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Faroe Petroleum finnur olju í Noregi 
Oljufelagið Faroe Petroleum hevur gjørt eitt olju- og gassfund í norska partinum av Norðsjónum, í tí 
sokallaða Brasse leitimiðinum.  
Í boringini er gjørt eitt gassfund við eini gasskolonnu uppá 18 metrar og eitt oljufund við eini 
oljukolonnu uppá 21 metrar. Avgjørt er at gera ein síðuboring fyri at vita, hvussu stórt fundið er. 
Brasse liggur 13 kilometrar frá stóru Brage oljuleiðini.  
Um tað vísir seg, at Brasse er lønandi, so fer tað at verða knýtt í verandi framleiðslupallin á Brage, ið 
Faroe Petreoum eisini er partur av. Faroe Petroleum eigur 50% av Brasse leitimiðinum. Point 
Resources eigur hini 50%. 
Kelda: oljan.fo 
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Cruiseskipaferðirnar seta heimsmet 
Í fjør ferðaðust 23,2 miljónir fólk í heimshøpi við cruiseskipum ímóti 22,0 miljónum í 2014. Hetta er 
tað hægsta nakrantíð og umfatar ikki áarcruiseferðir. Tølini eru frá Cruise Lines International 
Association (CLIA). Orsøkin til metvøksturin er framgongd á nýggjum marknaðum. 
Hetta er m.a. galdandi fyri  Asia, sum í fjør hevði eina framgongd upp á 24 prosent í mun til árið fyri 
og fór upp um tvær miljónir cruiseferðafólk. Avstralia, Ný Zealand og onnur Kyrrahavsøki høvdu eisini 
stóran vøkstur við eini framgongd upp á 14 prosent til 1,1 miljón cruiseferðafólk. 
 
Í heimshøpi væntar CLIA í 2016 umleið 24 miljónir cruiseferðafólk ella umleið eina miljón fleiri enn í 
fjør. Meira enn 60 nýggj cruiseferðaskip, ið kunnu taka 185.000 ferðafólk tilsamans, eru í gerð í 
løtuni. Í heimshøpi starvast umleið ein miljón fólk í vinnuni. 
 
Eftir Karibia og Miðjarðarhavið eru Eystursjógvurin/Norðurevropa størsta umráðið fyri cruiseferðum. 
Hetta sæst millum annað í talinum á vitjanum og ferðafólkum í donskum havnum, sum mestsum allar 
vænta vøkstur í bæði 2016 og 2017. 
 
Kelda: standby.dk 
Antares.fo 
 

 
Útgerðarskip hildið aftur í Aberdeen skuldsett fyri trælahald 
Altjóða flutningsfelagið International Transport Federation (ITF) heldur útgerðarskipið MV Malaviya 
Seven aftur í havnini í Aberdeen, eftir at viðurskiftini umborð á skipinum eru vorðin lýst sum eitt 
týðiligt dømi um nútíðar trælahald. 
"At hald er lagt á hetta skipið vísir gøluna um nútíðar trælahald á skipum okkara beint í hjartanum í 
bretska oljuhøvuðsstaðnum, Aberdeen”, sigur aðalskrivarin í National Union of Rail, Maritime and 
Transport Workers (RMT), Mick Cash. 
 
RMT heldur uppá, at 15 indarar á Mumbai-skrásetta skipinum ikki hava fingið løn í nærum tveir 
mánaðir. Nakrir hava enntá onga løn fingið í upp aftur longri tíð. Malaviya Seven verður liggjandi í 
havnini til manningin hevur fingið lønina, hon eigur til góðar, sigur Maritime and Coastguard Agency 
(MCA). Malaviya Seven hevur sáttmála við oljurisan BP. 
 
Hald verður væntandi eisini lagt á eitt annað útgerðarskip, MV Malaviya Twenty, hjá sama indiska 
reiðaríi, í Great Yarmouth, har havnarmyndugleikarnir eru ávaraðir um somu viðferð av manningini. 
 
Kelda:marinelink.com 
Antares.fo 
 

 
Oljuprísurin verður verandi lágur 



Hækkingin í oljuprísinum, sum hevur sett dám á myndina seinastu mánaðirnar, fer ikki at halda fram. 
Tað er niðurstøðan hjá Goldman Sachs sambært fleiri miðlum í seinastu rávørufrágreiðingini hjá 
íløgubankanum. 
"Samanumtikið síggja vit styrkina í oljuprísinum sum verandi skroypiliga," skrivar Goldman Sachs 
sambært CNBC. 
 
Í mai hækkaðu oljuprísirnir millum annað sum avleiðing av, at skógareldar í Kanada og yvirgangsálop 
á rørleiðingar í Nigeria tóku 3,5 mió. tunnur út úr dagligu oljuframleiðsluni. 
 
Við útlitum fyri, at framleiðslan í Kanada verður uppaftur tikin síðst í hesum mánaðinum, og at 
samráðingar millum uppreistrarleiðarar og stjórnina í Nigeria eru í umbúna, hvørvur eisini ein partur 
av grundarlagnum fyri seinastu hækkingunum í oljuprísinum. 
 
Goldman Sachs væntar, at oljuprísurin fer at liggja á 45-50 dollarum fyri tunnuna næstu mánaðirnar. 
Íløgubankin roknar við, at undirskotið í heimsframleiðsluni verður lítið í seinna hálvári av 2016, og at 
ein afturvendan til yvirskot í framleiðsluni er sannlíkt í fyrsta ársfjórðingi av 2017, inntil goymslurnar 
koma í eina vanliga legu aftur síðst í 2017. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Nú hevur hann sent kæruna  
Tað er ikki ein politisk avgerð at seta ein aðalstjóra, men ein reint fyrisitingarlig avgerð, sigur John 
Rajani, ið hevur sent kæru til LUM 
- Tað er ikki ein politisk avgerð at seta ein aðalstjóra, men ein reint fyrisitingarlig avgerð. Politisk og 
ósaklig sjónarmið eiga ikki at verða tikin við, tá fólk verða sett í alment starv. 
Tað sigur John Rajani, sum hevur kært løgmann og landsstýrismannin í uttanríkis- og vinnumálum, til 
Løgtingsins umboðsmann fyri handfaringina av málinum at seta aðalstjóra í Uttanríkis- og 
vinnumálaráðið. 
Kæran er í til samans 33 punktum 
John Rajani sigur, at politiska skipanin hevur orðað ein starvsfólkapolitikk og tær treytir, sum skulu 
vera galdandi fyri tilgongdina at seta nýggjan aðalstjóra. 
Men gongdin í hesum máli vísir, at tá úrslitið av tilgongdini, sum politiska skipanin sjálv hevur sett í 
verk, ikki hóvaði politisku skipanini, varð øll setanartilgongdin sett til viks. 
SÍ EISINI Sí øll 33 punktini: Hetta kærir John Rajani um 
Ikki av sakligum orsøkum, men av ósakligum orsøkum, og løgmaður broytir aftaná treytirnar, eftir at 
setanarbólkurin er liðugur við sítt arbeiði, sigur John Rajani millum annað í kæruni. 
Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum hevur víst á, at John Rajani er ógegningur at vera 
aðalstjóri, men John Rajani sigur í kæruni, at gegni er eitt løgfrøðiligt hugtak og skal ikki viðgerast á 
politiskum stigi. 
John Rajani sigur, at verður uppritið, sum landsstýrismaðurin hevur skrivað, lisið samanhangandi, er 
eingin ivi: Landsstýrismaðurin dámar ikki meg sum persón. 
Rajani: Landsstýrismaðurin sigur ósatt 
- Eg veit ikki um nakað samband millum meg og landsstýrismannin uttan tað, at eg fyri 21 árum síðani 
arbeiddi ein ella tveir mánaðir á Føroya Fiskasølu, tá landsstýrismaðurin var stjóri. Eg havi einki 
samband havt við landsstýrismannin sum stjóri í Bank Nordik, sigur John Rajani í kæruni. 
Hann sigur, at tað er beinleiðis ósatt, tá landsstýrismaðurin hevur sagt, at hann var frávaldur sum 
stjóri BankNordik. Landsstýrismaðurin hevur eisini sagt, at hann hevur ringar royndir John Rajani í 
sínum privata virki. 
- Eg havi ongar bindingar mótvegis bankanum ella teimum kundum, sum bankin hevði. Hevði eg havt 
nakað tilknýti til kundar bankans, hevði eg snøgt sagt ikki kunnað verið stjóri fyri bankan, sigur John 
Rajani illum annað í teimum 33 punktunum í kæruni til Løgtingsins umboðsmann. 
Kvf.fo 
 

 
Enniberg komin á fiskileið 
16.06.2016 - 09:04 
Flakatrolarin fór av Havnini leygardagin, og setti kós móti Barentshavinum. 
Tað var náttina til leygardag at flakatrolarin, Enniberg, loysti av Havnini, og sett kós móti 
Barentshavinum. 

http://www.cnbc.com/2016/06/15/goldman-sachs-says-oil-price-gains-set-to-stall.html
http://kvf.fo/greinar/2016/06/17/si-oll-33-punktini-hetta-kaerir-john-rajani-um


 
Enniberg hevði landað kongafisk, sum teir høvdu fiskað í Irmingarhavinum, áðrenn teir fóru í 
Barentshavið. 
Enniberg bunkraði í Båtsfjørðinum, áðrenn teir komu á fiskileið.  
Fiskur.fo 
 

 
2015 besta árið hjá Ocean Prawns A/S 
16.06.2016 - 15:24 
Felagið Ocean Prawn, í Nexø, hevði eitt met gott ár í fjør. Ársrokniskapurin vísti á eitt yvirskot 126 
mio krónur eftir skat. 
Tað er serliga góði fiskiskapurin, høgi prísurin og lági oljuprísurin, ið eru við til, at felagið hevði eitt 
met gott ár í 2015.  
Umsetningurin hjá felagnum er øktur frá 704 mio krónum í 2014 til 845 krónur í 2015.  
Tað arbeiða 116 fólk hjá fyritøkuni, og harav arbeiða 97 á Bornholm.  
Felagið eigur feløg í Kanada, Danmark og ymiskum fyritøkum í Evropa. Eginognin í felagnum er heili 
728 krónur, vísa nýggjastu tølini frá roknskapinum frá 2015. 
Ocean Prawns A/S eigur eitt nú skipini Atlantic Enterprice, Ocean Prawns, Reval Viking og Ocean 
Laura. 
Fiskur.fo 
 

 
Vísa dyst í Vágsbotni aftur í kvøld 
16.06.2016 - 14:01 
Væl eydnaða tiltakið at vísa EM-fótbólt á stórskíggja í Vágsbotni verður endurtikið. Hetta skrivar in.fo.  
Dysturin millum Týskland og Pólland í kvøld klokkan 20 verður vístur, og í annaðkvøld verður dystirin 
millum Spania og Turkaland vístur. Somuleiðis klokkan 20.  
Leygardagin er ætlanin at vísa tveir dystir. Tann fyrri klokkan 17, tá grannarnir úr Íslandi spæla móti 
Ungarn. Dysturin klokkan 20 millum Portugal og Eysturríki verður eisini vístur.  
Tað eru Televarpið, Tórshavnar kommuna. Ljóð-tøkni og Miðlahúsið, sum skipað fyri tiltakinum, og 
gjørt verður vart við at dystirnir einans verða vístur um veðrið er til vildar.  
Dystir á stórskíggja: 
Týskland - Pólland (Í kvøld kl. 20:00) 
Spania - Turkaland (Í annaðkvøld kl. 20:00) 
Ísland - Ungarn (Leygardagin kl. 17:00) 
Portugal - Eysturríki (Leygarkvøldið 20:00) 
Portal.fo 
 

 
Vardy og Sturridge søktu Wales 
16.06.2016 - 15:53 
Tað var lagt upp til eina sensasjón av teimum stóru í hálvleikinum. Lítla Wales var á odda 1-0 í 
hálvleikinum í nógv heipaða dystinum móti Onglandi undir EM-kappingini í Fraklandi. 
Tað var sum eitt ævintýr, sum endurtók seg, tá stjørnan yvir øllum á walisiska liðnum, Gareth Bale – 
eins og í fyrsta EM-dystinum – legði land sítt á odda beinleiðis upp á fríspark.  
Viðmerkjarar hildu, at tað var líka so nógv eitt mistak hjá enska málverjanum, Joe Hart, sum var 
orsøkin til, at Wales legði seg framum.  
Í hálvleikinum gjørdi Roy Hodgson eina broyting á liðnum. Hann tók Harry Kane og Raheem Stirling út 
og setti Jamie Vardy og Daniel Sturridge inn.  
Og tað hjálpti. Hálvleikurin var bert gott 10 minuttir gamal, so hevði Vardy (hvør annar?) javnað fyri 
Ongland. Vardy stóð rangstaddur, tá hann fekk bóltin beint framman fyri málinum, men tað var ein 
walisari, ið hevði høvdið seinast á bóltinum, og tí lat dómarin av røttum vera við at bríksla.  
Tað gjørdist ein intensur og hendingaríkur dystur, har Ongland hevði nógv tað mesta spælið, serliga í 
øðrum hálvleiki.  
Og tá tíðin var runnin, kom so sigursmálið. Og tað var Ongland sum vann, og málskorarin? Hin 
maðurin, sum kom inn í hálvleikinum, Daniel Sturridge, so sigast má, at tað var ein heppin útskifting, 
sum Roy Hodgson gjørdi í hálvleikinum.  
Stór frøi á onglendingum, sum tó ikki enn hava tryggjað sær víðari luttøku, meðan vónbrotið hjá 
walisum var ovurstór.  
Portal.fo 
 



 
Norðurírar knústu Ukreina 
16.06.2016 - 18:57 
Norðurírland fekk ein óvæntaðan sigur í Lyon í kvøld, tá teir sendu Ukreina heim við einum 2-0 sigri. 
Ukreina spældi ein vánaligan dyst uttan at skapa teir heilt stóru møguleikarnar.  
Hetta var fyrsti sigurin hjá norðurírum í eini stórari kapping í 34 ár.  
Gareth McAuley legði Norðurírland á odda tíðliga í øðrum hálvleiki. Síðan vardu djørvu norðurírarnir 
seg væl heilt fram til yvirtíðina, tá Niall McGinn økti til 2-0.  
Ein hendingarríkur EM-dagur endar við spennandi grannauppgerðini millum Týskland og Póland, sum 
byrjar kl. 20 
Portal.fo 
 

 
Takk fyri hesaferð – eg komi fegin aftur 
16.06.2016 - 13:46 
Margreta drotning hevur avgjørt ætlanir um at koma aftur til Føroya at vitja. Hóast hon helst er 
omanfyri áttati ár næstu ferð Føroyar eiga tørn á hennara summarsjóferð, so vil hon fegin koma 
aftur. 
Hetta var fyrsta ferðin hjá drotningini í Føroyum, har hon var einsamalt umboð fyri kongshúsið. Hon 
kom sjálv inn á fráveruna hjá Heindrikki prinsi, tá hon bjóðaði vælkomin.  
- Henrik er ikki við hesaferð, tit vita hví. Men hann hevur fylgt við í ferðini, og vildi ynskt at verið við, 
segði drotningin.  
Seinni á tíðindafundinum greiddi hon eisini pressuni frá ætlanunum viðvíkjandi gullbrúdleypinum, 
sum kongshjúnini kunnu halda komandi ár. Sum skilst er kongaligu reportarnir vónsviknir av, at 
avgerð er tikin um at halda henda dagin stillisliga.  
- Tá maður mín fylti 80, hildu vit tað stillisliga á vínslottinum í Caïx. Tað helst nakað líknandi til 
gullbrúdleypi, har vit kunnu savnast saman við okkara børnum og barnabørnum, segði drotningin.  
Tá so ein danskur journalistur spurdi um, hví tey ikki heldur hildu nakað størri, tí tað eru tað so nógv 
fólk, ið ynskja, svaraði drotningin knapt.  
- Tað er ein avgerð, ið er tikin.  
"Nej, bevar mig vel" 
Uppaftur knappari gjørdist drotningin, tá hon vekk spurningin, sum má metast at vera tann mest 
óbehagiligi á tíðindafundinum. 
Tað var B.T., sum vildi hava eina viðmerking frá drotningini, tí blaðið hevði tosað við serfrøðingar, 
sum vóru komin til ta niðurstøðu, at mátin sum drotningin og maður hennara liva teirra lív í dag, ”de 
facto er ein hjúnarskilnaður”.  
Kommentarurin var stuttur: ”Nej, bevar mig vel!”  
Stutt vóru svarini eisini, tá spurningarnir nærkaðust tí politiska.  
Um tingformannin, sum ikki tók ímóti innbjóðing hennara í gjárkvøldið: ”Hetta er eitt frælst samfelag. 
Fólk kunnu gera sum tey vilja”.  
Og tá spurningurin galt hennara áskoðan til ein møguligan kongsfelagsskap eftir at Føroyar hava tikið 
loysing: ”Tað er ein politiskur spurningur, ið eg ikki vil viðmerkja”.  
Portal.fo 
 

 
Skrekkurin hjá nólsoyingum aftur í Nólsoyarfirði 
16.06.2016 - 16:48 
Arctic Lady, sum í september mánaði í fjør órógvaði bæði nólsoyingar og havnarmenn, liggur nú aftur 
í Nólsoyarfirði.  
Tá skipið var her í fjør, vóru mong, ið óttaðust spreingivandan á tílíkum skipið, serliga tí tað lá so tætt 
at landi.  
Eisini vóru summi, ið óttaðust dálkingarvandan, ið kundi standast av skipinum.  
Tá mátti Heðin Mortensen, borgarstjóri, út í miðlarnar at sissa borgarnar í kommununi og greiða 
teimum frá, at skipið lýkur øll trygdar- og umhvørviskrøv.  
Harumframt var skipið tómt, meðan tað lá á Nólsoyarfirði.  
- Noreg er kent fyri at seta trygdina í hásætið og hetta skipið lýkur, umframt norsku krøvini, øll altjóða 
krøv, segði borgarstjórin tá.  
Arctic Lady er bygd í 2006 av Mitsubishi Heavy Industries og siglir undir norskum flaggi fyri felagið 
Total.  
Portal.fo 
 



 
Bretskur politikari álopin og dripin 
16.06.2016 - 17:45 
Bretski politikarin, Jo Cox, sum fyrr í dag særdist í einum álopi, er deyð. Tað upplýsir løgreglan 
sambært Reuters. 
Jo Cox, sum sat í Undirhúsinum fyri Labour, varð særd, tá hon fyrr í dag var á vitjan í valdømi sínum 
fyri at hitta veljarar, nú tey skulu atkvøða um enska ES-limaskapin í næstu viku.  
Álopið hendi í býnum Birstall nærhendis Leeds. Ein 52 ára gamal maður varð handtikin stutt eftir 
hendingina.  
Sambært løgregluna kom ein eldri maður eisini til skaða. Løgreglan upplýsir ikki nágreiniliga hvussu Jo 
Cox varð særd, men fleiri vitni hava greitt frá, at skot vórðu latin av.  
Enn er óvist hvat motivið var. Fleiri eygnavitni hava sagt, at gerningsmaðurin rópti ”Britain First”, og 
at talan tí var um eitt politiskt motiverað álop, men hetta hevur løgreglan ikki váttað.  
Bæði ja- og nei-síðan í valstríðnum í Bretlandi hava gjørt av at støðga øllum tiltøkum í sambandi við 
valið restina av degnum í dag.  
- Øll Labour-familjan, flokkurin, ja, alt landið er skelkað av at Jo Cox hevur latið lív í dag, segði 
floksleiðarin hjá Labour, Jeramy Corbyn í dag.  
41 ára gamla Jo Cox varð vald inn í 2015. Hon var gift og átti tvey børn.  
Portal.fo 
 

 
16-06-2016 13:10  
Drotningin: Páll á Reynatúgvu má gera sum hann vil 
Sum siðvenja er, helt drotningin tíðindafund síðsta dagin hon vitjaði. Á fundinum varð hon millum 
annað spurd, um hon hevði nakra viðmerking til, at Páll á Reynatúgvu, løgtingsformaður, ikki vildi 
taka ímóti riddarakrossinum og heldur ikki vildi luttaka til døgurðan umborð á Dannebrog, sum 
drotningin var vertur fyri. Drotningin var rættiliga avgjørd í sínum svari: 
- Tað er eitt frítt samfelag, vit liva í. Hann má gera tað, sum hann vil, svaraði hon, og hugdi burtur, 
eins og fyri at vísa, at so hevði hon ikki meira at siga um tað málið. 
Dimma.fo 
 

 
16-06-2016 14:26  
Havstovan mælir aftur til niðurskurð 
Upsastovnurin er væl fyri, men tað stendur illa til við bæði toska- og hýsustovnunum. Tí mælir 
Havstovan til at varðveita dagatalið roynast kann eftir upsa, samstundi sum mælt verður til 
ógvusligan niðurskurð í veiðini eftir hýsu og toski 
Á hvørjum ári  kemur Havstovan við einum tilmæli um fiskiskapin eftir upsa, toski og hýsu, í sambandi 
við at fiskidagatal skal setast eftir summarsteðgin. Og ferð eftir ferð mælir Havstovan til niðurskurð í 
dagatalinum, meðan vinnan mælir til at halda fast við verandi tal ella at økja um tað. 
Soleiðis er aftur í ár. 
- Veiðutrýstið á upsastovnin (t.e. tann parturin av stovninum, ið verður veiddur um árið) er í lagi, 
samstundis sum støddin á upsastovninum er oman fyri minstamarkið. Fyri bólk 2 (ið serliga veiðir 
upsa) verður tí mælt til at halda fram við sama tillutaða dagatali sum fyri verandi fiskiár,s krivar 
Havstovan millum annað, tá tað kemur til upsan. 
Øðrvísi er við toski og hýsu. 
- Fyri bólk 3, 4 og 5, ið serliga veiða tosk og hýsu, verður mælt til ein stóran niðurskurð. Í fyrsta lagi 
verður mælt til at taka allar óbrúktar dagar fyri Bólk 3, 4 og 5 úr skipanini. Í øðrum lagi verður mælt til 
at skerja teir brúktu dagarnar við 50 %. Hetta verður gjørt fyri at fáa toska- og hýsustovnin at koma á 
føtur aftur. So hvørt sum stovnarnir vaksa, kann eitt samsvarandi tal av hesum niðurskurðinum av 
teimum brúktu døgunum loyvast aftur í skipanina, skrivar Havstovan. 
Fyri tosk á Føroyabanka verður framvegis mælt til, at eingin fiskiskapur verður komandi fiskiár. 
Dimma.fo 
 

 
16-06-2016 15:14  
Kongavarði rapaður 
Undir drotningavitjanini er ein av kongavarðunum yvir Havnini rapaður 
Hann hevur staðið har so reystur undir liðini á hinum báðum varðunum á Kongavarða á 
Kirkjubøreyni. Men nú – mitt sum drotningin er á vitjan – er hann rapaður og stendur mest sum í 
hálvum gekki. 



Talan er um syðsta varðan av teimum trimum á Kongavarða. Teir hava staðið nøkunlunda eins brattir 
og skoðað yvir Havnina og Nólsoyarfjørð, og hetta er eitt yndað og yndisligt ferðamál hjá nógvum 
gongufólki. Nú er hann meira álíkur einari grótrúgvu, samanborið við hinar báðar, sum halda tørn. 
Tað sæst við berum eyga, at hann er vorðin hálvur. Tað sær kortini út til, at onkur longur er farin 
undir at laða grótrúgvuna aftur, men tað krevur sítt. Rætta býtið má vera millum klípini og teir 
steinar, sum verða kastaðir afturat. 
Eftirsum tað er ein “kongsins varði”, ið er rapaður, er tað sum at Reynið hevur sent eina lítla speiska 
viðmerking, nú Dannebrog vitjar á Havnarvág. 
Tað kann vera ein ímynd av, at Heindrikkur prinsur nú er fallin frá kongaliga ferðalagnum, ið ikki er 
heilt tað sama uttan franska sjarmørin. Onkur annar vil kanska vera við, at hetta var er ein gróthørð 
áminning um, at okkara løgtingsformaður hevur verið eitt heldur hálvhjartaður undir vitjanini. 
Sama ger. Ein varði kann altíð lagast uppaftur, og grótrúgvan liggur klár. Ansa bara eftir klípunum; tey 
eru fortreytin fyri, at ríki og varðar standa, tá ið ódnir leika. 
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Ógvusligir samanbrestir og handtøkur í Fraklandi 
Í minsta lagi 36 fólk eru handtikin í býnum Lille eftir samanbrestir millum fronsku løgregluna og 
fótbóltsviðhaldsfólk, sum eru komin til EM í Fraklandi. Franska løgreglan sigur, at haraftrat eru 16 fólk 
flutt á sjúkrahúsið. 
Í gjárkvøldið vant ófriðurin upp á seg, og løgreglan mátti brúka táragass fyri at spjaða 
mannamongdirnar, har serliga hundraðtals ensk viðhaldsfólk máttu flýggja. 
UEFA hevur longu hótt við at blaka Ongland úr kappingini. Ongland spælir móti Wales seinni í dag. 
Túsundtals viðhaldsfólk hjá Onglandi og Wales hava verið í Lille upp til dystin, og russiskir og 
slovakiskir áskoðarar hava eisini verið í Lille til teirra dyst, sum var á Stade Pierre-Mauroy mikudagin. 
Samanbrestir hava eisini verið millum enskar, russiskar og franskar áskoðarar í Marseilles, og 
Russland hevur fingið eina sokallað treytaða burturvísing frá kappingini, eftir at teirra áskoðarar lupu 
á ensku áskoðararnar. 
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Danmark fløðir yvir 
Regnið fossar niður í Danmark, og tað fløðir yvir nógva staðni. Ávarað verður um glopraregn og teir 
vandar, sum standast av hesum 
DMI ávarar um glopraregn og torusláttur. Bara í gjár fekk Horsens 115 mm av regni, og nógva regnið 
fer væntandi at halda áfram. 
Vegirnir flóta yvir í dag. Til dømis mátti ein gummibátur til fyri at hjálpa fýra fólkum úr teirra bili, sum 
var fastur í vatnmongdini á Dalgas Boulevard við Lindevang støðini á Frederiksberg. Regnið hevur 
eisini gjørt, at løgreglan hevur stongt fleiri vegir, millum annað bæði Lyngby- og Helsingør 
motorvegirnar. 
DMI væntar millum 15 og 25 mm regn upp á 30 minuttir, og roknast kann við ógvusligum torusláttri. 
Vandi er fyri eldi av torusláttrinum, eins og elektriskar skipanir kunnu ganga fyri, og at feilmeldingar 
koma frá sjálvvirkandi skipanum. Glopraregnið kann hava við sær, at tað fløðir yvir í lágum økjum,  og 
at vatn legst í kjallarar. Longu nú sæst, at tað fløðir yvir á vegum. 
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Bretska ríkið kann syndrast 
BREXIT: Fer Bretland úr ES, kann tað enda við nýggjari fólkaatkvøðu um loysing í Skotlandi. Meðan 
undirtøkan veksur í Onglandi fyri at fara úr, er greiður meiriluti í Skotlandi fyri ES. 
Nú bara eina vika er eftir, til bretar fara at atkvøða um sín ES-limaskap, gerast alsamt fleiri fyri, at 
Bretland skal fara úr ES. Ein meiningakanning í dag, gevur 53 prosent fyri at fara úr ES, meðan einans 
47 prosent eru fyri at halda fram. 
Sostatt er undirtøkan í samlaða Stóra Bretlandi vaksin við 10 prosentstigum yvir tíð, skrivar 
Independent. Tær seinastu meiningakanningarnar hava allar víst meiriluta fyri “Leave”. Hinvegin siga 
serfrøðingar, at tað er tann tigandi og ivandi bólkurin, sum fer at avgera valið, og hann hellir helst til 
at varðveita Bretland í ES. 



Hvussu er og ikki, so vísir rákið greitt, at ES kann missa eitt av sínum størstu og týdningarmestu 
londum úr felagsskapinum, um bretar atkvøða fyri at fara úr. Hvørjar avleiðingarnar vera, er helst ilt 
at siga, men tað kann helst eisini merkja, at bretska ríkið skrædnar. 
Skotar eru nevniliga rættiliga harðliga fyri ES-limaskapi. Og tað er alt, sum bendir á, at skotar fara at 
krevja eina nýggja fólkaatkvøðu um loysing næstan í somu løtu, sum Bretland meldar seg úr ES. Ein 
veljarakanning, sum varð gjørd í mai, vísir, at 76 prosent av skotum vildu vera verandi í ES tá, meðan 
tað næstan var javnt í Onglandi. 
- Vit vilja heldur hava, at valdið liggur í Brússel, enn hjá teimum konservativu í London, greiðir skotski 
loysingarmaðurin, Angus McNiel, frá í samrøðu við Dimmalætting. 
- Eg haldi, at hendan fólkaatkvøðan fer at prógva, at ES er nógv betur umtókt í Skotlandi enn bretska 
sameinda kongsríkið, sigur Angus McNeil. 
Valstríðið hjá teimum, sum vilja úr ES, minnir um tað valstríðið, sum enska stjórnin førdi mótvegis 
Skotlandi, tá ið fólkaatkvøðan har var um loysing, sigur Angus McNeil, ið heldur tað snúgva seg um at 
skapa ótta. 
- Tað snýr seg um, hvørt valdið skal liggja í Brússel ella London, sigur hann. 
Og sambært honum vilja skotar heldur, at valdið liggur í Brússel. Velur Bretland at fara úr ES, er 
ógvuliga sannlíkt, at nýggj fólkaatkvøða verður í Skotlandi, áðrenn tað annars hevði verið roknað við. 
Meira er at lesa um BREXIT í seinastu Dimmalætting. 
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Andakt 
Set álit títt á Guds umsorgan 
Men søkið fyrst Guds ríki og rættvísi hansara, so skal alt hetta  
verða givið tykkum umframt.  
Matt. 6,33 
Í mongum føri er lív okkara soleiðis háttað, at tingini mugu gerast  
í ávísari raðfylgju. Tá ið vit gremja okkum um, at tað eru ting,  
sum vit áttu at gjørt, men sum vit ikki fingu stundir til, er tað dømi  
um, at vit ikki rættiliga hava skil á raðfylgjuni. Staðin fyri at taka  
okkum stundir til tað, sum er umráðandi her í lívinum, endar tað  
mangan við, at ein røð av týdningarleysum tingum taka tíð okkara.  
Ein onnur orsøk er, at vit hava lyndi til at lata tað liggja, sum krevur  
nakað av okkum, og sum fer í dýpdina. Soleiðis kemur tilveran  
lættliga mest at snúgva seg um týdningarleys ting. 
Slíkum kunnu viðurskifti okkara lættliga enda við. Mong taka  
sær aldri stundir at fáa skil á hesum, hóast tey innast inni merkja,  
at tað áttu tey at gjørt. Bíblian verður aldri gloppað, og tey hava  
aldri stundir at fara í kirkju ella á møti. Eisini vit, sum játta okkum  
sum kristin, standa yvir fyri sama trupulleikanum. Dagligu  
uppgávurnar fara við tíð og kreftum okkara, so tað bara verður ein  
lítil løta til tað týdningarmesta. Tú verður fyltur av stúranum og  
strongd, og kenslan av tómleika krevur meira og meira rúm. 
Henda trupulleikan tók Jesus fram í einari av prædikum sínum.  
Orðini her omanfyri eru júst úr henni. Hann sigur, at vit tilætlað  
mugu velja, hvussu vit priotera. Mangan skipar Jesus tingini í  
øvugtari raðfylgju í mun til, hvussu vit liva. Vit eiga at seta álit  
okkara á Guds umsorgan.  
Jesus sigur ikki, at vit skulu liva sum fuglarnir og blómurnar  
og onki gera fyri at skaffa okkum tað, sum okkum tørvar til  
lívsins uppihald. Hann biður okkum hyggja at teimum fyri at læra  
av teimum. Tað, sum hann vil, at vit skulu læra, er at hugsa um  
okkara andaliga lív og taka okkum stundir til tað, søkja HANN í  
orðinum og gerast upptikin av tí, sum er rætt í eygum hansara. So  
lovar hann okkum, at lív okkara fyllist við tí, sum okkum tørvar,  
og tí, sum ger lívið vert at liva.  
Hugsa um hetta, nú vit hava stigið inn um gáttina til eitt nýtt ár. 
 
Mín Gud, sum valdar ævum øllum 
og av ger mansins dagatal, 
tú varði væl mín fót frá føllum 



ta stuttu stund, eg liva skal. 
Og kallar tú meg heim til tín, 
so leið meg, kæri faðir mín! 
sunnudagsblaðið 
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 Australske dollar     488,13  

 Bulgarske leva     380,21  

 Brasilianske real     190,96  

 Canadiske dollar     512,17  

 Schweizerfranc     687,39  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,26  

 Tjekkiske koruna     27,470  

 Euro     743,62  

 Britiske pund     944,04  

 Hong Kong dollar     85,14  

 Kuna     98,87  

 Ungarske forint     2,3660  

 Israelske new shekel     170,66  

 Indiske rupees     9,850  

 Japanske yen     6,3373  

 Mexicanske peso     35,00  

 Norske kroner     78,85  

 Newzealandske dollar     465,96  

 Polske zloty     167,24  

 Russiske rubel     10,150  

 Svenske kroner     79,26  

 Singapore dollar     489,64  
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 Thailandske baht     18,730  

 Tyrkiske lira     225,42  

 US dollar     660,76  

 Sydafrikanske rand     43,430  
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 Andlát 
Augusta Davidsen fødd Midjord, ættað úr Hovi, búsitandi í Æðuvík, andaðist á Vesturskini 16. juni, 95 
ára gomul. 
 
Ninni Fornagarð, Fuglafjørður, andaðist 15. juni, 60 ára gomul. 
 
Anna Petersen á Sandi andaðist á Landssjúkrahúsinum týsdagin 14. juni, 96 ára gomul. 
 
Anna Petersen á Sandi andaðist á Landssjúkrahúsinum týsdagin 14. juni, 96 ára gomul. 
 
Gunnvá Hammmer, ættað úr Hovi, búsitandi í Havn, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 13. 
juni. 
 


