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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Gott veður men mjørkin kemur krúpandi 
Eitt hátrýst mennist yvir Føroyum og gevur støðugt veður í fleiri dagar.  
  
Í dag verður eitt lítið lot av ymsum ættum, turt og sólin sær. Hitin millum 8 og 12 stig. Í nátt verður lot 
til andøvsgul av eystri og suðri, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur klárt og hitin millum 5 og 8 stig.  
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul, fyri tað mesta av eystri, 2 til 7 m/s. Turt og sólglottar, men tíðum 
skýggjað ella mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 5 og 8 stig.  
  
Hósdagin verður eitt lot til gul av ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og sóglottar, men stundum 
skýggjað ella mjørki. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 5 og 8 stig.  
  
Fríggjadagin verður lot til gul av ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og sólglottar, tó mjørki í støðum. 
Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 stig.  
  
Leygardagin verður lot til gul av landnyrðingi ella ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og møguliga sól. 
Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 stig.  
  
Sunnudagin verður eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 m/s. Skýggjað, men yvirhøvur turt. Hitin 
millum 7 og 11 stig.  
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Havyard yvirskot í fyrsta ársfjórðingi 
Norska Havyard Group hevði eitt rakstrarúrslit (EBIT) í fyrsta ársfjórðingi upp á 18,7 miljónir norskar 
krónur ímóti seks miljónum norskum krónum sama ársfjórðing 2015. Umsetningurin fall annars úr 
563 miljónum norskum krónum í fyrsta ársfjórðingi 2015 til 460 miljónir norskar krónur í ár. 
”Vit síggja eina positiva gongd í fleiri av okkara verkætlanum, serliga hjá Havyard Ship Technology 
(skipasmiðjuni), har vit í 2015 høvdu tær størstu avbjóðingarnar. Vit skulu vera lidnir við trý skip í 
2016, eitt vindmyllu-hjálparskip til Esvagt, ið skal latast í august, og tveir ísbrótarar til Femco í 
oktober”, sigur Geir Johan Bakke, stjóri.  
 
”Vit hava seinastu árini ment okkum á fleiri nýggjum økjum, herundir vindmyllutænastu, fiskivinnu, 
artic/ís og aling. Hetta vísir seg at vera ein røtt avgerð, hóast íløgur í nýggjar tættir hava sett sín dám 
á úrslitið seinastu tvey árini”, sigur Geir Johan Bakke.  
 
Kelda: metalsupply.no 
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Evropeiskar skipasmiðjur fáa fleiri bíleggingar 
Evropeiskar skipasmiðjur fingu í ársins fyrsta ársfjórðingi fleiri bíleggingar enn kappingarneytar teirra í 
Asia. Tað vísir ein uppgerð frá týska Verband für Schiffbau und Meerestechnik. Av samlaðu 
heimsbíleggingunum upp á 6,5 miljardir dollarar stóðu evropeiskar skipasmiðjur fyri 3,7 miljardum 
dollarum.  
Harvið stóðu evropeiskar skipasmiðjur fyri 57 prosentum av samlaðu heimsbíleggingunum. 
Meginparturin av evropeisku bíleggingunum umfataði ferðamannaskip. Millum annað hevur týska 
Meyer Werft fingið bíleggingar frá Saga Cruises og Disney Cruise Line upp á fýra skip, og italska 
Fincantieri hevur somuleiðis fingið bíleggingar upp á fýra nýggj skip til Costa Asia. Harumframt hevur 
Norwegian Cruise Line sáttmála við Fincantieri um eitt systurskip til Seven Seas Explorer.  
 
Í fjør fekk Suðurkorea, ið er heimsins størsta skipabyggingartjóð, 30 prosent av bíleggingunum av 
nýbygningum í heimshøpi. Afturgongdin innan skipaferðsluna hevur tó fingið reiðaríini at halda aftur 
við bíleggingum av nýggjum skipum, og í ársins fyrsta ársfjórðingi fekk Suðurkorea bert seks prosent 
av samlaðu bíleggingunum. Tær tríggjar stóru suðurkoreansku skipasmiðjurnar, Hyundai Heavy 



Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering og Samsung Heavy Industries, hava allar 
havt stór undirskot á botnlinjuni.  
 
Danmarks Skibskredit metti í eini frágreiðing herfyri, at 10 stórar skipasmiðjur fara at lata aftur í 2016 
umframt 190 smærri skipasmiðjur.  
 
Kelda: World Maritime News 
Antares.fo 
 

 
Oljuprísurin lækkar aftur  
Oljuprísurin lækkar aftur, fimta dagin á rað, eftir at hann hækkaði nakað frammanundan. Ein tunna 
kostar nú umleið 48 dollarar 
Orsøkin, til at oljuprísurin aftur lækkar, er, at í Kanada fer oljuvinnan at byrja aftur í økinum har stóri 
skógareldurin var, eftir at kaldari og vátari veður er á leiðini. 
Har var oljusølan umleið eina millión tunnur um dagin, og oljusølan hevur mest sum ligið still síðani 
fyrst í mai. 
Amerikonsku oljugoymslurnar minkaðar 
Amerikansku oljugoyslurnar eru minkaðar við tveimum milliónum tunnum, fer orkustovnurin at 
almannakunngera í morgin, mikudagin. 
Líkt er til, at oljuprísurin hevur lagt seg á eitt nøkulunda trygt støði eina tíð, halda greinarar, tí enn er 
óvist við olju úr Nigeria og í øðrum pørtum av heiminum er støðan eisini ótrygg. 
Oljuprísurin er nú góðar 48 dollarar fyri tunnuna, eftir at hann eitt skifti táttaði í 50 dollarar fyri 
tunnuna. 
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Víkar eiga at verða friðaðar  
24.05.2016 - 19:59 
Ætlanin er at ala á Víkum í Vágum, men tað dámar øllum ikki so væl 
Víkar í Vágum eiga at verða friðaðar og vardar sum óspilt náttúra. 
Tað heldur Sigurð Nordendal, nú ætlanir eru at ala á Víkum. 
Atli Gregersen, stjóri í Luna, sum er staddur uttanlands, sigur i stuttari viðmerking, at fær alifyritøkan 
neyðugu aliloyvini á Víkum, verður tað gjørt í samsvari við allar lógir og reglur. 
Hann sigur, at Luna vil sleppa at ala á Víkum, tí tað tryggjar áhaldandi búskaparvøkstur í landinum. 
Kvf.fo 
 

 
Fáa náttúruverndarlóg í heyst  
Johnsigurd Johannesen 
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í umhvørvismálum, var gestur í Degi og Viku 
- Komið er at mørkum, hvat náttúran ber, og vit noyðast at geva hesum ans. 
Tað sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í umhvørvismálum, nú fólk í Vágum eru farin at tala at 
ætlanini um at ala á Víkum. Hon sigur seg skilja sjónarmiðini hjá vágafólki. 
Sirið Stenberg sigur, at farið er at fyrireika uppskot um eina náttúruverndarlóg, og verður lógin 
samtykt í heyst, kann ein náttúrufyrisiting fara at virka næsta ár. 
Landsstýriskvinnan í umhvørvismálum var gestur í Degi og Viku í kvøld. 
Kvf.fo 
 

 
Føroyar hava spælt seg víðari úr EM undankappingin  
Føroyska liðið spældi seg í kvøld víðari, tá tær vunnu 3-0 á Liktenstein 
Liktenstein gav føroyska liðnum væl sterkari mótstøðu enn Írland gjørdi í gjárkvøldið, men Føroyar 
vunnu tó greitt. 
Úrslitið bleiv 3-0 til Føroyar. Settúrslitini: 25-15, 25-15 og 25-21. 
Liktenstein var leingi á odda í bæði fyrsta og øðrum setti, men Føroyar vendu tí. Í triðja setti vóru 
Føroyar á odda frá byrjan. 
Hava spælt seg víðari 
Sigurin hevur við sær, at Føroyar hava spælt seg víðari úr hesari EM-undankappingini, sum er fyri 
smátjóðir. Nummar eitt og tvey fara víðari, og Føroyar hava í øllum førum tryggjað sær annað plássið. 
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Kappingin er eisini innleiðandi HM-undankapping, og skulu Føroyar spæla seg víðari har, er neyðugt 
at vinna á Kýpros í morgin, tí bara nummar eitt í bólkinum fer víðari úr innleiðandi HM-
undankappingini. 
Bólkafinalan ímóti Kýpros verður í morgin klokkan 18.30. Sjónvarpið sendir dystin beinleiðis. 
Kvf.fo 
 

 
Mærsk familjan ikki longur ríkast í Danmark 
24.05.2016 - 08:59 
Mc-Kinney familjan, ið eigur Mærsk, er ikki longur ríkasta familjan í Danmark.  
Tað vísir ein uppgerð, ið Dansk Aktie Analyse hevur gjørt fyri Finans.  
Ríkasta familjan í Danmark er nú Kirk Kristiansen familjan, ið er familjan, ið eigur Lego.  
Lego hevur havt øgiligan framburð seinastu árini, og ríkidømi teirra er voksið við einum góðum 
fimtaparti til um 181,2 mia. kr., samstundis sum ríkidømið hjá McKinney familjuni er farið í eina helvt 
til góðar 93,8 mia. kr.  
Meðan Lego hevur notið væl av vaksandi sølu og væl hægri inntøkum, so hevur Mærsk stríðst við 
fallandi fraktprísir, og marknaðarvirðið á felagnum er follið nógv seinasta árið, skrivar Finans.  
Hvørki umboð fyri Kirk Kristiansen ella Mc-Kinney vildu gera viðmerkingar til Finans um gongdina.  
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Tunlarnir Norður um Fjall verða nú ferðslustýrdir 
24.05.2016 - 09:52 
Hesa vikuna verður ein ferðslustýringarskipan royndarkoyrd til tunlarnar Norður um Fjall. 
Ferðslustýringin er galdandi fyri størri akfør. Vanligir persónbilar verða tí ikki órógvaðir stórvegis av 
skipanini, og koyra sum vanligt.  
Samanborið við aðrar smærri tunlar í landinum koyra lutfalsliga nógvir bilar um samdøgrið ígjøgnum 
tunlarnar Norður um Fjall. Um summarið velja nógv ferðafólk eisini at leggja leiðina norður eftir til 
Viðareiðis. Talan er um bæði vanligar persónbilar, men eisini um nógva tunga ferðslu so sum bussar, 
kampingvognar og lastbilar. Smølu, einbreytaðu og lágu tunlarnir eru ikki tíðarhóskandi, og ferðslan 
verður tí ofta tarnað av ferðslutøppum inni í tunlunum, tá størri mótkoyrandi akfør møtast. Hetta 
hevur elvt til stóra ónøgd og ótryggleika hjá teimum ferðandi í økinum.  
Landsverk bjóðar fyribilsloysn 
Fyri at betra um trygdina og framkomuleikan í verandi tunlum, hevur Landsverk víst á eina 
fyribilsloysn, ið kann forða fyri trupulleikanum við ferðslutøppum í tunlunum. Talan er um eina 
ferðslustýringarskipan, ið kann stýra tungum akførum soleiðis, at tey ikki eru til ampa fyri vanligu 
ferðsluna í tunlunum. 
Í hesi vikuni verður hendan ferðslustýringarskipanin til tunlarnar Norður um Fjall royndarkoyrd. Fimm 
elektronisk ferðsluskeltir eru sett upp við tunnilsmunnarnar. Skipanin virkar soleiðis, at øll tung akfør 
verða skrásett so skjótt, tey nærkast tunlinum. Er ein lastbilur ella til dømis ein kampingvognur farin 
inn í tunnilin, lýsa elektronisku skeltini uttan fyri tunnilin beinanvegin og ávara onnur stór akfør um at 
steðga, til skeltið slóknar. Skipanin loyvir i mesta lagi tveimum tungum akførum at koyra samstundis 
inn í tunnilin sama veg. So skjótt skipanin virkar, sum hon skal, verður hon tikin alment í nýtslu.  
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Langenes landar í Ålesund 
24.05.2016 - 10:20 
Norski verksmiðjutrolarin kom til Ålesund í gjár, har teir skulu landa.  
Teir landa fulla last – 350 tons, har meginparturin er upsi – 200 tons og restin er kongafiskur og hýsa. 
 Langenes hevur verið úti í trýggjar vikur, og teir hava roynt í norskum sjógvi.  
Tá ið teir hava landað, verður riggað til at fara eftir rækjum. Tveir føroyingar hava verið við Langenes 
hendan túrin.  
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Kris Kristofferson til Føroya 
24.05.2016 - 11:27 
Ein av kendastu countrysangarum og sangskrivarum í heiminum, amerikumaðurin Kris Kristofferson, 
vitjar í Føroyum mánaðarskiftið august-september. Á ferð síni, har hann hevur ein part av familju síni 
við, fer hann at halda eina einstaka úrvalskonsert, sum verður í Norðurlandahúsinum.  



Kris Kristofferson fyllir 80 ár 22. juli í ár, og spælir framvegis konsertir kring heimin. Fyri tíðina er hann 
antin einsamallur á pallinum, ella hevur dóttir sína við, sum spælir banjo og syngur saman við pápa 
sínum. Á konsertini í Føroyum verður dóttirin og maður hennara við á pallinum á nøkrum løgum.  
Kris Kristofferson hevur vitjað í Føroyum eina ferð áður. Tað var í 2007, tá hann hevði eina konsert í 
høllini á Hálsi í Havn. Hesaferð verður konsertin í Norðurlandahúsinum, og bert í sjálvum salinum – 
opið verður ikki aftur í Klingruna. So tað verða bert pláss fyri eini 380 fólkum, ið kunnu líða á løg sum 
"Me and Bobby McGee," "For the Good Times," "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make It 
Through the Night”, “ Why me Lord”og nógv onnur.  
Konsertin verður í Norðurlandahúsinum 1. september kl. 19:30.  
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Jens Weihe vann Copenhagen Marathon 
24.05.2016 - 12:32 
Sunnudagin var Copenhagen Marathon runnið, og eins og fleiri ferðir fyrr gjørdist tað vágamaðurin 
Jens R. Weihe, ið vann sín aldursbólk.  
Tað skrivar heimasíðan hjá Frælsum ítrótti Føroya.  
Jens, ið er 69 ára gamal, kappaðist í aldursbólkinum 65-69 ár, og var hann heili átta minuttir framman 
fyri rennaran á øðrum plássi í sama aldursbólki.  
Tíðin hjá Jens Weihe gjørdist 3.18.49, og merkti tað, at hann kom inn sum nummar 480 av teimum 
9.400 rennarunum, sum luttóku á Copenhagen Marathon í ár.  
Frælsur ítróttur Føroya skrivar, at onkuntíð hava upp móti 50 føroyingar tikið lut í Copenhagen 
Marathon, men hesaferð vóru nokk “bert” um 20.  
Næsta ár skal Jens Weihe renna í aldursbólkinum 70+, har hann verður mettur at vera stórfavorittur.  
Sambært Frælsum Ítrótti Føroya rann vinnarin sunnudagin í hesum bólki teinin upp á beint undir fýra 
tímar.  
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Stór handverkaramessa fríggjadagin 
24.05.2016 - 14:03 
Fríggjadagin 27. mai skipar Bygma Balslev fyri handverkaramessu síni, sum verður hildin annaðhvørt 
ár. Eins og undanfarin ár verða stór tjøld sett upp norðanfyri bygningarnar í Hoyvík.  
34 veitarar hjá Bygma Balslev eru umboðaðir í ár og tað er tað mesta higartil. Talan er um veitarar 
sum bjóða fram tilfar, amboð, masinur, klæðir, køkar, gólv, vindeygu og annað. Nógv spildurnýggj 
amboð og nýtt tilfar verður at síggja á teimum 720 fermetrunum í tjøldunum.  
Tað eru tvey ár síðani at messa var seinast og tá vitjaðu fleiri enn 1000 fólk.  
Handverkaramessan í ár verður sett av borgarstjóranum í Havn, Heðini Mortensen. Tað verður 
fríggjadagin klokkan 14. Opið er til klokkan 20.  
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Sverri rakk ikki OL kravtíðini - men Belgia heldur lív í vónini 
24.05.2016 - 19:07 
Tað manglaði lítið í hjá Sverra Nielsen at kvalifisera seg til Olympisku Leikirnar í einskullara. Sverri 
Nielsen var 26 hundraðapartar frá OL-plássinum. Hetta skrivar Føroyar.dk í kvøld. 
 
OL-kvalifikatiónskapping er í Luzern í Sveis, og føroyski Sverri Nielsen bleiv nummar fýra í finaluni fyri 
einskullarar. Sverri kom á mál við tíðini 6.50.47. Bert tríggir teir fremstu bátarnar sleppa við til OL. 
Ungarn, sum endaði á triðja plássi, hevði tíðina 6.50.21. 
Sambært Føroyar.dk kláraði danski dupultskullarin, sum er mannaður av Mads Rasmussen og Rasmus 
Quist heldur ikki kravtíðina. Teir vóru 3 hundraðpartar frá kvalifikatiónstíðini. Hesir báðir vunnu gull í 
OL-kappingini fyri fýra árum síðani. 
 
A tí at dupultskullarin ikki kláraðu tíðina, hevði Sverri Nielsen helst verið úttikin til landssliðið, um 
hann hevði klárað sína kravtíð. Men so varð ikki. 
TV2 skrivar annars, at tað enn er ein møguleiki fyri, at ein danskur bátur kemur við til OL. Hetta er tí 
at Belgia vann bæði í dupulskullara og í einskullara kappingunum. Og sambært reglugerðini kann eitt 
land ikki fáa báðar bátarnar við til OL.  
Avgerðin um hvønn bát belgiska landsliðið velur at taka við, skal falla innan 14 dagar, og so verður 
spennandi at finna útav, hvussu alt spælir av. Enn er vónin har, at Sverri Nielsen sleppur til OL. 
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Lánsgjald á yvir eina millión goldin við bingopengum 
24.05.2016 - 23:14 
Í samfull 27 ár hava tríggjar, Ásgerð Stenberg, Marjun Eyðunsson og Elsebeth Vinther í Vági átikið sær 
uppgávuna at gjalda lánsgjaldið av felagshúsinum hjá skótaliðnum Royndini í Vági. Tær hava skipað 
fyri bingo øll hesi árini, og nú hava tær einsamallar megnað at goldið seinasta lánsgjaldið, einans við 
bingo pengum.  
 
Skótaliðið Royndin í Vági keypti í 1984 eitt fjós og teir 5.000 fermetrarnar av jørð sum hoyrdu til. 
Hetta kostaði teimum nógv, og tá krepputíð rakti Føroyar nøkur fá ár seinni bleiv alt sera tungt at 
hava við at gera. Men tríggjar mammur at ungum skótum vildu geva eina hjálpandi hond, og stuðla 
felagskapinum við at skipa fyri bingokvøldum.  
 
Tann fyrsta sum byrjaði við hesum var Ásgerð Stenberg, sum forrestin er mamma Sirið Stenberg, 
landstýriskvinnu í heilsu- og innlendismálum, og tá fimm ár vóru gingin komu Marjun Eyðunsson og 
Elsebeth Vinther at hjálpa eisini, og um vikuskiftið hava tær megnað tað ótrúliga, at gjalda eitt lán á 
yvir eina millión, bert við inntøkum frá bingokvøldum teirra. 
 
Tað varð upprunaliga samlað inn til eina uttanlandsferð hjá skótunum, og tá tíðirnar blivu ringar, tóku 
hesar mergjaðu kvinnur tað á seg, at gjalda lánsgjaldið einsamallar. 
 
- Sum leiðari í Skótaliðnum Royndini eri eg ómetaliga takksom fyri teirra ómetaliga stóra arbeiði fyri 
skótaliðið í Vági. Tær byrjaðu sum mammur, og tær hildu á líka til nú, og nú eru tær ommur, sigur ein 
stoltur liðleiðari, Marita Vestergaard í Lágabø. 
 
Á hesum seinasta bingokvøldinum, sum hildið varð í VB húsinum hevði Marita avtalað við nakrar av 
ungu skótunum, at tey skuldu yvirraska bingokonurnar við serligum bingokøkum. 
 
- Tá tað nærkaðist klokkan 19 ringdu tær. Fjáltur var komin á tær, tí ongar kakur vóru aftur við 
drekkamunninum - Vit plaga at syrgja fyri tí - men eg bað tey bara taka tað róligt, alt var undir 
kontrol, fortelur Marita spent. Hon fortelur víðari, at tá skótaliðið kom vestur á Eiðið við kakunum, 
var bingokvøldið longu byrjað, og so mátti bíðast til onkur rópti bingo. Og so fóru vit marsjerandi inn 
eftir gólvinum, sjálvandi í fullum iniformi, við øllum kakunum og við blómum og gávu til tær tríggjar 
fantastisku kvinnurnar, sum hava stuðlað okkum so ótroyttiliga øll hesu árini. 
 
- Ikki tykkum at siga, sigur Marita at enda, so var tað ein kensluborin løta, og tær tríggjar blivu 
rættuliga rørdar. 
 
Skótaliðið Royndin hevur í dag 40 aktivir úlvar og skótar. 
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Eirikur Lindenskov 24.05.2016 (09:59)  
Avbjóðing at koma til Føroya við víkingaskipi 
Sambært Víkingasavninum í Roskilde, so er endamálið við ferðini til Føroya at veita íblástur til teirra í 
Hovi, sum hava ætlanir um at  byggja eitt víkingaskip.  
   
– Eitt eru vit rættiliga vís í. Tað hava ikki siglt nógv skip í víkinatíðini, ið eru av sama slag sum Helge 
Ask, í føroyskum sjógvi. Tað er tí, at Helge er »en lang smal cigar« í skrokkinum og kensluborin sum 
ein jolla í hvirlunum. Við føroysku strendurnar er vindurin lúnskur. Helge Ask er bygdur til at sigla 
innanskers í Danmark – og klárar seg rættiliga væl í góðum sjógvi í Danmark. So tað verður ein 
avbjóðing at sigla í Føroyum, sum vit gleða okkum til, skrivar savnið í Roskilde á heimasíðuni.  
  
Savnið í Roskilde vísir á, at føroyski báturin er nær skyldur við gomlu klinkaðu víkingaskipini.  
  
– Føroyski báturin er okkum kunnugur, tí vit hava fleiri á savninum í Roskilde, sum verða brúktir til 
ymisk endamál, og sum mannignin á Helge Ask eisini hevur siglt við.  
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– Vit gleða okkum at royna megi við hesi avbjóðinigni í Føroyum, og vit fara at lurta væl eftir góðum 
ráðum frá føroyingum, sum vit væl um veður og vind á sjónum, skrivar bátasavnið í Roskilde í 
sambandi við ferðina hjá Helge Ask til Føroya. 
In.fo 
 

 
Sofus rann 80 kilometrar leygardagin 
Meðan eini 20 føroyingar vóru í Keypmannahavn og runnu Copenhagen Marathon um vikuskiftið, var 
Sofus Poulsen farin til Noregs at luttaka í Oslo Ecotrail, ein kapping, sum er væl meiri krevjandi enn 
eitt maraton.  
  
Sofus Poulsen úr Frælsi er hvørki ræddur fyri avbjóðandi náttúru og ei heldur fyri svimlandi 
kilometurtølum. Oslo Ecotrail er ein harður og krevjandi túrur uppá 80 kilometrar, men hann hevur 
áður prógvað, at hann megnar hesar heilt longu teinarnar, millum annað tá hann rann “Fyr til Fyr” á 
Bornholm í fjør.  
  
Fif.fo skrivar, at heldur ikki hesaferð var nakar slingur í valsinum. Sofus kom á mál í øllum góðum, 
eftir at hava runnið sín higartil longsta tein.  
  
- So er bara spurningurin. Hvat verður tað næsta? Tí hetta slagið av menniskjum vilja altíð hava eina 
aðra nýggja, og helst uppaftur meira krevjavndi avbjóðing, skrivar Frælsur Ítróttur Føroyar.  
In.fo 
 

 
André Olsen 24.05.2016 (19:30)  
Mourinho skrivar undir í morgin 
Tíðindini hava mestsum koyrt síðani á jólum, og nú tykist als eingin ivi at vera. Portugiski stórvenjarin, 
José Mourinho, verður nýggjur venjari hjá Manchester United í komandi kappingarárið.  
  
Manchester United boðaði í gjárkvøldið frá, at samstarvið við Louis van Gaal varð steðgað, og José 
Mourinho er stórfavorittur at taka yvir.  
  
Bretskir miðlar siga seg vita, at ítróttarstjórin í Manchester United, Ed Woodward, og 
umboðsmaðurin hjá José Mourinho, Jorge Mendes, í dag eru møttir í London, har teir fáa tær síðstu 
detaljurnar av sáttmálanum uppá pláss. Teir siga seg eisini at vita, at José Mourinho í morgin verður 
kunngjørdur sum nýggjur Manchester United venjari.  
  
Og tá tað verður váttað í morgin, fara leysasøgurnar um nýggjar leikarar til Manchester United 
beinavegin at byrja. Longu nú vera leikarar sum Zlatan Ibrahimovic, John Stones og Raphael Varane 
settir í samband við eitt skifti til Manchester United, meðan ein leikari sum Juan Mata, sum annars er 
høgt í metum í Manchester United, helst skiftir úr felagnum í summar. Hetta kemst av, at José 
Mourinho í sínari tíð seldi Juan Mata tá hann spældi við Chelsea.  
  
Dentur skal tó leggjast á, at alt er talan um leysasøgur um leikaraskiftini. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 24.05.2016 (23:25)  
Herja nú á høvuðsstaðin hjá IS  
Islamski yvirgangsfelagsskapurin Islamski Staturin er undir hørðum trýsti í hesum døgum.  
 
 
Hóast sjálvsmorðsbumbufólk knýtt at felagsskapinum seinastu dagarnar hava dripið hundraðtals av 
fólkum kring Miðeystur, so ridlar nú av álvara undir tí sokallað kalifatinum.  
 
 
Mánadagin lupu irakskar herdeildir á býin Fallujah, ið felagsskapurin hertók í januar 2014, og nærum 
samstundis hava kurdiskar herdeildir lopið á sjálvan høvuðsstaðin hjá kalifatinum, Raqqa í Sýria. Tað 
upplýsir al-Jazeera.  
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Herdeildirnar hava samlað túsundtals av hermonnum fyri at vinna býin aftur, ið 
yvirgangsfelagsskapurin hertók 13. januar 2014.  
 
 
Kurdiskur herdeildirnar eru stuðlaðar av amerikanska herinum og teirra sameindu, upplýsir ein 
talsmaður fyri tey sameindu.  
 
 
- Okkara mál hevur altíð verið at reka IS úr Raqqa og vit fara framhaldandi at stuðla SDF(kurdiska 
herdeildini), meðan tey fremja teirra átøk fyri at avbyrgja býin, sigur Joshua Walker við al-Jazeera, og 
leggur aftrat.  
 
 
- Raqqa kann vera byrjanin til enda hjá bólkinum. Um man hyggur eftir hesum symbolskt, so er hetta 
týdningarmesta álopið síðani Kobane í fjør. 
In.fo 
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