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Danjal av Rana 28.06.2016 (09:16)  
Nú verða vatngoymslurnar fyltar aftur 
Eitt lágtrýst sunnan fyri Ísland fer í ein eystan, til Skotlands. Hósdagin fer lágtrýstið væntandi at flyta 
seg í ein norðan og væntast síðani at liggja nærum í frið nær ella yvir Føroyum.  
  
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s, sum út á dagin snarar í ein sunnan, um 
naáttina landsynning. Sólglottar, men møguliga okkurt æl. Hitin millum 10 og 13 stig. Um náttina 
skýggjað og regn og hitin millum 7 og 10 stig.  
  
Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 10 m/s, sum snarar í ein eystan og um 
náttina makar niður í lot til andøvsgul, 2 til 7 m/s. Skýggjað og stundum regn ella ælaveður. Hitin um 
dagin millum 10 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 stig.  
  
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri ella ymsum ættum, undir 10 m/s. Stundum regn ella 
ælaveður, men eisini sólglottar. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina millum 7 og 10 stig.  
  
Fríggjadagin, leygardagin og sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul av ymsum ættum, undir 10 
m/s. Samdrigið og ælaveður. Hitin um dagin millum 10 og 13 stig, um náttina millum 5 og 10 stig.  
 

 
Maersk fer at økja um nýtsluna av Panamaveitini 
Maersk Line er ein av størstu brúkarunum av Panamaveitini, og eftir víðkanina av veitini fer 
bingjufelagið at kanna møguleikarnar fyri at økja um nýtsluna av henni. Tað sigur Anders Boenaes, 
stjóri fyri Network í Maersk Line. 
"Víðkanin gevur okkum fleiri møguleikar, serliga á rutum okkara úr Asia til Suðuramerika og Asia til 
amerikonsku eysturstrondina. Sannlíkt er, at Maersk Line fer at økja um nýtsluna av víðkaðu 
Panamaveitini", sigur Anders Boenaes. 
 
Maersk Line sendur í løtuni uml. 400.000 bingjur ígjøgnum veitina á hvørjum ári og leggur góðar 100 
miljónir dollarar í kassan hjá felagnum, ið rekur veitina. 
Kelda: Maersk Line  
Antares.fo 
 

 
Ein vátur vøttur frammaná hjá Maersk 
Hatta er ein vátur vøttur frammaná hjá Maersk Oil. 
 
Soleiðis lýsir Maersk-greinarin í Sydbank, Morten Imsgard, tíðindini um, at Qatar Petroleum hevur 
vrakað felagið sum partnara á oljuleiðini Al Shaheen í Qatar. 
   
Hetta hendir, eftir at Maersk Oil hevur havt sáttmálan í 24 ár. 
 
"Qatar-oljuleiðin stendur fyri 40 prosentum av samlaðu framleiðsluni hjá Maersk Oil. Tað vil siga, at 
Maersk Oil stendur við eini stórari avbjóðing á heysti 2017, tí tá er felagið vorðið munandi minni, enn 
tað er í dag," sigur Morten Imsgard. 
 
"Og tað ger tað trupult hjá teimum at standa seg í altjóða kappingini." 
   
Tí liggur nú eitt stórt trýst á Maersk Oil at fáa gjørt nýggjar íløgur til tess at fáa fylt tómrúmið út, vísir 
hann á: 
 
"Nýggi møguleikin er at gera íløgur og syrgja fyri at gerast operatørur á nýggjum oljuleiðum ella keypa 
verandi oljuleiðir, ið kunnu rekast við framtíðini fyri eyga." 
 

mailto:danjal@in.fo


Hin møguleikin kemur í kjalarvørrinum á, at Maersk Gruppen hevur boðað frá síni 
strategigjøgnumgongd, greiðir Morten Imsgard frá: 
 
"Tað kann jú vera, at komið verður til ta ásannan, at tá Al Shaheen er farið fyri bakka, so er 
grundarlagið og ryggurin í Maersk Oil burtur, og so er hetta ikki eitt virksemi, ið hevur áhuga longur." 
 
"So kann tað vera, at Maersk fer at royna at selja Maersk Oil til onkran annan," sigur hann. 
 
Orsøkin til frávalið skal sambært Morten Imsgard finnast í prísinum. 
 
"Nakrir av altjóða leikarunum hava kunnað givið eitt boð, har lægri avkast av íløgum, ið teir gera, 
verða góðtikin," sigur hann. 
 
Maersk Oil hevur verið við til at ment Al Shaheen til størstu frálands-oljuleiðina hjá Qatar. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Norska oljuvinnan væntar príshækkingar í 2017 
Mongu sparingarnar í olju- og gassídnaðinum fara skjótt at bera í sær hækkandi prísir, væntar 
greiningarhús. 
 
Ein nýggj greining frá greiningarfyritøkuni Wood Mackenzie vísir, at olju- og gassfeløg um allan 
heimin skerja útreiðslurnar til leiting eftir oljuleiðum og íløgur í vinnuna. Útreiðslurnar lækka við 
heilum 1000 mia. dollarum í tíðarskeiðnum frá 2015-2020 sambært forsøgnunum hjá 
greiningarfyritøkuni. 
 
Tað skrivar Dagens Næringsliv. 
 
"Nú byrja vit at síggja avleiðingarnar av íløguniðurskurðinum, ið hevur við sær afturgongd í 
framleiðslu og útboði. Forsøgnin hjá Wood Mackenzie roknar við eini minking upp á 4 pst. í 
útboðnum næsta ár. Hetta fer at bera í sær, at marknaðarjavnvágin skiftir frá stórum útboði til trot. 
Trotið vænta vit fer at bera í sær, at oljuprísirnir hækka," sigur greiningarstjórin Harald Nypan í Norsk 
olje og gass, sum er eitt áhuga- og arbeiðsgevarafelag fyri oljufeløg og veitarar. 
 
Wood Mackenzie metir nú, at útreiðslurnar til menning og leiting eftir nýggjum oljuleiðum verða 22 
pst. lægri enn mett fyri tveimum árum síðani. Størsta niðurskurðinum stendur amerikanski 
skiferídnaðurin fyri, men eisini Russland fremur stórar sparingar. Harafturímóti heldur millum annað 
Saudi-Arabia sínum íløgum á núverandi støði sambært Wood Mackenzie. 
 
Kelda: energiwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Yvirmenn skulu ikki vænta hægri løn í bræði 
Lági vøksturin í heimsflotanum fer at minka eftirspurningin eftir yvirmonnum munandi. Við árslok 
2015 manglaðu sambært Drewry 20.900 yvirmenn í heimshøpi - við árslok 2020 fer hetta talið 
væntandi at vera fallið til 7.700. 
”Í takt við at vøksturin í tí partinum av heimsflotanum, ið hevur við farmaflutning at gera, minkar, 
vænta vit, at mangulin á yvirmonnum fellur, og at útreiðslan til lønir bert fer at hækka eitt lítið vet 
næstu fimm árini”, skrivar Drewry í síðstu Manning Report síni. 
 
Greiningarhúsið væntar, at parturin av heimsflotanum, ið flytir farm (íroknað ferðamannaskip), bert 
fer at vaksa við netto 300 skipum hetta til 2020. 
 
Lønarútreiðslurnar hjá reiðaríunum væntast í ár at liggja á nøkulunda sama støði sum í fjør. Tó eru 
ábendingar um, at lønirnar á LNG-tangaskipum hækka, meðan lønirnar á frálandsskipum falla 
munandi. 
 
Í heimshøpi eru stívliga 600.000 yvirmenn. 



 
Kelda: Drewry 
 Antares.fo 
 

 
Turt gólv á Fiskamarknaðinum 
28-06-2016 - 11:19 - Jóanis Nielsen 
Tað er eingin stertur boðin út á Fiskamarknaðinum í morgun, men roknast kann við, at onkur selur í 
morgin. 

Feriuætlan hjá virkjum 2016 

 
Tuesday, 28 June 2016 

Her er ein yvirlit hvussu virkini hava stongt í summar. 
Sandoy Seafood stongt í viku     28-29-30 
Faroe Origin Toftir stongt í viku  29-30-31 
Fiskavirkið í Gøtu stongt í viku   30-31-32 
Vaðhorn stongt í viku                 31-32-33 
Onnur virkir hava ikki ætlanir um at steingja í summar, men siga at 
møguligar broytingar kunna koma í. 
Landingarmiðstøðin NFCS í Klaksvík steingir frá 4 til 7 august  
 

Jn.fo 
 

 
Nýggja Ruth hevur el-spöl frá KSS 
28-06-2016 - 11:20 - Jóanis Nielsen 
Nýggi nótabáturin, Ruth HG264, er sum tann fysti uppsjóvartrari og nótabátur her um vegir, 
útgjördur við elektriskum spölum frá Ibercisa, sum KSS (Klaksvíkar Sleipistöð) er sölu- og 
tænastumboð fyri, í öllum norðurlondum og Stórabretlandi og Írlandi.  
 
Öll hövuðsspölini og hjálpispölini eru el-drivin við frekvensumformarum.  
 
Reiðarin, Gullak Madsen, gongur ikki bert undan við at velja el-spöl, men hevur hartil sett 3x trolspöl 
og 4x netatrumlur á 34m3 og 42m3 í Ruth, so at fiskast kann við dupultum troli.  
 
Hivimegin á trolspölunum fer upp í 120 tons og upp í 150 tons á netatrumlunum.  
 
Autotrol-skipanin á brúnni er frá Scantrol.  
 
Higartil hevur Ruth fiskað umleið 13.000 tons av svartkjafti á bert fýra túrum vestanfyri Írlandi.  
Jn.fo 
 

 
28-06-2016 10:42  
Brexit skal útgreinast fyri Føroyar 
Landsstýrið hevur sett ein arbeiðsbólk, sum skal greina avleiðingarnar av Brexit fyri Føroyar 
Eingin kennir avleiðingarnar, sum Brexit fær fyri Føroyar. Tí hevur landsstýrið avgjørt at seta ein 
arbeiðsbólk, sum skal fylgja gongdini og greina, hvørjar avleiðingar tað fær fyri Føroyar, at Bretland 
atkvøddi seg úr Evropasamveldinum á fólkaatkvøðu seinasta hósdagur 
- Nógvir ósvaraðir spurningar eru í mun til hvørjar avleiðingar Brexit fær fyri Føroyar innan handil, 
fiskivinnu og onnur øki. Tørvur er tí á, at landsstýrið fylgir gongdini væl og ger neyðugu greiningar, so 
vit hava haldgott grundarlag at taka stig fyri at tryggja føroysk áhugamál, sigur Poul Michelsen, 
landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum. 
Arbeiðsbólkurin verður mannaður við embætisfólki úr Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, 
Fiskimálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum og sendimanni Føroya í London. Uttanríkis- og vinnumálaráðið 
leiðir og samskipar arbeiðið. 
Aksel Johannesen, løgmaður, heldur tað vera trupult at siga heilt ítøkiliga, hvussu úrslitið fer at ávirka 
okkum í Føroyum, tá so stór óvissa valdar. 
- Tað er hugsandi, at okkara viðurskifti við Stórabretland á handils- og  fiskivinnuøkinum kunnu 
broytast, sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður. 

http://www.fmf.fo/index.php?option=com_content&task=view&id=620


Tað er nógv, ið bendir á, at tað kann taka nøkur ár, áðrenn Stórabretland formliga tekur seg úr ES. So 
leingi Stórabretland er partur av ES, verða okkara formligu viðurskiftini óbroytt. 
- Landsstýrið og sendistova Føroya í London fylgja væl við gongdini. Stórabretland er ein 
týdningarmikil samstarvsfelagi, og málið er sjálvsagt, at vit framhaldandi fara at hava gott handils- og 
fiskivinnusamstarv við Stórabretland, vísir løgmaður á. 
Dimma.fo 
 

 
28-06-2016 11:37  
Fleiri ferðafólk velja Føroyar alt árið 
Serliga hesa vetrarhálvuna hava fleiri ferðafólk verið at sæð enn áður. Hetta kemst av, at fleiri velja at 
koma hendan vegin fyrr á árinum 
- Tey koma fyrr á árinum, og málbólkurin er eisini blivin nakað yngri, sigur Guðrið Højgaard, stjóri á 
Visit Faroe Islands. Hetta er nakað, sum føroyska ferðavinnan hevur arbeitt miðvíst ímóti, sigur hon, 
men leggur afturat, at enn er langt á mál.    
- Vit arbeiða nógv við útlendskum fjølmiðlum við at vísa á til dømis hvørji tiltøk eru í Føroyum um 
veturin. Veturin hevur eisini nakað heilt annað at bjóða uppá enn summarið, og tað er ein heilt annar 
kundaskari, sum velur at koma higar.  
Hugtakandi vetrarfilmurin, sum Visit Faroe Islands gav út fyri tveimum árum síðani hevur eisini gjørt 
sítt. Tó eru enn eingi náðgreinilig tøl yvir vøksturin, tí at hetta rákið er reiðiliga nýtt og bert tvey ár 
eru at sammeta við. Harafturat var árið 2015 var eitt serstakt ár orsakað av sólarmyrkingini.  
Føroyar raka plett 
Sosialu miðlanir hava eisini verið ein góð hjálp hjá ferðavinnuni, og við umleið 200.000 fylgjarum 
tilsamans ber til at røkka bæði nýggjum og yngri málbólkum. Høvuðsbólkurin hevur leingi verið eldri, 
kanska serliga tey, sum koma við ferðamannaskipum um summarið, men við sosialum miðlum sum 
Facebook og Instagram ber til at fáa fatur í tí yngra endanum.  
- Tað hevur leingi verið eitt hjartamál hjá Visit Faroe Islands at fáa yngru málbólkarnar higar og at 
víðka um sesongina. 
Tað eru serliga heimsfjakkarar, sum velja at koma til Føroyar uttanfyri háárstíðina. Nógv av teimum 
hava longu verið nærum allastaðni í heiminum og leita eftir meira ókendum ferðamálum, greiðir 
Guðrið Højgaard frá og leggur afturat, at umleið 75 prosent av teimum, sum koma hendavegin kenna 
ongan, sum hevur verið her fyrr.  
- Føroyar raka plett í eftirspurninginum, sum er í ferðavinnuni í løtuni. Globaliseringin ger at heimurin 
er tættari uppá, og tað er bíligt at ferðast runt um heimin, og tí leita tey eftir meira ókendum 
ferðamálum.  
Ferðavinnutíðin er víðka til næstan alt árið, og sjálvt um tað eru reiðuliga smá tøl enn, sæst tað aftur.  
- So tað gongur rætta vegin, eisini sjálvt um man ofta heldur, at tað gongur kanska í so seint, heldur 
hon. 
Dimma.fo 
 

 
28-06-2016 14:56  
Serfrøðin: Politisk uppílegging køvir føroyska sjúkrahúsverkið 
Samskipan og samstarv mangla í føroyska sjúkrahúsverkinum. Orsøkin er politisk og søgulig, sigur 
serfrøðingabólkurin, sum hevur verið við til at gjørt Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið 
Heilt síðan byrjanina hjá sjúkrahúsunum hevur stríð og kapping verið millum tey trý sjúkrahúsini. 
Stríðið hevur snúð seg um tørvin á einstaka sjúkrahúsinum mótvegis tørvinum at miðsavna servitan. 
Politikarar hava ikki megnað at lyft seg upp um tað kjakið. 
- Hetta er eitt kjak , sum javnan verður reist í løgtinginum og í øðrum politiskum orðaskifti, har 
polariserandi sjónarmið merkja kjakið. Tað er neyvan at taka munnin ov fullan at siga, at hetta 
huglagið søguliga ikki hevur eggjað til samstarv tvørtur um sjúkrahúsini, staðfestir frágreiðingin um 
føroyska sjúkrahúsverkið, sum er handað landsstýrinum í dag. 
Serfrøðingabólkurin hevur havt til uppgávu at lýsa, hvørjir høvuðstrupulleikar eru í 
sjúkrahúsverkinum, og hvørjar avleiðingarnar eru av teimum. Bólkurin er mannaður av umboðum fyri 
øll trý sjúkrahúsinum og umboðum fyri alskyns viðkomandi fakbólkar. 
 
Køva leiðslu og starvsfólk 
Vantandi avgerðir á politiskum og umsitingarligum stigi skapa “ørkymlan og køvir leiðsluna og 
starvsfólkini á sjúkrahúsunum”, sigur serfrøðingabólkurin. Millum annað kemur hetta til sjóndar, 
hvussu býtið av sergreinum er í sjúkrahúsverkinum: 



- Vantandi avgerðir um, hvar sergreinarnar skulu vera, hava ført við sær, at sergreinar hava tikið seg 
tilvildarliga upp á teimum trimum sjúkrahúsunum. Søgan hevur víst, at sergreinar fylgja teimum 
serlæknum, sum eru settir í starv, og tað hevur skapað dupult virksemi í heilt smáum sergreingum, 
t.d. innan bráðvirksemi, urologi, ortopædi og kardiologi. 
Stríðið og atgerðarloysi í politisku skipanini hevur gjørt, at ov lítið fæst fyri peningin, sum løgtingið 
játtar. 
- Samstundis sum politiska skipanin, íroknað Heilsu- og innlendismálaráðið, hevur trupult við at taka 
neyðugar yvirskipaðar avgerðir, merkir politisk uppílegging í smá mál, at sjúkrahúsverkið, sambært 
serfrøðingabólkinum, verður forðað í at raðfesta og effektivisera rakstrarliga virksemi í mun til 
peningin, sum løgtingið játtar. 
 
Sirið: Ikki enn eitt skuffuálit 
Sirið Stenberg fekk handað álitið Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið í dag, 28. juni. Hon ásannar, at 
nógv álit eru komin seinnu árini, sum eru endað í politiskum skuffum. Men nú verður øðrvísi. 
Menningarætlanin verður framd, lovaði hon í Kringvarpinum í dag. 
- Hetta er eitt ítøkiligt álit. Tað ber til at seta tiltøkini í verk beinanvegin, um semja er um tað. Hetta 
álitið er gjørt av teimum, sum eru við í tí dagliga arbeiðanum í sjúkrahúsverkinum. Tey vita, hvat tey 
tosa um. Hetta er lætt at seta í verk, og hetta álitið fer ikki í eina skuffu, sigur Sirið Stenberg, 
landsstýriskvinna í heilsumálum. 
Dimma.fo 
 

 
Cameron skal hittast við ES toppunum 
28.06.2016 - 07:14 
Bretski forsætisráðharrin, David Cameron, skal í dag møta ES leiðarum fyri fyrstu ferð, síðan 
Stórabretland atkvøddi at taka seg úr ES samstarvinum.  
Cameron skal hittast við Jean-Claude Juncker, formanninum í ES kommissiónini, og Donald Tusk, 
forsetanum í Evropa ráðnum, áðrenn farið verður til døgurða við øðrum ES stjórnarleiðarum seinni.  
Á skránni stendur sjálvandi úrslitið av Brexit atkvøðuni, men fundast verður ikki, um hvussu 
Stórabretland á bestan og mest skilagóðan hátt tekur seg úr ES, kunngerð talskvinnan hjá 
forsætisráðharranum.  
Heldur fer hann at greiða leiða frá, hvørjir faktorar gjørdu seg galdandi, tá bretska fólkið valdi at 
atkvøða ímóti ES, umframt at eggja Stórabretlandi og ES til at arbeiða væl saman, nú ein framtíð hvør 
sær liggur fyri framman.  
Portal.fo 
 

 
Maersk Oil-grundmúrurin ridlar - kann velja at selja oljuvirksemi 
28.06.2016 - 07:35 
Maersk Oil hevur mist eina avtalu í Katar, og hetta er ein frammaná fyri danska oljurisan, metir 
oljugreinari.  
Maersk Oil slapp ikki at halda fram við arbeiðnum á Al Shaheen-oljuøkinum í Katar, har fyritøkan 
hevur arbeitt í 24 ár. Og økið er ikki hvat sum helst fyri donsku fyritøkuna, tí 40 prosent av 
oljuframleiðskuni hjá Maersk Oil kemur fra Al Shaheen, skrivar Danmarks Radio.  
Morten Imsgaard, greinari hjá Sydbank, sigur at hetta er sjálvur grundmúrurin undir Maersk Oil sum 
nú er burtur.  
Maersk Oil er bygt upp kring hesa góðu avtaluna í Katar, ið hevur tryggja fyritøkuni góðar inntøkur, 
eisini tá oljuprísurin hevur verið lágur. Avtalan hevur hildið fyritøkuni flótandi eisini tá útlitini hava 
verið døpur í vinnuni, sigur Imsgaard.  
Hann sigur at Maersk Oil nú má finna út av um hvussu gongdin framyvir skal vera hjá fyritøkuni. Ein 
møguleiki er at keypa seg inn í onnur oljuøkir, ella heilt at fara burtur frá hesum.  
Maersk Oil hevur millum annað eisini ein part í norsku risaætlanini Johan Sverdrup.  
Danskir miðlar halda at nú er tíðin komin til at ovasti stjórin í Maersk Oil, Jakob Thomaesen, fær 
f\otin. Fyri fáum døgum síðani fekk forstjórin í A. P. Møller, Nils Smedegaard Andersen, sekkin.  
Jyllands-Posten skrivar at nú eru stórir møguleikar fyri at A. P. Møller verður býtt upp í enn fleiri 
eindir, og at man velur at selja oljuvirksemið.  
Oljan.fo 
 

 
Framkomið uppsjóvarskip á Havnini 
28.06.2016 - 22:29 



Framkomna uppsjóvarskpið Ruth, stevndi inná Havnina í kvøld.  
Eftir at skipið heilsaði í Kvívík um 18 tíðina í dag, settu teir kós móti Havnini, har teir komu um 22 
tíðina. Ruth skal hava útgerð frá Vónini, og tað er tí, at skipið er komi til Føroya. 
Ruth liggur meginpartin av morgindegnum, og tá ið útgerðin er komin umborð, verður farið aftur til 
fiskiskap.  
Portal.fo 
 

 
60 særd eftir tvær spreingingar í Istanbul 
28.06.2016 - 22:37 
Talið av særdum veksur eftir tvær spreingingar á flogvøllinum Atatürk í Istanbul í Turkalandi.  
Sambært turkiska miðlinum, Anadolu eru 60 persónar særdir eftir álopið, skrivar Reuters. Seks av 
teimum 60 særdu eru í lívsvanda.  
Dr.dk skrivar, at tað eru tveir persónar, sum við sjálvmorðsbumbum hava framt atsóknina við 
inngongina til terminalin, og hetta var áðrenn trygdareftirlitið.  
Portal.fo 
 

 
Áki Bertholdsen 28.06.2016 (09:22)  
Vit eru við at bróta nakkan 
- Tað er einki, sum bendir á, at vit fáa eina visionera og djarva frágreiðing, sum kann framtíðartryggja 
okkara heilsuverk.  
  
Shahin Gaini, yvirlækni á Landssjúkrahúsinum, hevur ikki stórar vónir, nú eitt tilmæli um, hvussu vit 
skulu skipa okkara heilsuverk, verður handað Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu í heilsumálum í 
morgun.  
  
Í eini viðmerking her á www.in.fo kallar hann hetta rætt og slætt ein lagnudag fyri føroyska 
heilsuverkið, men hann hevur ikki stórvegis vónir um, at vit fáa tilmæli, sum fara at framtíðartryggja 
bygnaðin í heilsuverkinum, og sum fara at loysa trupulleikan við læknatrotinum, ella sum fara at loysa 
fíggarliga trupulleikan.  
  
Men lat okkum nú síggja tilmælini, áðrenn áðrenn læknafakligi serkunnleikin, Læknafelag Føroya, og 
øll tey sum hava forstand uppá heilsuverk, kanska mugu kolldøma hana og byrja arbeiðsbólkin byrja 
av nýggjum.  
  
- Vit mugu vóna at okkara politikarar duga at síggja skriftina á vegginum, og at tað føroyska 
heilsuverkið er við at bróta nakkan og er við at enda í koyristól og respiratori fyri lívið.  
  
Shahin Gaini sigur, at heilsuverkið hevur tørv fyri lívbjargandi fyrstuhjálp. Og hansara uppskot um 
hesa fyrstuhjálp er, at vit fáa eitt sjúkrahús á trimum matriklum í Havn, í Klaksvík og í Suðuroy. Men 
tað skal vera undir eini felags, einstreingjaðari, sterkari leiðslu við einum leiðara.    
  
Samstundis skal fíggingin upp á altjóða, norðurlendsktstøði, og tað merkir, at heilsuverkið skal fáa 
eina játtan, sum er einar 300 milliónir krónur hægri enn hon er nú, samstundis sum 50 serlæknar 
skulu útvegast til sjúkrahúsini afturat. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 28.06.2016 (17:47)  
Uppreistur í Labour-flokkinum 
Eingin endi tykist at vera á ruðuleikanum í bretskum politikki í kjalarvørrinum av, at bretskir veljarar í 
síðstu viku atkvøddu fyri, at Bretland skal taka seg úr ES.  
 
 
Avgerðin hevur longu ført við sær, at David Cameron, forsætisráðharri og leiðari fyri Konservativa 
flokkin, hevur boðað frá, at hann leggur frá sær í heyst, men eisini í andstøðuflokkinum hevur 
fólkaatkvøðan ført til trupulleikar.  
 
 
Jeremy Corbyn, formaður fyri Labour-flokkin, hevur verið fyri nógvum atfinningum síðani 
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fólkaatkvøðuna, tí mett hevur verið, at hann ikki rak nóg nógv fyri Ja-síðuna. Sunnudagin byrjaði so 
ein uppreistur, har fleiri av hansara nærmastu stuðlum, antin vórðu koyrd frá ella søgdu seg úr 
álitisstørvum í tingbólkinum, og á tingbólkafundi í dag gjørdist endaliga greitt, at nærum einki tingfólk 
hevur álit á leiðaranum longur.  
 
 
Á fundinum skuldi tingfólkini taka støðu til eitt misálit á formannin, og tá avtornaði høvdu 172 atkvøtt 
fyri misálitinum, 40 móti, meðan fýra greiddu ikki atkvøðu. 
 
 
Tað er tó tann vanligi limurin í Labour flokkinum, ið velur formanninum, og Jeremy Corbyn hevur 
gjørt púra greitt, at hann hevur als ongar ætlanir um at leggja frá sær, tí hann er demokratiskt valdur 
av limunum í flokkinum. Tvørturímóti leggur hann dent á, at hann hevur allar ætlanir um at stilla upp 
aftur næstu ferð formansval er í flokkinum.  
 
 
- Eg eri ein demokratiskt valdur floksleiðari, og 60 prosent av limunum í Labour stuðla mær. Eg ætli 
mær ikki at svíkja hesi. Hendan atkvøðugreiðslan hevur onga heimild. Vit eru ein demokratiskur 
flokkur við eini greiðari skipan. Okkara fólk hava tørv á limum hjá Labour, fakfeløgum og tinglimum at 
standa saman um mína leiðslu í hesi týdningarmiklu tíð hjá okkara tjóð, segði Jeremy Corbyn eftir 
atkvøðugreiðsluna. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 28.06.2016 (20:00)  
Svøríki fingið sess í ST-trygdarráðnum  
Svøríki hevur í dag fingið sess við eitt av teimum heilt stóru borðunum har altjóða avgerðir verða 
tiknar. Tá Trygdarráðið hjá ST í dag skuldi velja nýggj limalond fyri næstu árini, vann Svøríki nevniliga 
sess í valdmikla ráðnum hjá ST.  
 
 
Svøríki er harvið eitt av fimtan londum, ið hevur sess í Trygdarráðnum. Av teimum fimtan londunum 
eru tað fimm lond í hava fastan sess. Tey eru USA, Stórabretland, Russland, Kina og Frakland.  
 
 
Restina av plássunum verða sett fyri tvey ár, og eru deild millum ymiskar heimspartar. Svøríki hevur 
vann sær sessin í bólkinum Vestevropeiskir og aðrir statir. 
 
 
Endamálið við Trygdarráðnum hjá ST er at tryggja frið í altjóða samfelagnum. Avgerðirnar, ið ráðið 
tekur er bindandi fyri øll londini í ST, men føstu limirnir hava veto-rætt í øllum avgerðum. 
 
 
Hetta er triðju ferð, at Svøríki hevur sess í Trygdarráðnum. Fyrru ferðirnar var í 1957-58, 1975-76 og 
1997-98. 
In.fo 
 

 
B36 tapti akkurát í Champions League 
B36 er framvegis væl við í undanumfarinum til undankappingina í Champions League, eftir at 
árstalsfelagið í kvøld tapti tepurt 1-0 fyri maltesiska Valletta í hitanum á Malta. Einsamalla málið 
skoraði argentinski Federico Falcone, tá hann var fyrstur á returin, eftir at Trygvi Askham bjargaði.  
  
Valletta var leikliga omaná til liðið skoraði miðskeiðis í seinna hálvleiki. Tá tók B36 yvir og kundi upp 
til fleiri ferðir havt javnað. Serliga ungi Hannes Agnarsson var ein støðu hóttan, eftir at hann kom inn. 
Hann fekk ein av tveimum teimum heilt stóru møguleikunum, tá hann rann seg leysan í høgru, men 
málverjin bjargaði.  
  
At síggja til, so hevur B36 allar møguleikar at venda 1-0 tapinum til sín fyrimun í Gundadali um eina 
viku. Tað krevur tó, at tvífaldu meistararnir aftur rakað málið. Sum so ber illa til at finnast at 
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avrikinum, tí B36 spældi væl eftir umstøðunum, og megnaði at trýsta Valletta, eftir at vertirnir komu 
á odda.  
  
Liðið er: Trygvi Askham – Jónas Tór Næs, Hørður Askham, Andrias H. Eriksen, Høgni Eysturoy – Odmar 
Færø, Róaldur Jakobsen, Gestur B. Dam – Hanus Thorleifsson (Hannes Agnarsson, 71.min), Alex 
Mellemgaard (Lukasz Cieslewicz, 75.min) og Jákup á Borg (Sebastian Pingel, 82.min)  
  
Á bonkinum: Bjarni Petersen, Jógvan Skeel Nolsøe, Rói Hentze, Pætur Petersen.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 28.06.2016 (22:03)  
Fólk eru enn skelkað 
Hóast tað var hósdagin í síðstu viku, at bretar atkvøddu fyri at fara úr Bretland, so tykist, at bretar 
enn hava trupult við at skilja týdningin av avgerðini.  
 
 
Áki Johansen, føroyski sendiharrin til Bretlands, sigur at støðan í løtuni er mest merkt av, at fólk ikki 
vita hvat næsti leikur er.  
 
 
- Fólk eru enn skelkaði og bretska stjórnin hevur ikki umskipað seg enn. Viðvíkjandi samráðingar við 
ES og onnur lond, so eru bretar slett ikki komnir har til, at nøkur støða er tikin til hvussu tær skulu 
skipast, sigur Áki Johansen úr London.  
 
 
Sjálvur hevur sendiharrin verið á fund við ymiskar tinglimir í bretska parlamentinum, men tað tykist, 
at heldur ikki teir vita hvør næsti leikur er.  
 
 
- Eg havi havt fund við parlamentarikarar, men eingin veit hvønn veg hetta fer. Tekniskt sæð, so kann 
parlamentið velja ikki at eftirlíka fólkaatkvøðuna. At útskriva nýval er eisini ein møguleika, men tað 
vænta eg ikki hendir. Støðan er sum heild eyðkend við, at her er eingin skipan. Úrslitið kom óvæntað 
á fólk.  
 
 
Ein av stóru spurningunum í kjalarvørrinum av fólkaatkvøðuni er, hvør skal taka við sum 
forsætisráðharri eftir, at David Cameron hevur boðað frá, at hann leggur frá sær.  
 
 
- Eftir ætlan skuldu teir Konservativu velja ein nýggjan leiðara og forsætisráðharra í oktober, men er 
tað nú framskundað til september. Oddafólkini í løtuni eru Teresa May og Boris Johnson. Tað virkar 
sum at Teresa May hevur størri undirtøku og er betri dámd millum hinar tinglimirnar. Tað hevur 
týdning, tí tað eru teir, ið skulu velja valevnini til forsætisráðharra, vísir Áki Johansen á.  
 
 
Tað er annars Labour flokkurin, ið hevur verið í fokus seinastu dagarnar, og hóast leiðarin, Jeremy 
Corbyn, er hart trýstur, so vísir sendiharrin á, at hann fleiri ferðir hevur sagt, at hann ongar ætlanir 
hevur um at siga sessin frá sær. 
In.fo 
 

 
- Eingin hevur kravt hetta av mær 
- Tað er mín egna avgerð. Eingin hevur kravt hetta av mær. Eg føli at tað er rætt, at hon ikki skal hava 
tann trupulleikan, at pápi hennara er landsstýrismaður. Eg haldi sjálvur, at tað ikki virkar, og tað er 
orsøkin til broytingina.  
 
 
Tað sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum, eftir at tað kom fram í síðstu viku, at 
dóttur hansara, Poula Michelsen Kass, var farin úr nevndini í Posta.  
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- Á aðalfundinum varð ein útskifting gjørd í nevndini. Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum 
hevur valt Jónu Olsen, rakstrarstjóra á Føroya Tele í nevndina, og Poula Michelsen Kass er farin úr 
nevndini, skrivaði Posta í ársfrágreiðingini um broytingar í nevndini.  
 
 
Landsstýrismaðurin leggur dent á, at hóast hann ikki metir, at talan hevur verið um ein 
gegnistrupulleika, so ger broytingin, at hvørgin teirra kann enda í eini óhepnari støðu.  
 
 
- Eg eri aldrin á nevndarfundi í Posta, og havi arbeiði bara við sjálvan formannin. Men tað kemst ikki 
undan, at hon kann enda í óhepnum støðum, tí tað er landsstýrismaðurin, ið varðar av økinum, sigur 
Poul Michelsen. 
In.fo 
 

 
Andlát 
Hildibjart Johansen, Tórshavn, ættaður av Strondum, andaðist á Ríkissjúkrahúsinum leygardagin 25. 
juni, 78 ára gamal. 
 
Palle Christian Højer, málari, andaðist á Tjarnargarði 27.juni, 72 ára gamal. 
 


