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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 13.06.2016 (08:55)  
Framvegis einki avfall í væntu 
Avfallsøki beint sunnan fyri Føroyar flyta seg í ein norðan, men vikna. Komandi vikuna liggur eitt stórt 
lágtrýstsøki nærum í stað um bretsku oyggjarnar og Norðsjógvin. Samstundis mennist ein 
hátrýstsryggur sunnan fyri Ísland. Frá mikudeggnum streymar kaldarli luft oman yvir Føroyar av 
landnyrðingi. 
  
Í dag verður lot til andøvsgul av eystri og landsynningi, 3 til 8 m/s. Turt og skýggjað, men mánakvøldið 
møguliga regn. Hitin um dagin millum 10 og 15 stig, um náttina niður í 10 stig. 
  
Týsdagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s, sum snarar í ein landnyrðing. Fyri tað 
mesta turt og í løtum sólglottar. Hitin um dagin millum 10 og 15 stig, um náttina millum 5 og 8 stig. 
  
Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta turt og møguliga 
sól. Hitin um dagin um 10 stig, um náttina millum 7 og 9 stig. 
  
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, sum fer í ein norðan, 5 til 10 m/s. Samdrigið 
og fyri tað mesta turt. Hitin um dagin um 10 stig. Um náttina eitt lot av norðri, undir 6 m/s, og fyri tað 
mesta klárt. Hitin millum 3 og 8 stig. 
  
Fríggjadagin verður sum frá líður lot til andøvsgul av vestri og útsynningi, 3 til 8 m/s. Fyri tað mesta 
turt og fyrst nakað av sól, men út á dagin skýggjað. Hitin um dagin millum 9 og 12 stig. Um náttina gul 
til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s. Fyrst skýggjað og møguliga regn, seinni klárar í og hitin 
millum 6 og 9 stig. 
  
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, su makar niður í eitt lot av ymsum 
ættum, undir 6 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar og hitin um 10 stig. Um náttina lot til andøvsgul 
av suðri, 3 til 8 m/s, turt, men sum frá líður skýggjað. Hitin millum 5 og 8 stig. 
In.fo 
 

 
Stórt flogfar á duldarfulla vitjan í Føroyum 
Størsta flogfar, sum nakrantíð hevur sett seg í Føroyum, lendir mikudagin í Vágum. Flogvallarstjórin 
vil ikki siga, hví flogfarið kemur. 
Stjórin í Vága Floghavn, Jákup Sverri Kass, kann ikki avdúka, hvaðani ella hví stóra Airbus A321-
flogfarið kemur til Føroya, men sigur, at bara nøkur fá fólk eru við. 
 
Sum skilst kemur flogfarið í Vágar fyri at kanna, um Føroyarutan hóskar til flogfarið. 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
Høgar aldur í Suðuríshavinum 
Tað gongur harðliga fyri seg, tá hann øtlar vindin í Suðuríshavinum. Tað sæst á hesi videoupptøkuni 
niðanfyri, sum er tikin umborð á einum nýzealendskum kríggsskipi í 20 metrar høgum aldum. 
HMNZS Otago, ein Protector-class offshore varðbátur, roynir eitt sindur av hvørjum, tá hann er á 
varðferð í farvatninum millum Ný Zealand og Antarktis, men tær 20 metrar høgu aldurnar á videoini 
vóru kortini so óvanligar, at ein av manningini hevur gjørt av at leggja hana út á. 
Kelda: maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 
Skaðanevnd fríkennir Carlu Mærsk 
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National Transportation Safety Board í USA hevur almannakunngjørt eina frágreiðing um 
hendingarnar, ið bóru í sær, at kemikaliutangaskipið Carla Mærsk 9. mars í fjør stoytti saman við 
farmaskipið Conti Peridot í Houston Ship Channel, við álvarsamari dálking sum avleiðing. 
Carla Mærsk var á veg út úr veitini í mjørka, tá skipið stoytti saman við farmaskipið. Ongin fólkaskaði 
hendi, men bæði skipini fingu stóran skaða. Hol kom á tríggjar tangar umborð á Carlu Mærsk, og 
88.200 gallon av bensintilsetingarevni luku út í veitina. 
 
NTSB staðfestir, at loðsurin og manningin á Carlu Mærsk høvdu onga skyld í óhappinum. 
Harafturímóti var orsøkin til óhappið vánaligt samskifti millum loðsin og manningina á Conti Peridot. 
 
Úrslitið var, at farmaskipið broytti kós og rakti danska kemikaliutangaskipið. 
Kelda: NTSB  
Antares.fo 
 

 
Margretha drotning einsamøll á Føroyavitjan 
Í gjár kom Margretha drotning á fýra daga vitjan í Føroyum. Fyri fyrstu ferð vitjar hon einsamøll. 
Heindrikur prinsur er ikki við hesa ferð. 
Sólin skein, tá eitt flogfar hjá danska herinum lendi í Vágum seinnapartin í gjár við drotningini umborð 
Løgmaður Aksel Johannesen tók ímóti saman við ríkisumboðsmanninum og øðrum. 
Hetta var fyrstu ferð, drotningin setti sínar kongaligu føtur á føroyska jørð einsamøll. 
Margretha drotning hevur ongantíð áður vitjað einsamøll tey 49 árini, hon hevur verið gift við 
Heindriki prinsi. 
Eftir at prinsurin um nýggjársleitið gjørdi av at minka um virksemið, hevur Heindrikur bert nakrar fáar 
ferðir víst seg saman við konu síni síðani 1. januar. 
Tað ger hann heldur ikki næstu dagarnar, og tað harmar føroyingar, skrivar BT. 
»Tað er sjálvandi hansara val, eftir at hann er farin á pensjón. Men eg havi skilt, at honum dámar væl 
í Føroyum. Og føroyingum dáma eisini væl, at hann er her. So hann verður saknaður hesa ferð,« sigur 
Aksel Johannesen við blaðið. 
Drotningin vitjar í Suðuroynni í dag. Í morgin kemur hon á Havnina við kongaskipinum Dannebrog, 
sum eisini er komið til Føroya í sambandi við drotningavitjanina. 
Kelda: bt.dk 
Antares.fo 
 

 
13-06-2016 14:10  
Løgmaður gongur frá strongdini 
Fólkaheilsuráðið sleppur nú kroppinum eina løtu og setir fokus á ta sálarligu heilsuna. Herferðin 
nevnist Sunn sinn, og løgmaður leggur fyri at tosa um sálarliga heilsu 
- Tá ið arbeiðið verður ov nógv, so brúki eg tíð uppá familjuna, vinir ella gangi mær ein langan túr. 
Soleiðis sigur Aksel Johannesen, løgmaður, sum hevur játtað at vera við í herferðini "Sunn sinn", sum 
Fólkaheilsuráðið hevur sett í verk. Tí, sum løgmaður sigur: 
- Vit eru øll menniskju, og vit hava øll upplivað viðgongd og sanniliga eisini mótgongd. 
Fólkaheilsuráðið fer komandi tíðina at seta fokus á sálarliga heilsu - á Sunn sinn. 
- Tað er eins týdningarmikið at hava eina sunna sálarheilsu, eitt sunt sinn, sum tað er at hava eina 
sunna fysiska heilsu, sigur Magni Mohr, sum er formaður í Fólkaheilsuráðnum. 
Gjøgnum tíðirnar hevur sálarlig heilsa og tað at tosa um okkara psykiska lív, í mangan mun verið tagt 
burtur. Tøgnmentanin hevur gjørt tað trupult hjá fólki at søkja sær hjálp - og hevur stigmatiserað tað 
at hava sálarligan trega at vera ónormalt. Alt meðan kanningar vísa, at seinasta árið hevur fimti hvør 
okkara kent sálarligan trega av onkrum slag. 
Hesa tøgnmentanina ætlar Fólkaheilsuráðið at bróta, júst við at seta fokus á sinnið og sálarheilsu. 
- Fyrsta átakið verður, at kend fólk fara at lata upp og tosa um sálarliga heilsu, og hvat tey gera fyri at 
halda sinnið sunt, sigur Magni Mohr, sum gjørdist formaður í Fólkaheilsuráðnum nakað herfyri. 
Aksel Johannesen er tann fyrsti í einari røð av kendum fólkum, sum opið tosar um at taka sær av 
sínari sálarligu heilsu: 
- Í gerandisdegnum eri eg politikari, sum er eitt starv merkt av strongd. Eg havi sæð fólk fara niður við 
flagginum, og eg ansi serstakliga væl eftir, at eg ikki sjálvur veri raktur av strongd. Tað skal vera mín 
inniliga áheitan, at vit øll ansa eftir okkara egnu sálarligu heilsu, men eisini eftir sálarligu heilsuni hjá 
okkara medmenniskjum, sigur Aksel Johannesen, løgmaður. 
Dimma.fo 
 



 
13-06-2016 15:41  
Byggivinnan bara veksur 
Arbeiðsloysið er lágt í Føroyum nú, og løntakaratalið veksur javnt og samt. Størstur er vøksturin í 
byggivinuni 
Tað grør um gangandi fót í nógvum vinnum í Føroyum. Í mars í ár vóru 700 fleiri løntakarar enn somu 
tíð í fjør, og síðan 2013 hevur talan verið um ein javnan vøkstur. Í mars vóru 25.245 løntakarar í 
Føroyum tilsamans, tá ið talið er árstíðarjavnað. 
Hetta upplýsir Hagstovan. 
Vøksturin er í øllum høvuðsvinnubólkum. Samlaði vøksturin er 2,9 prosent. Allir høvuðsvinnubólkar 
hava eina framgongd á meira enn 2 prosent. Men í byggivinnuni, har stórt virksemið er í løtuni, er 
vøksturin tó væl størri. 
Vøksturin í byggivinnuni er 7 prosent hetta seinasta árið. Í mars vóru 3.477 løntakarar í mars, tað eru 
228 fleiri enn fyri einum ári siðan. Talið á fólkum er tó ikki komið heilt upp á sama stig sum fyri 
fíggjarkreppuna. Í 2008 vóru upp móti 3.900 løntakarar í byggivinnuni. 
Dimma.fo 
 

 
13-06-2016 15:50  
Drotningavitjanin: Uppsjóvarfiskur og tari 
Tað skortar ikki við góðum mati, nú Margreta drotning vitjar. 
Serliga forkunnugt var tað hjá henni at royna matin, tá vitjað varð á virkinum Varðin Pelagic á 
Tvøroyri. Leif Sørensen, kokkur, varð biðin um at skapa nakrar smærri rættir við teimum rávørum, 
sum virkið tekur ímóti og framleiðir. Tað bleiv millum annað til lodnu og asparges og ymiskt við 
markreli, svartkjafti, surimi og saltfiski. 
Tá drotningin vitjaði komandi mentanarhúsið Salt fyrr á degnum, var tari á skránni. Leif Sørensen 
hevði gjørt ymsar rættir, har tari var tann gjøgnumgangandi parturin. 
Dimma.fo 
 

 
13-06-2016 16:32  
Drotningavitjanin: Børnini taka væl ímóti 
Tað er einki at dylja yvir, at talið á fólki, sum tekur ímóti drotningini, har hon vitjar, ikki er so stórt 
sum tað áður hevur verið. 
Kortini ber til at staðfesta, at børnini í Suðuroy hava tikið væl ímóti Margretu drotning. So kann mann 
kanska hugsa, at børnini ikki øll sjálvi hava valgt at fara, men tað er nú stuttligt at síggja tey smæstu 
við fløggum sínum. 
- Altso, er hatta ein ordilig drotning, hoyrdi eg eina smágentu spyrja á kaiini á Tvøroyri. 
Ein onnur gentu spurdi, hvar kongurin var, og tað er kanska ein spurningur, sum fleiri vaksin seta sær. 
Heinrikkur prinsur er ikki við, og tá pressan slapp at seta drotningini nakrar spurningar á kaiini á 
Tvøroyri í sambandi við at hon vitjaði umborð á Thorshavn, svaraði hon, tá hon bleiv spurd um hvar 
prinsurin var, at tað var ein løgin kensla at ganga í land, uttan prinsin undir sínari lið, men her deiligt 
at vera. Meira segði hon ikki um tað málið. 
Dimma.fo 
 

 
13-06-2016 19:01  
Drotningavitjanin: Osmund valdi at lúka í eplaveltuni 
Tað vóru ikki øll, sum valdu at heilsa upp á drotningina, tá hon vitjaði í Hvalba mánadagin. 
Meðan bilafylgið við stóru svørtu bilunum fór gjøgnum Hvalba og fyrst steðgaði við eldrasambýlið og 
síðani fór víðari í Roynhøllina, valdi Osmund Eyvindsson at lúka í stóru eplaveldu sína. 
Tað er nú ikki tí, at Osmund ikki hevur áhuga í kongahúsinum. 
- Eg plagi at hyggja, tá okkurt er frá kongahúsinum í sjónvarpinum og lesi tað, sum eg detti um, men í 
dag helt eg at veltan skuldi raðfestast, sigur Osmund, sum er spentur upp á, hvussu tað fer at hilnast í 
ár. 
- Eg havi sett eitt nýtt slag niður. Okkurt genspleisað, sum eitur Hanna-Folva, og tað hopi eg fer at 
geva væl, sigur hann. 
Osmund Eyvindsson er annars kendur fyri at eiga pylsuvognin í Hvalba, har nógv fólk vitja. Hann 
verður tó 67 ár í oktober, og hevur tí roynt at sloppið sær av við pylsuvognin. 
- Onkur er komin við boði upp á hann, men boðini hava verið for lág, sigur hann. 
Dimma.fo 



 

 
Hallur av Rana 13.06.2016 (11:29)  
Sjúrður og Magni til Russlands  
Føroysku fólkatingslimirnir Sjúrður Skaale og Magni Arge eru í løtuni á veg til Russlands, har teir eftir 
ætlan skulu luttaka í eini ráðstevnu fyri tinglimir í arktiska økinum.  
 
 
Teir báðir føroysku fólkatingslimirnir luttaka sum partar av sendinevndini hjá fólkatinginum, har 
Sjúrður Skaale er formaður. 
 
 
Høvuðsevnir fyri ársins ráðstevnu eru fólk í einum mennandi Arktisk, Arktiskt samstarv í 
kjalarvørrinum av veðurlagsráðstevnuni í Paris (COP 21) og nýggir møguleikar í arktiska økinum. 
 
 
Talan er um fyrstu ferð síðan kreppuna í Krim-hálvoynni, at ein sendinevnd úr Fólkatinginum luttekur 
í størri parlamentariskum fundum í Russlandi.  
 
 
Ráðstevnan verður í døgunum 14. til 17. Juni í Ulan-Ude norðanfyri Mongolia.  
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 13.06.2016 (12:13)  
Fleiri nýggjar byggifyritøkur 
Umframt fýra nýggj partafeløg í vinnuskránni, sóust týðandi broytingar í leiðslum og nevndum í 
stórum føroyskum partafeløgum.  
  
Skrásetingar-nr. P/F 4477  
P/F 6. september 2006, 110 Tórshavn  
Viðtøkur broyttar: 11.05.2016  
Partapeningur: Hækking við kr. 17.000.000,00 til kr. 271.305.940,00  
Inngjaldingarháttur: Kontant kr. 17.000.000,00 til kurs 100  
Nevnd: Innkomin í nevndina: Tummas Osmundarson Justinussen, Dalalíð 3, 100 Tórshavn 
(nevndarlimur)  
  
Skrásetingar-nr. 6313  
Navn: Sp/f Í Heygunum  
Adressa: í Heygunum 106 826 Trongisvágur  
Stovningardato: 26.05.2016  
Viðtøkudato: 26.05.2016  
Stovnarar: Birgir Strøm Rasmussen, í Heygunum 106, 826 Trongisvágur  
Stjórn: Vígdis Berg, Sílagøta 7, 100 Tórshavn, (stjóri)  
Partapeningur: kr. 80.000,00 Inngjaldingarháttur: Kr. 80.000,00 í øðrum virðum til kurs 100  
Tekningarreglur: Felagið verður teknað av stjóranum.  
Endamál: Endamál felagsins er at reka buggivirksemi og annað yrki í hesum sambandi.  
Roknskaparár: 01.07 - 30.06  
Fyrsta roknskaparár: 26.05.2016 - 30.06.2017  
  
Skrásetingar-nr. Sp/f 5848  
Sp/f Landingarmiðstøðin við Toftagjógv, 650 Toftir  
Navn: Nýtt navn: Sp/f Landingarmiðstøðin við Toftagjógv í likvidatión  
Nevnd: Farin úr nevndini: Niclas Frederik Davidsen, Regnavegur 24, 650 Toftir (nevndarformaður)  
Per Mikkelsen, Sjóvarvegur 37, 490 Strendur (nevndarlimur)  
Jóhannes Martin Olsen, Høganesvegur 65, 650 Toftir (nevndarlimur  
Stjórn: Innkomin sum likvidator: Christian Andreasen, adv., Frúutrøð 4, Postbox 6, 110 Tórshavn  
Farin frá sum stjóri: Rúni Lervig Lamhauge, Høganesvegur 60, 650 Toftir  
Átekning: Felagið er tann 31.05.2016 farið í sjálvbodna likvidatión  
Likvidatiónsfráboðan: Ognarar felagsins verða bidnir um innan 3 mánaðar frá í dag, at fráboða krøv 
síni til felagið  
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Skrásetingar-nr. P/F 3980  
P/F FT Samskifti, 110 Tórshavn  
Stjórn: Innkomin sum stjóri: Hans Jákup Langgaard, Millum Gilja 165, 188 Hoyvík  
Farin frá sum stjóri: Jan Mortensen, Geilartún 10, 100 Tórshavn  
  
Skrásetingar-nr. Sp/f 1082  
Sp/f Tangabúðin, 800 Tvøroyri  
Viðtøkur broyttar: 09.05.2016  
Kommuna: Nýggj kommuna: Tvøroyrar  
Grannskoðari: Farin frá sum grannskoðari: P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki, Hoyvíksvegur 5, Box 
30, 110 Tórshavn  
Endamál: Endamál felagsins er at reka handil og annað yrki í hesum sambandi  
  
Sí allar broytingarnar í vinnuskránni BL.FO her 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 13.06.2016 (12:48)  
Fleiri arbeiðandi hendur 
Frá mars 2015 til mars 2016 vaks talið av løntakarum í Føroyum úr 24.274 til 24.978, ið er ein vøkstur 
á 704 løntakarar. Í prosentum er talan um ein vøkstur á 2,9 prosent. Tað skrivar Hagstova Føroya í 
dag. 
 
 
Vøksturin í talinum av løntakarum byrjaði miðskeiðis í 2013, og hevur talan verið um ein javnan 
vøkstur síðan. Umleið 40-50 løntakarar eru lagdir aftrat hvønn mánað, skrivar Hagstovan. 
 
 
Vøksturin er eisini deildur út á allar høvuðsbólkar, tó at tað neyvan kemur óvæntað á nakran, at tað 
serliga er byggivinnan, ið gongur á odda.  
 
 
Meðan vøksturin í øllum høvuðsvinnubólkum er yvir tvey prosent, so er vøksturin sjey prosent í 
byggivinnuni. Í mars starvaðust nevniliga 3.477 løntakarar í byggivinnuni, ið er 228 løntakarar fleiri 
enn mars 2015.  
 
 
Tað er tó enn langt á mál til, at nýtt met verður sett í talinum av løntakarum í byggivinnuni. Metið er 
frá 2007-2008, tá nærum 3.900 løntakarar vóru í byggivinnuni, upplýsir Hagstovan.   
In.fo 
 

 
Tróndur Arge 13.06.2016 (12:58)  
Áskoðari deyður í Fraklandi 
Ein norðurírskur áskoðari, sum var farin til Fraklands at stuðla landsliðnum, er deyður. Tað skrivar 
BBC í morgun.  
  
24 ára gamli Darren Rodgers datt fleiri metrar niður á eina ”steinstrond” í Nice. Løgreglan sigur, at 
einki bendir á, at talan er um annað enn eitt óhapp, tí norðurírski áskoðarin var eftir øllum at døma 
einsamallur, tá hann datt.  
  
EM endaspælið í Fraklandi hevur verið nógv ávirkað av, at áskoðarar ikki duga at uppføra seg. Serliga í 
suðurfranska havnabýnum, Marseille, hevur verið órógv millum enskar, russiskar og lokalar 
hooligans.  
  
UEFA hevur nú ávarað bæði Ongland og Russland, at heldur ófriðurin fram, so verða londini send 
heim frá EM endaspælarinum. Tað hevur fingið enska landsliðsvenjarn og liðskiparan at heita á 
viðhaldsfólkini, um at uppføra seg pent í samband við dystin móti Wales, ið er komandi 
mótstøðuliðið. 
In.fo 
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Pætur Albinus 13.06.2016 (16:32)  
Piqué stútaði stigini til Spania 
Dagsins fyrsti EM-dystur var ein uppgerð ímillum Spania og Kekkia í bólki B, har Kroatia í gjár hevði 
lagt væl frá landi við 1-0-sigri á Turkalandi. 
 
Nú var tað so upp til favorittin í bólkinum, Spania, at gera sítt. Tað tók leingi hjá Spania at fáa lirkað 
kekkisku verjuna upp, og tær ferðirnar Spania so loksins fekk spælt seg inn um verjuna, vóru teir úr 
Kekkia sum køttar upp á pláss aftur og vardu fyri.  
 
Kekkia smæddist tó ikki burtur og lá framvið í mótálopum. Nakrar ferðir vóru boð eftir David de Gea, 
sum við frálíkum bjargingum helt Spania inni í dystinum og borðreiddi fyri møguleikanum, sum Spania 
leitaði og leitaði eftir – og eisini at enda fann. 
 
Sum tíðin leið legði Spania nevniliga vaksandi trýst á Kekkia, og tríggjar minuttir fyri leiklok bragdaði. 
Andrés Iniesta sendi eitt sukursøtt innaraskrúvað innlegg í pannuna á liðfelaganum í FC Barcelona, 
Gerard Piqué, sum stútaði tey trý stigini heim til Spania umvegis ein 1-0-sigur. 
 
Næstu dystirnir í bólki D vera fríggjadagin. Tá hittast Kekkia og Kroatia, meðan Spania skal spæla 
ímóti Turkalandi. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 13.06.2016 (19:08)  
Trolbátafiskur skapar virksemi 
Í dag hevur trolbáturin Olga Maria landað 850 kassar av fiski í Klaksvík. Hetta er umleið 80.000 pund, 
sum teir hava fingið á Íslandsrygginum. Meginparturin av veiðini er toskur.  
  
Trolbáturin Jens Leon hevur eisini verið á Íslandsrygginum henda túrin. Teir landa í Leirvík í dag, og 
veiðan hjá teimum er umleið 65.000 pund. Eisini hjá Jens Leon er meginparturin toskur.  
  
Hetta eru góðir túrar hjá bæði Olgu Mariu og Jens Leon, sum báðir vóru fullir undir lúkurnar, nú teir 
komu inn at landa.  
  
Trolbáturin Búgvin landar eisini í Leirvík í dag. Teir hava verið á landleiðini, og veiðan liggur um sløk 
45.000 pund. Veiðan hjá Búgvanum er blandað við ymiskum fiskasløgum.  
 In.fo 
 

 
Heri Simonsen 13.06.2016 (20:55)  
Zlatan: Svøríki vísti ikki nóg góðar dygdir 
Zlatan Ibrahimovic var alt annað enn nøgdur, tá hann og liðfelagarnir á svenska landsliðnum ikki 
megnaðu meir enn javnleik 1-1 ímóti Írlandi í bólki E, og tá var tað enntá eitt sjálvmál, sum bjargaði 
Svøríki undan tapi.  
  
- Vit vóru betur í seinna hálvleiki, enn vit vóru í fyrra hálvleiki. Men vit mangla kortini dygdir. Vit mugu 
spæla nógv betur enn hetta. Í løtum var spæli hjá okkum í lagi, aðrar løtur var spælið hjá okkum 
vánaligt. Men vit tapa ikki, og tað er tað týdningarmesta, sigur Zlatan í samrøðu við svenska 
sjónvarpið, SVT.   
  
Svenskararnir sóu ikki góðir út á vøllinum í byrjanini av dystinum, men Zlatan heldur, at svensku 
spælararnir eiga at verða somikið professionelir, at teir eiga at kunna megna at fáa skil á tí. Um sítt 
egna avrik sigur Zlatan við SVT: - Við tanka uppá teir bóltarnar eg fái at arbeiða við, so royni eg, men 
eg kann avrika væl betur enn hetta, sigur Zlatan við SVT.   
  
Fríggjadagin klokkan 14 spælir Svøríki ímóti Italia, sum í skrivandi stund spælir ímóti Belgia. 
Mikukvøldið 22. juni klokkan 20 spælir Svøríki ímóti Belgia. 
In.fo 
 

 

mailto:albinus@sosialurin.fo
mailto:vilmund@sosialurin.fo
mailto:heris@sosialurin.fo


Vilmund Jacobsen 13.06.2016 (21:09)  
Bóðu fólk lata vindeygu og hurðar aftur 
Klokkan 19.38 í kvøld fekk løgreglan fleiri fráboðanir um, at eitt hvørt var hent úti á bryggjuni á 
vestara armi í Klaksvík.  
  
- Fólk hoyrdu eitt buldur, og síðan stóð roykur upp úr einum av virkisbygningunum úti á vestara armi. 
Síðan kendist ramur ammoniakk-roykur har á leiðini, sum roykur stóð.  
  
Løgreglan sigur, at fólk, sum búgva og uppihalda sær nærindis virkisbygninginum, beinanvegin fingu 
boð um at lata vindeygu og hurðar aftur og annars ikki at anda roykin í seg.  
  
- Sløkkilið og løgregla fóru alt fyri eitt á staðið, eins og økið var sperrað av. Tað vísti seg, at eitt 
ammoniakk-rør var brostið í einum av vinnubygningunum úti á havnalagnum.  
  
Løgreglan sigur, at nú er alt undir eftirliti, og allur vandi er av. Eingin var í bygninginum, tá hendingin 
fór fram, og eingin hevur fingið skaða. 
In.fo 
 

 
Pætur Albinus 13.06.2016 (21:54)  
Italia gjørdi av við Belgia 
Dagsins síðsti EM-dystur var í kvøld, tá ið Belgia og Italiu møttust í bólki E, har Írland og Svøríki fyrr í 
dag spældu 1-1-javnleik. 
 
Italia legði seg á odda tá ið góður hálvur tími var leiktur, tá ið Emanuele Giaccherini tamdi eina langa 
sending og sendi bóltin framvið Thibaut Courtois til 1-0 til Italia. Hetta var eisini hálvleiksstøðan. 
 
Belgia var annars mest á bóltinum og hevði serliga í seinna hálvleiki greitt yvirtak. Italia hugsavnaði 
seg um at verja - tað riggaði eisini væl, tí Belgia hevði ilt við at bróta ígjøgnum væl mannaðu verjuna. 
 
Belgia hevði tó møguleikarnar. Eitt nú Romelu Lukaku, sum misnýtti ein fríleypara, og Divock Origi, 
sum stútaði eitt gott innlegg beint upp um málið. 
 
Heldur enn at tað eydnaðist Belgia at javna, so staðfesti Italia sigurin í yvirtíðini, tá ið eitt mótálop 
endaði við, at Graziano Pelle økti til endaliga úrslitið, 2-0 til Italia. 
 
Av tí at dysturin ímillum Írland og Svøríki endaði javnur fyrr í dag, so hevur Italia nú lagt seg einsamalt 
á odda í bólki E. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 13.06.2016 (21:55)  
Ågot er komin til Grønlands 
- So eru vit komnir til Grønlands. Vóru inni í Jakobshavn/ Ilullissat í nátt eftir fólki og útgerð. Vit sigla í 
løtuni gjøgnum Disko Buktina og verða í Ummannak seinni í kvøld.  
  
Tað sigur Símun í Vátutoft, sum er við Ågot í Grønlandi, har teir skulu taka ímóti fiski frá 
grønlendskum útróðrarmonnum, sum fiska í jollum og smáum bátum.  
  
Hann vísir á, at ferðin yvir gekk væl, og teir brúktu beint undir níggju samdøgur - av Klaksvík og til 
Jakobshavn.  
  
- Á ferðini yvir bleiv eitt sindur av viðlíkahaldsarbeiði gjørt, og eisini høvdu vit onkrar venjingar, sum 
vit plaga at gera, sigur Símun í Vátutoft, sum er óførur at lata frætta. 
In.fo 
 

 
Turkur noyðir kommunu at spara  
Góða veðrið í seinastuni fær nú Vága kommunu at skrúva fyri vatninum. Fólk í Sandavági skulu ikki 
brúka meira vatn enn neyðugt 
Einki er so gott, at tað ikki er ringt fyri okkurt.  
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Nú turkur hevur verið í nógvar dagar, er eisini vatntrot í Sandavági. Tað skrivar Vága kommuna á 
heimasíðuni hjá kommununi, vaga.fo 
Drekkivatnið í Sandavági kemur úr keldum, sum í løtuni ikki geva so nógv vatn. Tí er nú neyðugt at 
steingja fyri vatninum fyri at spara vatn. 
Stongt verður fyri drekkivatninum í Sandavági næstu nátt frá klokkan 23:30-5:30. Enn er ikki greitt, 
um kommunan ger onnur tiltøk fyri at tálma nýtsluni. 
Kvf.fo 
 

 
CIA-frágreiðing fríkennir Saudiarabia  
Saudiarabia hevði ongan fingur við í spælinum, tá yvirgangsatsóknirnar vórðu framdar í USA í 2001 
Tað stendur í eini frágreiðing, sum varð gjørd, men sum higartil hevur verið loynilig. Stjórin í CIA, John 
Brennan, hevur avdúkað, at frágreiðingin helst verður kunngjørd í næstum 
Ein serlig nevnd varð sett at gera eina frágreiðing eftir álopið í New York. Nevndin skuldi leggja 
serligan dent á saudiarabiska leiklutin. 
Í niðurstøðuni stendur, at eingi tekin eru um, at embætisfólk úr Saudiarabia høvdu nakað við 
atsóknina at gera, hóast tíðindini leingi gingu um, at Saudiarabia hevði ein fingur við í atsóknini. 
Millum annað við at stuðla tey sum framdu atsóknina. 
Forsetin tilreiðar at brúka vetorættin 
Teir flestu av teimum 19 sum framdu atsóknina, vóru úr Saudiarabia, og eitt skifti umhugsaði USA at 
stevna Saudiarabia eftir endurgjaldi fyri skaðarnar sum stóðust av álopinum. 
Í mai samtykti amerikanska senatið, at avvarðandi kundu saksøkja Saudiarabia, men Hvítu húsini hava 
sett seg upp ímóti ætlanini. 
Forsetin sigur seg fara at nýta vetorætt sín ímóti ætlanini, um hon kemur so langt. Verður sakarmál 
reist, so hevur Saudiarabia hótt við at selja amerikanskar ognir og virðisbrøv fyri 750 milliardir 
dollarar. 
Kvf.fo 
 

 

Meting um tilfeingið fyri viku 24 2016  

 

Friday, 10 June 2016  

Samandráttur: Línuskip:  Tey flestu línuskipini eru nýliga byrjaði túr, so tí vantað vit ongan línufisk fyrr 
enn síðst í vikuni. Tá landar vantandi eitt skip svartkalva og eitt sum hevur mest av toski, longu og 
hýsu. Restin landar neyvan í vikuni. Skipini eru úti á Rygginum og á innari leiðum. Nøkur línuskip liggja 
við bryggju, men fara helst út um vikuskiftið. Tvey fiska við Eysturgrønlandi og við Ísland  
Útróður:  Streymurin verður góður alla vikuna og veðri verður eisini gott, so tí vantað vit nakað av 
útróðri. Bátarnir fáa mest av toski og hýsu, men nakrir fáa eisini nakað av hvítingi.  
Djúpvatnstrolarar: Bara ein er til fiskarí og kemur hann at landa mánadagin. Hann hevur mest av 
svartkalva og so nakað av kongafiski.Helst fer onkur út um vikuskiftið.  
Partrolarar:  Øll pørini eru til fiskarí. Rokna verður við at 2-3 pør landa mánadagin og so nøkur seinni í 
vikuni. Fiskaríið er framvegis smáligt, men tó eru glottar í. Trý pør fiska gulllaks.  
Trolbátar: Tríggir eru á landleiðini og kemur ein at landa mánadagin og so tveir seinni í vikuni. Teir 
hava mest av toski, tungu, reyðsprøku og havtasku. Fiskaríið er á einari leið. Tveir trolbátar eru á 
rygginum og fiska tosk. Báðir koma at landa fyrst í vikuni.  
Garnaskip: Bara eitt garnaskip er til fiskarí. Landar helst síðst í vikuni ella fyrst í aðru viku. Fiskaríið er 
smáligt. Eitt garnaskip hevur lagt fyri summari. 
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 Australske dollar     488,28  

 Bulgarske leva     380,18  
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 Brasilianske real     191,84  

 Canadiske dollar     516,72  

 Schweizerfranc     682,92  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,19  

 Tjekkiske koruna     27,500  

 Euro     743,56  

 Britiske pund     935,12  

 Hong Kong dollar     85,01  

 Kuna     98,74  

 Ungarske forint     2,3800  

 Israelske new shekel     170,51  

 Indiske rupees     9,8300  

 Japanske yen     6,2217  

 Mexicanske peso     35,290  

 Norske kroner     79,73  

 Newzealandske dollar     466,21  

 Polske zloty     169,44  

 Russiske rubel     10,040  

 Svenske kroner     79,73  

 Singapore dollar     486,88  

 Thailandske baht     18,740  

 Tyrkiske lira     225,74  

 US dollar     659,89  

 Sydafrikanske rand     43,480  

Danskebank.dk 
 

 
 Andlát 
Ruth Kjeld, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 88 ára gomul. 
 
Jens Hansen, Tórshavn, andaðist hósdagin 9.juni, 58 ára gamal. 
 


