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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (09:40)  
Bakandi sól alla vikuna 
Sambært donsku veðurstovuni DMI verður hátrýstið, sum seinastu vikuna hevur ligið nær Føroyum 
og givið okkum hetta góða veðrið, liggjandi alla hesa vikuna. 
  
Týsdagin verður fleyr til gul av ymsum ættum ella landnyrðingi, undir 5 m/s. Fyrst skýggjað og kanska 
mjørki, men sum frá líður klárar í, sólin sær og hitin millum 10 og 15 stig. Mikunáttina fleyr til gul av 
norðanætt ella ymsum ættum, undir 5 m/s. Sum frá líður rættiliga skýggjað og møguliga mjørki og 
hitin millum 5 og 8 stig. 
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av ymsum ættum ella norðanætt, 2 til 7 m/s. Fyrst skýggjað og 
mjørki í støðum, men út á dagin klárar í og sólin sær. Hitin millum 10 og 15 stig. Um náttina lot til 
andøvsgul av vestri og útnyrðingi, 4 til 7 m/s. Turt og sum frá líður rættiliga skýggjað og hitin millum 5 
og 8 stig. 
  
Hósdagin verður lot til andøvsgul av útnyrðingi, 2 til 7 m/s, senni av norðri og landnyrðingi. Fyrst 
skýggjað og í støðum mjørki, men út á dagin sólglottar og hitin millum 10 og 15 stig. Um náttina 
frískar hann vindin í gul til stívt andøvsgul av norðri ella landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Turt og stundum 
klárt og hitin millum 5 og 8 stig. 
  
Fríggjadagin frískar han vindin í gul til stívt andøvsgul av norðri og landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Sólin sær 
men um náttina verður skýggjað. Hitin um dagin millum 8 og 13 stig, um náttina niður í 6 stig. 
  
Leygardagin makar hann vindin í fleyr til gul av ymsum ættum ella landnyrðingi, undir 5 m/s. Fyrst 
skýggjað, men út á dagin sær sólin. Hitin millum 8 og 13 stig, um náttina millum 5 og 8 stig. 
  
Sunnudagin verður lot til andøvsgul av vestri og útnyrðingi, 3 til 8 m/s. Sól, men um náttina skýggjað 
og turt. Hitin um dagin millum 8 og 13 stg, um náttina millum 5 og 8 stig. 
 

 
Uppboðssølan av fiski byrjar um tvær vikur 
Um einar tvær vikur verður farið undir at selja fisk á uppboðssøluni. Fleiri fáa nú møguleikan at bjóða, 
sigur landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum. 
 
 
Seljast skulu 20.000 tons av svartkjafti, 9.000 tons av makreli, 4.000 tons av sild og 3.000 tons av toski 
í norska og russiska partinum av Barentshavinum. 
 
 
Tvær ymsar sølur vera; ein opin søla, sum Fiskamarknaður Føroya skipar fyri, og sum varð roynd í 
2011, og ein søla við afturlatnum boði, sum Vørn skipar fyri. 
 
 
Tað fer at geva fleiri møguleikan at bjóða, sigur Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, 
sum hevur almannakunngjørt uppskotið til kunngerð um uppboðssøluna.  
 
 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
DIS eisini fyri starvsfólk í frálandsvinnuni? 
Danska stjórnin eigur at víðka nettolønina, sum er undir DIS-skipanini, til eisini at umfata starvsfólk í 
frálandsvinnuni. Annars eru býir sum Esbjerg, Frederikshavn og Hjørring í vanda fyri at missa 
túsundtals arbeiðsfólk. 

mailto:danjal@in.fo


 
Hetta stendur í brævi, sum tíggju danskir borgarstjórar hava sent vinnu- og 
vakstrarmálaráðharranum Troels Lund Poulsen, har heitt verður á hann um at taka hetta við í 
komandi vakstrarætlanina fyri maritimu vinnuna. 
 
Sendararnir eru borgarstjórar í teimum tíggju útjaðarakommununum, ið hava flest fólk í starvi í 
frálandsvinnuni í mun til íbúgvaratalið. Teir stúra fyri, at feløgini fara at rýma í eini tíð, har lági 
oljuprísurin trýstir økið. 
 
"Vit vóna, at hugsað verður um týdningin, sum sjóvinnan hevur fyri teir partarnar av Danmark, sum 
annars skulu stríðast fyri arbeiðsplássum og vøkstri, í komandi arbeiðnum við eini vakstrarætlan. Eitt 
upplagt hugskot í hesum sambandi er sjómansskatturin," stendur í brævinum. 
 
"Sjóvinnan er við til at tryggja arbeiðspláss og virksemi í okkara kommunum, sjálvt um arbeiðsplássini 
hjá sjófólkunum ofta eru á havinum langt burturi," skriva borgarstjórarnir. 
 
Nettolønarskipanin er í dag galdandi fyri sjófólk, ið arbeiða á skipum, ið eru skrásett undir DIS, og sum 
ikki rinda skatt av síni løn. Harvið sleppa reiðaríini undan at rinda bruttoløn. 
 
Hetta er tó ikki galdandi fyri starvsfólk í frálandsvinnuni, og hetta vilja borgarstjórarnir nú hava 
broytt. 
 
Brævið til ráðharran kemur í kjalarvørrinum á eini greining hjá Danmarks Rederiforening, ið vísir, at 
37 pst. av starvsfólkunum í frálandsvinnuni búgva í útjaðarakommunum. Til samanberingar búgva 
bert 18 pst. av dønum í útjaðarakommununum. 
 
Stjórnin hevur júst sett eitt vakstrartoymi við Jesper Lok, nevndarformanni í reiðarínum J. Lauritzen, á 
odda. Arbeiðið skal enda við eini vakstrarætlan fyri Bláa Danmark. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Mærsk-yvirmenn skulu sjálvir rinda skeiðsrokningar 
Fleiri limir í danska fakfelagnum Søfartens Ledere, ið sigla við skipum hjá A. P. Møller-Mærsk, hava 
vent sær til felagið, eftir at reiðaríið hevur boðað frá, at yvirmenninir í framtíðini sjálvir skulu rinda 
fyri STCW 2010 endurnýggingarskeið. Søfartens Ledere hevur longu verið í sambandi við reiðaríið 
vegna ein lim. 
Fatanin hjá fakfelagnum er, at ongin heimild er í nøkrum sáttmála fyri at áleggja einstaka 
meðarbeiðaranum at rinda slíkar skeiðsútreiðslur.  
 
Yvirmenninir hava ongantíð fyrr goldið fyri neyðug og lógarásett skeið og endurnýggingar av 
prógvum. Reiðaríið sigur, at í sambandi við nýggju endurnýggingarskeiðini er ætlanin at nýta hetta 
høvið til at broyta siðvenjuna fyri yvirmenninar. 
 
Søfartens Ledere hevur fingið teldupostar frá limum, har A. P. Møller-Mærsk mælir teimum til at 
venda sær til fakfeløg síni, so ein felags støða kann verða tikin í málinum, men hesum hava fakfeløgini 
víst aftur. 
 
Søfartens Ledere mælir limum sínum til at biðja sín HR Crew Manager um at tekna seg til neyðug 
endurnýggingarskeið við ávísing til grein 13 í sáttmálunum. 
Kelda: Søfartens Ledere  
Antares.fo 
 

 
Týski EM hópurin úttikin 
31.05.2016 - 12:03 
Ein av størstu profilunum er ikki í endaliga hópinum.  
10. juni byrjar EM endaspælið í fótbólti í Fraklandi. Seinasta freist at taka endaliga hópin út er í dag. 
Heimsmeistararnir úr Týsklandi hava úttikið hópin í dag. Stóra Dortmund stjørnan Marco Reus er so 
mikið skaddur, at hann fær ikki spælt í EM endaspælinum í summar.  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/eru/bilag/291/1640045.pdf


Hópurin hjá Týsklandi er hesin: 
Manuel Neuer, Bayern München 
Marc-Andre ter Stegen, Barcelona 
Bernd Leno, Bayer Leverkusen 
 
Jerome Boateng, Bayern München 
Emre Can, Liverpool 
Jonas Hector, FC Köln 
Benedikt Höwedes, Schalke 04 
Mats Hummels, Dortmund 
Shkodran Mustafi, Valencia 
Antonio Rüdiger, Roma 
Julian Draxler, Wolfsburg 
Sami Khedira, Juventus 
Joshua Kimmich, Bayern München 
Toni Kroos, Real Madrid 
Thomas Müller, Bayern München 
Mesut Özil, Arsenal 
Lukas Podolski, Galatasaray 
Leroy Sane, Schalke 04 
Andre Schürrle, Wolfsburg 
Bastian Schweinsteiger, Manchester United 
Mario Götze, Bayern München 
Mario Gomez, Besiktas 
Julian Weigl, Dortmund  
Nordlysid.fo 
 

 
Liverpool og Tottenham best umboðað á enska landsliðnum 
31.05.2016 - 14:23 
Roy Hodgson tók endaliga EM hópin út hjá Onglandi seinnapartin. Andros Townsend úr Newcastle og 
Danny Drinkwater úr Leicester blivu leikararnir, ið ikki sluppu við. Liverpool og Tottenham eru best 
umboðað í hópinum. Tey bæði feløgini hava fimm leikarar í part við.  
 
Teir 23 leikararnir í EM hópinum hjá Onglandi eru: 
Málverjar: 
Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley), Fraser Forster (Southampton).  
Verjuleikarar: 
John Stones (Everton), Nathaniel Clyne (Liverpool), Chris Smalling (Manchester United), Ryan 
Bertrand (Southampton), Kyle Walker (Tottenham), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham).  
Miðvallarleikarar: 
Adam Lallana (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling (Man 
City), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Jack Wilshere (Arsenal), James Milner 
(Liverpool).  
Álopsleikarar: 
Jamie Vardy (Leicester City), Marcus Rashford (Man Utd), Wayne Rooney (Man Utd), Daniel Sturridge 
(Liverpool), Harry Kane (Tottenham).  
Nordlysid.fo 
 

 
Tórshavn Maraton 2016 slær øll met 
31.05.2016 - 18:09 
Tórshavn Maraton nærkast og leygardagin 4. Juni fyllist Tórshavnar býur við føroyingum og 
útlendingum, sum fara at renna maraton, hálvt maraton, hálvt gongumaraton og Heilsurenning. 
Ongantíð áður hava so nógvir luttakarar meldað til maraton og vit hava tí verið noydd at avmarkaða 
luttøkuna til 500 rennarar. 
Av teimum 500 rennarunum eru 195 útlendingar, sum koma úr 20 ymiskum londum. Flestu eru danir, 
meðan aðrir eru úr Kina, Russlandi, Estlandi, Rumenia og Ukraina. Vit seta fleiri met, umframt 
luttakarmet, tí ongantíð hava so nógv runnið ella gingið í hvørjari grein og ongantíð eru so nógvir 
útlendingar tilmeldaðir og úr so nógvum londum, sum hesa ferð. 136 hava teknað seg til heilt 
maraton, 165 til hálvt maraton og 199 til hálvt gongumaraton.  



Hetta er 14. ferð, Tórshavn Maraton verður runnið. Upprunaliga rutan var til Kaldbaks, men fyri 
tveimum árum síðani broyttu vit rutuna, so hon nú spennir heilt frá Argjaboða til Kaldbaksbotn og 
rennararnir sostatt bæði sleppa at uppliva býin og sermerktu náttúruna. Í fjør bjóðaðu vit fyri fyrstu 
ferð, í samstarvi við Krabbameinsfelagið, møguleikan at ganga hálvt maraton, og undirtøkan var nógv 
størri, enn vit droymdu um. Tí var einki at ivast í, at hálvt gongumaraton aftur í ár skuldi verða í 
sambandi við Tórshavn Maraton. Eisini fara eyðkendu Rynkeby súkklararnir at súkkla aftur og fram á 
Kaldbaksvegnum og hetta skapar lív í saman við gongufólkunum.  
Heilsurenningin aftur á skránni 
Vælkenda Heilsurenningin, ið ikki hevur verið seinastu árini, verður aftur á skránni í ár og verður 
fyriskipað saman við Fólkaheilsuráðnum. Heilsurenningin er fyri øll, sum vilja út at røra seg og er 
samstundis, sum Tórshavn Maraton. Teinurin er 5 km og har er ikki fullteknað enn. Tilmeldingin fer 
fram á renn.fo og annars í SMS fríggjadagin 3.juni frá kl. 10.00-18.00. 
Latið bilin standa 
Startskotið til Tórshavn Maraton og Heilsurenningina verður á Vaglinum leygardagin 4.juni kl. 14.00. 
Ferðslan verður tí avmarkað í býnum, á Argjum og á vegnum til Kaldbaksbotn, men fryntlig vaktarfólk 
standa við síðuvegirnar og hjálpa fegin, um okkurt er. Vit vóna, at so nógv sum gjørligt koma at stuðla 
teimum sum renna, bæði í býnum og á rutuni annars. Eitt smíl, eitt róp ella klapp ger undurverkir fyri 
rennaran.  
Vit gleða okkum og tit eru vælkomin við út á gøturnar.  
Nordlysid.fo 
 

 
Skattanevndin fer nú til verka 
31.05.2016 - 18:31 
Landsstýrið hevur seinastu tíðina sett sera nógvar nevndir at gera ymisk útgreinandi arbeiði, og nú er 
aftur ein sett. Hesaferð er tað landsstýriskvinnan við fíggjarmálum, Kristina Háfoss, sum hevur sett 
eina skattanevnd, sum skal endurskoða skatta- og avgjaldsskipanina. Nevndin er mannað við 
serfrøðingum og skal koma við tilmælum um nýskipanir á skatta- og avgjaldsøkinum. 
Í hesum sambandi verður tíðindafundur í Fíggjarmálaráðnum hósdagin 2. juni kl. 10.  
Á tíðindafundinum verður greitt frá arbeiðssetningi, tíðarætlan, eins og nøvnini á nevndarlimunum 
verða almannakunngjørd.  
Nordlysid.fo 
 

 
Løgregluátak í plantasjuni 
Fólk, ið ferðaðust oman eftir Varðagøtu í morgun varnaðust møguliga, at óvanliga nógvir 
løgreglumenn vóru í økinum. Komin longri oman varnaðust tey møguliga eisini, at plantasjan var 
avbyrgd.  
 
 
Á løgreglustøðini upplýsa tey, at løgreglan er í gongd við at kanna eitt innbrot, ið var í nátt.  
 
 
- Eg kann ikki upplýsa nakað serligt, tí vit kanna enn málið. Men vit hava handtikið tveir persónar og 
avbyrgt viðarlundina, meðan hundar leita eftir fleiri sporum, sigur vakthavandi á løgreglustøðini. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 31.05.2016 (09:09)  
Brutu inn hjá djóralæknanum  
Løgreglan hevur í morgun avbyrgt fleiri økir oman eftir Varðagøtu eftir, at innbrot hevur verið hjá 
djóralæknanum í nátt.  
 
 
Sum in.fo skilur, so hava brotsmenninir brutu fleiri lás fyri at sleppa framat goymsluni við heilivági og 
øðrum. Á veg oman eftir Varðagøtu hava teir so tveitt ymiskt av tí, ið teir fingu hendur á, frá sær.  
 
 
Við SEV-verkið í Varðagøtu hevur løgreglan avbyrgt eitt øki runt ein arbeiðsskúr og SEV-bygningin, tí 
rundanum og á skúrinum hava tjóvarnir tveitt ymiskt av tjóvagóðsinum. Tá in.fo var á staðnum, lógu 
sproytur og annað á økinum.  

mailto:hallur@in.fo


 
 
Eisini við fyrstu gøtuna við plantasjuna, nærhendis Mammulág, hevur løgreglan sperrað av. Har 
verður í løtuni leitað við hundum eftir fleiri sporum og tjóvagóðsi.  
 
 
Fyrr í morgun upplýst vakthavandi á løgreglustøðini, at tvey fólk eru handtikin í samband við 
stuldurin. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 31.05.2016 (11:10)  
Arbeiðsvanlukka kravt mannalív 
Ein maður fyrst í fjørutunum lat í morgun lív í eini arbeiðsvanlukku í skipasmiðjuni á Skála.  
 
 
Tað var um hálvgum tíggju tíðina í morgun, at løgreglan fekk eina fráboðan um, at ein vanlukka var 
hend í skipasmiðjuni á Skála.  
 
 
Vakthavandi á løgreglustøðini upplýsir, at vanlukkan hendi í samband við sandblásing av einum skipi. 
Eitt hvørt hendi við anlegginum, ið arbeitt varð við, so at ein pláta loysnaði og rakti arbeiðsmannin í 
høvdið, ið fall um og doyði.  
 
 
 
Løgreglufólk og lækni vórðu send á staðið, har staðfest varð, at maðurin hevði latið lív í vanlukkuni.   
 
 
 
Avvarðandi eru kunnaði um vanlukkuna. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (12:50)  
Taðingarevni stýra útbreiðsluni av makrelinum 
Ein nýggj vísindalig grein vísir á, at tøðevnistrot í eystara partinum av Norðuratlantshavinum kann 
viðvirka til, at makrelur hevur breitt seg meira vestureftir seinastu tíggju árini.  
  
Makrelur gýtir vestan fyri Írland á vári og svimur um summarið norðureftir til sjógv við meira tøðevni, 
plantu- og djóraæti og tískil meira føði. Søguliga hevur makrelur staðið mest á beiti í Norðurhøvum, 
men eftir 2006 flutti hesin stovnur seg nógv vestureftir, til føroyskt, Íslendskt og eisini Grønlendskt 
sjóøki.  
  
Tøðevnisslagið silikat avgerð gróðurin av sonevndum kiselalgum, ið er týdningarmikið føðigrundarlag 
hjá reyðæti – høvuðsføðin hjá makreli. Nøgdirnar av silikati eru størstar vesturi í Labrador- og 
Irmingerhavinum, og lækka eystureftir móti europeiska landgrunninum. Hartil vísa mátingar at 
nøgdirnar av silikati hava verið støðugt minkandi seinastu 25 árini. Tað er tískil møguligt, at 
føðigrundarlagið hjá makreli fyrst svíkur í eystri, so at hann nú má svimja longur vestur til føðiríkari 
sjógv um summarið.  
  
Sambandið millum tøðevnistrot og makrelútbreiðslu er serliga týðiligt í Íslandsbassenginum, millum 
Ísland og Rockall háslættan. Fleirtjóða yvirlitstrolingarnar í juli vísa, at makrelur hesa árstíð bert 
stendur heilt nær íslendska landgrunninum, har upprák áhaldandi taðar sjógvin við tøðevni (silikati). 
Longur suðuri á opnum og djúpum havi gerst sera lagbýtt um summarið, og taðingin er tí lítil og 
ongin. Tískil er lítil gróður og hetta økið er so at siga oyði fyri bæði reyðæti og makrel.  
  
Hesi viðuskifti eru lýst í greinini: “Nutrient-driven poleward expansion of the Northeast Atlantic 
mackerel (Scomber scombrus) stock: A new hypothesis”, sum bleiv prentað 5. mai í tíðarritinum 
“Elementa: Science of the Anthropocene”. 
In.fo 
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Danjal av Rana 31.05.2016 (14:28)  
Tey gomlu gerast fátækari 
Sambært nýggjastu hagtølunum frá Hagstovu Føroya er lutfalsliga talið av fólkum í fátækraváða økt 
við einum hálvum prosentstigi úr 10,3 upp í 10,8 prosent í 2014 í mun til 2013, svarandi til ein vøkstur 
á umleið 280 fólk. Vøksturin er farin fram í bólkinum 67 ár og eldri. Í øllum øðrum aldursbólkum eru 
nú færri fólk í fátækraváða. Vøksturin í aldursbólkinum 67 ár og eldri er tó størri enn minkingin í 
yngru aldursbólkunum, og tí er samlaða talið av føroyingum í fátækraváða vaksið í 2014 í mun til 
2013.  
  
Hetta hevur verið gongdin, síðan farið varð undir at gera hesar kanningarnar. Nýggjastu tølini vísa, at 
tað í 2014 vóru 965 fleiri fólk í fátækraváða, enn tað vóru í 2009, og at tað eru fólkapensjónistarnir, 
sum standa fyri nógv tí størsta partinum av vøkstrinum.  
  
- Sostatt gongur rætta vegin hjá føroyingum undir fólkapensjónsaldri, meðan tað fyri 
fólkapensjónistarnar gongur skeiva vegin. Tað er ikki nøktandi, at inntøkan hjá fólkapensjónistum ikki 
er vaksin eins nógv sum inntøkan hjá øllum øðrum aldursbólkum her á landi. Hinvegin er at fegnast 
um, at talið av børnum og barnafamiljum í fátækraváða er fallandi, sigur Eyðgunn Samuelsen 
landsstýriskvinna í almannamálum.  
  
Í stríðnum at basa fátækradømi er neyðugt at skilja ímillum fólkapensjónistar og yngru 
aldursbólkarnar, tí tað eru ymisk amboð, ið skulu brúkast til hesar báðar bólkarnar. Høvuðsamboðið 
at basa fátækradømi hjá teimum eldru er pensjónin. Av tí at hon ikki er javnað seinastu árini, er fitt av 
pensjónistum, sum hava ligið beint omanfyri markið, nú farnir niður um fátækraváðamarkið. 
Løgtingið hevur síðan samtykt eina hækking í fólkapensjónini, men tann hækkingin sæst sostatt ikki í 
tølum fyri 2014. Eyðgunn Samuelsen sigur, at eitt av málunum við pensjónsnýskipanini er at venda 
skeivu gongdini við alsamt vaksandi tali av fólkapensjónistum í fátækraváða.  
  
Viðvíkjandi yngru aldursbólkunum væntar Eyðgunn Samuelsen, at jaliga gongdin fer at halda fram, og 
at talið av fólki í fátækraváða fer at lækka munandi komandi árini. Hetta kemst m.a. av broytingunum 
í skattaskipanini, at barnaískoytið til stakar uppihaldarar er hækkað, at foreldur við lágum inntøkum 
kunnu søkja um familjuískoyti, eykaviðbótin hjá lægstu fyritíðarpensjónistum er nú skattafrí, 
barnabeinin verður settur í verk, og at tað liggur í kortunum at hækka lestrarstuðulin til lesandi við 
børnum.  
  
- Vit hava sett okkum sum mál, at jaliga gongdin skal halda fram. Tí má arbeiðið frameftir fevna um 
allar aldursbólkar, og tí er neyðugt framhaldandi at fremja átøk, sum lyfta enn fleiri úr fátækraváða, 
sigur Eyðgunn Samuelsen. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (15:28)  
Rashford og Sturridge við til Fraklands 
Enski landsliðsvenjarin Roy Hodgson hevur valt at geva unga stjørnuskotinum Marcus Rashford 
møguleikan í EM í Fraklandi.  
  
Tveir mans máttu lúkast úr bruttohópinum hjá Onglandi undan EM í Fraklandi og at enda fall valið á 
Andros Townsend og Danny Drinkwater. Hetta merkir millum annað, at 18 ára gamla stjørnuskotið 
hjá Manchester United, Marcus Rashford, sleppur við liðnum til Frankaríkis. Hann fekk møguleikan í 
vinardystinum móti Australia fríggjadagin og lænti venjaranum álitið aftur við at skora eitt mál.  
  
Roy Hodgson hevur tí valt at taka heilar fimm áleyparar við sær, tí Daniel Sturridge, sum annars hevur 
verið darvaður av skaða, er eisini úttikin til endaliga hópin. Hinir tríggir áleypararnir eru Harry Kane, 
Jamie Vardy og Wayne Rooney.  
  
Hósdagin spælir Ongland seinasta vinardystin undan EM-kappingini, móti Portugal.  
  
Ongland er í bólki B saman við Russlandi, Wales og Slovakia. Fyrsti dysturin er móti Russlandi í 
Marseille leygardagin 11. juni. Síðani spælir Ongland móti Wales í Lens 16. juni og móti Slovakia í St. 
Etienne 20. juni.  
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Enski hópurin sær soleiðis út:  
Málmenn: 1 Joe Hart, 13 Fraser Forster, 23 Tom Heaton.  
  
Verjuleikarar: 2 Kyle Walker, 3 Danny Rose, 5 Gary Cahill, 6 Chris Smalling, 12 Nathaniel Clyne, 16 
John Stones, 21 Ryan Bertrand.  
  
Miðvallarleikarar: 4 James Milner, 7 Raheem Sterling, 8 Adam Lallana, 14 Jordan Henderson, 17 Eric 
Dier, 18 Jack Wilshere, 19 Ross Barkley, 20 Dele Alli.  
  
Áleyparar: 9 Harry Kane, 10 Wayne Rooney, 11 Jamie Vardy, 15 Daniel Sturridge, 22 Marcus 
Rashford. 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 31.05.2016 (16:27)  
Eru farin at kanna vanlukkuna á skála 
Á Arbeiðseftirlitinum er tey nú farin at kanna umstøðurnar, sum elvdi til syrgiligu arbeiðsvanlukkuna 
á skipasmiðjuni, Mest, á Skála í morgun, har ein maður, fyrst í fýrartiárunum,  40 læt lív.  
  
Maðurin, sum arbeiddi hjá KJ Hydraulik, var í ferð við at sandblása eitt skip á Mest á Skála, tá ið ein 
ella onnur spreinging hendi við teirri avleiðing, at hann fekk ein lut frá blásianlegginum á seg, og tað 
rakti hann so meint, at hann doyði av stoytinum.  
  
- Í slíkum førum eigur Arbeiðseftirlitið at fáa boð um vanlukkuna, og tað fingu vit eisini í hesum føri, 
sigur Leivur Persson, deildarleiðari á Arbeiðseftirlitinum.  
  
Hann sigur, at tey fingu boð um vanlukkuna stutt fyri døgverða og tey sendu fólk á staðið at kanna 
umstøðurnar.  
  
- Okkara uppgáva er at kanna umstøðurnar á staðnum við tí endamáli at fáa greiði á, hvat tað var 
akkurát, sum hendi.   
  
Í hesum samandi verða mannagongdir og tekniska útgerðin kannað. Kannað verður eisini um 
trygdarviðurskiftini vóru, sum tey áttu og um talan er um brot á arbeiðsumhvørvislógina, sigur Leivur 
Persson.  
  
Hann sigur, at hetta eru kanningar sum taka drúgva tíð og Leivur Persson sigur, at væntandi fer tað at 
taka nakrar vikur at koma til eina niðurstøðu.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 31.05.2016 (17:10)  
Uppboðssølan skal ikki fylla landskassan 
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, legði í dag fram eitt upprit til kunngerð um hvussu 
ein royndaruppboðssøla í 2016 skal virka.  
 
 
Millum tey meira áhugaverdu tingini í uppritinum er ætlanin at royna eina afturlatna uppboðssølu, 
aftrat opnari uppboðssølu, har tað ikki verður hægsti prísur, ið avger endaliga prísin.  
 
 
- Tilboðið, sum hevði lægsta eindarprísin av teimum tilboðum, sum komu upp í part, ásetir 
eindarprísin, sum øll skulu rinda, skrivar Fiskimálaráðið í frágreiðing um afturlatna uppboðssøluna.  
 
 
Í stuttum merkir tað, at um 10 partar bjóða upp á kvotuna, og seks tey hægstu boðini fáa kvotuna, so 
skal tann parturin, ið hevur hægsta boðið, ikki rinda tann prísin. Í staðin skulu tey seks, ið fingu 
kvotuna, rinda tann prísin, ið tann parturin, ið átti lægsta boðið av teimum seks, bjóðaði.  
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Sostatt fær landið ikki mest møguligan vinning burturúr afturlatnari uppboðssøluna, og tað leggur 
Høgni Hoydal eisini dent á, ikki er ætlanin.  
 
 
- Endamálið er ongantíð, at fáa so nógv sum gjørligt til landskassan, men at finna reella prísin, so at 
manningin og reiðaríið fáa sínar inntøkur og yvirskot at gera íløgur, meðan tað man roynir at fáa til 
landið er tað, ið man kallar eykavirðir. Tað er tað, ið man roynir at áseta.  
 
 
Landsstýrismaðurin ásannar tó, at tað enn er óvist um afturlatnari uppboðssølan fer at virka sum 
vóna.  
 
 
- Hetta eru ótroyttar gøtur. Vit royna nú, um hetta ger tað lættari hjá vinnuni at bjóða, og um tað ger 
tað til eina mera rættvísa skipan. Avgerandi um tað eydnast er ikki, at vit fáa so høgan prís sum 
gjørligt, men at vit læra okkurt av hesum. Tað kann gott vera, at hetta ikki riggar, men tað er eisini 
týdningarmikið at læra, sigur Høgni Hoydal. 
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 31.05.2016 (17:40)  
Benzema sleppur ikki við til EM 
Real Madrid áleyparin, Karim Benzema sleppur ikki at tørna út fyri Frakland, sum er vertstjóð fyri EM-
endaspælinum í Fraklandi. Karim Benzema vann annars Champions League saman við liði sínum, Real 
Madrid fyri trimum døgum síðani.  
  
Franski landsliðsvenjarin, Didier Deschamps hevur almannakunngjørt sín EM-hóp. Teir 23 kosnu hjá 
Fraklandi eru hesir :  
  
Málverjar: 
Lloris (Tottenham) 
Costil (Rennes) 
Mandanda (Marseille) 
Verjuspælarar: 
Umtiti (Lyon) 
Koscielny (Arsenal) 
Rami (Sevilla) 
Evra (Juventus) 
Jallet (Lyon) 
Digne (PSG) 
Mangala (Man City) 
Sagna (Man City) 
Miðvallarar: 
Sissoko (Newcastle) 
Diarra (Marseille) 
Payet (West Ham) 
Pogba (Juventus) 
Cabaye (Crystal Palace) 
Matuidi (PSG) 
Kante (Leicester) 
Coman (Bayern) 
Áleyparar: 
Giroud (Arsenal) 
Griezmann (Atletico Madrid) 
Gignac (Tigres) 
Martial (Man Utd) 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (17:53)  
Halda á at broyta miðbýin 
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Tórshavnar kommuna fer nú at gera nýggj tilhaldstorg báðu megin Steinatún, eins og at niðasta 
hæddin í bankabygningin verður latin upp fyri borgarunum. Økið verður umskipað við millum øðrum 
tilhaldstorgum og felags innandura tilhaldsstaði í bankabygninginum.  
   
Í gjár varð sáttmáli undirskrivaður millum Tórshavnar kommunu og TG Verk, sum stendur fyri 
arbeiðinum í Steinatúni. Tað eru ZETA-arkitektar, sum hava teknað nýggja Steinatún, og var hetta ein 
partur av vinnandi uppskotinum í stóru arkitektakappingini fyri miðbýin, sum arkitektarnir vunnu í 
2014.  
   
- Steinatún er hjartað í býnum, og tí hava vit í býráðnum lagt nógv fyri at fáa dagført økið. 
Býarskipanarnevndin hevur somuleiðis lagt stóran dent á Steinatún millum annað í øllum arbeiðinum 
at gera eina miðbýarætlan, sigur Heðin Mortensen, borgarstjóri.  
   
Verkætlanin í Steinatúni er býtt upp í tveir partar. Í fyrstu atløgu verða tilhaldstorg gjørd báðu megin 
Steinatún, og so verður ferðslan umskipað nakað. Hetta fer at gera tað tryggari hjá børnum og øðrum 
at ferðast í økinum.  
   
Pláss verður framvegis fyri bæði býarbussum og bilum, men øll henda ferðslan fer at glíða betur í 
framtíðini.  
   
- Vit hava lagt dent á, at ferðslan eisini fær betri umstøður í Steinatúni. Og parkeringsplássini verða 
eisini varðveitt í grannalagnum, sigur Tróndur Sigurðsson, formaður í Byggi- og býarskipanarnevndini 
í Tórshavnar kommunu.  
   
Flísar verða lagdar á tilhaldstorgini, sum eisini verða skipað við beinkjum og grønum gróðri. 
Bankabygningurin verður eisini latin upp úteftir. Eitt op verður gjørt soleiðis, at tilhaldstorgið verður 
partur av atkomuhæddini í bankabygninginum, sum verður eitt bíðipláss hjá fólki, sum bíða eftir 
bussum, og so verður hæddin annars eitt tilhaldsstað hjá borgarum.  
   
Nýggj parkeringspláss verða gjørd fram við Tórsgøtu og á øðrum stað soleiðis, at tað ikki verða færri 
parkeringspláss í miðbýnum, hóast felags tilhaldstorgið til allar borgarar verður staðsett har, sum 
parkeringspláss í dag eru.  
   
Hesin fyrsti parturin av verkætlanini verður liðugur fyri ólavsøku. Seinni parturin fatar millum annað 
um at flyta ferðsluljósini, sum í framtíðini fara at standa við Frelsunarherin. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (20:44)  
Keypa enn nógvar nýggjar bilar 
Tað tykist, sum keypshugurin hjá føroyingum er góður í løtuni. Bilasølurnar merkja væntandi hetta, tí 
sambært Akstovuni er innflutningurin av nýggjum persónbilum í mai í ár væl hægri enn í fjør og tað 
sama er galdandi fyri fyrstu fimm mánaðirnar í ár í mun til í fjør.  
  
Í mai mánað vóru 218 nýggir bilar skrásettir í Føroyum, sum er 30 fleiri enn í mai í fjør. Fyrstu fimm 
mánaðirnar í ár eru 885 nýggir bilar skrásettir, sum er heili 132 fleiri enn sama tíðarskeið í fjør, ella 
ein vøkstur á 18 prosent.  
  
Aftur í mai eru fleiri nýggj neyðsendarakfør komin til landið. Hendan mánaðin eru trý nýggj slík akfør 
skrásett, so samlaða talið higartil í ár er 15, í mun til tvey fyrstu fimm mánaðirnar í fjør.  
  
Nøkur fleiri prutl komu til landið í mai í ár í mun til í fjør, meðan talið á nýggjum motorsúkklum er 
lækkað. Hesi tølini eru tó á leið í somu legu sum fyri fyrstu fimm mánaðirnar í fjør.  
  
Talið á nýggjum viðfestisvognum tykist eisini merkisvert høgt. 27 komu til landið í mai mótvegis 19 í 
mai í fjør og higartil eru 16 fleiri komnir til landið enn sama tíðarskeið í fjør. 
In.fo 
 

 
André Olsen 31.05.2016 (21:23)  
Eyðun steðgar sum altjóða dómari 
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Føroyski hondbóltsdómarin, Eyðun Samuelsen, sum síðani 2005 hevur dømt altjóða hondbólt, skal í 
morgin døma sín seinasta altjóða dyst.  
  
Eyðun Samuelsen skrivar á sínum facebook vanga, at dysturin millum Finnland og Pólland í morgin, 
verður hansara seinasta uppgáva sum altjóða dómari.  
  
-       So eru vit farnir í gongd við fyrireikingarnar til landsdystin millum Finnland og Pólland í EM 
undankappingini hjá kvinnum. Hetta er samstundis eisini okkara seinasta uppgáva sum altjóða 
dómarapar. Tað hava verið nøkur fantastisk ár, sum byrjaði í 2005. Frá 2005-2013 saman við einum 
fantastiskum makkara í Andreasi F. Hansen, og síðani 2013 við íslendska Ingvari Guðjónsson, sum eg 
havi fingið sum vin fyri lívið.  
  
-       Vil takka báðum mínum makkarum fyri at hava gjørt hetta møguligt, og eg vildi ikki verið tað fyri 
uttan. Og eisini mínari fantastisku konu, sum hevur stuðla mær allan vegin ígjøgnum. Uttan hana, 
einki upplivilsi, skrivar Eyðun Samuelsen altso á Facebook.  
  
Síðani 2007 hevur Eyðun Samuelsen dømt omanfyri 70 dystir sum altjóða dómari. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (21:45)  
Teknisku brekini ávirka reglusemi hjá Atlantsflog 
Skjótt hava 100.000 ferðafólk flogið við Atlantsflog í ár. Higartil í ár hava 98.900 ferðafólk ferðast við 
føroyska flogfelagnum, sum er átta prosent fleiri enn sama tíðarskeið í fjør.  
  
Í mai mánað flugu 25.000 ferðafólk á rutunetinum hjá Atlantsflog, seks prosent fleiri enn í mai í fjør.  
  
Seinastu vikurnar hevur Atlantsflog havt ávísar avbjóðingar orsaka av, at eina flogfarið er til regluligt 
eftirlit, meðan hitt fekk undantaksloyvi at flúgva nakrar tímar afturat. Hetta sæst eisini aftur á 
regluseminum hjá flogfelagnum. Í mai mánað hava 82 prosent av fráferðunum hjá flogfelagnum verið 
rættstundis, tað vil siga ein seinking upp á minni enn 15 minuttir. Higartil í ár er flogið rættstundis í 
86 prosentum av fráferðunum, sum er fýra prosentstig betri enn um sama mundi í fjør.  
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (22:00)  
Kann fáa 22 mánaðar fongsulsrevsing 
Í dag byrjar rættarmálið móti Lionel Messi og pápa hansara, Jorge Horacio Messi. Sponsku 
skattamyndugleikarnir hava ákært teir báðar fyri at hava svikað fyri 31 milliónir krónur frá 2007 til 
2009. Tá ákærurnar komu fram, valdu teir at endurrinda 37,5 milliónir krónur sum eina “rætting.” 
Báðir nokta seg sekar í ákærunum.  
  
- Eg lesi ongantíð tað, sum eg skrivi undir upp á. Eg veit ikki, hvat tað er. Eg havi álit á pápa mínum, 
sum tekur sær av hesum fyri meg. Eg geri, sum hann biður meg gera. Tað einasta eg kanni, er hvussu 
nógv eg havi forvunnið við ársenda, segði Lionel Messi, tá hann møtti í rættinum í 2013. Pápin stuðlar 
útsøgn sonarins og sigur, at tað einasta sonurin ger, er at spæla fótbólt.  
  
Ákærin vil vera við, at teir hava fjalt inntøkur í feløgum í Uruguay og Belize. Í Spania kunnu 
fótbóltsspælarar fáa partar av løn síni útgoldna sum marknaðarrættindi, og hesi er loyvt at selja 
víðari til útlendsk feløg. Upphæddin skal tó fráboðast skattamyndugleikunum og skatturin skal 
rindast.  
  
Lionel Messi hevur allatíðina sagt, at hann hevur latið pápa sín taka sær av tí fíggjarliga, meðan hann 
sjálvur tekur sær av fótbóltinum.  
  
Sambært tíðarritinum Forbes hevur Lionel Messi seinastu tíggju árini fingið 2,6 milliardir krónur í løn.  
  
Ákæruvaldið krevur, at Lionel Messi og pápin verða dømdir fongsulsrevsing í 22 mánaðir og 15 dagar, 
umframt at teir fáa eina bót áljóðandi ta upphædd, teir hava svikað fyri, sambært ákæruni. 
Serfrøðingar vænta tó ikki, at Lionel Messi verður fongslaður, hóast hann skuldi verið dømdur.  
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Rættarmálið fer væntandi at taka tríggjar dagar og eftir ætlan skal Lionel Messi vitna hósdagin. Síðani 
fer hann at fyrireika seg til Copa America við argentinska landsliðnum.  
  
Lionel Messi er ikki einasti Barcelonaspælarin, sum spanska skattavaldið hevur sett klórnar í.  
  
Javier Macherano varð dømdur til eitt ára fongsulsrevsing og eina bót upp á 6 milliónir krónur. Hann 
játtaði, at hann hevði goldið 11 milliónir krónur ov lítið í skatti. Væntandi verður fongsulsrevsingin 
broytt til eina bót, sambært enskum miðlum.  
  
Eisini Neymar er í skattatrupulleikum. Ein dómstólur í Brasil dømdi hann at rinda nærum 350 milliónir 
krónur í bót, rentum og restskatti og í fjør avgjørdi ein spanskur dómstólur at byrja eina sak móti 
Barcelona í samband við skattaviðurskiftini í samband við, at Neymar skifti úr brasilianskum fótbólti 
til Barcelona í 2013. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 31.05.2016 (22:30)  
Valdi kappróður fram um tónleikafestivalar 
Edmund S. Jacobsen er virkin í føroyska útisetaumhvørvinum. Hann hevur skipað fyri einum hópi av 
tónleikatiltøkum, men fyri trimum árum síðani fór hann at nýta orku í bátinum. Edmund S. Jacobsen 
og aðrir føroyingar rógva nú árið runt.  
  
  
- Eg fann út av, at mín heimlongsul til fosturlandið kann eg liva út gjøgnum kappróðurin eins væl og 
tónleikafestivalar. Eg skipaði fyri eini 300 tiltøkum í 12 ár, men kappróðurin er so nógv sunnari. Tað 
gevur nógv meiri meining at rógva, enn at renna eftir tónleikarum og súkkla við plakatum og hyggja 
at fullum fólkum, forsterkarum og so eru øll vekk, tá ruddast skal upp, sigur Edmund S. Jacobsen, sum 
ikki dylir fyri, at hann er troyttur av tónleikafestivalunum.  
  
Leygardagin skipaði Edmund S. Jacobsen og felagið Tvørabáturin fyri Norðhavns Regatta.  
  
- Tað er líka nógv fyri at venda náttarlívinum ryggin, tí yvirfladiska og hesum, sum er mest ein illusión. 
Tá man er komin í mín aldur, vil man gjarna taka lívið meiri alvorligt. Tað hava verið nógv vikuskiftið, 
sum kundu verið betri nýtt. Familja, rættir vinir og at vera saman við teimum røttu fólkunum er gull 
vert, sigur Edmund S. Jacobsen.  
  
Hóast hann hevur nógv samband við føroyskar útisetar, so er ofta langt ímillum, at hann vitjar í 
Føroyum.  
  
  
- Eg var í Føroyum í fjør summar, fyri fyrstu ferð í næstan 10 ár, og tað var sum eitt paradís. Eg var í 
brúdleyp og á stevnum og fekk práta við fólk á gøtuni. Tað var paradís á jørð, eg skuldi vera fýra vikur, 
men var har í níggju vikur. Tað gestablídni, tey vístu mær, tá eg var í brúdleyp í suðri, kann ikki sigast 
frá, sigur Edmund S. Jacobsen.  
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 31.05.2016 (22:31)  
Landsliðið í Frankfurt 
Føroyska landsliðið er komið vegin fram til Frankfurt í Týsklandi, har liðið skal spæla 
venjingarlandsdyst móti Kosovo fríggjadagin.  
  
Fyri teir flestu byrjaði ferðin tíðliga í morgun. Spælararnir úr føroysku kappingini møttust vestri á 
flogvøllinum klokkan átta og fóru til Kastrup við flúgvarinum klokkan níggju.  
  
Onkur kundi verið fyrigivin fyri at blíva kløkkur, tá Fróði Benjaminsen sat millum spælararnar. Hann er 
givin á landsliðnum, og skuldi bara niður í útbúgvingarørindum.  
  
Í Kastrup komu so allar útisetarnir við í ferðalagið, sum fleyg víðari til Frankfurt á middegi. Ferðalagið 
kom fram til Fleming’s gistingarhúsið um 18 tíðina, har spælararnir so fingu ein tíma at gera seg til 
reiðar til venjing.  
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Í dag var vant á einum venjingarstøð heilt stutt frá gistingarhúsinum. Í morgin fyrrapartin verður 
venjing á leikvøllinum, har dysturin verður spældur. Dysturin verður stroymaður og útvarpaður á 
Rás2. 
In.fo 
 

 
André Olsen 31.05.2016 (23:15)  
Tíggju teir bestu leikararnir 
Hóast Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic hava skorað eina rúgvu av málum fyri teirra feløg, eru 
teir báðir ikki við á listanum yvir teir mest vinnandi leikararnar í heimsfótbólti í dag.  
  
Tað er enska blaðið, DailyMail, við hjálp av hagtølum frá Opta, sum hava gjørt eitt yvirlit yvir tíggju 
teir mest vinnnandi leikararnar, sum spæla í dag.  
  
Á stigatalvuni gevur HM gull flest stig, meðan EM og Copa America geva næstflest. Síðani koma tær 
stóru kappingarnar, so sum Champions League og Copa Libertadores.  
  
Teir tíggju leikararnir á listanum eru hesir:  
  

10. Philip Lahm (Týskland)  
Bundesliga: 2002-03, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16.  

Týska Steypakappingin: 2002-03, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2015-16.  

Liga Cup í Týsklandi: 2007  

Týska Super Cup: 2010, 2012  

Champions League: 2012-13  

UEFA Super Cup: 2013  

HM fyri klubblið: 2013  

HM í fótbólti: 2014  

Samanløgd stig á sínum CV: 118  

  

9. Sergio Busquets, Spania:  
La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16.  

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16.  

Spanska Super Cup: 2009, 2010, 2011, 2013.  

Champions League: 2008-09, 2010-11, 2014-15.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011, 2015.  

HM í fótbólti: 2010  

EM: 2012  

Samanløgd stig á sínum CV: 121  

  

8. Xavi, Spania:  
La Liga: 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15.  

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15.  

Spanska Super Cup: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013.  

Champions League: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011.  

HM í fótbólti: 2010.  

EM: 2008, 2012.  

Samanløgd stig á sínum CV: 131  

  

  

7. Bastian Schweinsteiger, Týskland:  
Bundesliga: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15.  

Regionalliga Süd: 2003–04.  

Týska Steypakappingin: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–

14.  

Týska Liga Cup: 2004, 2007.  

mailto:andre@sosialurin.fo


Týska Super Cup: 2010, 2012.  

Champions League: 2012-13.  

UEFA Super Cup: 2013.  

HM fyri klubblið: 2013.  

FA Cup: 2015-16.  

HM í fótbólti: 2014  

Samanløgd stig á sínum CV: 133  

  

6. Gerard Pique, Spania:  
Premier League: 2007–08.  

FA Community Shield: 2007.  

Champions League: 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2014–15.  

La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16.  

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16.  

Spanska Super Cup: 2009, 2010, 2011, 2013.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011, 2015.  

HM í fótbólti: 2010  

EM: 2012.  

Samanløgd stig á sínum CV: 137  

  

5. Maxwell, Brasil:  
Copa do Brasil: 2000  

Eredivisie: 2001-02, 2003-04.  

Cup í Hollandi: 2001-02, 2005-06.  

Super Cup í Hollandi: 2002, 2005.  

Serie A: 2006-07, 2007-08, 2008-09.  

Super Cup í Italia: 2006, 2008.  

La Liga: 2009-10, 2010-11.  

Spanska Super Cup: 2009, 2010, 2011.  

Champions League: 2010-11.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011.  

Ligue 1: 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16.  

Cup í Fraklandi: 2014-15.  

Liga Cup í Fraklandi: 2013-14, 2014-15, 2015-16.  

Super Cup í Fraklandi: 2013, 2014, 2015.  

Samanløgd stig á sínum CV: 140  

  

4. Lionel Messi, Argentina:  
La Liga: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16.  

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16.  

Super Cup í Spania: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013.  

Champions League: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011, 2015.  

Ballon d'Or: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015.  

Samanløgd stig á sínum CV: 151  

  

3. Dani Alves, Brasil:  
Campeonato Baiano: 2001.  

Campeonato do Nordeste: 2001, 2002.  

Copa del Rey: 2006–07, 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16.  

Super Cup í Spania: 2007, 2009, 2010, 2011, 2013.  

Europa League: 2005–06, 2006–07.  

UEFA Super Cup: 2006, 2009, 2011, 2015.  

La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015-16.  

Champions League: 2008–09, 2010–11, 2014–15.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011, 2015.  

Copa America: 2007  



Confederations Cup: 2009, 2013.  

Samanløgd stig á sínum CV: 152  

  

2. Andres Iniesta, Spania:  
La Liga: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16.  

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16.  

Super Cup í Spania: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013.  

Champions League: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15.  

UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015.  

HM fyri klubblið: 2009, 2011, 2015.  

HM í fótbólti: 2010  

EM: 2008, 2012.  

Samanløgd stig á sínum CV: 154  

  

1. Julio Cesar, Brasil:  
Copa Mercosul: 1999.  

Champions' Cup (Brasil): 2001.  

Campeonato Carioca: 1999, 2000, 2001, 2004.  

Taca Guanabara: 1999, 2001, 2004.  

Taca Rio: 2000.  

Serie A: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10.  

Coppa Italia: 2005–06, 2009–10, 2010–11.  

Supercup í Italia: 2005, 2006, 2008, 2010.  

Champions League: 2009-10.  

HM fyri klubblið: 2010  

Primeira Liga, Portugal: 2014-15, 2015-16.  

Steypakappingina í Portugal: 2014-15.  

Copa America: 2004.  

Confederations Cup: 2009, 2013.  

Samanløgd stig á sínum CV: 155  

  

  

Soleiðis eru stigini givin til teir við teimum bestu CV'unum.  
HM-gull: 10 stig  

Altjóða kappingar við landsliðum (EM, Copa America): 9 stig  

Altjóða klubbkappingar  (Champions League, Copa Libertadores): 8 stig  

Meistaraheiti: 7 stig  

UEFA Cup/Europa League: 6 stig  

Nationalar steypakappingar: 5 stig  

Smærri nationalar steypakappingar (League Cup tildømis): 3 stig  

HM fyri klubblið: 3 stig  

Confederations Cup: 3 stig  

Super Cup (Community Shield, UEFA Super Cup, Spanska Super Cup): 1 stig 
In.fo 
 

 
31. mai 2016 
SÓKNARPRESTAR Á FERÐ 

HUGALIGT AT SITA Í BUSSI SAMAN VIÐ SÓKNARPRESTUM LANDSINS OG SYNGJA FELAGSSANG VIÐ 
ÚTSÝNI YVIR VÍDDIR ÍSLANDS. EIN FERÐ BÆÐI Á LANDI OG Í ANDA.  
 
DERHARD JÓGVANSSON, MAI 2016  
 
Næstsíðsta fríggjadag sótu mestsum allir sóknarprestar landsins í flogfari hjá Atlantic ávegis til Íslandi. 
Talan var um eina ferð til arbeiði, íblástur og eitt sindur av hugna. Tað var hugnaligt at sita saman við 
starvsfeløgunum og helt onkur ferðandi í skemti fyri, at nú mundu vit vera í góðum hondum, tá ið so 
nógvir prestar vóru við.  
 
Komin til Reykjavíkar fóru vit beina leið til biskupsstovuna eftir at hava fingið kamar á hotellinum 



Klöpp. Har vórðu vit væl móttikin og fingu ein bita, áðrenn fyrilestur var um Íslendsku kirkjuna og 
viðurskifti hennara. Hetta gav tilfar til at hugsa um, tá ið samanberast skal við Føroysku fólkakirkjuna 
og viðurskifti okkara.  
 
Frá biskupsstovuni gekk leiðin til Havnarfjarðar kirkju, har greitt varð frá hesi kirkju og sera vøkru 
uppíbyggingini. Tað var nógv at síggja og varð greitt væl frá øllum tí, ið var at síggja, áðrenn farið varð 
til borðs saman við íslendsku vertunum til ein sera góðan nátturðabita.  
 
Leygardagin var fakligur fundur fyrstur á skránni, áðrenn prestafylgið fór á vitjan í Dómkirkjuni í 
Reykjavík. Karl Sigurbjørnsson, fyrrverandi biskupur, kunnaði um kirkjuna og kirkjulívið í Íslandi fyrr og 
nú. Lívgandi at hoyra ein mann við slíkum royndum luta til okkara úr skjáttu síni.  
 
Tað hoyrir mestsum til ein túr í Íslandi at fara til Bláa Lónið. Hetta fingu sóknarprestarnir eisini loyvi 
til. Veðrið var av tí allar besta. Sólin skein og stilt var. Hetta upplivilsið var gevandi bæði fyri likam, sál 
og anda. Tikið var samanum dagin við einari hugnaligari løtu um nátturðaborðið.  
Sunnumorgunin klokkan 11.00 var sjálvsagt farið í kirkju. Gudstænasta var í Hallgrímskirkjuni og 
møttu vit í góðari tíð, soleiðis at møguleiki var at síggja henda stásiliga halgidóm. At trína inn í 
kirkjuskipið, so opið og rúmligt, var ein andalig uppliving í sjálvum sær. Ein kensla av Guds stórleika í 
mun til menniskjans lítilleika. Tað var ein góð gudstænasta, har føroyska fylgið varð nevnt í 
prædikuni.  
 
Síðani var talan um ein longri busstúr til Tingvalla, Geysir, Gulfossar og at enda Skálhots skúla. Tað er 
einki at ivast í, at vit vóru sera væl móttikin allar staðir, har vit komu. Her var ikki bert talan um 
vanligan fólkaskikk, men hjartalig gleði um føroysku vitjanina. Tað var rørandi at hoyra takkarorð frá 
vertunum og hvussu inniliga tey ynsktu okkum aftur á vitjan og í arbeiðsørindum.  
Túrurin í Íslandi var sera gevandi og lærandi. Einki at ivast í, at hesin íblástur enn situr eftir og fer 
hann óivað at verða gevandi fyri bæði sóknarprestarnar og fólkakirkjuna sum heild.  

Folkakirkjan.fo 
 

 
Sjómansheimið Ørkin 25 ár 
Hósdagin 2. juni verður føroyska sjómansheimið Ørkin í Reykjavík 25 ár. Í tí sambandi verður skipað 
fyri gudstænastu og móttøku leygardagin 4. juni. 
Tað var 2. juni í 1991, at heimið varð vígt og tikið alment í nýtslu. 
Formaðurin í Føroysku Sjómansmissiónini, Jákup Kass, prestur, vígdi Ørkina. 
Tað var ein long tilgongd, sum tá var liðug, tí byggingin vardi fleiri ár. Í mun til sjómansstovuna, sum 
varð bygd á Skúlagøtu í 1958, er Ørkin í Brautarholti 29 eitt sjómansheim og gistingarhús. Tí var tað 
ein stór broyting og menning av føroyska arbeiðinum í og út frá Reykjavík, tá Ørkin læt dyrnar upp í 
1991. 
Ørkin er eitt nútímans gistingarhús við 20 kømrum og 65 seingjarplássum. Vesi, brúsa og sjónvarp eru 
á hvørjum kamari. Harafturat er ókeypis internet í øllum húsinum. Morgunmatur er íroknaður 
gistingarkostnaðin. Bólkar kunnu keypa mat inn í húsið.  
Sjómansheimið er enn eitt savningarstað fyri føroyingar á Reykjavíkarleiðini. Nøkur reglulig tiltøk eru í 
Ørkin vetrarhálvuna.  
Har er lestur ella møti sunnudagar, og føroyskur skúli er leygardagar fyri smærri børn. 
Føroyingafelagið brúkar sjómansheimið til fundir og onnur tiltøk, og sjómanskvinnuringurin savnast 
einaferð um mánaðin. 
 
Nú fleiri og fleiri sjúklingar verða sendir til Reykjavíkar, er avtala gjørd millum føroyska heilsuverkið 
og Ørkina um gisting og mat. 
Fólk frá sjómansheiminum vitja eftir førimuni umborð á føroysk skip. 
Í sambandi við 25 ára dagin verður føroysk gudstænasta leygardagin 4. juni kl. 14.00 í 
Háteigiskirkjuni, har Jógvan Fríðriksson, biskupur prædikar. 
Móttøka verður í Ørkini frá kl.15.00 til 18.00, har øll eru hjartaliga vælkomin til føðingardagskaffi.   
Sunnudagin 5. juni kl. 16.00 verður møti, har øll eisini eru vælkomin. 
Trubodin.fo 
 

 
Andlát 
Jógvan á Rógvu, Vestmanna, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánakvøldið 30. mai, 73 ára gamal. 



 
Leona Porter, fødd Joen Jacobsen, ættað úr Horni í Sandavági búsitandi í Bridgwater í Onglandi, 
andaðist sunnudagin 29. mai 94 ára gomul. 
 
Jacob Zacharias Bærentsen, Tórshavn, ættaður úr Vestmanna, vanliga nevndur Zacharias, andaðist á 
Landssjúkrahúsinum sunnudagin 87 ára gamal. 
 
Ivan Hummeland Jacobsen, ættaður úr Vestmanna, búsitandi í Fuglafirði, andaðist á Klaksvíkar 
sjúkrahúsi fríggjadagin 27. mai, 76 ára gamal. 
 
Eivind Bech, Lopra, andaðist á landssjúkrahúsinum sunnunáttina 29. mai, 78 ára gamal. 
 


