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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Vinnuháskúlin fær spildurnýggja brúgvaútgerð 
Útbúgving av okkara sjófólki til at sigla á heimsins høvum hevur verið ein av hornasteinunum í 
føroyskari vinnumenning í mong mong ár. Hesum slóðbrótandi arbeiði hava sjóvinnuskúlarnir í Havn 
og Klaksvík staðið fyri. Umframt góðar lærarakreftir, so hava útgerð og amboð á skúlunum eisini átt 
ein týðandi lut í hesi menning, og dagurin í gjár varð eitt týðandi vegamót á Vinnuháskúlanum í so 
máta, tá landsstýriskvinnan í skúlamálum, Rigmor Dam, trýsti á knøttin og harvið tók í brúk 
spildurnýggju og sera framkomnu útgerðina – brúgvasimulatorar frá norsku fyritøkuni Kongsberg. 
Talan er um eina sera kolveltandi hending fyri skúlan, nú næmingarnir heilt sleppa undan at fara 
umborð á Brimil og onnur skip at taka tann partin av útbúgvingini, sum fer fram á brúnni. Nú hevur 
skúlin ognað sær eina fullkomna tøkniliga loysn við brúgvasimulatorum, ið lyftur upp skúlan á eitt 
altjóða støði. Høli eru innrættað í kjallarahæddini á skúlanum við stórum telduskíggjum og øðrum 
útbúnaði, har næmingarnir sleppa at royna seg – sum var talan um at vera úti á havinum. 
Ein av innbodnu gestunum henda hátíðardagin var royndi skiparin á Norrønu, Hendrik Hammer, sum 
helt fyri, at framkomna útgerðin ger, at næmingarnir koma so nær veruleikanum, sum hugsast kann. 
Hann var ovfarin av, hvussu nær veruleikanum ein kemur við hesi útgerðini. 
Tað var annars stjórin á skúlanum, Wilhelm Petersen, sum beyð teimum innbodnu vælkomnum. 
Hann fegnaðist um hetta stóra framstigið, sum saman við øðrum nýggjum tiltøkum á skúlanum hevur 
kostað umleið 10 mill. kr. Nakað av útgerðini er vorðin sponsorerað av eitt nú oljufelagnum Statoil, 
meðan skúlin sjálvur hevur staðið fyri hesi nýggjasta og umfatandi uppdateringini. 
Navigare nesesse est 
Tað var eisini ein sera hugtikin og fegin landsstýriskvinna í skúlamálum, sum “klipti snórin” í sambandi 
við tiltakið. Rigmor Dam frøddist um hetta stóra framstig og segði m.a.: 
“Sum landsstýriskvinna í mentmálum er tað mær ein sonn gleði at verða við til hesa samkomuna á 
Vinnuháskúlanum í dag, í sambandi við at nýggju brúgvasimulatorarnir verða tiknir í nýtslu. 
“Navigare nesesse est!” segði rómverski generalurin Pompejus hin stóri. Norsku víkingarnir høvdu 
ikki sett búgv á hesum oyggjum, um teir ikki kendu kynstrini at sigla og føra skip. 
Tá vóru tað sólin, stjørnurnar og seinni kumpassin og loggið, sum vóru álitið í allari navigatión. Men 
soleiðis er ikki longur. Nú hevur tøknin tikið yvir, og vit kunnu fara á langfart og læra siglingarkynstrið 
í einum eftirgjørdum heimi – í einum simulatori. 
Tað er hugaligt at síggja, tá ið lærustovnar taka ábyrgd og fremja uppgávur, ið flyta skúlan risafet 
fram á leið. 
Hetta er hent, nú Vinnuháskúlin hevur dagført allar sínar brúgvasimulatorar til eitt støði, sum er 
millum tað besta, ið finst á marknaðinum í dag. 
Hetta er gott fyri næmingar, vinnuna og maritimu Føroyar. 
Brúgvasimulatorarnir á Vinnuháskúlanum mugu til einahvørja tíð tryggja eina nútímans frálæru og 
venjing til næmingar og uttanhýsis skeiðsluttakarar, soleiðis at altjóða reglur á maritima økinum 
kunnu verða lærd á skúlunum. 
Nú øll vinnubrøv verða endurnýggjað, hava inntøkurnar frá skeiðsvirksemi verið hægri enn vanligt og 
partur av hesum er brúktur til hesa íløguna. Tí er eisini talan um, at maritima vinnan við hesum hevur 
fingið nakað aftur fyri at hava brúkt skúlan. Tað er gleðiligt við einum góðum samstarvi. 
Eg skal takka Vinnuháskúlanum fyri stóra arbeiðið, sum er gjørt, við at leggja alt hetta til rættis. Hetta 
er gjørt í góðum samstarvi við fyritøkuna Kongsberg, sum veitara, ið eisini eigur eina takk uppiborna. 
Tað er gott at hava rokkið málinum – fyri at vit í dagsins hátøkniliga samfelag framvegis kunnu siga 
tey so kendu orðini: “Navigare nesesse est” – tað er neyðugt at sigla.” 
Kelda: olja.fo 
Antares.fo 
 

 
Tvey mótsigandi tilmæli um fiskidagar 
23.06.2016 - 09:02 
So hendi tað aftur! 
Havstovan mælir til ógvusligar skerjingar í fiskidøgunum og Fiskidaganevndin mælir til óbroytt tal av 
fiskidøgum.  
Er ringt at spáa um fiskiskap so er ikki ringt at spáa um tilmælini, sum á hvørjum ári skulu vera 
grundarlag undir ásetingini av fiskidøgum. Tað sama hendir hvørja ferð. Annað tilmælið sigur “drívið 



á at fiska”, meðan hitt sigur (næstan) “leggið flotan”. Og út frá hesum mótsøgnunum skulu politikarar 
taka støðu.  
Ósamdir um alt  
Eitt er at partarnir eru ósamdir um tilmælini, men tað sum verri er, er at partarnir eru heldur ikki 
samdir um, hvussu støðan er hjá fiskastovnunum.  
Havstovan sigur, at upsastovnurin er hampiliga væl fyri, meðan toska- og hýsustovnarnir á 
Landgrunninum eru so illa fyri, at teir eru undir minstamarkinum fyri, hvat verður mett at vera 
ráðiligt.  
Fiskidaganevndin sigur beint øvugt. Hon sigur at meira er til av toski nú enn fyri fáum árum síðani og 
toskurin er feitur. Eisini verður mett at tilgongdin av toski er góð. Hýsustovnurin er eisini í framgongd, 
men sambært Fiskidaganevndini er ivasamt, hvussu støðan er við upsanum.  
Politikararnir sleppa at velja  
Nú liggur bólturin hjá landsstýrismanninum við fiskivinnumálum, sum á ólavsøku skal leggja uppskot 
fyri løgtingið um fiskidagar fyri komandi ár. Síðani er tað upp til løgtingsfólkini at taka støðu.  
- Men hvat skulu tey byggja støðutakanina á?  
Samgonguskjalið sigur, at allur fiskiskapur skal vera lívfrøðiliga, búskaparliga og samfelagsliga 
burðardyggur, so spennandi verður at vita, um tað merkir, at tilráðingin hjá Havstovuni verður fylgt, 
ella um tað er tilráðingini hjá Fiskidaganevndini ið lurtað verður eftir. Helst verður ein millumloysn 
funnin - og hon skuldi ikki verið trupul at funnið, tí sera langt er ímillum partarnar.  
Í 2008 legði táverandi landsstýrismaður, Tórbjørn Jacobsen, uppskot fyri tingið um at skerja 
fiskidagarnar hjá húkaflotanum og trolbátum við 50 prosentum og hjá partrolarunum við 20 
prosentum. Tað førdi til politiskan ruðuleika.  
Nordlysid.fo 
 

 
Týska blaðið BILD nýtir serligt agn til ensku veljararnar 
23.06.2016 - 09:30 
“Vit góðtaka málið, um tit verða verandi í ES.” 
Týska blaðið BILD brúkar í dag eitt heilt serligt agn, fyri at lokka ensku veljararnar til at atkvøða fyri at 
verða verandi í ES.  
Líka síðani 1966, tá Ongland og Vesturtýskland spældu HM-finalu í fótbólti, (sum Ongland vann 4 - 2), 
hevur ósemja verið um tað eina málið. Bólturin rakti yvirleggjaran og brast niður í vøllin. Í Onglandi 
verður hildið, at bólturin var innanfyri, meðan týskarar eru sannførdir um, at hann var uttanfyri. 
Dómarin segði, at bólturin hevði verið inni.  
BILD skrivar, at um ensku veljararnir á fólkaatkvøðuni í dag siga ja til ES, so vilja týskarar góðkenna 50 
ára gamla málið.  
- Sig so at gamalt agn ikki kann brúkast.  
Nordlysid.fo 
 

 
Einans 25 skip til fiskiskap undir Føroyum ein vanligan fiskidag  
23.06.2016 - 09:33 
Umleið 50% av landgrunninum uttanfyri 12 fjóðringar er friðaður fyri trolveiðu ein part av árinum ella 
alt árið. Stórar minkingar eru í innsatsinum (tal av skipum og bátum og tal av fiskidøgum), og av somu 
orsøk er royndin minkað heilt nógv. Harumframt eru møguleikarnir hjá skipum og bátum nógv 
avmarkaðir av friðaðum økjum. Fiskidaganevndin er av teirri greiðu fatan, at verandi innsatsur ikki 
ávirkar botnfiskastovnarnir undir Føroyum skeivan vegin.  
Ein vanligan fiskidag eru einans 25 fiskiskip til fiskiskap undir Føroyum, sigur fiskidaganevndin.  
14,10 trolarar í bólki 2  
4,32 línuskip í bólki 3  
0,66 +utróðrarbátar í bólki 4a  
1,89 útróðrarbátar í bólki 4b  
2,24 útróðrarbátar í bólki 4t  
2,50 útróðrarbátar í bólki 5a  
Nordlysid.fo 
 

 
Nýggj bók um heimsins fiskivinnu 
23.06.2016 - 10:28 



Mánadagin 5. juli kemur bókin "Fiskiskapur - fjølbroyttar ásetingar," sum Óli Samró, 
búskaparfrøðingur og fiskivinnuráðgevi, hevur skrivað. Bókin lýsir, hvussu fiskivinnan kring heimin er 
skipað, og hvussu ymisku fiskivinnuskipanirnar virka og roynast á heimsins høvum. 
Brot úr bókini:  
"Fjølbroytt er, hvussu londini áseta, hvørjum fiskivinnan skal tæna, og hvør tað er, ið eigur fiskin. Í 
Føroyum er orðingin: “... ogn Føroya fólks.” Í Norra: “... ligg til fellesskapet i Noreg”, í Íslandi: 
“...standi undir lífsafkomu og hagsæld þjóðarinnar”.  
Í øllum londum eru stríðsmál millum samfelagsbólkar. Politisku og vinnuligu áhugamálini eru ymisk og 
stór.  
Nøkur halda, at kvotur er besta loysnin, meðan onnur halda fiskidagar. Stríð er um, hvussu loyvir eiga 
at útlutast, eftir søguligum fiskiskapi ella boðin út á marknaði. Ósemja er um, annaðhvørt útlendingar 
kunna eiga fiskiskip og loyvir, ella ikki.  
Áskoðanirnar eru nógvar.  
Bókin "Fiskiskapur - fjølbroyttar ásetingar" fæst í bókabúðunum 5. juli 2016.  
Nordlysid.fo 
 

 
Vit hava fingið tríggjar ella fýra fiskar í morgun 
23.06.2016 - 11:36 
Tað sigur skiparin á Sigurfara í morgun. Sigurfari er á upsaveiðu norðanfyri. Teir royna við snellu, og 
hava verið í vinnu alt ári. Jógvan Olsen, skipari sigur, at upsi er at kalla ikki til. Tað er nógvur seiður til, 
men upsi er at kalla ongin. 
Vit fingu ein dag í januar upp á 10.000 pund av Upsa og síðani er helst ongin túrur komin upp á 
10.000 pund.  
Í síðstu viku fingu vit 7000 pund á einum túri sum vardi í seks dagar, umleið helvtin var smátt. 
Sambært Fiskamarknaðinum, so er prísurin fyri stóran upsa 10 krónur kilo ímeðan tað smæsta fer fyri 
4 kr. kg. Hetta eru bruttoprísir hjá FMF.  
Fyrr fingu vit hampuligan prís fyri seiðin, men síðani høvdavirkið gavst fór tann prísurin í botn.  
Tríggir stórir útróðarabátar royna við snellu eftir upsa og teir lata allir líka illa at, tað er snøgt sagt 
ongin upsi at fáa, segði ein skipari, tað svimja seiðir kring oyggjarnar, men upsi er ongin, í hvussu so 
er fæst hann ikki við snelluni.  
Nordlysid.fo 
 

 
Bjørt Samuelsen, løgtingskvinna, reisir spurningin um taðing 
23.06.2016 - 11:38 
Bjørt Samuelsen, løgtingskvinna fyri Tjóðveldi, hevur sett Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu, ein 
sonevndan §52a fyrispurning viðvíkjandi taðing. 
Bjørt Samuelsen vil millum annað hava at vita, hvussu tryggjað verður, at tøð ið verða sprænd á bøin, 
ikki gera skaða á viðbrekin náttúruøki, fuglalív og sjáldsamar plantur, og hvussu verður tryggjað, at 
tøðini ikki enda í drekkivatni, áum og vøtnum.  
Løgtingskinnan vísir á eina kunngerð frá 2012, sum skal tryggja, at taðing ikki elvir til dálking av 
umhvørvinum, heilsuvanda ella ampa í nærumhvørvinum. Hon spyr landsstýriskvinnuna, um hon 
metir at kunngerðin røkkur hesum endamálinum.  
Eisini spyr Bjørt Samuelsen um taðing, tá lendið er fryst, ella kavi liggur, og um landsstýriskvinnan er 
samd við serfrøðingum ið hava víst á, at taðing við fiskaúrløgu kann fara illa við viðbreknum lendi. 
Hon spyr eisini um eftirlitið við taðingini og um landsstýriskvinnan ætlar at tryggja, at viðbrekin øki 
verða eyðmerkt og vard, so tey ikki fáa varandi mein av óhepnari taðing.  
Bílig burturbeining heldur enn góðsking av lendi  
Í viðmerkingunum til fyrispurningin vísir Bjørt Samuelsen á tídningin av, at øll taðing verður gjørd eftir 
forskriftunum.  
“Javnan síggjast spor eftir óhepnari taðing í náttúruni – eitt nú restir av fiskasúrløgu á kavafonnum, 
mykju á frystari jørð ella alt ov nær vøtnum og áum,” sigur Bjørt Samuelsen. Hon vísir á, at onkur 
hevur sagt, at taðingin í fleiri førum snýr seg um bíliga burturbeining av lívrunnum burturkasti, heldur 
enn góðsking av lendinum, og at fyrilitarleys taðingin kann gera óbótaligan skaða á viðbrekin 
náttúruøki.  
Sambært tingskipanini skulu §52a fyrispurningar svarast í seinasta lagi 10 yrkadagar eftir, at 
spurningurin er latin inn.  
Nordlysid.fo 
 

 



McFadden aftur á Summar Festivalin 
Summar Festivalurin fær spennandi boyband-vitjan úr Írlandi 
 
Teir løgdu heimin fyri sínar føtur við stórseljandi og stórhittandi dreingjabólkunum Westlife og 
Boyzone. Nú koma Brian McFadden og Keith Duffy á Summar Festivalin við teirra nýggjum bólki 
Boyzlife, har teir framføra tað besta hjá Westlife og Boyzone. 
 
Brian McFadden er gamal kenningur hjá Summar Festivalinum, tí í 2005 hevði hann eina framúr 
konsert á Vágsbøi. McFadden tók festivalin og føroyingar við stormi, og síðani framførsluni hevur 
hann ynskt at sleppa aftur til Føroya at vitja. Tað fær hann høvi til, nú hann og Keith Duffy, sum var 
ein av sangarunum í Boyzone, koma til Føroya at framføra á Summar Festivalinum. 
 
Westlife, sum eisini hevur framført á Summar Festivalinum, var ein metseljandi dreingjabólkur. Sangir 
sum Flying Without Wings, My Love, If I Let You Go, Queen of my Heart, You Raise Me Up og nógvir 
aðrir struku inn á altjóða hitlistar 
 
Boyzone var eitt av stóru nøvnunum í altjóða poppi gjøgnum 1990’ini, og teir hittaðu stórt við 
sangum sum No Matter What, Picture of You, Love Me For a Reason og Father and Son. 
 
Nú leggur Summar Festivalurin upp til ársins poppløtu, tá ið Boyzlife framføra fantastiskar sangir hjá 
Westlife og Boyzone á Vágsbøi. 
 
Summar Festivalurin verður hildin í døgunum frá 4. til 6. august. 
Nordlysid.fo 
 

 
Thor Frigg vitjar á fyrsta sinni í Føroyum  
Eitt av teimum fýra nýggju veitingarskipunum hjá Thor í Hósvík kemur um vikuskiftið á sína fyrstu 
vitjan í Føroyum. Talan er um Thor Frigg, ið varð latið eigarunum um Ólavsøku í fjør, og sum hevur 10 
ára sáttmála við seismikkfelagið PGS, eins og hini trý nýggju systurskipini hava.  
Í fjør fekk partafelagið Thor í Hósvík fýra nýggj veitingarskip, sum reiðaríið lat byggja í Turkalandi. 
 
Eitt av skipunum, Thor Magni, vitjaði í Føroyum hesa tíðina fyri einum ári síðani, og nú um vikuskiftið 
kemur næsta skipið á vitjan hendanvegin. Tað er Thor Frigg, sum hevur arbeitt saman við Ramform 
Vanguard, Ramform Sterling og eisini øðrum skipum hjá PGS. Talan hevur verið um uppgávur í bæði 
donskum og norskum sjóøki, eins og í sjóøki við Kongo og Angola. 
 
Í løtuni arbeiðir skipið í norskum øki saman við nýggjasta skipinum hjá PGS, Ramform Thethys. 
Uppgávurnar fevna um veiting av útgerð og provianti, at bunkra seismikkskipini, meðan tey arbeiða, 
og at syrgja fyri manningarskifti hjá skipunum, so tey sleppa undan at bróta arbeiðið av, meðan tað 
fer fram. 
 
Thor Frigg roynist væl til endamálið, og leigarin av skipinum sigur seg vera sera væl nøgdan við bæði 
skip og manning. Fýra føroyingar sigla við Thor Frigg, umframt fimm bulgarar og tveir filippinar. 
 
Tey fýra nýggju skipini hava fingið nøvn úr norðurlendsku gudalæruni, eins og navnið á eigaranum, 
Thor, stavar úr. Skipanøvnini, Thor Frigg, Thor Freya, Thor Magni og Thor Modi, eru somuleiðis í tráð 
við sjálvsøgdu javnstøðurættindini í okkara tíð við tveimum konufólka- og tveimum 
mannfólkanøvnum. 
 
Thor Frigg kemur á Fuglafjørð leygardagin at bunkra tungolju og fer væntandi avstað aftur einaferð 
seinnapartin sama dag. 
 
Sí annars www.thor.fo 
Nordlysid.fo 
 

 
Høvi at stuðla Føroysku Sjómansmissiónini 
23-06-2016 - 09:01 - Jóanis Nielsen 
Sunnudagin 26. juni er talvudagur fyri Føroysku Sjómansmissiónina í kirkjunum. 

http://www.thor.fo/


Alt arbeiðið hjá Sjómansmissiónini verður fíggjað við gávum. 
Talvudagurin er tí ein góður fíggjarligur stuðul til stóra virksemið.  
Byrjanin hjá Sjómansmissiónini var í 1918, og hevur hon enn ein virknan leiklut millum sjófólkið.  
Sjómansmissiónin hevur ein trúboðara í fulltíðarstarvi. 
Trúboðarin vitjar millum 300 og 400 skip og bátar árliga, umframt útlendsk skip í Føroyum. Hann 
vitjar eisini árliga í Íslandi og í Grønlandi.  
40 sjómanskvinnuringar við um 400 kvinnum eru knýttir at Sjómansmissiónini. 
Teir stuðla fíggjarliga, við forbøn og geva umleið 1200 jólapakkar, sum árliga verða latnir sjófólkinum.  
Sjómansmissiónin letur føroyskum skipum bókakassa við sangbókum, bíbliu, lestrabók og 
andaktsbók. 
Harafturat fáa tey dvd-filmar við kristiligum sangum og andaktum. 
 
Sjómansmissiónin roynir eisini at stimbra sjófólki at hava møtir og andaktir umborð og at vera 
tjaldmakarar (verka-trúboðarar), har tey starvast. 
Sjómansmissiónin hevur eitt staðbundið arbeiði uttanfyri Føroyar. 
Tað er sjómansheimið Ørkin í Reykjavík, sum hátíðarhelt síni 25 ár 2. juni í ár.  
Í fjør fór Sjómansmissiónin eisini á Facebook, so at føroysk sjófólk og onnur um allan heimin kunna 
njóta gott av virkseminum.  
Stóra tøkk fyri allan stuðul til Føroysku Sjómansmissiónina!  
Jn.fo 
 

 
Skørin er komin undan Íslandi við 120.000 pundum 
23-06-2016 - 13:58 - Jóanis Nielsen 
 Vit skrivaðu í morgun, at Skørin  var komin heim undan Íslandi við 60.000 pundun, tað var ikki rætt - 
Skørin hevur 120.000 pund, helmingurin toskur og rest kongafiskur, brosma, longa og hýsa, teir 
høvdu 10 setur. 
Skørin byrjaði túrin útfyri Eysturlandinum, men fluttu seinni suðurum, har teir vóru til nú, teir fóru úr 
Føroyum 12. juni. 
Vit á JN.fo tosaðu við skiparan - Knút Høgagarð - fyri løtu síðan, hann segði, at teir helst fara aftur til 
Íslands, tá ið teir fara nýggjan túr. 

SKØRIN 
FD 750  -  (935) 

   Avreiðingar havn................ RUNAVÍKAR HAVN  
   Landing.............................. 23-06-2016 kl.06.00 
  
   Veiðubyrjan........................ 12. juni 2016 
   Veiðuháttur......................... Lína við Ísland Viðmerking til avreiðing: 

 

Fiskaslag Viðmerking Aldur Goymt í % Nøgd MP Kr 

 

Toskur - Stikkað 
 

284ks.reytt-
154ks.gult-23ks.bl-
10ks.gr-35ks.svart 

Allir 
Fiskidagar 

  30.900 15,61 482.349,00 

Hýsa - Stikkað 
 

 

Allir 
Fiskidagar 

  2.160 14,00 30.240,00 

Upsi  

Allir 
Fiskidagar 

  420 9,00 3.780,00 

Brosma 1  

Allir 
Fiskidagar 

  1.000 6,00 6.000,00 

Brosma 2  

Allir 
Fiskidagar 

  2.000 6,00 12.000,00 

Brosma 3  

Allir 
Fiskidagar 

  4.000 6,00 24.000,00 

Brosma 4  

Allir 
Fiskidagar 

  749 6,00 4.494,00 

Longa 1  

Allir 
Fiskidagar 

  2.000 11,00 22.000,00 

Longa 2  

Allir 
Fiskidagar 

  4.000 11,00 44.000,00 

Longa 3  Allir   1.500 9,00 13.500,00 

http://www.fmf.fo/reports/Stikka.asp?%5bAvrLinjaNr%5d=2149936
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Fiskidagar 

Longa 4  

Allir 
Fiskidagar 

  500 8,00 4.000,00 

Longa 5  

Allir 
Fiskidagar 

  64 4,00 256,00 

Kongafiskur - Stikka 
 

 

Allir 
Fiskidagar 

  7.261 8,76 63.606,36 

Steinbítur  

Allir 
Fiskidagar 

  240 8,00 1.920,00 

Liri  

Allir 
Fiskidagar 

  1.560 8,00 12.480,00 

Havtaska  

Allir 
Fiskidagar 

  20 23,00 460,00 

Skøturavar  

Allir 
Fiskidagar 

  60 20,00 1.200,00 

 
   58.434 12,43 726.285,36 
jn.fo 
 

 
Niels Pauli og Steintór landa 130.000 pund av svartkalva 
Partrolararnir Niels Pauli og Steintór landa í dag 130.000 pund av svartkalva í Hvalba. Teir hava 
hendan túrin roynt eystanfyri. 
Mett verður, at veiðan verður seld fyri góðar kr. 1,8 mill. 
Skipini fara nýggjan túr í kvøld. 
Jn.fo 
 

 
Úr at gera hjá Mest 
23.06.2016 - 13:42 
Hjá Mest samtakinum hava tey úr at gera í hesum døgum.  
Finnur Fríði er í turrdokkini, og Tummas T og Tróndur í Gøtu liggja við bryggju á Skála, har skipini 
verða málaði omandeks. Tummas T skal á beding hjá Mest í Tórshavn tá ið arbeiðið á Skála er gjørt, 
har botnurin á skipinum skál málast.  
Tá ið Tummas T er liðugur, verður riggað til at fara til fiskiskap, og verður hetta helt stutt eftir 
Ólavsøku. Um tað verður fiskiskapur eftir sild, makreli ella brislingi er óvist.  
Hjá Mest í Havn Standa Hav Tind og Samson á bedingini, og Jupiter, Eivind og Brimil liggja við bryggju.  
Portal.fo 
 

 
Gongur framá við drive-in biografi í Runavík 
23.06.2016 - 14:36 
Tað gongur framá at skipa fyri útibiografi, sokallaðum drive-in biografi, í Runavík.  
Tað er Jákup Lamhauge, sum stendur fyri verkætlanini, og nú er loyvið frá kommununi fingið til vega.  
- Eg havi fingið loyvi frá býráðnum nú, og so skal eg á fund fyri at fáa tilskot til at prýða um økið, sigur 
Jákup Lamhauge.  
Biografurin skal eftir ætlan vera í grótbrotinum aftan fyri Brotið, ella Bónus, og tað er har, ið prýðast 
skal um.  
- Onkrar lampur skulu takast niður og aðrar skulu setast upp fyri at pynta um, sigur Jákup Lamhauge, 
og kanska verður okkurt annað pynt sett upp eisini, leggur hann aftrat.  
Øll tøknin er eisini komin upp á pláss, og tað manglar bert at seta í ordra, sigur Jákup, ið væntar, og 
nýggi bil-biografurin verður klárur til heystar.  
Portal.fo 
 

 
Havstovan vertur fyri verkstovu um bleytan makrel 
23.06.2016 - 16:21 
Havstovan var 10. juni vertur fyri einari verkstovu um fyribrigdið bleytur makrelur. Hetta skrivar 
Havstovan á heimasíðuni. 
 
Sambært Havstovuni vísir stórur makrelur í Atlantshavinum seg at vera infiseraður við Kudoa 

http://www.fmf.fo/reports/Stikka.asp?%5bAvrLinjaNr%5d=2149937
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thyrsites, ið er ein smávera innan myxosporidiur. Heimasíðan upplýsir eisini, at Varðin Pelagic fekk í 
lag kanningar av hesum fyribrigdi farna heyst. Hesar kanningar blivu so fylgdar upp við einari 
verkstovu, har umboð fyri føroyskar granskingarstovnar hittust at kunna seg um fylgjurnar av Kudoa- 
infektión. Sum serfrøðingur varð Dr. Arne Levsen frá NIFES í Bergen innkallaður. 
Íalt møttu 18 luttakarar til verkstovuna um Kudoa thyrsites. Hesi vóru umboð fyri:  
 
Varðan Pelagic 
Atlantic Fish Tech 
Náttúruvísindadeildina 
Fiskaaling 
Havstovuna 
Heilsufrøðiligu Starvsstovuna.  
 
Sambært Havstovuni vóru tveir fyrilestrar fyrrapartin. Fyrst greiddi Dr. Jan Arge frá støðuni hjá 
makrelstovninum og nýggjastu kanningarúrslitunum. Síðani greiddi Dr. Arne Levsen frá 
trupulleikanum við Kudoa thyrsites í makreli og alifiski.  
 
Seinnapartin fingu luttakarar høvi til at luttaka beinleiðis í kanningum av Kudoa í makreli á 
Havstovuni og á Náttúruvísindadeildini, Fróðskaparsetur Føroya, umframt á Inova.  
Portal.fo 
 

 
Rókur og Rankin farnir at fiska svartkalva 
23.06.2016 - 18:44 
Rókur og Rankin fóru av Runavík sunnukvøldið, og teir skulu fiska svartkalva undir Føroyum.  
Hetta er fyrsti túrurin hjá Róki, eftir at teir hava verið í Peterhead, har skipið er sandblást, vatnblást 
og annað umfatandi viðlíkahald er gjørt.  
Rókur kom aftur á Runavík í síðstu viku, og tá fór Lerkur til Peterhead, har sama arbeiðið skal gerast 
við Lerk.  
Upplýst verður frá Faroe Origin at Heykur og Falkur júst eru farnir nýggjan túr, og í dag landar Skørin 
umleið 60.000 pund, og at Sigmund kemur at landa í morgin.  
Portal.fo 
 

 
NSÍ knógvaði B36 við bert 10 monnum 
23.06.2016 - 20:34 
Fyrsti dysturin í 16. umfari og seinasta umfari undan summarsteðginum í Effodeildini varð leiktur í 
kvøld.  
Hetta var ein dystur, sum upprunaliga skuldi spælast í morgin samstundis sum hinir fýra, men varð 
ístaðin framskundaður til í kvøld. Orsøkin er at B36, sum í kvøld var á vitjan hjá NSÍ skal av landinum í 
morgin og til Malta, har Champions League dystur bíðar týsdagin.  
Men tað var ikki júst sum B36 ynskti í dag, tí meistararnir megnaðu ikki at fáa nakað stig við aftur til 
Havnar, hóast NSÍ leikarin Jákup Andrias Gaardbo fekk sítt annað gula kort longu tá 22 minuttir vóru 
leiktir. Hinvegin fekk NSÍ trý stig og tvey mál, meðan B36 bara megnaði at skora eitt mál. 
Fyrst brotsspark beint fyri hálvleik, sum kom eftir at bólturin rakti hondina á verjuleikaranum hjá B36, 
Hørður Askham. Klæmint A. Olsen varð settur at skjóta og hann var tryggur og legði NSÍ á odda 1-0, 
sum eisini var støðan í steðginum.  
Í seinna hálvleiki royndi B36 at trýsta og komu til nakrar málmøguleikar, men tað eydnaðist ikki 
meistarunum at fáa bóltin í netið. Hinvegin var tað NSÍ, sum økti um leiðsluna til 2-0 og tað var aftur 
Klæmint A. Olsen. Hesaferð tá góðir 70 minuttir vóru leiktir.  
Í tíðini sum dómarin hevði lagt afturat, minkaði Høgni Eysturoy um munin fyri B36 til støðuna 2-1, 
sum eisini gjørdist úrslitið av dystinum.  
Tað má sigast at NSÍ er í toppformi nú. Sunnudagin vunnu runavíkingar á Víkingi 4-2 og í dag vunnu 
teir 2-1 á B36 og hava nú eisini hálað seg upp á annað plássi við 30 stigum. B36 er í einum aldudali og 
hevur tapt tveir teir seinastu dystirnar.  
NSÍ - B36 (2-1) 
Klæmint A. Olsen 1-0 
Klæmint A. Olsen 2-0 
Høgni Eysturoy 2-1  
 
 



Støðan í Effodeildini er hendan: 
1. KÍ (35 stig) 
2. NSÍ (30 stig)* 
3. Víkingur (28 stig) 
4. B36 (26 stig)* 
5. HB (22 stig) 
6. ÍF (22 stig) 
7. TB (14 stig) 
8. Skála (14 stig) 
9. AB (9 stig) 
10. B68 (7 stig) 
 
*Ein dyst fleiri 
Portal.fo 
 

 
Ågot stríðist umborð á Ågot 
23.06.2016 - 21:23 
Tað eru ikki mong skip í føroyska flotanum, um nakað, sum hevur so stóra familieran stuðul sum 
frystilíniskipið, Ågot, í Klaksvík. Hvørja ferð skipið er á Klaksvík, ja, so eru fleiri í familjuni umborð og 
hjálpa til við ymiskum. Hetta er sera flott, rós vert og fyrimyndarligt.  
Hóast tað eru brøðurnir Hjaltur og Eyðstein Poulsen, sum eiga og reka skipið, so eru foreldur teirra, 
Ågot og Óli Poulsen, nærum líka virkin umborð sum teir, tá skipið er í havn.  
- Eg trívist so væl umborð her- sigur 72 ára gamla Ågot. 
Hon vaskar og hjúklar um hjá manningini. Áðrenn skipið fór á Flemish Cap í desember, ja, so hevði 
Ågot gjørt høvuðsreingerðing umborð einsamøll. 
Áðrenn skipið fór til Grønlands nú í juni, ja, so var Ågot umborð og hugnaði um. Hon seymaði eisini 
skinn saman til skiparastólin, tí tað ljósa leðrið er so viðbrekið, segði hon brosandi.  
- Eg ætlaði at gerast “sjómaður”, tá eg var ung. Eg hevði fingið hýru við Grími Kamban, sum Volfang, 
pápabeiggi, førdi. Vit skuldu til Grønlands at veiða tosk við línu og salta hann umborð. Tað var í 1961, 
eg var 17 ára gomul og eg og Óli høvdu gingið saman í tríggjar mánaðir. 
Honum dámdi als ikki, at eg fór avstað. Hann segði bart út, at fór eg avstað, ja, so vóru tað ikki vit 
bæði, tá eg kom aftur. 
Tann prísurin var ov høgur, so eg gav avboð, sigur Ågot og lítur skálkaliga yvir á Óla.  
Fór Ågot avstað tá, hevði hon verið fyrsta føroyska kvinna, sum mynstraði við føroyskum fiskiskipi. 
Óli vil nærum ikki verða við, at hann var so avgjørdur tá, men Ågot sigur, at tað passar, og hon lýgur 
ikki.  
Dreymurin um at fara til skips gjørdist veruleiki fyri Ågot á summri 1993. Tá mynstraði hon sum 
kokkur við gomlu Ågot, sum sonurin Pól Eyðfinn átti og førdi. Hann elskaði at hava mammuna sum 
kokk, sigur Ågot. 
Hon var “summarkokkur” umborð á Ågot øll summrini frá 1993 til 1999, sum Pól Eyðfinn doyði um 
heystið 1999. Ågot hevur eisini verið styttri túrar við hesi Ågot og hevur ongantíð kent til sjóverk. 
Óli, sum er 73 ára gamal, málar og heldur viðlíka ymiskt, sum handverkarar annars skuldu gjørt. 
Harafturat er hann ein góður ørindadrongur, sigur Hjaltur, skiparin, um pápan.  
Óli og Ågot ringja umborð nærum hvønn dag fyri at fylgja við, hvussu gongur hjá Ågot. 
Jú, sigast kann av røttum, at línuskipið Ågot er ein familjufyritøka, sum tey eru glað fyri, stolt av og 
ganga høgt uppí. 
Harafturat er Ågot, manningin og familjur teirra við í dagligu bønunum hjá Ågot og Óla. Tey eru bæði 
fegin og takksom um arbeiðið hjá Føroysku Sjómansmissiónini.  
Ågot er eisini við í sjómanskvinnuringinum í KFUM í Klaksvík. Arbeiðið teirra er, millum annað, at 
biðja fyri sjófólkinum og at gera jólapakkar til teirra.  
Línuskipið Ågot liggur nú og ætlandi til november mánaði í Norðurgrønlandi sum móðurskip hjá 
smábátum í Uummannaq-økinum. Teir taka ímóti, hagreiða og frysta svartkalvan umborð og landa 
hann í Ilulisaat (Jakobshavn).  
Portal.fo 
 

 

Andakt 
Elskar tú meg? 
“Símun Jóhannesarson, elskar tú meg?” Jóh. 21,15. 
Fyrstu ferð, Jesus og Pætur tosa saman eftir uppreisnina, setir  



Jesus Pæturi ein og sama spurning tríggjar ferðir: “Elskar tú  
meg?”  
Hvat skuldi Pætur svara? Tí sjálvur hevði hann nakrar dagar  
frammanundan tríggjar ferðir avnoktað Jesus. Tá ið alt tað  
kenslusama verður tikið burtur úr orðinum “elska,” gerst tað  
eitt forpliktandi orð, og tí víkja vit uttanum, tá ið vit standa  
yvir fyri spurninginum, og kenna okkum sek. 
“Tú veitst, at eg eri góður við teg,” svaraði Pætur. Minkaði  
hann harvið um væntanina? Nei, men hann sá støðuna úr  
einum øðrum sjónarhorni. Hann hevði onki at geva, og hann  
sló seg sjálvan frammaná, um hann svaraði spurninginum við  
einum ja. 
“Eg eri góður við teg,” segði hann, og tað tordi hann at siga,  
tí at hjá Jesusi Kristi hevði hann funnið nakað, sum hann onga  
aðrastaðni fann, og sum hann ikki kundi umvera. 
Onkuntíð hava vit sungið: “Teg vil eg elska, tú mín styrki,”  
og vit meintu kanska tað, vit sungu. Men vit skiltu, at veruleikin  
ikki var í samsvar við orðini. Hvat skulu vit siga, um Jesus  
nevnir okkum við navni og spyr: “Elskar tú meg?” Ikki er lætt  
at vera ærligur. Í fyrsta brævi sínum skrivar Jóhannes um Gud,  
sum er kærleiki: “Og vit hava ásannað og trúð tí kærleika,  
sum Gud hevur til okkara,” (4,16) og hann heldur fram:”Vit  
elska, tí at hann elskaði okkum fyrst.” Her skal ikki minkast  
um virðið í orðinum. Tað skal verða standandi, og í hesum  
“tí” lata vit akker okkara falla. Tí hann elskaði okkum fyrst. 
(4,19) Og so royna vit at geva eitt lyfti. Vit siga sum Pætur:  
“Tú veitst, at eg eri góður við teg.” “Hvønn skulu vit fara til?  
Tú hevur orð hins æviga lívs.” 
 
Um nakar nú meg spyrja vil 
um mína grund til frið, 
um onki annað hoyrir til, 
sum ein má hava við, 
enn Jesu blóð og eina tað, 
sum fleyt á Golgata hin dag, 
tá svari eg: “Mín grund er góð, 
mín grund er Jesu blóð!” 
 
Sunnudagsblaðið 
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 Australske dollar     494,00  

 Bulgarske leva     380,39  

 Brasilianske real     194,90  

 Canadiske dollar     512,48  

 Schweizerfranc     684,04  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,28  

javascript:FixingListeVFList0LSorter('txoValNavn','ASC')
javascript:FixingListeVFList0LSorter('txoValNavn','ASC')


 Tjekkiske koruna     27,490  

 Euro     743,96  

 Britiske pund     971,29  

 Hong Kong dollar     84,21  

 Kuna     98,92  

 Ungarske forint     2,3670  

 Israelske new shekel     170,82  

 Indiske rupees     9,7100  

 Japanske yen     6,1801  

 Mexicanske peso     35,710  

 Norske kroner     80,00  

 Newzealandske dollar     471,97  

 Polske zloty     170,75  

 Russiske rubel     10,200  

 Svenske kroner     79,97  

 Singapore dollar     487,78  

 Thailandske baht     18,550  

 Tyrkiske lira     227,57  

 US dollar     653,23  

 Sydafrikanske rand     45,180  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Selma Christensen, fødd Joensen, ættað frá Gjógv andaðist á Holbæk sjúkrahúsi 19. juni, 83 ára 
gomul. 
 
Danjal Næs, Nes, Hvalba, andaðist á sambýlinum í Hvalba týsdagin 21. juni, 99 ára gamal. 
 
Nella Heinesen, vanliga nevnd Nella í Hoygarðinum, á Toftum, andaðist á Landssjúkrahúsinum 
mánadagin 20. juni, 96 ára gomul. 
 


