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Danjal av Rana 25.05.2016 (08:32)  
8 til 13 stig alla vikuna 
Eitt hátrýst liggur komandi dagarnar nærindis Føroyum og gevur støðugt og róligt veður. 
  
Í dag og í nátt verður fleyr til gul av eystri ella ymsum ættum, 2 til 6 m/s. Framvegis turt og onkrir 
sólglottar, men um náttina fyri tað mesta skýggjað. Hitin millum 8 og 11 stig, um náttina millum 5 og 
8 stig. 
  
Hósdagin, fríggjadagin, leygardagin, sunnudagin og mánadagin verður lot til andøvsgul av ymsum 
ættum, undir 8 m/s. Framvegis turt og sólglottar, men tíðum skýggjað ella mjørki í støðum. Hitin 
millum 8 og 13 stig, í støðum upp í 15 stig, um náttina millum 5 og 8 stig. 
In.fo 
 

 
Bretskt felag veitir Atlantic Petroleum lán 
Atlantic Petroleum fær 78 milliónir krónur í láni frá einum bretskum felag, sum afturfyri fær ein 
nevndarlim. 
Atlantic Petroleum og London Oil and Gas Limited eru vorðin samd um, at bretska felagið lænir 
Atlantic Petroleum 78 miljónir krónur. 
 
Afturfyri skal London Oil and Gas Limited fáa ein nevndarlim í Atlantic Petroleum. Tey bæði feløgini 
hava verið í samráðingum seinastu tveir mánaðirnar. 
 
Atlantic Petroleum hevur eisini kunngjørt úrslitið fyri fyrsta ársfjórðing í ár. Nettohallið var 38,7 
miljónir krónur. 
 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
Við vatnflogfari millum Keypmannahavn og Aarhus 
Fyrsta vatnflogfarið hjá Nordic Seaplanes hevur flogið sín fyrsta túr á rutuni millum Aarhus og 
Keypmannahavn. Í framtíðini ber til at koma úr Keypmannahavn til Aarhus ella øvugt eftir bert 50 
minuttum, men so kostar tað afturfyri eisini 1.800 krónur hvønn vegin. 
”Um tú hevur skund, so er talan als ikki um nakran okursprís”, sigur Lasse Rungholm, stjóri í Nordic 
seaplanes, sum í høvuðsheitum hevur forrætningsfólk sum sín málbólk.  
 
Í Aarhus lættir og lendir vatnflogfarið á Østhavnsvej, meðan tað í Keypmannhavn fer fram í Nordre 
Toldbod. Fýra fráferðir eru um dagin.  
 
Jeppe Rich, lektari á Institut for Transport á DTU, heldur tó ikki, at nýggja vatnflogrutan fer at broyta 
flutningsmynstrið millum teir báðar býirnar.  
 
”Eg eri ivasamur um marknaðarmøguleikarnar. Hetta er eitt nisjutilboð, og tað eru frammanundan 
ikki so nógv flogferðafólk millum Aarhus og Keypmannahavn”, sigur hann.  
 
Tað hevur tikið meira enn fýra ár at skipa vatnflogrutuna. Upprunaligi stigtakarin var Rune Balle frá 
Samsø Seaplanes. Hann er tó ikki við í verkætlanini longur. 
Kelda: dr.dk  
Antares.fo 
 

 
Lønarsamráðingar fyri starvsfólk á boripallum slitnaðar 
Sáttmálasamráðingarnar millum Norges Rederiforbund og fakfeløgini Industri Energi og SAFE um 
starvsfólk á boripallum eru slitnaðar. Semingsstovnurin fer nú at royna at fáa semju millum partarnar. 

mailto:danjal@in.fo


– Støðan á hesum marknaðinum er sera vánalig í løtuni. Eftirspurningurin eftir boripallum er nógv 
fallin, samstundis sum fleiri sáttmálar eru avlýstir. Hetta ber í sær, at mong arbeiðspláss hvørva. Tí 
eru vit vónsvikin av, at arbeiðstakarar koma við krøvum, sum ikki samsvara við støðuna, vinnan er í, 
sigur Jakob Korsgaard, samráðingarleiðari hjá Norges Rederiforbund. 
Talið á boripallum, ið verða lagdir, heldur sambært reiðarafelagnum fram við at økjast í 2016 og 
2017. Roknað verður við, at 23 boripallar liggja fyri teym síðst í juni. 
– Í dagsins støðu kunnu vit rætt og slætt ikki átaka okkum øktar lønarútreiðslur í eini vinnu, sum 
longu hevur sera góð lønar- og arbeiðskor, sigur Jakob Korsgaard. 
Leiðarin í SAFE, Hilde-Marit Rysst, upplýsir fyri NTB, at hennara fakfelag kravdi, at limirnir skuldu 
varðveita keypiorkuna. Hon heldur, at tilboðið frá reiðarafelagnum hevði havt við sær eina munandi 
reallønarafturgongd. 
Semingsstovnurin fer nú at royna at fáa semju í lag millum partarnar.  
Kelda: offshore.no 
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Maskinmeistarar fáa sera góð skoðsmál 
Í eini umfatandi kanning hava 91 fyritøkur umframt 484 maskinmeistarar, ið hava fingið prógv 
seinastu trý árini, eftirmett góðskuna og týdningin av maskinmeistaraútbúgvingini í mun til 
eftirspurningin frá vinnulívinum. 
Vælkvalifiseraðir við sterkum tøkniligum førleikum, persónligari gjøgnumbrotsmegi og góðum 
samstarvsevnum. 
Soleiðis ljóða yvirskipaðu metingarnar av nýútlærdum maskinmeistarum í eini umfatandi kanning, 
sum Maskinmestrenes Forening júst hevur almannakunngjørt.  
 
Saman við umboðum fyri millum annað Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, 
Danske Havne og maskinmeistararskúlunum hevur Maskinmestrenes Forening kannað, um 
maskinmeistaraútbúgvingin lúkar góðskuna og týdningin, sum avspeglar tørvin á 
arbeiðsmarknaðinum – tað vil siga, um mongu nýggju maskinmeistararnir, ið koma út á 
arbeiðsmarknaðin í hesum árum, eru nóg dugnaligir.  
 
Meginparturin av spurdu fyritøkunum gevur positivar afturmeldingar og leggur dent á serligu 
kombinatiónina av praktiskum royndum og teoretiskari fatan hjá maskinmeistarunum sum 
virðisskapandi fyri fyritøkurnar. Toppleiðarar, HR-stjórar og rakstrarleiðarar í fleiri donskum og 
altjóða fyritøkum lýsa nýútlærdu maskinmeistararnar sum meðarbeiðarar við persónligari 
gjøgnumbrotsmegi og góðum fakkunnleika. Serliga innan umráðini rakstur, viðlíkahald, trygd og 
planlegging verða maskinmeistararnir mettir sum sera væl kvalifiseraðir. Teir duga væl at umsita og 
leiða verkætlanir.  
 
Beinleiðis spurdar vísa fyritøkurnar bert í avmarkaðan mun á ítøkilig fakøki, sum møguliga kundu 
fingið meira uppmerksemi undir útbúgvingini – millum annað enskt á einum hægri tøkniligum stigi. 
Meginparturin av nýútlærdu maskinmeistarunum heldur sjálvur, at fakliga støðið hevur verið 
hóskandi í mun til krøvini frá vinnulívinum, men teir sakna eitt størri samstarv við vinnulívið undir 
útbúgvingini. 
Kelda: Maskinmestrenes Forening  
Antares.fo 
 

 
ES bjargar Grikkalandi við risastórum láni 
Avtala er nú gjørd millum ES og Grikkaland um eitt lán á 77 milliardir krónur. Tað hendir eftir ein fund 
á 11 tímar í nátt millum Evro-londini, har eisini Grikkaland luttók. 
Grikkaland hevur gingið undir krøvini frá Evropa eftir maratonfundin, sum var hildin í Brússel í nátt. 
Grikska stjórnin skyldar 180% av bruttotjóðarúrtøkuni, og tað er hendan skuldin, sum skal rindast við 
láninum frá ES-londunum. Tað skriva fleiri altjóða miðlar í morgun. 
- Hetta er ein sera týðandi løta fyri okkum øll, sigur talsmaðurin Jeroen Dijsselbloem, sum er 
niðurlendskur fíggjarmálaráðharri og hevur staðið á odda fyri ES í samráðingunum. 
ES-londini eru vorðin samd um at seta í verk ein pakka við tiltøkum, sum skal lætta um griksku 
skuldarbyrðina, har afturgjaldskrøvini verða linkað nakað. 
Talan verður tó undir ongum umstøðum talan um at strika skuldina hjá Grikkalandi, men pengarnir 
koma til Grikkalands, so hvørt landið gjøgnumførir nakrar ábøtur í búskapinum. 



Um Grikkaland gjøgnumførir allar reformar, sum eru avtalaðir, so fær landið næstu mánaðirnar 10,3 
milliardir evrur, sum svara til 77 milliardir krónur. Peningurin fellur í fleiri pørtum, har tær fyrstu 56 
milliardirnar koma í seinnu helvt av juni, so Grikkaland kann halda samfelagnum koyrandi. 
Avtalan millum Grikkaland og ES hevur sera stóran týdning fyri allan búskapin í Evropa eru altjóða 
eygleiðarar samdir um. 
Dimma.fo 
 

 
London Oil & Gas kann yvirtaka Atlantic Petroleum 
Atlantic Petroleum hevur gjørt eina lánsavtalu við London Oil and Gas Limited, sum kann broya 
ognarviðurskiftini í felagnum grundleggjandi 
Avtalan hevur samstundis við sær, at brúkti lánspeningurin kann umleggjast til partabrøv í Atlantic 
Petroleum. 
Lánspeningurin er tilsamans 8 milliónir bretsk pund, tað eru slakar 80 milliónir krónur, og verður alt 
umlagt til partabrøv, gerst fær London Oil and Gas meirlutan í felagnum. 
Haraftrat hevur London Oil and Gas rættin at velja ein nevndarlim í Atlantic Petroleum. Hetta verður 
gjørt í næstum, og Atlantic Petroelum fer at kalla til ein eyka aðalfund um tað beint eftir. 
London Oil and Gas hevur eisini tryggjað sær, at ein serligur ráðgevur verður knýttur at nevndini. 
Haraftrat skal Clint Redman hava ein leiklut sum leiðari fyri Corporate Finance í Atlantic Petroleum; 
hann hevur frammanundan hendan leiklutin í London Oil and Gas og verður sagdur at hava 35 ára 
royndir innan fyri fíggjarheimin. 
Sostatt eru líkindi fyri, at London Oil and Gas yvirtekur Atlantic Petroleum, sum hevur havt stórar 
trupulleikar í longri tíð. 
Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, fegnast um avtaluna, tí hon aftur ger felagið virkisført. 
- Avtalan tryggjar Atlantic Petroleum fígging, og ger felagið ført fyri at byrja eina nýggja seriu av 
loyvum. Seinastu tíðina hava vit brúkt alla orku at fáa gjaldføri og tryggja sum mest av okkara virðum 
í Norðsjónum. Frameftir fer Atlantic Petreleum at hyggja at øðrum møguleikum. Nýggju økini eru í 
Eysturevropa og Eurasia-økinum, sigur Ben Arabo. 
Simon Hume-Kendall, nevndarformaður í London Oil and Gas fegnast somuleiðis um avtaluna, sum 
gevur teimum stórt ræði í Atlantic Petroleum: 
- Vit hava ment frálík viðurskifti við Atlantic Petroleum gjøgnum seinastu seks mánaðirnar, og vit eru 
sera fegin um at stuðla teimum í teirra framtíðarætlan at menna nýggjar møguleikar í Eurasia 
Samveldinum í hesum tíðarskeiðnum hjá olju- og gassídnaðinum, sigur Simon Hume-Kendall. 
Dimma.fo 
 

 
E-sigarettir vinda upp á seg 
Talið av fólkum, ið hava roynt sokallaðar e-sigarettir, er nógv økt seinastu tvey árini. Hetta vísir ein 
umfatandi evropeisk kanning, sum er almannakunngjørd hesa vikuna, skrivar Reuter. 
Kanningin, sum er gjørd av vísindafólkum á Britain's Imperial College London, hevur hugt eftir 
hugburðinum til og nýtsluni av e-sigarettum í Evropa millum 2012 og 2014. 
Kanningin sigur, at Frakland hevur hægstu nýtsluna, og at talið er farið frá 7,3 til 21,3 prosent, sum 
hava roynt e-sigarettina. Tað er ein trífalding. Í Bretlandi er nýtslan økt úr 8,9 prosentum í 2012 til 
15,5 prosent í 2014. 
Kanningin byggir á 53.000 spurdar evropearar, minst 1000 í hvørjum landi. Kanningin vísir eisini, at nú 
halda nærum tvær ferðir so nógv fólk, at e-sigarettir eru vandamiklar. Tað halda nú 51 prosent. 
”Kanningin vísir, at e-sigarettirnar eru vorðnar sera væl umtóktar, og at meira enn tíggjundi hvør 
hevur roynt sigarettirnar, sigur Filippos Filippos Filippidis, sum er leiðari fyri kanningini, ið er 
almannakunngjørd í BMJ Tobacco Control. 
Spurningurin er so, um ella hvussu vandamikið tað er at roykja e-sigarettir. Granskararnir siga, at teir 
mugu vita meira, áðrenn teir kunnu siga nakað nærri, serliga um langtíðarárinið. 
Sum frostveska 
E-sigarettir hava ofta ein meinaleysan smakk av t.d. sjokolátu, jarðberjum, lakress ella líknandi. 
Spurningurin er, um tær eisini eru meinaleysar fyri heilsuna. 
Eitt nú eru nikotin í sigarettunum, og umframt at tað er vanaelvandi, so vísa kanningar, at nikotin økir 
vandan fyri blóðproppum. 
Kanningar vísa tó, at e-sigerettir elva til minni skaða á lunguni enn vanligar sigerettir. Danska 
heilsustýrið vísir tó á, at veskan, sum verður brúkt í e-sigarettum er vanliga propylen-glycol og 
glycerin. 
- Hetta eru evni, ið minna um evnini í frostvesku, sum verður koyrd í bilar, sigur Jørgen Falk, ráðgevi í 
Heilsustýrinum, við videnskab.dk. 



 
Óvissur vandi 
Samanumtikið vilja granskarar ikki siga nakað um langtíðarárinið av at roykja e-
sigarettir. Granskingaryvirlæknin á Glostrup Hospital, Charlotte Pisinger, sigur við videnskab.dk, at 
vandin er til staðar. 
- Tað er eingin ivi um, at tað ikki er uttan vanda at brúka e-sigarettir, men skaðin er helst minni enn 
við vanligum sigarettum. Men vit kunnu einki siga við vissu, tí vit kenna ikki langtíðarárinið. Tær hava 
ikki verið nóg leingi á marknaðinum til, at ávirkanin er komin og kann blíva skjalprógvað, sigur 
Charlotte Pisinger frá Glostrup Hospital. 
Tað er ólógligt at selja veskuna til e-sigarettir í Føroyum. Tó eru nógv, ið brúka e-sigerettir, sum tey 
hava við sær av ferðum uttanlands. 
Dimma.fo 
 

 
Kýpros nógv sterkast 
Føroyska kvinnulandsliðið fekk ikki eitt bein til jørðina í seinasta dystinum móti Kýpros. Gestirnir vístu 
seg at hava minst eitt gir meira enn føroyska liðið, og tí vann Kýpros uppibornan 3-1 sigur 
Kýpros endaði ovast í HM/EM undankappingini, sum hevur verið í høllini á Hálsi í Havn seinstu 
dagarnar. 
Føroyar leiktu móti Kýpros í kvøld, í seinasta dystinum í kappingini, og høvdu føroyingar sett nøsina 
upp eftir einum jøvnum dysti. 
Men javnt bleiv tað ongantíð. Til tað var kypriska liðið alt ov sterkt. 
Í hinum dystunum í kappingini hevur tað sæð út sum, at føroyska liðið hevði á leið somu styrki sum 
kypriska liðið, men dysturin í kvøld vísti, at har er munur á. 
Størsti munurin er, at botnstøðið hjá føroyska liðnum er væl lægri enn hjá tí kypriska. Toppstøðið er 
kanska líka høgt, ella hægri, men kypriska trýstið og nervarnir gjørdu sítt til, at føroyska liðið ongantíð 
fótaði sær. 
Tað var bara í triðja setti, at føroyska liðið beit frá sær, men tað var ikki nóg mikið. Tí tá munurin bara 
var tað eina settið, settu gestirnir ferðina uppaftur og so gjørdist ikki meira hjá føroyingum. 
Úrslitið av dystinum var, at Kýpros vann 3-1, við settúrslitunum 25-21, 25-14, 19-25 og 25-13. Ein 
greiður sigur, sum føroyingar ikki kunnu siga nakað til. 
Úrslitið hevur við sær, at Kýpros endaði ovast í bólkinum, og tí vera tað tær sum fara at spæla HM-
undanspæl. Kypriska liðið skal eisini við til EM-endaspælið, har føroyska liðið eisini skal. 
Føroyar endaðu á øðrum plássi, Liktinstein á triðja og Írland á fjórða plássi. 
Dimma.fo 
 

 
Astrup: Neyvan av tilvild  
Tað var helst ikki av tilvild, at Eik kunnaði TAKS á ein hátt, sum flutti eina hálva milliard, segði Jørn 
Astrup Hansen í donskum sjónvarpi í morgun 
Tað var helst ikki av tilvild, at Eik gav TAKS skeivar upplýsingar um fíggjarstøðuna hjá Bankanum, í 
samband við at bankin vildi avskrivað eina hálva milliard krónur. 
 
Tað segði Jørn Astrup Hansen, fyrrverandi bankastjóri og nevndarlimur í Eik, í sendingini DR2 Morgen 
í morgun. 
Kvf.fo 
 

 
Eingin lóg staðfestir ábyrgdina  
25.05.2016 - 13:19 
Bæði húsaeigarar og náttúra kunnu koma illa fyri av oljulekum. Eingin lóg ásetur ábyrgdina, um olja er 
orsøk til dálking 
Eingin lóg er, sum ásetur, hvør hevur ábyrgdina og hvussu ein oljuleki skal handfarast, tá eitt nú 
oljutangar bresta og dálka jørðina, tað sigur Suni Petersen deildarleiðari fyri Vernd á 
Umhvørvisstovuni 
 
Bæði húsaeigarar og náttúra kunnu koma illa fyri av oljulekum. Tað er ein umhvørvislóg, ið sigur, at 
tað ikki er loyvi at dálka, men eigin lóg er á økinum um skaðin er gjørdur, sum ásetur, hvussu ein 
oljuleki skal handfarast og hvør hevur ábyrgdina. 
Suni Petersen er deildarleiðari fyri Vernd á Umhvørvisstovuni. 
Kvf.fo 



 

 
Familja í tvístøðu eftir oljuleka  
25.05.2016 - 14:39 
Oljufelagið Effo biður fólk í miðbýnum flyta innaftur í húsini eftir ein oljuleka. Familjan kennir seg tó 
ikki trygga og vil tí ikki flyta innaftur 
Oljufelagið Effo vil enda málið um oljulekan í miðbýnum í Havn og biður fólk flyta innaftur í síni 
sethús. Familjan noktar, tí framvegis veit eingin, um oljan er tikin uppaftur: 
 
Oljufelagið Effo vil ikki longur rinda fyri innivist til eina familju, sum síðst í mars mánað mátti flyta frá 
húsi og heimi í miðbýnum í Havn vegna oljuleka í grannahúsum. 
 
Felagið mælir familjuni til at flyta innaftur í síni sethús, og vísir til eina kanning av inniluftini í 
húsunum. 
 
Familjan, sum síðstu tveir mánaðirnar hevur búð á fimm ymiskum bústøðum í býnum, kennir seg als 
ikki trygga og vil tí ikki flyta innaftur í húsini. 
 
Oljuluktur er framvegis í húsinum, og framvegis er eingin kanning gjørd av, um olja er likin inn á 
stykkið hjá teimum. Tí standa vit nú á berum, sigur Annika Gregoriussen 
 
Útvarpið royndi týsdagin at fáa samband við Effo fyri at fáa tey at greiða frá, hví tað eftir teirra tykki 
ikki er neyðugt at gera fleiri kanningar í Magnus Heinasonargøtu í Havn. 
 
Niels Juel Nattestad, stjóri, sum er tann einasti, sum kann úttala seg vegna felagið, er staddur 
uttanlands og var tí ikki til at fáa fatur á týsdagin. 
 
Familjan, sum vit hoyrdu í innslagnum, hevur síðstu mánaðirnar verið í samband við Heilsufrøðiligu 
Starvsstovuna, Umhvørvisstovuna og Tórshavnar Kommunu. Men eingin myndugleiki sigur seg kunna 
gera nakað við málið, tí talan er um privata ogn. 
  Kvf.fo 
 

 
Søkja eftir fólki til ullarmóttøku  
Búnaðarstovan søkir nú eftir fólki, ið skal taka sær av ullarmóttøkuni og leggja arbeiðið til rættis 
Búnaðarstovan søkir nú eftir fólki at taka sær av ullarmóttøkuni í summar. Talan er um eitt fólk, sum 
skal hava dagligu ábyrgdina og at leggja arbeiðið til rættis, umframt hjálparfólk aftrat eftir tørvi. 
Tann, sum skal standa fyri ullarmóttøkuni, má hava gott skil á ull og dygdini á henni, og hava hegni at 
avgreiða viðskiftafólkini á góðan hátt. Talan er um tímalønt og tíðaravmarkað starv frá umleið 1. juli 
til 1. september. 
300.000 krónur játtaðar 
Sagt verður í starvslýsingini, at arbeitt verður eisini ólagaligar tíðir. Løn verður sambært avvarðandi 
yrkisfelag. 
Umsóknarfreistin er 8. juni. Løgtingið samtykti í vár 300.000 krónur til ullarmóttøku. Meginparturin 
skal brúkast til at rinda fyri ullina. 
Í eykajáttanaruppskotinum, sum Kristina Háfoss hevur borið í Løgtingið, verður biðið um 300.000 
krónur til endamálið. Tað mesta skal brúkast til at rinda fyri ullina. 
Kvf.fo 
 

 
Radarin: Skatturin nýskipast  
25.05.2016 - 18:16 
Allir skattir og øll avgjøld verða nú løgd undir lupp og skulu endurskoðast og endurskipast 
Landsstýriskvinnan í fíggjarmálum biður í hesum døgum fakfólk átaka sær uppgávuna at fara gjøgnum 
skatta- og avgjaldsskipanina við fínkambi. 
Yvirskipað sigur samgongan, at endamálið er at fáa eina meira "rættvísa og gjøgnumskygda" skipan, 
sum samstundis er kappingarfør við skipanirnar í grannalondunum. 
Men hvørji lýti eru í skipanini, og hvat ynskja arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar skal broytast? 
Luttakarar: 
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna 
Eyðfinnur Jacobsen, advokatur við sergrein í skattarætti 



Marita Rasmussen, stjóri í Vinnuhúsinum 
Jógvan Philbrow, formaður í Føroya Pedagogfelag 
Kvf.fo 
 

 
Hallur av Rana 25.05.2016 (14:15)  
Kærdi rasismudóm og vann  
Eystara landsrættur hevur í dag sagt dóm í einum máli, har ein dani fyrr í ár varð funnin sekur í 
rasismu, tí hann í 2013 á Facebook hevði samanlíkna ideologiina islam við nasismu.  
 
 
Dómararnir í Eystara landsrætti vóru ikki samdur við býrættinum í Helsingør, og fríkendu tí Ole 
Flemming Nielsen fyri ákærur um rasismu. Ole Flemming Nielsen sleppur harvið undan at rinda 4 
dagbøtur á 100 krónur fyri Facebook viðmerkingina. 
 
 
Eystara landsrættur legði dent á, at viðmerkingin nevndi ideologiin Islam og ikki ávísum persónum.  
 
 
- Við hesum í huga, og at orðingin brúkti orðini ”ideologiin Islam” og ”Islamistar”, metir landsrætturin 
í tráð við frágreiðingina hjá tí ákærda, at fráboðanin varð rættað móti islamskari ideologi og 
islamistum. Tá verjan í revsilógini §266 b, stk. 1, eftir orðalagi og ásetingum ikki umfatar háðan v.m. 
av einum bólki av persónum vegna teirra ideologi, verður ákærdi fríkendur fyri ákæruna, skrivaði 
landsrætturin í dóminum. 
In.fo 
 

 
Víkingur vann fyrru hálvfinaluna 
25.05.2016 - 19:58 
Fyrra hálvfinalan millum Skála og Víking í kappingini um løgmanssteypið varð leikt á Skála í kvøld.  
Fyrri hálvleikur hevði ikki nógv at bjóða uppá. Víkingur legði trýst á Skála, men megnaðu ikki at fáa 
mál. Støðan var 0-0 tá liðini fóru til hálvleiks.  
Seinni hálvleikur var nógv merktur av steðgum, og tað var ikki fyrr enn tveir minuttir vóru eftir av 
vanligu leitíðini, at nakað mál kom í dystinum. Tá var tað Erling Jacobsen sum setti bóltin í netið við 
høvdinum.  
At tað vóru nógvir steðgir í dystinum sást á tíðini, sum dómarin hevði lagt afturat. Dagfinn Forná legði 
nevniliga 7 minuttir afturat vanligu leiktíðini.  
Meira spurdist tó ikki burturúr og Víkingur vann 1-0 og hevur nú stóran fyrimun tá liðini møtast aftur í 
seinnu hálvfinaluni. Hon verður leikt 15. juni.  
Í morgin er fyrra hálvfinalan millum KÍ og NSÍ. Dysturin byrjar klokkan 18.  
Skála - Víkingur (0-1) 
Erling Jacobsen 0-1 
Portal.fo 
 

 
Gravgangur eftir atgongumerkjum til Kris Kristofferson - alt útselt 
25.05.2016 - 23:10 
Tað er gravgangur eftir at hoyra Kris Kristofferson. Tá atgongumerkini til konsertina 1. september 
vórðu sett til sølu á heimasíðuni hjá Norðurlandahúsinum í gjár, kastaðu fólk seg yvir tey. 
Hálvanannan tíma seinni var útselt.  
Enn ein møguleiki var givin føroyingum at hoyra Kris Kristofferson. Fyrr í kvøld vóru atgongumerki til 
konsert í Reinsarínum 31. august sett til sølu. Atgongumerkini vóru “skrødd” burtur og eftir hálvum 
øðrum tíma kundi staðfestast, at tær báðar konsertirnar tíðliga í heyst vóru væl og virðiliga útseldar.  
Seinast Kris Kristofferson var í Føroyum var í 2007, har hann hevði konsert í høllini á Hálsi. 22. juli í ár 
fyllir hann 80 ár.  
Portal.fo 
 

 
ZAREPTA - móttøka 
25.05.2016 - 09:19 - Ásbjørn Jacobsen 
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Í góðveðrinum leygardagin 21. mai,  vóru millum 500 og 600 fólk, ið vóru komin  til móttøku í Zarepta 
í sambandi við, at nýggja stórhúsið varð tikið í brúk. Móttøkan var frá kl.14.00 til kl.17.00. Tey vitjandi 
vóru boðin at síggja nýggja húsið, og eisini at síggja gamla húsið (upprunahúsið), har kømurini eru 
innrættaði av nýggjum við nýggjum sengrum, ætlaði til starvsfólkið burturav. 
 
Kl.15.00 var samkoma við  fullsettum sali, har Birgir Andreassen, Poli Vang og Heini Heinesen greiddu 
frá  tilgongdini, heilt frá nevndaravgerð, samráðingum við jarðareigarar, komunalar myndugleikar og 
sjálvari byggingini. Tað var í 2006, at nevndin í Zarepta gjørdi av at fara undir byggingina; sostatt 
hevur nýbyggingin tikið 10 ár. Størsti parturin av arbeiðinum hevur verið sjálvboðin arbeiðskraft. Poli 
Vang upplýsti, at sjálvbodna arbeiði telur 20 ársverk í alt - tað hevði einki Zarepta verið, um ikki 
sjálvboðin arbeiðsmegi var ein veruleiki!!!  
 
Seinastu árini hevur verið arbeitt hvønn týsdag, fríggjadag og leygardag, og sosiali og andaligi 
felagsskapurin millum arbeiðsfólkið hevur verið framúr góður. Poli Vang tók soleiðis til: Vit eru spard 
fyri arbeiðsvanlukkur, mær vitandi hava vit altið klárað tað við einum heftiplástri, tað eru vit takksom 
fyri.”  
 
Móttøkan byrjaði við barnasanginum. “Besta bók av bókum er, bíblian hjá mammu er!”  Tað varð 
lagdur dentur á í dag, at endamálið við Zarepta hevur verið og framvegis er “at vísa á bíbliuna sum 
bók bókanna og at vinna børnini fyri Jesus,” segði Birgir Andreassen, sum eisini er limur í nevndini.   
Í 1967 varð fyrsta húsið reist, og 11 ár seinni í 1978 varð næsta húsið tikið í brúk, og í dag, 38 ár 
seinni, verður triðja húsið tikið í brúk. Tá nevndin fyri 10 árum síðani gjørdi av at økja um Zarepta, 
varð avgerð tikin um, at ein langtíðarætlan skuldi leggjast, sum skuldi ganga náttúrliga inn í verandi 
bygningar og umhvørvi. Selmar Nielsen Arkitektar fingu til ábyrgd at gera hesa heildarætlan ítøkiliga.   
 
17 sangarar úr Klaksvík, stjórnaðir av Jógvan við Keldu, sungu undir móttøkuni. Tey høvdu valt tvey 
lovsongsløg, tí, sum Jógvan segði: “Vit hava orsøk at lovsyngja Harranum í dag!” 
 
GÁVA 
Rósa Samuelsen, borgarstjóri í Vága Kommunu, bar fram eina heilsan vegna komununa, og handaði 
Zarepta eina klokku av føroyskum gróti. Tað var Símun Pætur á Torkilsheyggi, sum tók ímóti vegna 
Zarepta. 
 
NÝGGJ NØVN 
Tað, sum fólk vóru spent upp á at hoyra, vóru nøvnini, sum navnanevndin hevur valt at seta á tey trý 
húsini, sum í dag mynda Zarepta. Seinastu tíðina hava fólk havt møguleika at koma við uppskotum til 
nøvn, og fleiri uppskot komu inn. Nevndin varð samd um, at øll nøvnini skuldu enda við LON, sum, 
sambært málkønum, eisini merkir hús. Fleiri av navnauppskotunum vórðu knýtt til orðið LON. Avgjørt 
var, at nøvnini skuldu verða avdúkaði undir móttøkuni. Tað var Beinta Vang, sum var ein  av limunum 
í navnanevndini, sum avdúkaði nøvnini:  
 
Upprunahúsið eitur HEIMARALON; húsið frá 1978 eitur OVARALON, meðan nýggja húsið eitur 
NIÐARALON. Tað var hildið at vera praktiskt at geva bygningunum nøvn. Upprunanavnið ZAREPTA er 
framvegis almenna navnið, sum fevnir um alt økið og virkið. 
At man valdi at brúka orðavendingina “Heimara....,” er m.a. tann, at í Vatnsoyrum  er tað vanligt 
málbrúk at siga heimanfyri. Av teimum trimum lonunum, sum í dag mynda Zarepta, er upprunahúsið 
tað sunnasta og harvið tað heimasta. Tað varð tí hildið, at tað m.a. av hesi orsøk var hóskandi at nýta 
navnið HEIMARALON. 
Stórt sjálvtøkuborð við køkum var sett upp í matarhøllini. 
Í 2017 verða tað 50 ár, síðani Zarepta varð tikið í brúk.   
kristin.fo 
 

 
Andlát 
Sverri Jacobsen, Tórshavn andaðist á Landssjúkrahúsinum mánanáttina, 71 ára gamal. 
 
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. 



 


