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Fólkatal: Talið av kvinnum yngri enn 40 økist 
Uppteljingin frá Hagstovuni vísir, at fólkatalið er vaksið við 587 fólkum síðan 1. mai í fjør og síðan 1. 
januar 2014 er fólkatalið økt við góðum 1.200 fólkum. Serliga hugaligt er tað, at talið av kvinnum 
undir 40 ár er økt 
Talið av íbúgvum í Føroyum økist framhaldandi. 
Tað vísir uppteljingin hjá Hagstova Føroya, sum var almannakunngjørd fyrr í vikuni. 
Sambært uppteljingini búðu 49.376 fólk í Føroyum tann 1. mai í ár, og tað vil siga, at fólkatalið er 
vaksið við 587 fólkum seinastu 12 mánaðirnar. 
Gongdin er tó ikki nýggj, tí seinastu 30 mánaðirnar er fólkatalið í landinum støðugt vaksið, og verður 
hugt eftir tølunum síðan 1. januar 2014 er fólkatalið vaksið við 1.223 fólkum; 612 kvinnum og 611 
monnum. 
Tað er serliga nettotilflytingin, sum hevur økt fólkatalið, og serliga er tað minkandi fráflytingin, sum er 
orsøkin, skrivar Hagstovan á heimasíðu síni. Legg tað afturat, at tað samstundis er ein vøkstur í 
tilflytingini, og tað styrkir um positivu gongdina. 
Seinastu 30 árini hevur størsti trupulleikin við fólkatalinum í Føroyum verið, at yngri parturin av 
fólkinum hevur verið støðugt minkandi, meðan tey eldru eru blivin støðugt fleiri. 
Her er tó ein broyting við at henda, tí sambært hagtølunum er talið av yngri aftur farið at veksa. 
Orsøkin er, at færri yngri flyta av landinum og fleiri flyta til Føroya. 
Serliga er tað talið av kvinnum í aldinum 20-39, sum í tíðarskeiðnum frá 1. januar 2014 til 1. mai 2016 
er økt. Samanteljingin vísir, at hesin aldursbólkur er øktur við 326 fólkum, meðan tær sum eru eldri 
enn 40 eru 286 fleiri. 
Hjá monnunum er tað framvegis eldra ættarliðið, sum økist, men munurin er minkandi, skrivar 
Hagstovan. 
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Varðin: 254 milliónir í avlopi fyri skatt 
Sølan hjá samtakinum kjálkaðist upp móti 900 milliónum í fjør, sum er góðar 100 milliónir meira enn 
árið fyri, og samanlagt rindaði Varðin og dótturfeløgini 230 milliónir krónur í hýrum 
Árið 2015 gjørdist tað besta higartil hjá Varðanum í Gøtu. 
Stóra uppsjóvarsamtakið hevur júst havt aðalfund, og í tí sambandi hevur felagið kunngjørt 
roknskapartølini fyri árið. Og tað er hugaligur lesnaður. 
Samlaða sølan hjá felagnum fyri árið var slakar 900 milliónir krónur, og tá allar útreiðslur vóru drignar 
frá, var úrslitið fyri skatt 254 milliónir krónur. Tað er 54 milliónir krónur meira enn í 2014, tá úrslitið 
var 200 milliónir krónur fyri skatt. 
Eftir skatt var úrslitið 185 milliónir krónur, og leggja vit úrslitið afturat eginognini við ársenda 2014 
merkir tað, at Varðin hevur eina eginogn uppá góðar 900 milliónir krónur. 
Sambært felagnum sjálvum var árið í fjør rættiliga gott í allar mátar. 
Úrslitið av primera rakstrinum fyri 2015 var 316 milliónir krónur samanborið við 255 milliónir krónur 
árið fyri, og er eisini hetta besta rakstrarúrslit í søgu felagsins. 
Samanlagt rindaði samtakið Varðin góðar 230 milliónir krónur í lønum.  
Rakstrarúrslitið av primerum rakstri fyri 2015 var 316 milliónir krónur í mun til 255 milliónir krónur 
fyri 2014. Hetta er besta úrslitið hjá Varðanum higartil. Úrslitið eftir skatt var 185 milliónir krónur fyri 
2015 samanborið við 145 milliónir krónur í 2014. 
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Krøvini til arbeiðstrygd verða herd 
Nógvar arbeiðsvanlukkur hava verið seinastu árini, men tað sær út til at batnað nakað. Men nógv er 
eftir, og nýggjar kunngerðir og leiðreglur eru á veg. 



- Tað eru nøkur ting, sum eru lóglig í dag, men sum eru rættiliga ivasom. Vit arbeiða millum annað við 
at gera reglurnar í samband við lossing, og tað hendir í einum dialogi við vinnuna, so einki kemur 
óvart á, sigur Leivur Persson, deildarleiðari hjá Arbeiðseftirlitinum. 
Georg L. Petersen hevur tosað við Arbeiðseftirlitið um arbeiðstrygd, og í greinini tosar deildarleiðarin 
frá viðurskiftunum á økinum. 
Eitt tíðarskeið stóð serliga illa til við arbeiðstrygdini hjá Faroe Pelagic í Kollafirði, sum var fyri einari 
røð av óhappum, og sum hóast atfinningar frá Arbeiðseftirlitinum ikki gjørdi stórvegis fyri at tryggja 
síni fólk. 
Serliga stóð illa til í 2013, tá út við tjúgu arbeiðsóhapp vóru fráboðað á virkinum í Kollafirði, sum varð 
sett undir hert eftirlit. Og sambært Leivi Persson hjálpti hetta um støðuna. 
Í samrøðuni við Dimmalætting tosar Leivur Persson um at tað enn er eitt sindur eftir á mál, áðrenn 
arbeiðstrygdin er heilt í lagi. Ikki bara hjá Faroe Pelagic, men eisini aðrastaðni. 
Umframt samrøðuna, eru eisini hagtøl sum vísa, í hvørjum vinnugreinum tað er vandamiklast at 
arbeiða. 
Lesið alla samrøðuna við Leiv Persson í Dimmalætting, sum er í sølubúðunum. 
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Tvey nøvn afturat til Gildið 
Nú júst tvær vikur eru eftir til Gildið, risastóra elektroniska tiltakið í Tórsgøtu byrjar skráin av 
føroyskum og útlendskum nøvnum at taka skap. Í dag eru tvey nøvn afturat komin á skránna. 
Aton og Helgi vera við til at gera eina fantastiska elektroniska skrá uppaftur betur. Soleiðis siga 
fyrireikararnir av tiltakinum Gildið, ið verður hildin í Tórsgøtu 2. juli. 
Gildið er elektronisk veitsla, sum verður hildin á økinum millum Reinsaríið, Perluna og Miðlahúsið og 
inni í sjálvari Perluni. 
  
Aton 
Anna Katrin Egilstrøð og svensk finnin Sebastian Edin mannað tvímansbólkin ATON, ið er annað av 
nøvnunum, ið vit avdúka til GILDIÐ í dag.  
Til GILDIÐ framføra tey sítt nýskrivaða verk “Silence wrapped in hair”, ein sansilig sonisk ferð har orð 
og ræddir flættast inn í mikro ljóð í einum støðugt skiftandi elektroniskum landslagi. 
Anna Katrin er serliga kend úr danska bólkinum Valravn, ið var ein av fremstu Folktronica bólkunum í 
Norðurlondum fyri nøkrum árum síðan. 
Síðan Valravn gavst hevur Anna Katrin m.a. arbeitt við symfoniini Beinta, ið varð frumframførd á Spot 
Festivalinum í ár, og sum hevur fingið serstakliga góð ummæli. 
 
Helgi 
Dan Helgi í Gong ella bara Helgi, hevur verið tráspældur í útvarpinum við lagnum ‘’Lívið er ein 
fongur’’, ið kom út í januar. Helgi er úr Havn og arbeiðir við ljóðlist og tónleiki. Íblásturin handan 
ljóðmyndina er soul, improvisation, house, genderfuck og Bollywood. Hann spældi til talGildið í 
Perluni. 
Frammanundan er greitt, at Steso, Lover Lover, Nystrøm, URbz, Frostfelt, Martin Falkenberg, Hulda, 
Hús umframt bretsku The Naked Eye framføra til GILDIÐ. 
Atgongumerki fáast í forsølu á reinsariid.fo/gildid/ 
Dimma.fo 
 

 
19-06-2016 18:00  
HPV-koppseting elvir til høvuðbrýggj 
Heilsumyndugleikar mæla framvegis til, at ungar kvinnur koppseta seg móti lívmóðurhálskrabba, men 
søgurnar um hjáárin spøkja áhaldandi 
- Eg skilji væl tær, sum ikki tora, tí tað er so øgiliga stórt fokus á trupulleikarnar, sum hava verið, sigur 
Katrin Kallsberg, serlækni í kvinnusjúkum. 
Hon hevur fleiri ferðir svarað spurningum um, hvørt tað er rætt at HPV-koppseta ungar gentur fyri 
lívmóðurhálskrabba, tí so nógv er at hoyra um hjáárin. Kvinnulæknin heldur tó enn, at tað er rætt at 
koppseta. 
- Tað er so ringt at siga, at tú skalt koppseta barnið, men man kann siga, at alt týðir uppá, at tað er 
trygt, sigur Katrin Kallsberg. 
Í nýggjastu Dimmalætting er stórt tema um HPV-koppseting. 

http://reinsariid.fo/gildid/


Har greiðir 19 ára gamla Sunniva Waag Dam frá, hvussu hon hevur merkt hjáárin frá koppsetingini. 
Hon skilir væl foreldur, ið vilja verja døtur sínar móti krabbameini við at koppseta tær, men hon vil 
ikki, at aðrar skulu enda í somu støðu sum hon. 
Dagmar Clothier vil hinvegin mæla til, at gentur koppseta seg. Hon fekk sjálv lívmóðurhálskrabba í 
2007. 
- Við eini koppseting ber til at fyribyrgja, at tað verður hatta slagið av lívmóðurhálskrabba. Hetta við 
hjáárininum haldi eg, at eg sáldi eitt sindur frá, sigur Dagmar Clothier millum annað í drúgvu 
samrøðuni við hana í Dimmalætting. 
Les nógv meira um HPV-koppsetingina í seinastu Dimmalætting. 
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KÍ dregur frá hinum 
“Vit liggja nummar oytt!” 
Rómurin er øgiligur á KÍ-viðhaldsfólkum í Gundadali eftir dystin í kvøld, har KÍ hevur staðfest sína 
greiðu støðu sum oddalið í føroyskum fótbólti. Áskoðararnir vunnu dystin uttanfyri, har sangurin og 
rópini geltu, og á vøllinum var sigurin minst líka greiður. 
KÍ heldur bara áfram at vinna, og hetta vikuskiftið gekk tað útyvir føroyameistaran seinastu tvey árini 
á teirra egna vølli. Sigurin var sannførandi, og nú sær av álvara gott út hjá klaksvíkingum. 
Eingin ivi var um, at stórdysturin hetta vikuskiftið var millum B36 og KÍ í Gundadali. Vann KÍ fóru teir 9 
stig fram um B36, og við tað at Víkingur tapti fyri NSÍ fríggjakvøldið, kundi KÍ draga uppaftur meira frá 
hinum liðunum í oddinum. Og tað var júst tað, sum hendi. 
Yvirvágin var greið so at siga allan dystin á tamb. KÍ legði harðliga fyri og legði B36 undir trýst 
beinanvegin. Hetta gav úrslit, tá ið góður hálvur tími var leiktur. Semir langaði til uttanífrá og bólturin 
sat dygst í netinum uttan møguleika hjá Tórði Thomsen í málinum. 
KÍ spælir við stórum sjálvsáliti, og alt liðið hongur saman sum ein eind, har hvør maður stríðist fyri 
sínum síðumanni. Í løtuni eru klaksvíkingar greitt besta liðið, og tað er av álvara farið at líkjast, nú 15 
dystir eru leiktir av kappingini. Tað var ikki fyrr enn móti endanum, at B36 hevði okkurt skot og fekk 
onkran møguleika at javna, men tað var kortini eingin ivi um, at KÍ-sigurin var væl og virðiliga 
uppiborin. 
Hinir dystirnir gjørdu, at KÍ nú liggur sjey stig á odda framman fyri Víking, og beint undir koma NSÍ og 
síðan B36. 
Úrslitini í 15. umfari: 
B68-Skála 1-1, AB-HB 0-1, ÍF-TB 2-2, B36-KÍ 0-1, NSÍ-Víkingur 4-2 
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IS fremur fólkamorð  
IS er farið undir eitt skipað fólkamorð í Irak og Sýria 
Herfólk hjá Islamskum Stati eru farin undir eitt skipað fólkamorð í Irak og Sýria, samstundis sum 
kvinnur og gentur í hópatali verða keyptar og seldar sum sextrælir. 
Tað upplýsir mannarættindastovnurin hjá ST í eini nýggjari frágreiðing. 
Meiri enn 3.200 kvinnur og børn eru fangar hjá IS í Sýria, og tey verða nýtt sum sextrælir, sigur ST. 
Paulo PINHERO, sum er formaður í mannarættindanevndini hjá ST, sigur, at talan er um ræðuleikar av 
ringasta slag, og IS fer fram við harðari hond, uttan mun um talan er um menn, kvinnur ella børn. 
Fólk hjá ST hava fingið vitan um ræðuleikarnar við at tosa við fólk, sum eru flýdd undan IS. 
Í samrøðunum kemur fram, at felagskapurin fer fram við harðari hond allastaðni. 
Smágentur niður í níggju ára aldur eru neyðtiknar, og tað sama hendir kvinnum sum eru við barn. 
Fólk hjá ST mæla nú felagskapinum til at gera enda á ræðuleikunum, annaðhvørt við hermegi, ella við 
at seta búskaparlig tiltøk í verk. 
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Sjóverjan tikið fýra franskar trolarar  
Fiskiveiðietirlitið lýsti bráfeingis veiðubann tann 13. juni á leiðini eystanfyri Fugloynna, har Tjaldrið 
tók fýra franskar trolarar fyrr í dag 
Sjóverjan hevur tikið fýra trolarar undir fronskum flaggi, sum fiskaðu á stongdari leið eystanfyri 
Fugloynna í morgun.  
Fiskiveiðieftirlitið boðaði frá bráfeingis veiðibanni á leiðini tann 13. juni, tí nógvur ungfiskur var at 
síggja á leiðini, sigur Jóhan Simonsen á Fiskiveiðueftirlitinum. 



Klokkan trýkorter til eitt í dag boðaði Tjaldrið løgregluni frá, at tað var á veg inn við fýra trolarum, 
sum fiskaðu undir fronskum flaggi - tvey pør, sum partrolaðu á stongdu leiðini. 
Skipini koma eftir á havnina klokkan 17 seinnapartin og málið verður tá handað løgregluni, sum ger 
neyðugu kanningarnar. 
Fiskiveiðieftirlitið hevur fylgisveina-eftirlit við skipunum, og varnaðist tískil tíðliga í morgun, at skipini 
fiskaðu ólógliga. Haraftrat fingu teir okkurt tippið, men tá var Tjaldrið longu á veg út á stongdu 
leiðina, sigur Jóhan Simonsen, frá VØRN. 
Skiparirnir umborð á trolarunum eru franskmenn, men okkurt bendir á, at tað eru føroyingar og 
hollendarar, sum eiga skipini, upplýsti vakthavandi á politistøðini fyrr í dag. 
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Føroyskt mvg endar í danska statskassanum  
19.06.2016 - 15:36 
Føroyskir myndugleikar hava ikki heimild til at krevja mvg av vørum og tænastum, sum verða keyptar 
á internetinum 
Í Føroyum leiga vit filmar á Netflix, Á HBONordic, og vit tekna okkum hald á Spotify fyri at lurta eftir 
tónleiki. 
Og tá vit rinda fyri leiguna við gjaldkortinum, rinda vit eisini mvg. 
Men mvgið fer ikki í føroyska landskassan. Tað endar eftir øllum at døma í danska statskassanum. 
  
Í 2014 samtykti evropaparlamenti, at fyritøkur, sum selja vørur og tænastur á internetinum, skulu 
rinda meirvirðisgjald í landinum, har tænastan verður keypt. 
Við øðrum orðum: Býrt tú í Danmark og leigar ein film á Netflix, rindar tú mvg í Danmark. 
Men býrt tú í Føroyum og leigar ein film á Netflix, rindar tú eftir øllum at døma eisini mvg í Danmark. 
Føroyingar í Føroyum verða skrásettir sum danir, tá teir keypa tænastur á internetinum og rinda av 
somu orsøk mvg í Danmark. 
Tað ber ikki til at siga við vissu, hvussu nógvar pengar fara í danska landskassan, men tað vindir upp á 
seg, sigur Garðar Ólavsson Justinussen fulltrúði á mvg-deildini hjá TAKS. 
  
Taks hevur skrivað eitt upprit, sum mælir til at dagføra lóggávuna soleiðis, at Føroyar og Danmark 
gera ein býtislykil. 
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FSF ikki orku til fótbóltshallir  
FSF klárar ikki fylgja við, nú borgarstjórar og býráðslimir lova fótbóltshallir kring landið 
FSF hevur ikki fíggjarorku til at stuðla fleiri fótbóltshallum. 
Tað eru greiðu boðini úr Fótbóltssambandinum, nú fleiri fyrispurningar um fótbóltshallir eru á 
borðinum. 
Tórsvøllur skal útbyggjast fyri 98 milliónir krónur - FSF og Tórshavnar kommuna bera kostnaðin - og 
tann útbyggingin hevur fyrsta rætt, sigur Christian Andreassen, forseti í FSF 
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Oljufeløgini vóru ikki innboðin 
17.06.2016 - 12:27 
Tað tók eina løtu áðrenn tíðindafundurin í Kappingarráðnum kundi fara ígongd. Tí bæði oljufelgini, 
Magn og Effo møttu upp við sínum ovastu leiðslum. 
- Tit eru ikki boðin, so hetta mugu vit heldur taka upp í ráðnum, hoyrdist leiðarin á Kappingarráðnum, 
Terje Sigurðsson, siga við Magn-stjóran Hendrik Egholm, sum var fyrstur á staðnum av oljustjórunum.  
Eftir stutta ráðlegging, kom leiðarin aftur og segði oljufólkunum frá, at tey kundu vera til staðar undir 
framløðuni, men at tað ikki var ætlanin at teir skuldu luttaka í orðaskiftinum á tíðindafundinum.  
Hetta góðtóku oljufólkini, sum høvdu rúgvusmikið tilvar, bæði tíðindaskriv og frágreiðingar, við, sum 
varð handað fjølmiðlunum eftir fundin.  
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Oljufeløgini svara aftur: Gassoljan er bíligari í Føroyum 
17.06.2016 - 12:49 



Oljufeløgini Effo og Magn eru als ikki samd við frágreiðingina, sum Kappingarráðið í dag 
almannakunngjørdi um oljumarknaðin í Føroyum. 
Sambært oljufeløgunum er als ikki prógv fyri at oljan er dýrari í Føroyum.  
- Føroyingar fáa bíligari olju til at hita hús síni við, enn húsarhald í Danmark fáa. Harvið spara føroysk 
húsarhald útreiðslur til olju, og tað hevur stóran týdning, tí gassolja stendur fyri 80 prosentum av 
samlaðu oljunýtsluni í Føroyum, skrivar Magn millum annað í tíðindaskrivi í dag.  
Og Magn er á bylgjulongd.  
- Sanna myndin er, at vit væl og virðiliga eru kappingarfør, og tað kunnu vit skjalprógva. Føroyska 
gassoljan er nógv bíligari enn tann danska, og samanlagt er alt oljubrennievni bíligari í Føroyum enn í 
Danmark – eisini tá tøl eru reinsað fyri skattir og avgjøld, sigur Hendrik Egholm, stjóri í Magn í 
tíðindaskrivi.  
Samanumtikið er Magn-stjórin sera ónøgdur við frágreiðingina hjá Kappingarráðnum.  
- Tað harmar okkum, tá Kappingareftirlitið brúkar eina so fakliga illa grundaða kanning sum hesa 
seinastu til at seta okkum í ringt ljós – og tað av órøttum, tí tølini í kanningini eru skeiv, og tískil eru 
niðurstøðurnar í kanningini sjálvsagt eisini skeivar. Rætta niðurstøðan er, at føroyska samfelagið 
seinastu tíggju árini hevur spart ¾ milliard krónur vegna kappingarførar prísir sammett við Danmark, 
sigur Hendrik Egholm.  
Effo er meira varið í sínum kritikki av frágreiðingini hja Kappingarráðnum.  
- Effo virðir fult út, at Kappingareftirlitið kannar marknaðin, men staðfestast má, at frágreiðingin sum 
heild er misvísandi. Orsøkin er m.a., at eftirlitið ger samanberingar við skeivum fortreytum og uttan, 
at datagrundarlagið er rætt, sigur Effo millum annað í sínum tíðindaskrivi.  
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Ikki nóg góð kapping á føroyska oljumarknaðinum 
17.06.2016 - 14:02 
Ynskiligt er við størri kapping á føroyska oljumarknaðinum. Tað heldur Kappingareftirlitið, sum í dag 
legði fram eina frágreiðing um oljumarknaðin í Føroyum. 
- Kappingarráðið metir, at neyðugt kann vera við átøkum, sum varandi broyta kappingina í føroyska 
oljumarknaðinum. Trupulleikin á marknaðinum er, at tað bert eru tvey oljufeløg, og at tey hava verið 
saman á marknaðinum í nærum 100 ár. Loysnin at stimbra kappingina við at nýggj feløg koma inn á 
marknaðin, men til hetta krevst, at tað verður lættari at fáa atgongd til marknaðin.  
Soleiðis skrivar kappingareftirlitið í sínum samandrátti.  
Á tíðindafundinum í dag vísti leiðarin á Kappingareftirlitinum, Terje Sigurðsson, á, at í 2004 gjørdi 
eftirlitið avtalu við oljufeløgini um at avmarka sín vinning. Henda heimildin er ikki til staðar longur.  
Tað er heldur ongin heimild at áleggja oljufeløgunum at lata øðrum fáa burtur av oljuni, sum verður 
innflutt til Føroya.  
- Tað er ongin ivi um, at vit høvdu fingið ein rættari prís á oljuni, um tað vóru fleiri, sum seldu olju í 
Føroyum. Men tað er neyvan sannlíkt at vit fáa fleiri feløg her á landi, sum eisini flyta olju inn sjálvi, 
og tí kundi ein skipan, har nýggir aktørar á marknaðinum fingu atgongd til verandi oljugoymslur verið 
ein loysn, sigur Terje Sigurðsson, men leggur afturat at spurningurin ikki er endaliga viðgjørdur í 
Kappingarráðnum.  
Heri Joensen er formaður í Kappingarráðnum. Á tíðindafundinum í dag segði hann, at ráðið nú fer at 
viðgera frágreiðingina og taka støðu til, um nakað víðari skal gerast.  
- Tað er ikki givið, at vit koma at gera nakað víðari. Men spurningurin um at lata onnur sleppa inn á 
marknaðin er so nakað, sum vit fara at vitgera, segði Heri Joensen.  
Tankaeksperiment 
Tað verður neyvan við vælvild frá verandi oljufeløgum, at ein slík skipan kemur upp á tal. 
- Talan er um eitt tankaeksperiment, sum ikki hevur hald í veruleikanum, heldur Niels Juel Nattestad, 
stjóri í Effo.  
- Hvat við veitingarskylduni. Skulu vit lata onnur sleppa framat okkara goymslum, sum als onga 
ábyrgd hava av marknaðinum? Bara lata tey sleppa at selja, tá prísurin er lágur, og so lata tey sleppa 
at trekkja seg tilbakar, tá ein kreppa er undir uppsigling? Tað má vera onkur, sum tekur ábyrgdina á 
seg at tryggja orkuveitingina, og tað megna vit fulvæl uttan at nakar annar skal sleppa ókeypis 
framat, heldur Niels Juel Nattestad.  
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Tólv maskinsmiðir fingið prógv í Klaksvík  
18.06.2016 - 09:37 



Tólv maskinsmiðulærlingar fingu prógv á Tekniska Skúla í Klaksvík í gjár, upplýsir skúlin. Niðanfyri 
síggjast nøvnini, og tey samsvara við greinamyndina. 
 
Nøvnini eru frá vinstru: 
 
Bárður Jacobsen, Runavík, P/f Mest 
Oddmar Nielsen, Saltangará, sP/f Univice 
Karstin Bertholsen, Klaksvík, P/f Klaksvíkar Sleipistøð 
Margeir Toftegaard, Fuglafjørður, P/f KJ-Hydraulik 
Arni Mikkelsen, Klaksvík, sP/f Pomek 
Sámal Rasmussen, Klaksvík, P/f Klaksvíkar Sleipistøð 
Dánjal Pauli Joensen, Toftir, P/f Mest 
Bjartur á Norði, Hósvík, P/f Articon 
Jóhann Christiansen, Runavík, P/f Mest 
Arni Sólheyg Michalesen, Kunoy, P/f Klaksvíkar Sleipistøð 
Odd Andreassen, Runavík, sP/f Univice 
Jafet Signar Rasmussen, Søldarfjørður, P/f Klaksvíkar Sleipistøð  
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6 mannafør menn: Smyril vann aftur hesaferð 
18.06.2016 - 15:44 
Smyril vann aftur hesaferð leggur seg trygt í oddan hjá 6 mannaførum monnum við 21 stigum. 
Hvessingur hevur 18 stig og Fortuna 12 stig. 
 
Úrslit og tíðir 
1. Smyril 04:50:20 
2. Hvessingur 04:52:10 
3. Fortuna 04:59:19 
4. Gongurólvur 
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8 mannafør: Nevið Reyða gav Gullbrandi skarpan gang við bert sjey monnum 
18.06.2016 - 16:20 
Nevið Reyða, sum róð við sjey monnum í dag gekk sera væl og var leingi á odda. Men í 
endaspurtinum gjørdi Gullbrandur ein veruligan vørr og kom akkurát framum á mállinjuni.  
Sum skilst róðu teir umborð á Nevinum Reyða við sjey monnum tí, at ein ár brotnaði á startinum. Á 
upptøkunum hjá KVF sást eitt høvd kaga upp úr bátinum av og á meðan róð var.  
Úrslit og tíðir 
1. Gullbrandur 04:49:06 
2. Nevið Reyða 04:49:12 
3. Knørrur 04:51:10 
4. Argjabáturin 
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10 mannafør: Eysturoyingur torførur at steðga 
18.06.2016 - 16:33 
Tað var ongantíð nakar ivi um fyrsta plássi hóast Havnarbáturin í endaspurtinum gav Eysturoyingi 
kapping. Men Eysturoyingur kom fystur á mál og munurin var ein hálv bátslongd.  
Næstur á mál var Havnarbáturin og Drekin Reyði kom á triðja pláss.  
Úrslit og tíðir 
1. Eysturoyingur 04:33:23 
2. Havnarbáturi 04:35:03 
3. Drekin Reyði 04:37:08 
4. Ormurin Langi 
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Norðingur kom á Kollafjørð í morgun 



18.06.2016 - 18:02 
Nótaskipið kom á Kollafjørð í morgun við sild, sum teir hava fiskað í føroyskum sjógvi.  
Norðingur, sum hevur roynt í føroyskum sjógvi hendan túrin, kom á Kollafjørð um átta tíðina í 
morgun við sild, sum skal landast til Faroe Pelagic.  
Norðingur hevur júst landað tað seinasta av svartkjaftakvotuni í Íslandi, áðrenn teir byrjaðu upp á 
fiskiskapin eftir heystgýtandi sild.  
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Sjálvmál kostaði Íslandi sigurin 
Íslendingar spældu í dag annan dystin í EM-endaspælinum í Fraklandi.  
Dysturin var millum Ísland og Ungarn og hann var leiktur í Marsielle. Íslendingar vóru undir sera 
stórum trýsti fyrstu løtuna í fyrra hálvleiki. Teir tóktust ovfarnir av stóra trýstinum og vóru heldur 
ótryggir á bóltinum.  
Men so byrjaði Ísland at fóta sær og kom fram til fleiri málmøguleikar. Tá 38 minuttir vóru leiktir, var 
ein íslendingur feldur í brotsteiginum eftir nakað av trunkaspæli. Dómarin peikaði á plettin.  
Gylfi Sigurðsson var settur at skjóta brotssparkið, og hann skoraði trygt og legði Ísland á odda 1-0, 
sum eisini var støðan í hálvleikinum.  
Eins og í fyrra hálvleiki, var tað Ungarn, sum kom betri frá byrjan í seinna hálvleiki og fleiri ferðir 
leikaði hart á frammanfyri málinum hjá íslendingum  
Og tá 87 minuttir vóru leiktir var galið. Bólturin var lagdur inn í íslendska brotsteigin og í einari roynd 
at beina bóltin burtur setti Birkir Sævarsson fót á bóltin og so hann rullaði í netið. Sjálvmál og ein 
kann siga, at Ísland misti tey trý stigini á stokkinum og fekk bara eitt stig við sær.  
Í síðstu minuttunum fekk fríspark beint uttanfyri brotsteigin hjá Ungarn, men í tveimum atløgum fekk 
ungarska verjan syrgt fyri, at bólturin ikki fór í mál.  
Ísland hevur sostatt tvey stig eftir tveir dystir og skulu hava stig móti Eysturríki um nakar møguleiki 
skal vera fyri, at spæla seg víðari úr bólkaspælinum. Hinvegin sær øgiliga gott út hjá Ungarn, sum eftir 
javnleikin í kvøld, hevur hálað seg upp á fýra stig.  
Hin dysturin í bólki F verður leiktur seinni í kvøld, og hann er millum Portugal og Eysturrríki og byrjar 
klokkan 20.  
Ísland - Ungarn (1-1) 
Gylfi Sigurðsson 1-0 brotsspark 
Birkir Sævarsson 1-1 sjálvmál 
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NSÍ aftanfyri 2-0 í steðginum - vunnu stevnudystin 4-2 
18.06.2016 - 20:31 
Tey sum vóru farin til stevnudyst á Eystanstevnu millum NSÍ og Víking fingu veruliga nakað fyri 
pengarnar. Heili seks mál komu í dystinum.  
Víkingur legði seg á odda longu fyrst í dystinum við máli frá Hans Paula Samuelsen. Fimm minuttir fyri 
steðgin var aftur mál til Víking tá Hans Pauli Samuelsen aftur var uppá spæl. Nú tóktist tað svart fyri 
heimaliðið.  
Í seinna hálvleiki var søgan ein onnur, tí tað tóktist sum víkingarnir ikki komu inn til seinna hálvleik. 
NSÍ trýsti og tað gav úrslit og málini fóru raplandi inn í víkingamálið. Og tað vóru Árni Frederiksberg 
og Klæmint A. Olsen, sum syrgdu fyri tí.  
Fyrst Árni Frederiksberg sum spældi seg leysan í brotsteiginum hjá Víkingi og løtu seinni brotsspark, 
sum Klæmint A. Olsen umsetti til mál. So var javnt. Tá 15 minuttir vóru farnir var aftur mál og aftur 
hesaferð var tað Klæmint A. Olsen.Fáar minuttir seinni var Árni Frederiksberg klárur í brotsteiginum 
hjá Víkingi og skoraði til støðuna 4-2 til NSÍ, sum eisini gjørdist úrslitið.  
NSÍ hálar seg við sigrinum í dag upp á 27 stig og upp á triðja plássi. Víkingur verður verðandi á øðrum 
plássi við 28 stigum. 
 
NSÍ - Víkingur (4-2) 
Hans Pauli Samuelsen 1-0 
Hans Pauli Samuelsen 2-0 
Árni Frederiksberg 2-1 
Klæmint A. Olsen 2-2 brotsspark 
Klæmint A. Olsen 3-2 
Árni Frederiksberg 4-2 
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Sigldu gjøgnum 710 metrar langa holu í Kalsoynni 
19.06.2016 - 20:22 
Jens Mortan Rasmussen og aðrir vóru í vikuni ein heldur serligan túr. Ikki tí, at teir sigldu í einari holu 
- tað verður gjørt ofta. Men teir sigldu ígjøgnum Kallsoynna í einari holu, sum er at kalla er framhald 
av Miðmunnaholinum, sum er kent sum farleið fyrr. Men hetta er fyrstu ferð, sum fólk vita um, at 
siglt er ígjøgnum hana.  
Holan er tilsamans 710 metrar til longdar, og svingar eitt sindur norður og suður. Í byrjanini er holan 
breið og so smalkar hon sum frá líður inneftir, men so letur hon seg upp aftur og ein klárar at venda 
við einum 6 metrar langum báti inni við urðina í holini, greiður Jens Mortan frá JAB Adventure frá.  
Hendan holan er skrásett til at vera fjórðlongst í heiminum. Ein urð var í miðjuni, so tað var ikki 
møguligt at sigla ella rógva allan vegin ígjøgnum. Men tá streymviðurskiftið vóru uppá tað allar besta 
umframt at veðrið var sera gott, bar tað til at koma á land og rógva restina av holuni við kajakk.  
Miðmunnarholið 
Miðmunnarholið norðast á Kallsoynni er sera væl kent frá sigling millum norðastu bygdirnar í 
Eysturoynni og serliga Klaksvíkina. 
- Ein 84 ára gomul kona segði mær frá at hon minnist sum smágenta at tey róðu í gjøgnum 
Miðmunnarholi um tað var ov ókyrt at fara norður um Kallin, sigur Jens Mortan.  
Men holan Jens Mortan og aðrir vóru í hesaferð, er ikki kend frá fyrr av. Onkur staðkendur helt seg 
vita um eitt látur í Hyljagjógv, ið er eystari endi á holinum, eystan fyri á Kalsoynni, men ikki meira enn 
tað. Vestari munnið eitur Miðmunnarholið, ið er norðasti partur av Kalsvík.  
- Nøvnini á Hyljagjógv hava helst eisini broytt seg gjøgnum tíðirnar, vit hava fingið upplýst at 
Miðmunnarholið eisini varð kalla "minn meg á holið" og lætt er at hugsa at Hyljagjógv helst einaferð 
hevur borið navnið Heljargjógv tí hon er so sera sera djúp og sera svørt innan, og ikki sum nógvar 
aðrar holur hevur eitt stórt farvu spæl í lendinum, sigur Jens Mortan Rasmussen.  
Listin yvir holur fer at spreingjast tá Føroyar koma við 
Holan er tó ikki á listanum yvir størstu holur í heiminum. Ikki enn í øllum førum, men tað kemur hon 
væntandi skjótt. Ein føroysk hola er á listanum og tað er Lendingargjógv í Mykineshólmi. Hon er 
skrásett at vera 280 metar lang. Magni Laksáfoss hevur gjørt skrásetingar hava 250 holum í Føroyum, 
og hann gjørdi eisini neyvar uppmátingar av hesari holuni, Jens Mortan og hinir vóru í.  
Hasin listin verður sprongdur tá Magni Laksáfoss kunngerð listan yvir Føroyar, sigur Jens Mortan 
Rasmussen skemtiliga at enda.  
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Kroatar og turkar verða møguliga blakaðir úr EM 
19.06.2016 - 11:25 
Fótbóltssambondini í Kroatia og Turkalandi kunnu vænta at fáa harðan straff, nú fjepparar teirra enn 
einaferð hava skapt ófrið. 
 
UEFA fer í morgin at viðgera, hvønn straff hesi lond skulu fáa. Tað er ikki fyrstu ferð at ófriður hevur 
verið av teimum, bæði til hetta endaspælið og í kvalifikatiónini til EM. 
Kanónsløg, sum mundu rakt eitt av trygdarfólkunum, neyðbluss, sum blivu kastaði inn á vøllin og 
bardagar á áskoðaraplássunum. Harafturat hava kroatar rópt rasistiskt eftir ymiskum leikarum. Hetta 
eru nøkur av tingunum sum UEFA fer at hyggja nærri eftir, og straffa londini samsvarandi. Møguliga 
verða tey blakaði út úr endaspælinum, og ein annar møguleiki er, at londini ikki sleppa at taka lut í 
HM kvalifikatiónini. 
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Løgreglan verið umborð á tiknu trolarunum í Kollafirði 
19.06.2016 - 21:51 
Trolararnir undir fronskum flaggi sum á middegi í dag vóru tiknir av sjóverjuni komu um 17 tíðina á 
Kollafjørð. Teir fýra fronsku trolararnir fiskaðu á stongdari leið eystanfyri Fugloynna. 
Tá myndamaður okkara kom framvið har fyrr í kvøld, høvdu fólk frá løgregluni júst verið umborð. Hví 
trolararnir fiskaðu á stongdari leið, hevur ikki eydnast okkum at fáa at vita frá løgregluni enn.  
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Vertirnir og Sveis víðari eftir málleysan javnleik 

http://www.caverbob.com/seacave.htm


19.06.2016 - 22:15 
Frakland spældi seg fram til stórar møguleikar og bólturin fór eisini fleiri ferðir á tvørtræið. Tað var 
ikki nokk til eitt mál og dysturin endaði málleysur 0-0. Tað var Frakland sum hevði mesta spæli í 
dystinum, men bólturin vildi bara ikki enn.  
Dysturin í kvøld var tann síðsti í bólkaspælinum í bólki A. Vertirnir vóru longu trygt víðari úr 
bólkaspælinum, men fyri at varðveita fyrsta plássi í bólkinum skuldu teir hava minst eitt stig móti 
Sveis í kvøld. Sveis lá eisini væl fyri áðrenn dystin í kvøld við heili fýra stigum, og nú er greitt, at teir 
eisini eru víðari.  
Hini liðini í bólki A, Albania og Rumenia, spældu eisini í kvøld og tann dystin vann Albania óvæntað 1-
0. Frakland er nummar eitt í bólki A og skal í áttandapartsfinaluni spæla móti nummar trý í bólki C, D 
ella E. Sveis skal spæla móti nummar tvey í bólki C, sum annaðhvørt er Týskland ella Pólland.  
Sveis - Frakland (0-0)  
Rumenia - Albania (0-1) 
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Ein bólkur av føroyingum er settur uttanfyri 
Hjá einum bólki av føroyingum er tað nógv dýrari enn hjá vanligum føroyingum at byggja, ella at 
keypa sær hús.  
  
Tað staðfestir Annita á Fríðriksmørk, løgtingskvinna fyri Tjóðveldi.  
  
Og nú vil hon hava Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í fíggjarmálum, at útgreina, hvussu stórur hesin 
mismunur er, og um ætlanin er at gera nakað við tað.  
  
Tað, Annita á Fríðriksmørk hugsar um, er rentustuðulin fólk fáa frá landinum fyri at taka lán til egnan 
bústað.  
  
Treytin fyri at fáa rentustuðul, er, at ein býr í húsinum, ella sum tað stendur í lógini, skal tað vera 
"tann bústaður, sum viðkomandi persónliga og fíggjarliga er mest knýttur at (miðdepilin í 
lívsáhugamálunum)."  
  
Løgtingskvinnan vísir á, at tað er ein bólkur, sum er fyri vanbýti á hesum øki, og tað eru prestar, 
læknar, og aðrir tænastumenn, har tað er álagt, at teir skulu búgva á prestagørðum, í læknahúsum, 
ella øðrum tænastumannabústøðum, sum hoyrir til embætið.  
  
Men samstundis verða teir noyddir at eiga síni egnu hús, tí annars standa teir á berajólum, tá ið teir 
fara frá, sum tænastumenn.    
  
- Hetta eru tænastumenn, sum rinda fult lán av sínum egnu húsum, men teir hava ikki rætt til 
rentustuðul, tí teir búgva ikki í húsunum, staðfestir Annita á Fríðriksmørk. Samstundis rinda teir eisini 
leigu fyri tænastumannabústaðin, leggur hon afturat.  
  
- Sostatt hava prestar, og onnur, sum, sum ikki sleppa at búgva heima, tí teimum era álagt at búgva í 
tænastumannabústaðum, nógv tyngri lán av sínum sethúsum, enn onnur fólk hava.  
  
Annita á Fríðriksmørk staðfestir eisini, at tá ið hús verða fíggjað, verður eisini rentustuðulin taldur við. 
Men í hesum føri mugu tænastumenn kappast um húsakeyp, við fólk, sum hava rætt til stuðulin, 
uttan sjálvir at fáa rentustuðul.  
  
Tí vil hon nú hava Kristinu Háfoss at greiða frá, hvussu nógv ein vanligur sethúsaeigari fær í 
rentustuðuli tilsamans øll tey árini, lánið gongur, tí hesi tølini geva eina ábending um, hvussu stórum 
vanbýti, tænastumenn, sum búgva í tænastumannabústaði, eru fyri.  
  
Og tað gevur sostatt eisini eina meting av, hvussu nógv dýrari tað er hjá tænastumonnum at hava síni 
egnu hús, enn tað er hjá øðrum føroyingum.  
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 Andlát 



Augusta Davidsen fødd Midjord, ættað úr Hovi, búsitandi í Æðuvík, andaðist á Vesturskini 16. juni, 95 
ára gomul. 
 
Eimee Hansen, fødd Knudsen, Saltangará, andaðist mánakvøldið 13. juni 74 ára gomul. 
 
Ninni Fornagarð, Fuglafjørður, andaðist 15. juni, 60 ára gomul. 
 


