
 
Tíðindi úr Føroyum tann 14. juni 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 14.06.2016 (09:25)  
Nú verður vátari 
Komandi dagarnar liggur eitt stórt lágtrýstsøki nærum stilt yvir bretsku oyggjunum og kaldari luft 
streymar oman yvir Føroyar av landnyrðingi. Seinni í vikuni kemur eitt brúgvalag inn yvir landið av 
útsynningi.  
  
Týsdagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s. Skýggjað og stundum regn og hitin 
millum 8 og 13 stig. Mikunáttina verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Fyri tað 
mesta turt og lutvíst klárt og hitin millum 5 og 8 stig.  
  
Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar. 
Hitin um dagin um 10 stig, um náttina millum 5 og 8 stig.  
  
Hósdagin makar hann vindin í fleyr til gul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar 
og hitin um 10 stig. Um náttina lot til andøvsgul av norðri, undir 6 m/s og fyri tað mesta klárt og hitin 
millum 5 og 8 stig.  
  
Fríggjadagin verður sum frá líður lot til andøvsgul av vestri, 2 til 7 m/s. Turt og sól og hitin um 10 stig. 
Um náttina meiri skýggjað og hitin um 7 stig.  
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul av vestri, sum snarar í ein sunnan, 3 til 8 m/s. Sól, men í løtum 
skýggjað og møguliga regn og hitin um 10 stig. Um náttina øtlar hann vindin í gul til stívt andøvsgul av 
landsynningi, 5 til 10 m/s. Tað verður skýggjað av útsynningi og hitin um 8 stig.  
  
Sunnudagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í strúk í vindi av landsynningi, 8 til 13 m/s, men út á 
dagin og náttina makar hann vindin í gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi. Skýggjað og regn. 
Hitin alt samdøgrið um 10 stig. 
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Nú skulu bátarnir undir tak 
Í hesum døgum byggir Andersens Beding á Strondum út ella byggir nýtt. 
Tað var annars í 1967, at Dia Rasmussen tók stig til at gera bedingina. Ætlanin var at umvæla og gera 
bátar. Tað gjørdi bedingin eisini í fleiri ár.  
Bedingin hevur, sum mong onnur arbeiðspláss, upplivað upp- og niðurgangstíðir.  
Fyrst í 1990-árunum fór bedingin á húsagang, og familjan Andersen keypti hana.  
Í 1990-unum var ikki nógv at gera, og arbeiðsorkan var hareftir.  
Í 2001 yvirtóku Høgni- og Johan Andersen bedingina og hava við tíðini keypt hinar eigararnar út. 
Teir siga, at fyrst í 2000 var ikki nógv arbeiði á bedingini, men síðstu árini hava teir havt nógvar bátar 
til umvælingar. Fyri tað mesta hevur tað verið vanligt viðlíkahaldsarbeiði av alibátum og 
útróðrabátum.  
Teir siga skemtandi, at tað regnar av og á á Strondum, og tá ber jú ikki til at mála ella reparera 
glasfibur. Tí tóku teir avgerð um at gera eina høll, so teir kunnu taka bátarnar inn. 
-Síðstu árini hava vit skift skinnararnar og vognin út, so vit nú kunnu taka tær breiðu tvíkiljurnar upp. 
Við nýggju høllini kunnu vit taka bátar upp og gera alt arbeiði undir taki, óansæð, hvussu veðrið 
annars er.  
Tað gevur okkum størri og betri møguleikar at arbeiða, og harafturat kunnu vit lættari avtala tíðir við 
kundarnar, nær arbeiðið verður liðugt – sigur Høgni.  
Sperrurnar eru settar upp og innilokingin er í gongd av høllini, sum er 20 m. long og 20 m. breið. Tað 
er byggivirkið KBH á Toftum, sum ger høllina, sum eftir ætlan verður liðug, áðrenn heystið kemur. 
-Høvdu vit havt fleiri handverkarar, kundu vit gjørt fleiri arbeiði, sum vit nú mugu siga nei til, tí 
arbeiðsorkan er avmarkað. Vit eru fyri tað mesta átta mans til arbeiðis.  
Vit hava ein maskinsmiðjulærling og kundu tikið fleiri, men nøgdin av lærlingum er jú tengd at, 
hvussu nógvar sveinar vit hava- siga Johan og Høgni Andersen. 
Sjómansmissiónin ynskir teimum og arbeiðsplássum annars Guds signing og varðveitslu. 
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Føroyskt vinnuátak í Murmansk 
Hesa vikuna skipar Sendistova Føroya í Russlandi í samstarvi við landslutamyndugleikarnar í 
Murmansk fyri einum public diplomacy og vinnuátaki, ið varpar ljós á týdningin av tøkni, 
vitanartungum framleiðsluvørum og tænastum, umframt munadyggum almennum eftirliti og 
gransking í eini burðardyggari ali- og fiskivinnu. 
Í dag skal Bjørn Kunoy, sendiharri Føroya í Russlandi saman við sendinevnd á fund við Marina Kovtun, 
guvernøri í Murmansklandslutinum. Á fundinum verða evni av felags áhuga umrødd, umframt í 
hvønn mun Murmansk kann fáa ágóða av føroyskari vitan og gransking innan tøkni, reglugerð og 
almennt eftirlit í alivinnu. 
Skipað verður fyri vitjanum á aliframleiðslustøðum og flakavirkjum. Harafturat verður átak í morgin, 
har fyrilestrahaldarar úr Fiskaaling og Heilsufrøðiligu Starvsstovu fara at greiða frá føroyskari 
gransking og almennum eftirliti innan alivinnu. Eisini fara føroyskar fyritøkur at vísa fram vørur og 
tænastur innan ali- og fiskavirking og fiskivinnu. 
Føroysku fyritøkurnar, ið luttaka, eru JT Electric, KJ Hydraulik, Petur Larsen og Rock Trawldoors. 
Kelda: Tíðindaskriv  
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Fyrsta av seks Starfish-skipum til Maersk Supply Service sjósett 
Eitt norskt bygt akkershandfaringarskip til Maersk Supply Service varð sjósett herfyri og verður latið 
eigarunum í 2017. 
Maersk Supply Service og Kleven skipasmiðjan í Norra eru komin til eitt vegamót í Starfish 
akkershandfaringarrøðini upp á tilsamans seks skip. 
Fyrsta skipið fekk sjógv undir kjølin í Ulsteinvik um dagarnar, upplýsir Maersk Supply Service. 
Harvið eru reiðaríið og skipasmiðjan komin eitt týdningarmikið stig víðari ímóti avhendan av teimum 
seks skipunum upp á 4.600 t.dv. og við eini deksorku upp á 2.500 tons umframt seingjarplássum til 52 
persónar. 
Stálskrokkurin til tað fyrsta av frálandsskipunum varð sambært Offshore Energy Today togað úr 
Póllandi av Svitzer sleipibátinum ’Frigga’ í apríl í ár. 
Umframt tey seks Starfish skipini hevur Maersk Supply Service eisini bílagt fýra sokallaði Subsea 
support-skip av Stingray slagnum frá kinesisku Cosco skipasmiðjuni í Dalian. Maersk Supply Service 
skal eftir ætlan hava fingið allar teir tíggju nýbygningarnar síðst í mars 2018. 
Kelda: soefart.dk 
Antares.fo 
 

 
Søfartens Ledere tapti í Hægstarætti 
Hægstirættur hevur almannakunngjørt avgerðina í DIS-pensjónsskattamálinum, sum Søfartens 
Ledere hevur ført vegna ein lim. Søfartens Ledere tapti málið. Hægstirættur staðfesti úrskurðin hjá 
Landsrættinum í DIS-pensjónsskattamálinum hjá Søfartens Ledere ímóti Skattamálaráðnum. 
Søfartens Ledere tapti málið ímóti Skattamálaráðnum í Eystara Landsrætti í september 2014, men 
kærdi avgerðina til Hægstarætt, sum altso staðfestir avgerðina hjá Landsrættinum. 
 
Úrskurðurin hjá Hægstarætti er soljóðandi: 
Skipsførari við DIS-inntøku hevur ikki rætt til skatta- og avgjaldsfrælsi fyri útgjøld úr pensjónsskipan 
síni, sum arbeiðsgevarin fyrisitur. Dómurin í síni heild kann m.a. lesast á heimasíðuni hjá 
maritimedanmark.dk 
Dómurin merkir, at sjófólk í DIS framhaldandi skulu rinda skatt av pensjónum, sum eru avtalaðar í 
sambandi við starvssetanarviðurskifti í donskum reiðaríum. 
Kelda: CO-SEA  
Antares.fo 
 

 
Nú skalt tú sjálvur skanna passið í Kastrup 
Sjálvavgreiðandi passeftirlit er sett í verk í floghavnini í Kastrup til lond uttanfyri ES og Schengen. 
Tað upplýsir løgreglan í Keypmnnahavn í tíðindaskrivi. 
Sjálvavgreiðslan merkir, at tann ferðandi sjálvur skal leggja passið í ein skannara, sum síðani kannar, 
um passið er ektað. 



Síðani verður ein automatisk andlitsafturkenning gjørd av ferðafólkinum. Hetta fer fram við at 
skanningartólið tekur eina mynd av andlitinum á ferðafólkinum og samanber tað við myndina í 
passinum. Ímeðan kannar tólið, um persónurin er skrásettur í dátugrunnunum hjá løgregluni ella ES. 
- Royndir okkara siga, at tá tey ferðandi hava roynt hetta eina ella tvær ferðir, so er tað lætt, og tey 
kenna seg trygg við tað, sigur Steen Pedersen,  løgreglumaður. 
Hann leggur aftrat, at starvsfólk hjá løgregluni vera hjástødd við nýggju skannararnar at halda eyga 
við skipanini og øllum, ið skulu ígjøgnum. 
Alt eftir í hvørjum standi passið er í og muninum millum passmyndina og núverandi útsjóndina á 
persóninum, kann tað taka úr tíggju sekundum og upp til tríggjar minuttir at sleppa ígjøgnum 
automatiska passeftirlitið. 
Tólini eru sett upp við inngongdina til Finger C í floghavnini, har meginparturin av fráferðunum 
uttanfyri ES og Schengen-umráðið fara fram. 
Kelda: Ritzau 
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14-06-2016 08:38  
Frakland er aftur rakt av yvirgangi 
Ein franskur løgreglurmaður og kona hansara vóru dripin í gjár, og franska stjórnin uppfatar 
hendingina sum enn eitt yvirgangsálop. 
“Hetta var eitt yvirgangsálop,” siga stjórnartalsfólk til altjóða fjølmiðlar. 
Í morgun hevur franski forsetin kallað stjórnina til kreppufundar. 
“Vit mugu varpa ljós á umstøðurnar kring hesa ræðuligu hending,” sigur Francois Hollande. 
Franska tíðindastovan AFP skrivar sambært BBC, at 25 ára gamli brotsmaðurin áður er revsaður fyri at 
hava samband við eina jihadrørslu við tilknýti til Pakistan. Í 2013 fekk hann 3 ára fongsulsrevsing, tí 
hann fyrireikaði eina yvirgangsætlan. 
Vitni hava sagt, at brotsmaðurin rópti “Alluha akbar”, tá ið hann leyp á løgreglumannin uttan fyri 
heim hansara vestan fyri París. Haðani rann hann inn í húsið og tók konuna og trý ára gamla son 
teirra til gísla. 
Samráðingar vóru við løgregluna, og í tí sambandinum segði hann seg stuðla IS. Samráðingarnar 
miseydnaðust og á midnátt leyp løgreglan á húsini. Konan doyði, men tann trý ára gamli drongurin 
slapp uttan kropsligt mein frá hendingini. 
IS sigur seg standa aftan fyri hendingina. Frakland er í hægstu tilbúgving, tí EM í fótbólti er í Fraklandi. 
Dimma.fo 
 

 
14-06-2016 14:48  
Landsstýrið hevur selt lánsbrøv fyri 1,35 milliard krónur 
Landsstýrið gevur út nýggja lánsbrævarøð 
Týsmorgunin 14. juni seldi Føroya Landsstýri fyri 1,350 milliard krónur í nýggjum lánsbrøvum. Sølan 
gekk skjótt og væl; longu eftir ein tíma vóru øll lánsbrøvini seld. Tey vóru seld í Føroyum og 
uttanlands. 
Hesum boðar Gjaldsstovan frá í tíðindaskrivi. 
Nýggja lánið skal rindast aftur 22. juni í 2021, tað vil siga um fimm ár. Lánið er eitt standandi lán við 
fastari rentu. Navnrentan ella nominella rentan er 0,5%, og effektiva rentan til íleggjarar er 0,47%. 
Tekningarkursurin var 100,12.  
Peningurin skal nýtast til at rinda lán aftur, ið fellur til gjaldingar 22. juni. Rentan á hesum láni er 
3,75%.  
Nýggja lánsbrævarøðin verður listað 22. juni 2016 á keypsskálunum í Íslandi og Keypmannahavn.  
Fígging Landsins á Gjaldstovuni og Nordea Bank hava fyrireikað lántøkuna og Nordea hevur selt 
lánsbrøv uttanlands. BankNordik, Eik Banki, Norðoya Sparikassi og Suðuroyar Sparikassi hava havt 
søluna um hendi í Føroyum.  
Dimma.fo 
 

 
14-06-2016 16:15  
Var løgmaður politiskur? 
Løgmaður kom við einari áheitan á kongshúsið um, at vinalagið í ríkisfelagsskapinum verður verandi 
dynamiskt og livandi 



Løgmaður er vertur fyri vitjanini hjá Margretu drotning í hesum døgum, og tað gongur vinaliga og 
kurteisliga fyri seg, sum siður er. Onkuntíð er politikkur komin í eina drotningavitjan, men løgmaður 
hevur altíð hildið seg til at tosa uttan um politikk, tá ið hann hevur røtt. 
Tað gjørdi hann eisini hesaferð, tá ið hann helt røðu fyri drotningini á Drelnesi í gjár. Men sæð í 
ljósinum av, at hendan samgongan fyrireikar eina nýggja stjórnarlóg, sum danska stjórnin hevur eina 
greiða meining um, kundi tað tykjast, sum løgmaður vildi heita á drotningina um at virða tær 
broytingar, sum henda í felagsskapinum millum londini. 
Í okkara umseting ljóðaði hetta brotið í taluni á Tvøroyri nakað soleiðis: 
- Vit skulu ansa eftir, at okkara vinalag ikki gerst óbroytiligt, men framtakssinnað og livandi. Tað eru 
nógvar meiningar og nógv ynski – og tað krevur, at vit tillaga okkum. Men málið má vera, at tingini 
fáa loyvi at menna seg eftir tørvi og ynskjum, segði løgmaður. 
Spurningurin er, um ikki løgmaður við hesum eisini kom inn á ta mótstøðuna, sum danska stjórnin 
hevur víst í málinum um stjórnarskipanina. Danski forsætisráðharrin hevur í øllum førum gjørt greitt, 
at danska grundlógin setir mørk fyri, hvat ein føroysk stjórnarskipan kann innihalda, og tað er danska 
løgmálaráðið, sum hevur allan tulkingarrættin. 
Løgmaður og samgongan hava hinvegin víst á, at ríkisfelagsskapurin er nógv rúmligari enn grundlógin 
loyvir, og hann hevur ment seg langt út um grundlógina. Tí kann kurteisliga orðingin eisini tulkast sum 
ein viðurkenning av hesum – og ein stillislig áheitan á drotningina. 
Dimma.fo 
 

 
14-06-2016 17:47  
Jóhannes: Drotningin svaraði aftur á føroyskum 
Margreta Drotning vitjaði í dag ymsastaðni í Havn. Millum annað úti á Boðanesheiminum, har 
Jóhannes Rubeksen var ein av teimum, sum tók ímóti uttanfyri heimið. 
Spurdur, um Jóhannes fekk sagt nakað við drotningina, svarar hann, at hann fekk sagt góðan dag, og 
at drotningin beyð honum góðan dag aftur á føroyskum. 
90 ára gamli Jóhannes hevði hongt riddarakross sín upp á bringuna, nú drotningin vitjaði. Krossin fekk 
hann á sinni í sambandi við, at hann var stjóri á Telegrafstøðini. 
- Tá var tað so, at allir stjórarnir á Telegrafstøðini fingu riddarakross, sigur Jóhannes lítillátin. 
Jóhannes Rubeksen er sera væl fyri. Inntil fyri kortum sást hann koyra í bili sínum runt Havnina og 
aðrastaðni, men nú er tað so steðgað. 
- Nú eri eg blivin 90 ár, og tað er eitt sindur strævið at skula upp til koyriroynd i heilum, so nú havi eg 
latið kortið inn, sigur hann. 
Dimma.fo 
 

 
14-06-2016 20:59  
Blái Krossur fekk 630.000 krónur 
Tá ið Blái Krossur hevði landsinnsavnan herfyri, komu 630.000 krónur úr í bússurnar 
Tvær verkætlanir fáa ágóðan av landsinnsavnini hjá Bláa Krossi. Verkætlanirnar "Øll hava rætt til góð 
barnaár" og "Hjálp til børn og ung í Grønlandi" skulu býta tær 630.000 krónurnar sínámillum. 
Næstan 400 fólk bóru bússurnar um landið. Blái krossur takkar teimum hjartaliga, eins og øllum 
teimum, sum hava latið pengar. 
”Øll hava rætt til góð barnaár” er fyribyrgjandi verkætlan, har Blái Krossu bjóðar børnum og ungum í 
Føroyum, ið hava foreldur við rústrupulleikum, í bólk saman við øðrum í líknandi støðu. 
”Hjálp til børn og ung í Grønlandi” er ein verkætlan at hjálpa børnum, ið vaksa upp í familjum við 
rústrupulleikum. Samstarvað verður við Bláa Kross í Grønlandi og Bláa Kross í Danmark um 
verkætlanina. 
Meira kann lesast um verkætlanirnar á heimasíðuni hjá Bláa krossi. 
Dimma.do 
 

 
14-06-2016 21:52  
Íslendsk saga skrivað í Fraklandi 
Íslendingar skoraðu eitt søguligt mál, og teir fingu eitt søguligt stig, tá ið teir spældu sín fyrsta dyst 
nakrantíð í einum endaspæli. Frábært! 
Tá ið Nani legði Portugal á odda í fyrra hálvleiki, vóru tað helst nógv sum væntaðu, at tað fór at enda 
við sigri til liðið við einum tí besta fótbóltsspælaranum Ronaldo á odda. Men sum ikki einaferð, 
noktaðu íslendingar at gevast. Teir stríddust áhaldandi, hvør maður rann og royndi, og teir trúðu upp 
á egnan mátt til síðsta bríksl. 



Hóast íslendingar vóru við undirlutan í spæli, so vóru teir ongantíð úr dystinum, og teir høvdu sínar 
møguleikar. Og tá 50 minuttir vóru farnir, hendi tað, sum vit øll vónaðu. Eftir frálíkt innlegg úr høgru 
heilfluktaði Birkir Bjarnason bóltin í málið við innarusíðuni. Og so var tað, sum steðgaði alt upp eina 
løtu. 
Rómurin var øgiligur, og tað tóktist sum íslendingar fingu eyka megi at berja seg gjøgnum restina av 
dystinum. Ronaldo hevði onkran stóran møguleika, sum málmaður íslendinga bjargaði. Men nú var 
tað, sum at søgan longu varð skrivað frammanundan. 
Tá ið Christiano Ronaldo skjeyt eitt síðsta fríspark í íslendska mannfólkamúrin, floytaði dómarin 
dystin av. Og so ýldi íslendski frásøgumaðurin við restunum av overvaðu røddini: "Tað er buðið, tað 
er buðið!" Ísland skrivaði søgu, og líkt er til, at teir veruliga kunnu gera tað óvæntaða og koma víðari 
úr bólki F, nú teir byrjaðu við einum stigi í fyrsta dystinum. 
Føroyingar gjørdu sítt til at stuðla sínum frændum, tá ið nøkur hundrað fólk savnaðust í Vágsbotni og 
róptu "áfram Ísland". Lagið var gott, og tá ið íslendingar skoraðu, geltu rópini gjøgnum gomlu 
Havnina. Tað verður kanska endurtikið... 
Dimma.fo 
 

 
Leita enn eftir kvinnu á Støðlafjalli 
14.06.2016 - 07:55 
Leitað verður enn eftir einari konu á Støðlafjalli, ið hevur verið burtur síðani í gjár.  
Løgreglan boðar frá, at konan fór túr seinnapartin í gjár, og at samband hevur verið við konuna um 
fartelefon, meðan hon var túr. Men um seks tíðina hevði konan boðað frá, at mjørkin var komin á 
hana.  
Konan, ið annars ofta hevur gingið túr har fyrr, var ikki afturkomin um kvøldið, og stór leiting varð 
sett í verk.  
Bjargingarlið hava saman við tyrlu og løgregluhundum leitað eftir kvinnuni, ið er um 70 ár.  
Leitað verður millum Støðlafjall og Stórafjall.  
Portal.fo 
 

 
Kvinnan er funnin deyð 
14.06.2016 - 09:05 
Løgreglan hevur í morgun funnið líkið av kvinnuni, sum í gjár varð burtur á Støðlafjalli.  
Løgreglan boðar frá, at tey avvarandi eru kunnað.  
Kvinnan fór túr seinnapartin í gjár, og samband hevði verið við hana um fartelefon, meðan hon var 
túr. Men um seks tíðina hevði kvinnan boðað frá, at mjørkin var komin á hana. 
Kvinnan, ið annars ofta hevur gingið túr har fyrr, var ikki afturkomin um kvøldið, og stór leiting varð 
sett í verk. 
Bjargingarlið hava saman við tyrlu og løgregluhundum leitað eftir kvinnuni. 
Portal.fo 
 

 
Føroyskt vinnuátak í Murmansk 
14.06.2016 - 10:45 
Hesa vikuna skipar Sendistova Føroya í Russlandi í samstarvi við landslutamyndugleikunum í 
Murmansk fyri einum public diplomacy og vinnu átaki, ið varpar ljós á týdningin av tøkni, 
vitanartungum framleiðsluvørum og tænastum, umframt munadyggum almennum eftirliti og 
gransking í eini burðardygga ali- og fiskavinnu.  
Í dag skal Bjørn Kunoy, sendiharri Føroya í Russlandi, saman við sendinevnd á fund við Marina 
Kovtun, guvernøri í Murmansklandslutinum. Á fundinum verða evni av felags áhuga umrødd, 
umframt í hvønn mun Murmansk kann fáa ágóða av føroyskari vitan og gransking, innan tøkni, 
reglugerð og almennum eftirliti í alivinnu.  
Skipað verður fyri vitjanum á aliframleiðslustøðum og flakavirkjum. Harafturat verður átak í morgin, 
har fyrilestrahaldarar úr Fiskaaling og Heilsufrøðiligu Starvsstovu fara at greiða frá føroyskari 
gransking og almennum eftirliti innan alivinnu. Eisini fara føroyskar fyritøkur at vísa fram vørur og 
tænastur innan ali- og fiskavirking og fiskivinnu.  
Føroysku fyritøkurnar, ið luttaka eru JT Electric, KJ Hydraulik, Petur Larsen og Rock Trawldo 
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Nógvur makrelur gýtt í føroyskum øki 



14.06.2016 - 11:38 
Nógvur makrelur hevur gýtt í føroyskum øki í ár, vísa fyribils úrslitini frá kanningum, ið Magnus 
Heinasøn gjørdi í mei til juni.  
Tað boðar Havstovan frá í dag.  
Nøgdin av rognkronum var munandi størri í ár, enn hvat kanningarnar hava víst áður, og Havstovan 
sigur, at makrelegg vórðu funnin í 82 av 85 støðum.  
Tílíkar rognkornsteljingar verða gjørdar triðja hvørt ár í havøkinum frá Biskayavíkini og norður til 
Føroya, og av tí at makrelur gýtir yvir eitt langt tíðarskeið, verða tólv altjóða kanningarferðir gjørdar í 
tíðarskeiðnum februar til juni.  
Stór broyting er í kanningunum í ár, við tí at mongdin av rognkornum er so stór har norðuri, ið 
Magnus Heinason ger kanningar.  
Enn ber tó ikki til at siga, hvat hetta merkir fyri makrelstovnin, sigur Havstovan. Enn samlað meting 
verður gjørd seinni í summar, tá úrslitini frá øllum luttakandi skipunum verður uppgjørd.  
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Uefa: Bót og síðstu ávaring til Russland 
14.06.2016 - 12:39 
Russland hevur nú fingið greiða ávaring frá Uefa: Um fjeppararnir halda áfram at skapa ófrið, so 
verður Russland sent heim úr EM.  
Ávaringin kemur, eftir at russiskir fjepparar elvdu til nógvan í ófrið, tá Russland skuldi spæla móti 
Onglandi í Marseille.  
Ákærin í Marseille, Brice Robin, vildi eisini vera við, at russisku ófriðarkropparnir høvdu vant og 
fyrireika seg til at skapa ófrið, áðrenn kappingin fór í gongd.  
Eisini hevur Uefa gjørt av, at Russland skal gjalda eina bót á 150.000 evrur - um eina millión krónur - 
sum revsing fyri ófriðin.  
Og Uefa leggur eina við, at hetta er seinasta ávaring. Um ófriðurin heldur áfram, so verður Russland 
diskvalifiserað og sent úr kappingini.  
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Euforiskt lag á Ingolfstorginum í Reykjavík 
14.06.2016 - 22:50 
Lagið er gott í Íslandi í kvøld, og á Ingolfstorginum í Reykjavík var lagið euforiskt, og tá Ísland javnaði 
var alt á gosi. Íslendingar kunnu av røttum vera stoltir.  
Teir eru á fyrsta sinni við í einum stórum endaspæli, og tað í sær sjálvum er imponerandi, og so at 
taka stig frá so mætari fótbóltstjóð sum Portugal. Ikki er tað løgið at lagið er gott á íslendingum kring 
heimin í kvøld. 
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Helst gliðin á fjallinum  
Í morgun fann løgreglan líkið av eini 74 ára gamlari kvinnu, sum í gjárkvøldið ikki kom heimaftur eftir, 
at hon var farin ein túr niðan á Støðlafjall við Syðrugøtu.  
 
 
Vakthavandi á løgreglustøðini upplýsir, at talan helst var um eitt óhapp.  
 
 
- Hon var funnin hálvthundrað metrar undir Støðlafjalli, so tað tykist, at hon er gliðin oman. Men her 
var talan um eina kvinnu, ið var von við at ganga túrar í fjøllunum, sigur vakthavandi.  
 
 
Kvinnan var staðfest deyð klokkan hálvgum níggju í morgun, men bíðað verður eftir eini líkskoðan 
áðrenn staðfest verður, hvat kvinnan doyði av.  
 
 
Tað var í gjárkvøldið, at leiting varð sett í verk eftir kvinnuni, eftir at hon ikki var komin heimaftur á 
kvøldi. Felagið fyri fjallaklintrarar hevði fimtan fólk uppi á Støðlafjalli í alla nátt, eins og løgreglan 
hevur leitað við hundi. Tað klárnaði klokkan fýra í morgun, og tá kom tyrlan við í leitingina. 
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Danjal av Rana 14.06.2016 (14:26)  
Hatta líkist ongum 
- Tað líkist ongum, at løgtingsformaðurin ikki vil eta døgurða saman við drotningini, tá hann verður 
boðin, sigur Bárður á Steig Nielsen, formaður Sambandsfloksins.  
  
Í samrøðu við Rás 2 hósdagin, boðaði løgtingsformaðurin, Páll á Reynatúgvu, frá, at hann hvørki fór at 
taka ímóti riddarakrossinum ella til døgurðan, sum hennara hátign bjóðar til umborð á Dannebrog í 
annaðkvøld.  
  
Bárður á Steig Nielsen leggur dent á, at tað er í kraft av sínum embæti sum løgtingsformaður, og ikki 
sum privatpersónur, at Páll á Reynatúgvu er boðin til døgurðan umborð á Dannebrog.  
- Hann er boðin sum eitt umboð fyri Føroya løgting og Føroya fólk og ikki sum privatpersónur. Tí haldi 
eg, at hann eigur at møta til døgurðan hjá drotningini. Tað er partur av embætinum, sigur Bárður á 
Steig Nielsen, formaður Sambandsfloksins. 
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Hallur av Rana 14.06.2016 (15:53)  
Johan vann 7,3 milliónir krónur í telduspæli  
22 ára gamli føroyingurin Johan Sundstein vakti í Føroyum ans í november, tá hann var við til at vinna 
1,5 milliónir krónur í eini kapping í spælinum Dota í Frankfurt.  
 
 
Tað vísti seg tó einans at vera byrjanin, tí fyrradagin var føroyingar aftur við, tá hansara lið vann enn 
eina kapping í Dota, hesaferð í Manilla.  
 
 
Vinningurin var tó munandi størri hesaferð. Ungi føroyingurin kann nevniliga býta 7,3 milliónir krónur 
saman við sínum fýra liðfelagum, Amer “Miracle-” Barqawi, David “MoonMeander” Tan, Andreas 
Franck “Cr1t” Nielsen og Tal “Fly” Aizik.  
 
 
OG, ið er navnið á liðnum, vann kappingina eftir at hava vunnið 3-1 á Team Liquid í finaluni. 
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Pætur Albinus 14.06.2016 (22:07)  
Fegnast við grannunum 
Fleiri hundrað fólk vóru komin saman við trappuna í Vágsbotni í kvøld, har EM-dysturin ímillum Ísland 
og Portugal varð vístur á stórskíggja. Tað vóru Televarpið, Ljóðtøkni, Tórshavnar kommuna og 
Miðlahúsið, sum skipaði fyri tiltakinum. 
 
Hýrurin var ógvuliga góður á fólki – serliga ta løtuna, tá ið Ísland javnaði til 1-1. Løtuna ímóti 
dystarenda kendist fjáltur ímillum áskoðararnar, men tíbetur helt úrslitið sær, og Ísland fekk eitt 
frálíkt stig burturúr fyrsta EM-endaspælsdysti í søgu teirra. 
 
Tá ið dómarin bríkslaði dystin av, reistust føroysku áskoðararnir og fagnaðu góða úrslitinum hjá 
grannum okkara. Hýrurin er - eina løtu eftir dystin - framvegis góður í Vágsbotni, har slagorðini 
”Áfram Ísland” verða sungin. 
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Annika heldur kortini tætt at kroppinum  
Týsdagin 8. november verður kommunuval hildið kring landið. Ein av stóru spurningum tengdur at 
kommunuvalinum til Tórshavnar býráð hesaferð er, um Annika Olsen, løgtingskvinna hjá 
Fólkaflokkinum fer at bjóða seg fram.  
 
 
Í januar mánað, tá Annika Olsen enn var uttan flokk, gingu søgurnar um, at Fólkaflokkurin royndi at 
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lokka tingkvinnuna aftur í flokkinum við millum annað at bjóða henni møguleikan at gerast 
borgarstjóravalevni hjá flokkinum í høvðusstaðnum.  
 
 
Hvørki Annika Olsen og Fólkaflokkurin vildu kennast við søgurnar, men stutt eftir, at hon aftur 
gjørdist partur av flokkinum, tók hon við sum forkvinna í Havnar Framburðsfelag, lokalfelagnum hjá 
Fólkaflokkinum í Suðurstreymoy, ið m.a. skipar fyri uppstillingini og valskránni til kommunuvalið.  
 
 
Søgurnar eru eisini aftur byrjaðar at ganga, at tingkvinnan verður at finna á vallistanum hjá 
Fólkaflokkinum í november, men við in.fo í dag leggur hon dent á, at eingin avgerð er tikin enn.  
 
 
- Avgerðin er ikki tikin enn. Eg bíði til eftir summarferiuna at taka endaliga støðu, um eg stillu upp til 
býráðsvalið.  
 
 
Annika Olsen avvísir nevniliga ikki, at tað kann koma upp á tal, at hon stillar upp til komandi 
býráðsval.  
 
 
- Eg vil ikki útiloka nakað, men tað er greitt, at talan er um eina týdningarmikla avgerð. Tað er eingin 
loyna, at eg havi tað sjónarmið, at man ikki skal røkja sessir í býráðnum og løgtinginum samstundis. 
Har eru enn nøkur mál, ið eg brenni fyri at útinna í landspolitikki, sigur tingkvinnan við in.fo.  
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 Andlát 
Gunnvá Hammer, ættað úr Hovi búsitandi í Havn, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 13. juni, 
81 ára gomul. 
 
Hans Michael Egholm, vanliga nevndur Kalle, Streymnes, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 
13. juni, 86 ára gamal. 
 


