi fríggjadagin 20. mai, 100 ára gomul. 

 


