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Danjal av Rana 05.06.2016 (09:00)  
Nú koma skýggini sníkjandi 
Danska veðurstovan DMI, sigur, at eitt hátrýst beint norðan fyri Føroyar gevur støðugt og stilt veður, 
men í komandi viku fer hátrýstið í ein eystan og eitt veikt brúgvalag fer fram við landinum av vestri. 
Síðani mennist eitt nýtt hátrýst stutt í ein landnyrðing úr Føroyum  
  
Í dag verður lot til andøvsgul av eystri, 2 til 7 m/s, sól nógva staðni, men seinni vera løtur við 
samdrignum veðri. Hitin millum 10 og 15 stig. Um kvøldið turt og klárt, men mánanáttina skýggjað av 
eystri. Hitin millum 5 og 8 stig.  
  
Mánadagin verður lot til andøvsgul av eystri, 2 til 7 m/s, sum makar niður í fleyr til gul, undir 5 m/s. 
Turt, men skýggjað og hitin millum 8 og 13 stig. Um náttina turt og sum frá líður klárt, og hitin millum 
5 og 8 stig.  
  
Týsdagin verður fleyr til gul av eystri, undir 5 m/s, sum øtlar í lot til andøvsgul, 2 til 7 m/s. Yvirhøvur 
turt og sólglottar og hitin millum 10 og 15 stig. Um náttina verður sum frá líður skýggjað og í støðum 
regn og hitin um 8 stig.  
  
Mikudagin verður lot til andøvsgul av eystri og landsynningi, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta skýggjað og í 
støðum regn og hitin um 10 stig. Um náttina turt, men skýggjað, og hitin um 8 stig.  
  
Hósdagin verður lot til andøvsgul av eystri og landsynningi, 2 til 7 m/s. Turt, men skýggjað og hitin 
millum 7 og 12 stig.  
  
Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av eystri og landsynningi, 2 til 7 m/s. Turt og møguliga sólglottar, 
um náttina skýggjað. Hitin um dagin millum 8 og 12 stig, um náttina um 7 stig.  
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Lutvíst sólrikið skip á vitjan í Malmø 
Seinasta ættarliðið av bilflutningsskipum kom herfyri til Malmø, sum er partur av Copenhagen Malmö 
Port (CMP). Drive Green Highway er heimsins størsta skip, tillagað sólorku. Sólkyknur hjálpa til við at 
gera orku til skipið. 
"Vit arbeiða allatíðina við at tryggja kapasitet og halda fast um støðuna hjá CMP sum fremsta 
bilahavn. Tí er umráðandi, at vit kunnu taka ímóti nýggjasta ættarliðnum av bilflutningsskipum, sum 
eru tveir metrar breiðari enn tey gomlu skipini”, sigur Björn Larsson, Terminal Manager hjá CMP. 
 
Skipið er útivið 200 metrar langt, 38 metrar breitt og verður rikið av japanska reiðarínum K Line. 
Skipið kann taka 7.500 bilar. Tá tað herfyri vitjaði Copenhagen Malmö Port (CMP), vórðu stívliga 
1.400 bilar lossaðir í havnini í Malmø. 
 
Skipini kallast Pure Car Truck Carrier (PCTC), og tey verða størri allatíðina. Tað at Drive Green 
Highway er breiðari merkir, at serbygda skipið kann flyta umleið 1.000 persónbilar fleiri enn onnur 
skip av sama slagi. 
Umborð á Drive Green Highway er heimsins mest framkomna skipanin til sólorku. Meira enn 900 
háeffektiv sólpanel eru sett upp ovast á skipinum. Tær kunnu veita 150 kW. Hetta setur ein nýggjan 
standard innan skipaferðslu. 
 
Kelda: Marine Electronics 
Antares.fo 
 

 
Ferðamannaskip knústi atløgubryggju. Video 
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Ferðamannaskipið Celebrity Infinity rendi fríggjadagin á eina atløgubryggju í Ketchikan í Alaska. Tað 
var illsligt veður við hvirlum upp í 19 metrar um sekundið, tá óhappið hendi. Ongin fólkaskaði hendi, 
men materielli skaðin verður mettur til útivið tríggjar miljónir dollarar. 
”Vit fegnast um, at ongin fekk skaða av óhappinum. Vit arbeiða nú við at staðfesta orsøkina til 
óhappið", sigur Dianna Robinson, vakthavandi leiðari hjá US Coast Guard í Juneau. 
 
Havnarstjórin í býnum metir, at tað fer at kosta millum tvær og tríggjar miljónir dollarar at umvæla 
skaðan á atløgubryggju 3. Ferðamannaskipið fekk skaða omanfyri vatngangin, og varð seinni flutt yvir 
á atløgubryggju 2. Eitt kanningarlið hjá USA Coast Guard varð boðsent eftir hendingina.  
 
Niðanfyri er ein videoupptøka frá samanstoytinum. 
 
Kelda: Maritime Executive 
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Risastórt framleiðsluskip á veg til Hetlands 
Risastóra enska framleiðsluskipið, Glen Lyon, verður í løtuni sleipað til eitt oljuøki vestanfyri Hetland.  
Norska Solstad Offshore ASA hevur gjørt avtalu við SBM Offshore um at sleipa Glen Lyon úr 
Haugesund til Hetlands. 
Tað 270 metrar langa framleiðsluskipið hevur síðani síðst í apríl ligið við bryggju í Haugesund, har tað 
hevur fingið ymsar umvælingar, áðrenn tað verður sett í rakstur fyri BP á Schiehallion-økinum. 
Tríggir sleiparar hjá Solstad, Normand Prosper, Normand Ranger og Normand Progress, standa fyri 
sleipingini. Eitt fjórða skip er eisini leigað til endamálið. 
Reiðaríið hevur gjørt ein annan sáttmála við BP  fyri Normand Prosper og Normand Ranger, sum eisini 
snýr seg um Glen Lyon í sambandi við fyrireikingar tess at fara undir oljuframleiðslu vestanfyri 
Hetland. 
Samanlagt geva tær báðar avtalurnar teimum trimum sleiparunum 220 fastar arbeiðsdagar. Solstad 
vil ikki upplýsa, hvat reiðaríið fær burturúr avtalunum í pengum. 
Kelda: maritime.no 
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Ósemjan endaði sum sólskinssøga 
03.06.2016 - 10:53 
Í góðveðrinum í gjár vóru fleiri enn 100 fólk savnað á grasvøllinum uttanfyri gamla eldrasambýlið á 
Skála, í sambandi við at heimið nú letur upp sum dagtilhald, til fólk ið hava fingið staðfest sjúkuna 
demens. 
Hóast øll ikki eru samd um avgerðina ið varð tikin um sambýlið, so tykist breið semja vera um, at 
nýggja ætlanin tænir einum góðum endamáli.  
Sangframførsla, røður, felagssangur og undirhald fyri børnum vóru á skránni, og aftaná vórðu fólk 
boðin inn til kaffi, meðan børnini eisini fingu okkurt gott niðurum saman við undirhaldinum. Ein pallur 
var settur upp við endan á grasvøllinum, og fólk hugnaðu sær í góða veðrinum.  
Trý fólk fara at starvast í dagtilhaldinum og leiðari verður Kristbjørg Toftegaard.  
Nordlysid.fo 
 

 
Vilja ganga nýggjar leiðir 
03.06.2016 - 17:15 
”Um fólk skulu vera heima sum longst (sum lógin leggur upp til), so mugu vit eisini gera tað møguligt 
hjá teimum at vera heima.” Tað sigur Tordur Niclasen, leiðari fyri Økistænastuna hjá 
Skálafjarðarsamstarvinum. Vit hittu hann á Skála í gjár, í sambandi við at nýggja dagtilhaldið til fólk 
við demensi varð tikið í nýtslu. 
Tordur vísir á, at nýggja tilboðið á Skála er ein ”millumleið” ímillum tað at vera heima og at vera á 
stovni.  
”Tað kann vera ógvuliga tyngjandi fyri tey avvarðandi at hava fólk heima, sum eru rakt av 
demenssjúku, og tí síggi eg hetta sum eina góða loysn,” sigur hann.  
Tillagað tilboð  
Tá vit spyrja Tord, hvussu dagarnir á heiminum fara at verða skipaðir, sigur hann, at tað er ikki 
endaliga avgjørt enn.  



”Málið hjá okkum er at gera hesi fólkini virkin, men júst hvat tey skulu gera, verður lagað eftir 
tørvinum hjá tí einstaka. Tey verða tikin við í okkurt slag av virksemi, sum teimum dámar at fáast við,” 
sigur hann.  
Pláss fyri 10 fólkum  
Á dagtilhaldinum á Skála verður pláss fyri 10 fólkum, men sambært eini meting hjá økistænastuni, er 
tørvurin størri enn so.  
”Tað er tó ikki vist, at øll vilja taka av hesum tilboðnum,” sigur Tordur Niclasen, men leggur tó afturat, 
at teirra royndir vísa, at tá tilboðið er komið, so veksur áhugin fyri tí.  
”Men tað er eisini møguligt, at onkur ikki ynskir at vera her hvønn dag,” sigur hann.  
”Um ein brúkari bara ynskir at vera her tveir dagar um vikuna, so gevur tað pláss fyri at onkur annar 
kann vera her hinar tríggjar dagarnar. Tað læsa vit okkum ikki føst í,” sigur Tordur.  
Flutningur ein avbjóðing  
Økið ið Økistænastan fyri Skálafjarðarsamstarvið umfatar, røkkur Heilt frá Selatrað og Æðuvík í suðri 
til Elduvíkar og Funning í Norði.  
”Tað er ein avbjóðing,” sigur Tordur. ”Vit royna at finna eina loysn í samráð við brúkaran og teirra 
avvarandi. Fjarstøðan er so ymisk. Summi kunnu kanska koma til gongu, meðan onnur skulu ferðast 
langan veg, men flutningur skal í øllum førum ikki vera ein forðing,” sigur hann.  
Fara at kunna um sjúkuna  
”Vit ætla ikki bara at taka okkum av teimum sum verða rakt av demens sjúkuni. Vit ætla eisini at 
kunna um sjúkuna og at undirvísa um evnið,” sigur Tordur Niclasen. Hann vísir á stóra týdningin av, at 
samfelagið er demensvinarligt, og uttan kunning um evnið, fáa vit ikki eitt tílíkt samfelag. Eisini vísir 
hann á, at roknað verður við, at fleiri og fleiri í framtíðini fara at verða rakt av sjúkuni.  
”Ætlanin er, at einaferð um vikuna skulu avvarðandi kunna koma her til samrøður og at verða 
vegleidd. Tað kann bæði verða skipað sum dagundirvísing og kvøldundirvísing,” sigur hann.  
Ikki ásett nær fyrstu fólkini koma í tilhaldið  
Spurdur nær tey fyrstu fólkini koma í tilhaldið sigur Tordur Niclasen, at tað er eitt sindur óvist.  
”Vit hava í løtuni 5 brúkarar, sum væntandi koma inn í næstum. Men áðrenn tað, fer leiðarin fyri 
húsið á heimavitjan hjá teimum, og síðani verður ein lagalig tilgongd løgd til rættis,” sigur hann.  
Í august mánaði verður húsið stongt, tí tá skal ein stór umvæling gerast. Millum annað skal nýggjur 
køkur setast upp og vindeygu skulu skiftast.  
Bílig loysn  
”Alt er relativt, men hetta er ikki ein dýr loysn,” sigur Tordur, tá hann verður spurdur um kostnaðin av 
at reka dagtilhaldið.  
”Tað sum ger hetta til eina bíliga loysn er, at hetta er ikki ein bústaður, og tí skulu vit ikki hava fólk til 
arbeiðis alt samdøgrið. Tey fara at arbeiða 7 tímar um dagin og harumframt skulu fólk eisini rinda eitt 
sindur sjálvi fyri at vera her,” sigur hann.  
”Talan er ikki um nakað høgt gjald. Helst verða tað einar 70 krónur um dagin fyri uppihald, 
morgunmat, døgurða og millummála, og so fáa vit at síggja um flutningskostnaður eisini skal leggjast 
afturat,” sigur Tordur.  
Byrjaði við ósemju men bleiv ein góð loysn  
Stór ósemja var um eldrasambýlið á Skála, tá tað í vetur frættist, at ætlanin var at lata tað aftur, men 
við hesi loysnini sær út til, at funnið er fram til eina loysn, sum tænir einum góðum endamáli.  
”Eg veit ikki um øll eru glað, men tær afturmeldingarnar sum eg fái eru ómetaliga positivar," sigur 
Tordur, og hann heldur eisini, at góðar grundir eru til at fegnast.  
”Tað er skilligt, at tað er júst hesa leiðina vit skulu ganga viðvíkjandi fólkum sum eru minnisveik,” 
sigur Tordur Niclasen.  
Nordlysid.fo 
 

 
Hotel Ørkin fingið nýggjan formann 
Tíðindaskriv: 
Í sambandi við 25 ára haldið fyri Ørkina hevur stýrið havt fund og skipað seg av nýggjum. 
Árni Jacobsen, sum hevur verið í stýrinum síðstu 15 árini og formaður síðstu mongu árini, er farin frá 
sum formaður og farin úr stýrinum.  
Nýggjur formaður er Jonhard Joensen.  
Hann hevur sitið í stýrinum síðani 2003 og verið næstformaður síðstu árini.  
Fyri Árna er Pól Jákup Poulsen valdur í stýrið.  
Hinir stýrislimirnir eru: Símun Hansen, næstformaður, Johanna Christiansen, skrivari,  
Mourits Mouritsen, Absalon Olsen og Sigurdur Bjarni Gislasson. 
Hotel Ørkin er í góðum standi. Síðsta árið eru fleiri dagførðingar gjørdar, so sum  
sjónvarpsnetið, brandávaringarskipanin, internetið og vaskirúmið.  
Síðsta ár vaks gistitalið við 12 % og kom upp á 77%.  



Stýrið var nøgt við roknskapin, sum gav gott 100.000 føroyskar kónur í yvirskoti. 
Tá nýggi formaðurin í stýrinum, Jonhard Joensen, verður spurdur um framtíðarætlanir fyri Ørkina, 
svarar hann soleiðis:  
- At vit framhaldandi hava eitt gott og væl rikið gistingarhús, sum samstundis er eitt  
kristiligt heim.  
- Vit hava góð starvsfólk, men ynskiligt er, at fleiri føroyingar starva á Ørkini.  
- Vit vóna, at samstarvið við Landssjúkrahúsið í Føroyum um at hýsa sjúklingum, sum koma til 
Reykjavíkar til viðgerðar, stendur við og styrknar.  
- Í nøkur ár hevur talan verið um at byggja nøkur kømur afturat Ørkini.  
Fyribilstekning er gjørd, og byggiloyvið er tøkt til 20 nýmótans og rúmlig kømur, har eisini hædd 
verður tikið fyri tørvinum hjá sjúklingum.  
Verður hetta gjørt, so verður tann bygningurin niðan móti Skipholti- 
Í dag 4. juni kl.14. verður hátíðargudstænasta í Háteigiskirkju við Jógvani Fríðrikssyni, bispi.  
Móttøka verður í Ørkini frá Kl.15.00 til 18.00 har øll eru vælkomin til føðingardagskaffi.  
Sunnudagin 5. juni kl.16.00 verður møti á Ørkini, har øll eru vælkomin.  
Nordlysid.fo 
 

 
ÍF Føroyar tryggjað sær uppflyting 
05.06.2016 - 12:21 
Hóast tað eru tvey leikumfør eftir hevur næstbesta liðið hjá ÍF Føroyum longu tryggjað sær uppflyting 
upp í seriu 1, eftir at hava vunnið 9. sigurin á rað og allar dystirnar í kappingini higartil í ár.  
Eftir 3-0 heimasigurin á HIK í gjár liggur ÍF Føroyar á 1. plássi við 27 stigum eftir við á eini málúrtøku á 
+34 (38-4). – ÍF Føroyar hevur altso vunnið allar dystirnar í ár. - Málini í gjár skutu Jósup Henriksen, 
Jóhan Petur Holm og Svenn Fuglø. 
Kappingin í seriu 2 er skipað á tann hátt, at vinnarin í hvørji kapping/bólki flytur upp og besta liðið á 2. 
plássið. Tað skal standa illa til, um ÍF Føroyar ikki í minsta lagi verður besti 2’ari. Tí tað nærmasta liðið 
skal vinna báðar sínar dystir og skora 27 mál. – Tískil torir undirritaði at skriva, at uppflytingin er 
tryggjað.  
Tað skal ganga sera illa, um næstbesta liðið hjá ÍF Føroyum ikki fær eitt stig afturat í tveimum teimum 
seinastu dystunum, tí allar undanfarnu hevur liðið vunnið. Fær liðið bert eitt stig afturat, so er 1. 
plássið tryggjað.  
Besta liðið hjá ÍF Føroyum spælir í seriu 1. Komandi ár verða tað tískil tvey lið í seriu 1, men ikki í 
somu kapping/bólki.  
Nordlysid.fo 
 

 
Bill skjýtur og spyr: Bara fólk í høvuðsstaðnum í skattanevndini 
- Tað er hugvekjandi at staðfesta, at allir limirnir í nevndini búgva og arbeiða í høvuðsstaðarøkinum. 
Soleiðis sigur Bill Justinussen úr Miðflokkinum, sum nú alment setir stórt spurnartekn við ta 
samanseting, sum Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, hevur valt til skattanevndina. 
Skattanevndin er sett at endurskoða alla skatta- og avgjaldsskipanina í Føroyum. 
Eingin úr Norðoyggjum, Eysturoynni, Vágoynni, Sandoynni ella Suðuroynni er mettur egnaður at siga 
landsstýriskvinnuni, hvussu framtíðar skattapolitikkurin skal síggja út, hevur landsstýrismaðurin úr 
Eysturoynni lagt til merkis, og tað heldur hann hava týdning. 
- Sjónarmiðini um, hvussu skattur skal áleggjast, eru sera ymisk í landi okkara. Í økjum, har vinnulívið 
stendur sterkt, eru nøkur sjónarmið ráðandi, sum sjáldan vinna vegin fram til heitu stólarnar á 
almennu skrivstovunum í høvuðsstaðnum, sigur Bill Justinussen millum annað í løgtingsfyrispurningi, 
sum hann hevur sett Kristinu Háfoss. 
Hann spyr millum annað, hví bara fólk við hægri útbúgving eru sett at viðgera skattaskipanina. Hví 
eru ikki eitt nú verkafólk og vinnulívsfólk í nevndini. Men høvuðsdenturin hjá tingmanni Miðfloksins 
er, hví so nógv fólk í høvuðsstaðnum skulu manna nevndina. 
- Skal arbeiðið í eini skattanevnd hava tyngd, vekt og undirtøku, bæði á Løgtingi og mest av øllum 
millum fólkið, er neyðugt, at øll viðkomandi sjónarmið verða vigað og viðgjørd á so sakligum og 
óheftum grundarlagi, sum gjørligt, sigur Bill Justinussen. 
Talan er um ein grein 52 spurning, sum Kristina Háfoss skal svara skrivliga. 
Dimma.fo 
 

 
Landsstýrið tapti í Hægstarætti 



Hægstirættur dømdi sama dóm sum Eystari Landsrættur og Føroya rættur. Landsstýrið skal tí 
einsamalt rinda tær 10 milliónirnar fyri filipinska sjómannin, ið var dømdur til viðgerð 
"Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Færøernes 
Landsstyre og Heilsumálaráðið betale i alt 150.000 kr. til Region Hovedstaden." 
Soleiðis ljóðar dómurin frá Hægstarætti, sum varð sagdur í dag. Sostatt taptu Landsstýrið og 
Heilsumálaráðið málið um filipinska sjómannin, sum varð dømdur til viðgerð á danska 
sálarsjúkrahúsinum Sct. Hans. 
Málið er prinsipielt og snýr seg um, hvørt føroyskir ella danskir myndugleikar skulu rinda fyri uppihald 
og viðgerð á Sct. Hans hjá einum filipinskum statsborgara, ið av Føroya rætti og seinni landsrættinum 
varð dømdur til Danmarkar í viðgerð. 
Filipinski sjómaðurin, ið var við føroyskum skipi, royndi manndráp umborð. Hann bleiv 
varðhaldsfongslaður í Føroyum, og undir hesari avgjørdi Føroya rættur, at hann skuldi í viðgerð á 
sálarsjúkrahúsinum Sct. Hans í Danmark. Eftir at hann varð dømdur í viðgerð, bleiv hann verandi á 
Sct. Hans, til hann varð útvístur. 
Føroysku myndugleikarnir hildu tað ikki vera rætt, at teir skuldu gjalda stóra kostnaðin fyri 
viðgerðina, soleiðis sum Føroya rættur og landsrætturin hava sagt, men Hægstirættur gav ikki viðhald 
í hesum. 
Pástandurin hjá landsstýrinum og Heilsumálaráðnum hevur verið, at filipinski sjómaðurin ikki er vístur 
til viðgerð eftir reglunum í løgtingslógini um ávísing til viðgerð í Danmark. Men Hægstirættur 
staðfesti altso, at føroysku myndugleikarnir skulu halda allar útreiðslurnar. 
Føroyski myndugleikarnir skulu sostatt rinda tær góðu 10 milliónir krónurnar, sum viðgerðin hevur 
kostað. Landsstýrið royndi at fáa ein partur aftur, slakar 4 milliónir krónur, men tað eydnast altso ikki. 
Landsstýrið hevur longu goldið pengarnar. 
Dimma.fo 
 

 
Poul Michelsen: John Rajani einki við PM at gera 
Í sambandi við málið um aðalstjórasetanina í Vinnu- og Uttanríkismálaráðnum, sum nú skal lýsast av 
nýggjum, tí landsstýrismaðurin ikki vildi hava fyrst innstillaða umsøkjaran, John Rajani, er tað nevnt, 
at Poul Michelsen hevur ringar royndir av John Rajani. Hesar ringu royndir hava einki við PM at gera 
Dimma.fo skrivaði fyrr í dag, at málið eftir øllum at døma snúði seg eina trætu millum Poul Michelsen 
og PM øðrumegin og so John Rajani hinumegin. Men soleiðis vendir málið ikki. 
Poul Michelsen sigur við Dimma.fo, at hann ikki vil fara í smálutir í sambandi við tær ringu royndir, 
sum hann hevur av John Rajani, men hann vil gera vart við, at hendan træta einki hevur við PM-
heilsølu og aðrar deildin hjá PM at gera. 
Greinin ”Poul Michelsen: Eg havi ringar royndir av John Rajani”, sum kann lesast HER, er nú rættað 
eitt sindur til. 
Poul Michelsen sigur tó við Dimma.fo at hann stendur rimmar fast um sína meining um at John Rajani 
ikki er rætti maðurin at leiða aðalráðið, sum hann sum landsstýrismaður varðar av. 
Dimma.fo 
 

 
Muhammad Ali er deyður  
Í morgun andaðist víðagitni nevaleikarin Muhammad Ali á einum sjúkrahúsi í Phoenix, Arizona, 74 ára 
gamal. 
Størsta og kendasta røddin innan ítróttarheimin nakrantíð er tagnað.  
Muhammad Ali hevur í 32 ár liðið av sjúkuni Parkinson og varð hósdagin innlagdur, tí hann hevði 
trupulleikar við andadráttinum. Og í morgun vildi likam hansara ikki meira.  
Ali, ið varð doyptur Cassius Clay, men broytti navnið, tá hann tók við islamskari trúgv og gjørdist 
muslim, var trífaldur heimsmeistari í tungvekt í nevaleiki.  
Muhammad Ali verður roknaður sum besti nevaleikari nakrantíð. 
Muhammad Ali, ið vann olympiskt gull á olympisku leikunum í Rom í 1960, gjørdist á fyrsta sinni 
heimsmeistari, tá hann vann á Sonny Liston í 1964, og hann gjørdist eisini fyrsti nevaleikari, ið vann 
heimsmeistaraheitið tríggjar ferðir. Tá hann loksins gavst í 1981, hevði hann vunnið 56 av 61 
nevaleikum.  
  
Muhammad Ali stríddist eisini fyri borgararættindunum hjá littum í USA, og sýtti eisini í 1967, mitt í 
sínum bestu árum sum nevaleikari, at luttaka í Vietnam krígnum.  
- Eg ætli mær ikki at kríggjast fyri valdsmikla USA og skjóta fátøk fólk. Vietcon er ikki mín fíggindi. Teir 
hava ongantíð kalla meg negari, segði Ali.  
Avgerðin gjørdi, at honum varð sýtt at boksa í trý ár.  

http://dimma.fo/basic-content/john-og-poul-setan-adalstjori/


Muhammad Ali luttók í nøkrum av størstu nevaleikum í søguni, har tann størsti uttan iva var The 
Rumble In The Jungle í Zaire, nú Congo, í 1974, tá Ali tók øll á bóli og endurvann heimsmeistaraheitið, 
tá hann basti George Foreman. 
Muhammad Ali verður jarðaður í sínum heimbýi, Luisville í statinum Kentucky, sambært familjuni.  
Kvf.fo 
 

 
- Í mínari verð er Ali tann størsti  
Tað sigur Jóhan Carl Dam, sum er ein teirra, ið hevur fylgt væl við heimsgitna boksaranum 
Kvikleikin var ein stórur fyrimunur hjá Mohammad Ali. Hann var lættur á fótum sum fáur og flutti seg 
nógv í ringinum. Skjótu rørslurnar ørkymlaðu mótstøðumenninar. 
Harumframt var hann eins góður boksari við báðum ørmum, og tað var trupult at verja seg ímóti, 
sigur Jóhan Carl Dam 
Mohammad Ali var 74 ára gamal, nú hann andaðist 
Kvf.fo 
 

 
Føroysku rennararnir stóðu seg sera væl í kappingi  
Tórshavn Maraton varð í gjár runnið fyri 14. ferð í allarfagrasta veðri og við metstórari luttøku 
200 útlendskir luttakarar vóru av teimum tilsamans 500, ið runnu og gingu heilt og hálvt maraton. 
Hetta eru tvífalt so nógvir útlendskir luttakarar sum í fjør og Tórshavn Maraton hevur veruliga vakt 
áhuga millum maratonrennarar uttanlands.  
Føroysku rennararnir stóðu seg sera væl í kappingini og vunnu gullmerki í heilum maraton hjá 
kvinnum og monnum og í hálvum maraton hjá monnum.  
Úrslitini vóru hesi:  
Maraton menn:  
1 Martin Gravesen (FO Bragdið) 02:50:24 
2 Eirikur Hansen (FO Bragdið) 02:55:56 
3 Simon Foss Jensen (DK) 02:57:42  
Hálvt Maraton menn:  
1 Andrias Hansen (FO Bragdið) 01:20:50 
2 Simon Messenger (UK) 01:23:52 
3 Jónálvur Johannesen (FO) 01:26:02  
Maraton Kvinnur:  
1 Krista Nielsen (FO Bragdið) 03:32:02 
2 Lina Karlsson (SE) 03:32:41 
3 Ann Thomsen (FO Bragdið) 03:36:16  
Hálvt Maraton Kvinnur:  
1 Sara Camille B. Christensen (DK) 01:37:54  
2 Ann-Mari av Skarði (FO Bragdið) 01:47:33 
3 Ingrid Hofgaard (FO Bragdið) 01:47:37  
Kvf.fo 
 

 
Snorri Fjallsbak fer frá sum lønarstjóri landsins  
Gerst í staðin ráðgevi hjá Fíggjarmálaráðnum 
Eftir meira enn 10 ár sum stjóri fyri lønardeildini í Fíggjarmálaráðnum, hevur Snorri Fjallsbak nú ynskt 
at fara frá. Snorri gerst í staðin ráðgevi hjá Fíggjarmálaráðnum. 
Hesi árini, Snorri hevur staðið á odda fyri lønardeildini, hevur landið gjørt fleiri enn 100 sáttmálar við 
30 ymisk fakfeløg. 
Áðrenn Snorri gjørdist stjóri, arbeiddi hann á lønardeildini í 4 ár. Hann hevur eisini verið rektari á 
Føroya Studentaskúla og HF skeiði og var í nógv ár eisini lærari har. 
Starvið sum lønarstjóri landsins verður lýst leyst í næstum. 
Kvf.fo 
 

 
Eingin framhaldsdeild í Sankta Frants skúla  
Mentamálaráðið vil ikki góðkenna framhaldsdeildina sum eina royndarverkætlan 
Skal skúlabygnaðurin í Tórshavnar kommunu broytast, so skulu allir partar vera við. 
Tað eru boðini sum mentamáladeildin hjá Tórshavnar kommunu hevur fingið frá Mentamálaráðnum. 



Helena Dam á Neystabø er forkvinna í mentamálanevndini sigur, at niðurstøðurnar hjá 
mentamálaráðnum eru tær, at tað ikki er ein royndarverkætlan at skipa framhaldsdeild í Sankta 
Frants skúla sambært fólkaskúlalógini,  og skal ein broyting gerast í skúlabygnaðinum sum viðførir, at 
man vil hava framhaldsdeild, so skal tað fara fram sambært fólkaskúlalógini. 
Tað merkir, at man setur umboð fyri øll skúlastýrini í ein arbeiðsbólk at fyrireika hvussu tann nýggi 
bygnaðinum í Tórshavnar kommunu so skal síggja út og hetta tekur longur tíð enn fram til 
summarfrítíðina at gera, sigur Helena Dam .  
Skúlabygnaðurin sum vit hava nú, varð samtyktur av einum samdum býráði í 2012, leggur hon 
afturat. 
 Kvf.fo 
 

 
Ongar stovnsmetingar gjørdar av hummara  
Manglandi stovnsmetingarnar eru eitt nú ein trupulleiki, tá kærur frá hummaraveiðimonnunm skulu 
viðgerast 
Ongar stovnsmetingar hava verið gjørdar av hummara í minst tíggju ár.  
Tað sigur stjórin á Havstovuni Eilif Gaard. 
Manglandi stovnsmetingarnar eru eitt nú ein trupulleiki, tá kærur frá hummaraveiðimonnunm skulu 
viðgerast 
Tað kann vera trupult at kæra árin á hummaraveiðuna, tá eingin veit, hvussu hummarastovnurin í 
Føroyum hevur tað.  
Tað staðfestir Vinnukærunevndin í niðurstøðu, har hon heimvísir avgerðini hjá Heilsufrøðiliu 
Starvstovuni um broytinar í aliøkjum hjá Bakkafrost í fýra førum.  
Avgerðir sum hummarafiskarar hava kært sum so ofta fyrr, men sum teir nú fyri fyrstu ferð hava 
vunnið. 
Tað er Hummaraveiðufelagið og Poul Eiden Muller, sum hava kært avgerðina hjá Heilsufrøðiligu 
Starvstovuni um staðsetingina av aliøkið A-63 hjá Bakkafrost í Árnafirði umframt broytingar í trimum 
aliøkjum í Sundalagnum og teir hava fingið viðhald. 
Avgerðin hjá Heilsufrøðiligu Starvstovuni er ógyldað, og viðgerðin skal gerast av nýggjum er 
niðurstøðan hja Vinnukærunevndini. 
Men nú vil Bakkafrost hava Vinnukærunevndina at taka sína viðgerð uppaftur.  
Bakkafrost hevur ikki verið kunnað nóg væl, og niðurstøðan byggir ikki á tøl um hummaraveiðu, sigur 
Christian Andreasen, advokatur hjá Bakkafrosti millum annað í einum skrivi til Vinnukærunevndina. 
Hann vil hava Vinnukærunevndina at finna tøl fyri hummaraveiðuni, men tað vil Vinnukærunevndin 
ikki. 
Veiðan kann vera ávirka av nógvum ymiskum viðurskiftum, sigur skrivarin hjá Vinnukærunevndini í 
einum teldubrævið Christian Andreasen tann 14. apríl. 
Nevndin saknar tó stovnsmetingar í síni viðgerð. 
Eingin tøl eru, sum kunnu siga okkum nakað um, hvussu hummarar, krabbar og onnur skeljadjór í 
Føroyum hava tað og tað eru heldur ikki útlit fyri, at stovnsmetingar verða gjørdar í bræði. 
Kvf.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 04.06.2016 (11:59)  
Nú herjar Sea Shepherd aftur á føroyingar 
Nú í juni mánað fer tiltikni umhvørvisverndarfelagsskapurin, Sea Shepherd, undir enn eina ferðferð 
ímóti føroyskum grindadrápi.  
  
Tað staðfestir oddamaðurin í felagsskapinum, Paul Watson nú um dagarnar.  
  
Men hann staðfestir samstundis, at hesaferð verður mannagongdin øðrvísi enn hesi seinastu árini, tá 
ið Sea Shepherd hevur verið í Føroyum við bæði skipum og fólki.  
   
Tað verður ikki so lætt nú, tí fyrr í ár eru nýggjar reglur settar í gildi, sum geva føroyskum 
myndugleikum heimild at nokta skipum, sum teimum hjá Sea Shepherd, inn um føroyskt sjómark.  
   
Samstundis eru reglur settar í gildi, sum gera, at føroyskir myndugleikar kunnu nokta limum hjá Sea 
Shepherd at virka í Føroyum uttan so at tey hava fingið arbeiðsloyvi.  
   
Men Paul Watson hevur eisini áður staðfest, at í ár ætlar felagsskapurin sær ikki til Føroya við skipum.  
- Tað er brúk fyri skipunum aðrastaðni, hevur hann áður gjørt greitt.  
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Hann sigur, at mannagongdin og framferðin fer at verða øðrvísi í ár og at átøkini hjá felagsskapinum 
fara at verða avdúkað skjótt.  
   
Hann upplýsir ikki, hvørji átøkini vera, men eftir tí, felagsskapurin hevur upplýst, verða tey rættiliga 
umfatandi.  
   
Hann staðfestir nevniliga, at felagsskapurin fer at raka raka viðurskifti, føroyingar virðismeta enn 
hægri enn teir virðismeta ta "blóðugu mentanina".  
    
Hinvegin hevur hann áður sagt, at í ár ætlar Sea Shepherd at gera ein film um grindadráp, sum skal 
breiðast kring um í heiminum.  
   
Men samstundis ætlar felagskapurin sær í hernað ímóti ferðavinnuni -bæði teirri føroysku 
ferðavinnuni og teirri donsku ferðavinnuni.  
   
Endamálið er at fáa ferðafólk at boykotta Føroyar og Danmark, sum tey í Sea Shepherd tvíhalda um, 
eisini hevur ábyrgd av grindadrápinum í Føroyum.  
   
- Vit vita, at føroyingar og danir stúra fyri, hvørjar avleiðingar tað fer at fáa fyri ferðavinnuna, at 
heimurin verður upplýstur um grindadráp, staðfesti Sea Shepherd fyri stuttum.  
   
Tey vísa á, at ferðamannaskip hava longu boykottað Føroyar og endamálið hjá teimum er at fáa enn 
fleiri ferðamannafeløg at halda seg burtur frá Føroyum.  
  
Tey fara eisini at royna at fáa útlendingar at boykotta føroyskar fiskavørur og tey fara somuleiðis at 
venda sær til filmsframleiðarar við áheitan um ikki at taka film upp í Føroyum.  
   
Samstundis ætlar Sea Shepherd sær at fara lógarinnar veg, tí teirra páhald er framvegis, at 
grindadráp er brot á evropiskar og altjóða sáttmálar.  
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 04.06.2016 (12:29)  
Spara vatn í Fuglafirði 
Tað man vera langt síðan, at so nógvir turrir fylgjandi dagar hava verið í Føroyum, sum seinastu 
tíðina. Í longri tíð er næstan ikki komin dropi av himli.  
  
Føroyingar hava lynda at grenja, tá tað regnar ov ofta og ov leingi, og tað er náttúrligt. Men, tá turkur 
rakar, sum seinastu dagarnar, er heldur ikki gott.  
  
Í Fuglafjarðar kommunu stríðast tey við vatntrupulleikar, og tí hevur kommunan í dag lagt soljóðandi 
fráboðan út á sína heimasíðu:  
  
- Vegna átøk i samband við vatntrot verður mælt til, at borgarar í niðara parti av býnum í Fuglafirði 
kóka vatnið. Tey, ið búgva við Innandalsveg, Stovugerði, Torkilskrók, Bøveg, Garðaveg, og Fjalsveg 
nýtast ikki at kóka vatnið.  
  
Í síni fráboðan leggur Fuglafjarðar kommuna aftrat, at fólk verða biðin um at spara upp á vatnið, sum 
tikið verður til.  
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 04.06.2016 (13:23)  
Taka ímóti fiski frá smábátum 
Frystilínuskipið Ågot hevur nú lagt til brots aftur. Teir loystu í Klaksvík í allar fagrasta veðri síðstu nátt 
og settu kósina vestur um hav.  
  
- Vit skulu upp til Ummannakfjørðin í Vesturgrønlandi at taka ímóti fiski frá smábátum og jollum. Vit 
vóru eisini har síðsta summar.  
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Tað sigur Símun í Vátutoft, sum aftur hesaferð er ein av manningini umborð á Ågot. Hann leggur 
aftrat, at við Ågot henda túrin eru fimm mans, men teir koma at skifta fólk seinni í summar.  
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 04.06.2016 (17:07)  
Vágbingar vóru teir drúgvastu 
Tað var framúr góð og spennandi kapping millum tvey tey fremstu 6-mannaførini við monnum á 
norðoyastevnu ídag.  
Hvessingur legði bragdligast fyri, og fyrra partin av teininum og eitt sindur meiri enn tað, var 
ljósagrøni báturin fremstur og á veg ímóti sigrinum.  
Vágbingur var næstfremstur, og tá ið tað restaðu fýra hundrað metrar vísti tað seg, at orkan var nógv 
umborð á Smyrli og úthaldni stórt. Stútt og støðugt tók Smyril seg fram. Eina løtu stóð stavn um 
stavn, men so fekk Smyril stavnin framum, og so gekk tað skjótt. Á málinum var munurin millum tveir 
teir fremstu tað mesta av einari bátslongd.  
  
Smyril 5.04.18  
Hvessingur 5.06.12  
Páll Fangi 5.10.16  
Gongurólvur  
Fortuna 
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 04.06.2016 (17:49)  
Gullbrandur gjørdi bart 
Tað plaga at vera kvinnurnar í Fuglafirði, sum standa ovast á pallinum, meðan menninir ikki hava 
megnað at vunnið gullkrónur.  
Í dag eydnaðist tað loksins monnunum í Fuglafirði at vera fyrstir á mál. Gullbrandur var fremstur eftir 
fantastiska spennandi og tætta kapping.  
Stríðið stóð millum Gullbrand og Nevið Reyða úr Klaksvík. Gullbrandur stakk seg framum Nevið 
Reyða, sum kanska fekk tann betra startin.  
Eina løtu sá tað út til, at tað skuldi eydnast klaksvíkingum at vinna, tí Nevið stakk framum Gullbrand, 
so skifti tað einar tvær ferðir, men í endaspurtinum var Gullbrandur tann drúgvasti, og reystu 
fuglfirðingarnir fóru fyrstir um málið.  
  
Argjabáturin hekk eina løtu væl uppií, men so dragnaði hann, og Knørrur vann triðja plássið, meðan 
Miðvingur tók sær av aftasta plássinum.  
Gullbrandur 5.03.24  
Nevið Reyða 5.04.12  
Knørrur 05.07.12  
Argjabáturin  
Miðvingur 
In.fo 
 

 
Jóannes Hansen 04.06.2016 (18:07)  
Eysturoyingur í stórum stíli 
Superveteranarnir á Eysturoyingi hava síðani á nýggjárinum lagt øgiliga orku og nógva tíð í 
fyrireikingunum til nýggja kappróðrarárið.  
Málið var og er at vinna FM. Fyrsta ábendingin um, hvussu tað fer at vignast var í góðveðrinum í 
Klaksvík ídag, og tað eydnaðist framúr væl.  
Drekin Reyði og Eysturoyingur løgdu bragdliga fyri, og eftir startspurtin sá tað út til, at kappingin um 
sigurin fór at standa millum hesar báðar bátarnar.  
Tað var tó tætt frá Drekanum Reyða og Eysturoyingi og aftur til Havnarbátin, sum allan teinin var 
aftastur.  
  
Eysturoyingur legði seg eitt vet framum Drekan Reyða, og Ormurin Langi tók seg eina løtu framum 
Drekan Reyða.  
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Í endaspurtinum vístu veteranarnir umborð á Eysturoyingi at vera reystastir og treystastir. 
Eysturoyingur vann seg eina heila bátslongd framum avbjóðararnar. Eftir ikki so sannførandi 
miðróður eydnaðist tað Drekanum Reyða at vinna næstfremsta plássið. Tað var tó leyst fram til 
Eysturoying, og tað var bara ein skutur aftur til Ormin Langa.  
  
1. Eystsuroyingur 4.47.03  
2. Drekin Reyði 4.49.16  
3. Ormurin Langi 4.50.07  
4. Havnarbáturin 
In.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 05.06.2016 (08:23)  
Grindaboð í Vágum í morgun 
Tíðliga í morgun varð boðað frá grind nakað vestur úr Trælanípuni í Vágum.  
  
Løgreglan sigur, at onkrir bátar vóru hjá henni, men grindin var ring at fáast við, og tað seinasta, 
løgreglan visti, var, at grindin var kavað, og at teir høvdu mist hana burtur.  
  
Annars skrivar jn.fo frá báti, sum var hjá grindini, at havið kókaði í grind, men annars rekur soleiðis, at 
tað er ivingarsamt, hvussu tað fer at hilnast at reka eina grind ímóti landi, í hvussu so er teir fyrstu 
tímarnar.  
In.fo 
 

 
Neli Heldarskarð 05.06.2016 (14:44)  
Føroyar nummar 89 
Hósdagin 2. juni varð FIFA-styrkislistin fyri øll heimsins fótbóltslandslið kunngjørdur. FIFA-styrkislistin 
verður dagførdur eftir hvørt mánaðarskifti - eina ferð um mánaðin.  
  
Á nýggja styrkislistanum eru Føroyar nummar 89 av heimsins londum. Hetta er ein lítil framgongd, tí 
at í mai-mánaði vóru Føroyar styrkismettar sum nummar 90.  
  
Fyrilit skal tó takast fyri, at listin bleiv kunngjørdur áðrenn føroyska tapið ímóti Kosovo, har Kosova 
vann 2-0. Kosovo er ikki eingongd á styrkislistanum sum nú er, orsakað av, at landsdysturin 
fríggjakvøldið var fyrsti, skrásetti landsdysturin nakrantíð hjá Kosovo. Tískil kann væntast, at Kosovo 
byrjar aftast av øllum teimum 210 limalondunum í FIFA.   
  
Fyri føroyska landsliðið fer plaseringin hjá Kosovo helst at viðføra, at Føroyar detta nøkur pláss aftur á 
tí komandi styrkislistanum, sum verður kunngjørdur í byrjanini av juli mánaði.  
  
Ímillum evropeisku londini eru Føroyar nummar 38. Í løtuni eru 15 evropeisk lond aftanfyri Føroyar á 
FIFA-styrkislistanum - tað er nú ikki so galið. 
In.fo 
 

 
Pætur Albinus 05.06.2016 (16:51)  
Bjartalíð flongdi NSÍ 
Tað var stúvað av fólki við Djúpumýru í dag, har oddadystur var ímillum KÍ og NSÍ. Hetta var 
samstundis eisini stevnudystur, av tí at Norðoyastevna er. Við einum sigri hevði KÍ lagt seg á odda 
aftur í Effodeildini, meðan eitt tap hinvegin hevði merkt, at NSÍ hevði farið framum klaksvíkingar.  
  
Tað var rímiliga javnt í fyrra hálvleiki, men tað var eitt brotsspark, sum kom at vera avgerandi. Tað var 
Sørmundur Kalsø, ið varð feldur í brotsteiginum, og brotssparkinum tók Jóannes Bjartalíð sær av og 
legði KÍ á odda 1-0, sum eisini var støðan í hálvleikssteðginum.  
  
Eitt korter var farið av seinna hálvleiki, tá ið sami Jóannes Bjartalíð økti til 2-0. Hetta var eftir gott 
upplegg frá Hjalgrími Elttør. Tíggju minuttir seinni fullførdi 19 ára gamla stjørnuskotið sítt hattrikk, tá 
ið hann smoygdi sær inn um NSÍ-verjuna og setti bóltin hegnisliga í málið til 3-0.  
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NSÍ hevði sum heild ógvuliga lítið at bjóða upp á í seinna hálvleiki, og nøkur sekund áðrenn vanliga 
leiktíðin var farin, fullførdi Páll A. Klettskarð eyðmýkingina av NSÍ, tá ið hann gjørdi tað til 4-0. Hetta 
gjørdist eisini endaliga úrslitið, og nú er KÍ aftur oddalið í Effodeildini.  
  
KÍ – NSÍ 4-0 (1-0)  
1-0: Jóannes Bjartalíð, 18. (br.)  
2-0: Jóannes Bjartalíð, 60.  
3-0: Jóannes Bjartalíð, 70.  
4-0: Páll A. Klettskarð, 90.  
In.fo 
 

 
Heri Simonsen 05.06.2016 (17:55)  
Tað besta KÍ-liðið Páll hevur spælt við 
KÍ anno 2016 er tað sterkast KÍ-liðið framherjin, Páll Klettskarð hevur spælt við, ið hvussu er við tí 
forminum KÍ er í nú. KÍ-framerjin er ivaleysur, tá Hilmar Jan Hansen spyr hann um hetta.  
  
Páll Klettskarð staðfestir, at kenslan er ótrúliga góð aftaná 4-0 sigurin á NSÍ. Eisini er tað gott hjá KÍ-
leikarunum at sleppa av við gomlu stevnuridluna, sum segði, at KÍ altíð stóð seg illa, tá eitt stórt tiltak 
var norðuri í Klaksvík.  
  
Ein aðalmunur millum KÍ og NSÍ var sambært Pálli Klettskarð, at KÍ-spælararnir vóru nógv aggresivari 
enn NSÍ.  
In.fo 
 

 
Birgith Lassen 05.06.2016 (18:30)  
Nýggi frískúlin: Her sleppa børnini at liggja í tímanum 
Um fáar mánaðir letur ein nýggjur skúli upp í Havn. Sosialurin hevur vitjað skúlan og tosað við 
leiðaran um, hvussu skúlabørn trívast best, og hvussu tað er at stovna ein heilt nýggjan skúla bert við 
sjálvbodnari arbeiðsmegi.  
 
 
”Her sleppa næmingarnir at liggja á gólvinum í tímanum, um tey hava hug til tað”, sigur Jenny 
Winther Poulsen, ið er ein av stigtakarunum til nýggja frískúlan, Lítlaskúla. Floksstovurnar eru 
innrættaðar við stórum sekkjastólum og madrassum. Hetta er upp á ongan máta sum tær 
floksstovurnar, vit vanliga kenna - og somuleiðis er hugburðurin eisini heilt serligur.  
  
 
”Tað eru tey fægstu børnini, sum klára at sita uppreist á einum stóli í ein heilan skúladag. Í Lítlaskúla 
vilja vit hava børn, sum trívast upp á allar mátar, og tí sleppa næmingarnar hjá okkum at liggja á 
sekkjastólum”, sigur Jenny Winther Poulsen.   
  
  
Trivnaðurin kemur fyrst  
  
 
Vit hugsa ov lítið um, hvussu bókligu førleikarnar hjá børnum ávirkast av, hvussu børnini hava tað 
sum heild. Tað halda í øllum førum tey, ið hava tikið stig til at byrja ein nýggjan frískúla.  
  
 
Í alt eru tey 8 ávikavíst lærarar, námsfrøðingar, tónleikarar og listafólk sum í august opna hurðarnar á 
Lítla Skúla. Eitt av oddafólkunum er Jenny Winther Poulsen. Hon starvast í løtuni sum lærari, og eftir 
summarfrítíðina verður hon ein av tveimum lærarunum í Lítla Skúla.  
  
 
”Vit eru heilt ótrúliga spent”, sigur Jenny Winther Poulsen. Tað hevur stundum verið stríggið hjá 
teimum 8 stigtakarunum, tí tey hava bygt ein skúla upp úr nýggjum við síðuna av teirra 
fulltíðarstørvum og gerandisbaksi annars. Men tað er stríðið vert, sigur Jenny Winther Poulsen, sum 
eisini er leiðari á Lítlaskúla.  
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Longu nú eru børn skrivaði inn í skúlan fram til ár 2021. 
  
 
Ynskja eitt skapandi umhvørvi  
  
  
Grundarsteinurin er trivnaður, men við tí fylgja nógv ymisk ting. Millum annað ein útidagur um vikuna 
og tað, at børnini sjálvi gera mat. Men eisini tað, at árgangarnir ikki gerast størri enn 16 børn. At hava 
ein lítlan skúla, er nevniliga grundarlagið undir Lítlaskúla. Á Facebooksíðuni hjá skúlanum vísa tey á 
eina kanning úr Danmark, sum sigur at stórir flokkar geva lægri meðalkarakter.  
  
  
Samstundis ynskja stigtakarirnir eitt skapandi umhvørvi. Tí arbeiður Lítliskúli upp á at gera eitt 
samstarv við Listaskúla Føroya, og tey hava eisini sett fleiri tónleikarar í starv:  
Allir næmingar skulu nevniliga læra at spæla eitt ávíst ljóðføri, meðan tey ganga í Lítlaskúla. Vísindalig 
kanning vísir, hvussu tað hjálpir menningini av heilanum, tá børn spæla eitt ljóðføri. 
  
 
Og somuleiðis vísur ein onnur kanning, at børn hava lættari við at læra mállæru, um tað verður 
frálært við sjónleiki, filmi, myndlist ella tónleiki.  
  
 
”Og børn kunnu læra tabellina við at lakka hana”, sigur Jenny Winther Poulsen. Í Lítlaskúla leggja tey 
stóran dent á tað bókliga, men tey seta spurnartekin við ta siðbundnu frálæruna.  
  
 
”Tað eru nógvir mátar at læra at stava ella rokna. Vit fara at brúka tað praktiska í okkara frálæru, tí vit 
halda, at tað lættari hjá børnum at læra og minnast, um tey sleppa at arbeiða praktisk í 
undirvísingini”, leggur hon afturat.  
  
 
Frá hugskot til veruleika 
  
  
Tey byrjaðu at tosa um frískúlan fyri fleiri árum síðani. Og serliga var tað stóra ynskið um ein lítlan 
skúla við atlit til trivaðin, ið fekk tey at gera hugskotið til veruleika.  
  
 
”Vit hava tosað nógv og leingi um henda skúlan. Fyri tveimum árum síðan fóru vit so veruliga í 
gongd”, sigur Jenny Winther Poulsen.  
  
 
Tá ein nýggjur skúli skal stovnast, er nógv umsitingarligt arbeiði og tað er nógv, ið skal passa saman, 
sigur hon. Men í august flytir Lítliskúli inn í gamla Adventistaskúlan, og tá byrja eini 30 børn í fyrsta, 
ørðum og triðja flokki. 
In.fo 
 

 
Neli Heldarskarð 05.06.2016 (19:18)  
EB/Streymur tók oddasessin aftur 
Tvey lið í 1. deild hjá monnum hava verið í leiki í dag. Vesturi á Eiðinum í Vági tók FC Suðuroy ímóti 
EB/Streymi. Undan dystinum var EB/Streymur á øðrum plássi við 29 stigum, meðan FC Suðuroy var 
nummar fimm við 19 stigum. Tískil má sigast, at ein sigur til heimaliðið í dag helst var eitt krav, um FC 
Suðuroy skal gera sær nakra vón um at spæla í Effodeildini, sum felagið flutti niður úr í fjør, í komandi 
kappingarári.  
  
Tað var tó EB/Streymur, sum higartil er ósigrað í ár, ið fór avstað við øllum trimum stigunum. 
Avgerðin í dystinum fall eftir 49 minuttir, tá ið venjarasonurin hjá EB/Streymi, Ragnar B. Danielsen, 
skoraði einsamalla málið í dystinum. Venjari hjá EB/Streymi er Olgar Danielsen.  
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Við sigrinum hevur EB/Streymur yvirtikið fyrsta plássið frá 07 Vestur. Tað tykist ikki at vera nakar sum 
helst ivi um, at tað verða hesi bæði felagsliðini, sum flyta upp í Effodeildina í ár, tí at eftir 12 umfør 
hava bæði liðini 32 stig, og eru tey ósigrað. Bæði liðini hava vunnið 10 av sínum dystum, meðan tveir 
eru endaðir við javnleiki.   
  
Heili 11 stig eru niður til Giza Hoyvík, sum er nummar trý í deildini, og tessvegna skal nógv náa at 
broyta seg, um tað ikki verða EB/Streymur og 07 Vestur, ið skulu spæla við í fínasta selskapinum í 
komandi kappingarári.  
  
FC Suðuroy verður verandi sum nummar fimm við 19 stigum, men tó kunnu suðuroyingarnir ugga seg 
við, at teir hava spælt ein dyst færri enn næstan øll hini liðini í deildini - FC Suðuroy hevur bara spælt 
11 dystir higartil. Í núverandi støðu tykist tað tó at vera óhugsandi, at sunnari parturin av Suðuroynni 
verður umboðaður í Effodeildini í komandi kappingarári. 
In.fo 
 

 
Andlát 
Oddmar Poulsen, Tórshavn, ættaður úr Hesti, andaðist á landsjúkrahúsinum leygardagin 4. juni, 79 
ára gamal. 
 
Agnas á Dul Hansen, Argir, andaðist á ríkissjúkrahúsinum hósdagin 2. juni, 69 ára gomul. 
 
Rosa Petersen, Saltangará, andaðist á landssjúkrahúsinum 3. juni 84 ára gomul. 
 
Jan Heri Reinert, andaðist hósdagin 2. juni, 48 ára gamal. 
 
Dinna Poulsen, Fuglafirði, ættað úr Leirvík, andaðist hósdagin 2. juni, 70 ára gomul. 
 
Árni Samuelsen, ættaður úr Havn, búsitandi í Rødovre, andaðist mikudagin, 86 ára gamal. 
 


