Tíðindi úr Føroyum tann 3. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 03.04.2016 (10:45)
Enn ein góður dagur
Eitt brúgvalag fer sunnudagin at førka seg inn yvir Føroyar av suðri. Mitt í næstu vikur fer eitt lágtrýst
fram við yvir ella beint eystan fyri Føroyar, sigur danska veðurstovan DMI.
Í dag verður lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s, av suðri, seinni eystri. Í nátt øtlar hann vindin eitt skifti upp í
strúk í vindi, 13 m/s. Turt og sólglottar, men um kvøldið og náttina skýggjað og regn av landsynningi.
Hitin alt samdøgrið millum 2 og 6 stig.
Mánadagin verður lot til andøvsgul av eystri, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur skýggjað og regn av og á og hitin
um 7 stig. Um náttina lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s, av eystri, sum hækkar í ein norðan. Yvirhøvur
skýggjað og regn ella ælaveður og hitin um 5 stig.
Týsdagin verður lot til andøvsgul av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Samdrigið og okkurt ælið og hitin um
7 stig. Um náttina lot til andøvsgul, yvirhøvur av eystri og landnyrðingi, 3 til 8 m/s. Skýggjað og
regnæl og hitin millum 3 og 6 stig.
Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul yvirhøvur av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og
ælaveður og hitin millum 2 og 6 stig.
Hósdagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s. Sólglottar, men eisini
ælaveður. Hitin millum 2 og 6 stig.
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s, av norðri. Samdrigið og ælaveður, sum
kann vera regn, vátaslettingur ella kavi. Hitin millum frostmarkið og 4 hitastig.
In.fo

Her skála teir fyri 2.000 nýggjum oljuarbeiðsplássum
Byggingin av Johan Sverdrup-útgerðar- og íbúðarpallinum er farin í gongd á Kværner Stord.
Verkætlanin tryggjar arbeiði til 2.000 mans á skipasmiðjuni.
Pallurin verður størsti íbúðarpallur á norska landgrunninum og fer at kunna hýsa 560 persónum.
– Tað at Kværner saman við partnarum sínum hevur megnað at vinna hesa stóru og týdningarmiklu
verkætlan í knallharðari kapping, hevur sera stóran týdning, sama hvussu støðan hevði verið í
vinnuni. Tó er greitt, at soleiðis sum støðan er nú, er tað upp aftur týdningarmiklari, at Kværner
megnar at vinna kappingina og tryggja, at túsundtals arbeiðspláss kunnu varðveitast, hóast støðan í
vinnuni er krevjandi í løtuni, sigur Tord Lien, orku- og oljumálaráðharri, við Aftenposten.
Statoil tillutaði einum samtaki, ið fevnir um Kværner og KBR, sáttmálan fyri projektering og bygging
av dekkinum á útgerðar- og íbúðarpallinum á Johan Sverdrup-feltinum í juni í fjør.
2.000 starvsfólk
Partar av stálrammuni til dekkið á pallinum skulu gerast á Kværner Stord.
Her skulu eisini allir partarnir av útgerðar- og íbúðarpallinum setast saman, áðrenn pallurin verður
settur upp á feltinum í 2019. Tilsamans verða 2.000 mans knýttir at hesum arbeiðnum.
– Johan Sverdrup-verkætlanin fevnir tó um upp aftur fleiri fólk. Talan er um eitt torgreitt putlispæl,
har ikki færri enn 14.000 fólk um allan heimin eru við til at fáa alt at ganga upp í eina hægri eind. Til
hetta skulu brúkast 100 miljónir arbeiðstímar. Vit eru bundin av hvør øðrum, at allir brikkar fella upp
á pláss rættstundis og at góðskan er í lagi. Týdningarmest av øllum er, at trygdin er í hásæti. Ongin
fólkaskaði skal henda undir arbeiðnum upp á Johan Sverdrup, sigur Kjetel Digre, verkætlanarleiðari
fyri Johan Sverdrup-verkætlanini, í einum tíðindaskrivi.
Kelda: offshore.no
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Merkið framvegis á svartalista

Í 2011 megnaði ITF (International Transport Workers’ Federation) at fáa føroyska FAS-flaggið skrásett
sum sonevnt hentleikaflagg, FOC (Flag of Convenience), orskað av misnøgd við fleiri av teimum
útlendsku skipunum, sum í dag eru undir okkara FAS-skipan.
Tað er ein sera óheppin og lítið ynskilig støða hjá einum landi at vera á hesum FOC-listanum, og
føroysk skip, sum til dømis royna at koma inn í frálandavinnuna í øðrum londum, hava havt
trupulleikar av hesum.
Tí hevur FMU (Faroese Maritime Union), sum er samstarvsfelagið hjá teimum trimum
manningarfeløgunum, Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Maskinmeistarafelagnum og Føroya
Fiskimannafelag, tikið upp samráðingar við ITF um at fáa endurskoðað avgerðina frá 2011.
Fyrsti kunnandi fundurin var í Keypmannahavn 31. mars. Lítið spurdist burtur úr tí fundinum, men í
FMU hava teir vónir um, at betri úrslit fæst á næsta fundinum, sum verður í London í mai.
ITF hevur høvuðssæti í London, og FMU hevur sett seg í samband við føroyska sendimannin í London
fyri at fáa í lag, at umboð fyri ITF eisini verða boðin við til føroyska flaggdagshaldið í London, sum
verður hildið 27. apríl, tveir dagar eftir sjálvan flaggdagin.
Kelda: FMU
Antares.fo

Farvæl til høgu lønirnar í olju- og gassvinnuni
Oljuprísurin er niðri á einum triðingi av tí, hann var á sumri 2014, orkufeløgini noyðast at
effektivisera, steðga við íløgum og niðurleggja arbeiðspláss. Hetta fer í síðsta enda at beina fyri
teimum serstøku viðurskiftunum, ið hava verið galdandi í áratíggjur fyri starvsfólk í oljuvinnuni.
Forsøgnin um, at lønirnar í norsku frálandsvinnuni fara at falla og nærkast meiri vanligum
ídnaðarlønum, kemur frá sjálvum norska oljurisanum Statoil í eini grein í norska
vinnulívsblaðnum Dagens Næringsliv.
Stjórin í felagnum, Anders Opedal, væntar bæði færri arbeiðspláss og lægri lønir í framtíðini.
"Tað er bara at siga tað, sum tað er. Framtíðar manningin í olju- og gassídnaðinum verður minni, og
vit fara at útinna sama slag virksemi, sum vit gera í dag, við færri fólkum. Vit kunnu líta aftur á, hvat
framleiðsluídnaðurin gjørdi í 1990'unum ella byrjanini av 2000-talinum. Somu umleggingartilgongd
noyðist okkara ídnaður ígjøgnum komandi árini. Tað verður krevjandi," sigur Anders Opedal.
Farvæl til høga løn
Í februar táttaði Statoil enn eina ferð málið fyri effektiviseringum sínum. Effektiviseringar skulu gerast
fyri 2,5 milljardir dollarar um árið samanborið við 2013-støðið. Við árslok skal talið á starvsfólkum
vera skorið niður til umleið 21.000 ímóti 25.500 við árslok 2013.
Opedal heldur, at rúm er fyri ábótum, tí sum hann tekur til, hevur bert verið skavað eitt sindur í
yvirflatuni seinastu tíggju til 15 árini. Beinleiðis spurdur um miðal grundlønina hjá Statoil, ið er upp á
750.000 norskar krónur, heldur stjórin, at hon skal niður á sama støði sum í vanliga
framleiðsluídnaðinum:
"Ikki næsta ár ella árið eftir. Men sum frálíður verður olju- og gassídnaðurin uttan iva sum allur annar
ídnaður," sigur hann og leggur aftrat, at tað helst fara at ganga eini 15 ár, áðrenn hesar báðar
lønirnar verða eins.
Í eini aðrari stórari norskari ídnaðarfyritøku, Norske Skog, er grundlønin hjá einum sokallaðum
prosessoperatøri sambært blaðnum 410.000 norskar krónur um árið.
"Halda vit fram sum fyrr, skapa vit ikki trygg arbeiðspláss. Boðskapurin er, at uttan mun til oljuprísin
mugu vit betra okkum. Vit mugu nærka okkum framleiðsluídnaðinum. Vit eru noydd at vera líka
effektiv sum tey. Tíðirnar, har vit hava havt eitt heilt annað effektiviseringsstøði, lønarstøði og
tænastustøði, far at hvørva sum frálíður," staðfestir hann.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Sjey persónar fjarstýra ein heilan flota

Rolls-Royce hevur í samstarvi við finskar granskarar lagt fram eina visjón fyri, hvussu ein eftirlitsdepil
á landi í framtíðini kann ansa eftir og fjarstýra ein heilan flota av ómannaðum skipum um allan
heimin. Brúk er bert fyri 7 til 14 persónum í eftrlitsdeplinum, heldur fyritøkan.
”Autonoma skipið merkir ikki, at onki menniskja er inni í myndini, sum vit viðhvørt hoyra onkran siga.
Eftirlit má vera við ómannaðu skipunum, sum eisini skulu fjarstýrast, og hetta fer at krevja heilt
nýggjar arbeiðsgongdir, uppgávur, amboð og umhvørvi”, sigur Eija Kaasinen, granskari á VTT
Technical Research Centre of Finland Ltd.
Í einum seks minuttir longum filmi (sí niðanfyri) leggur Rolls-Royce fram sína visión av, hvussu ein lítil
stápur upp á 7 til 14 persónar kann hava eftirlit við einum heilum flota við hjálp av interaktivum
smart screens, ræddarafturkenningarskipanum, hologrammum og vakmyndadronum, sum hjálpa
starvsfólkunum við at síggja, hvat ið hendir á og kring skipið.
Filmurin vísir síðsta partin av granskingartilgongdini, ið skal føra til eina sýnisverkætlan innan endan
av hesum áratígginum. Ein effektivur eftirlitsdepil er avgerandi fyri ætlanina hjá fyritøkuni at menna
autonom og fjarstýrd skip.
Menningararbeiðið er gjørt av VTT og University of Tampere research centre TAUCHI í samstarvi við
Rolls-Royce. Tað hevur millum annað snúð seg um at læra av øðrum ídnaðum, har fjarstýring er
vanlig, eitt nú innan loftferðslu, orku, verju og rúmdargransking.
Kelda: Rolls-Royce
Antares.fo

Donsk sjófólk hava yvirhøvur góða heilsu
Sum heild er heilsan hjá sjófólkum betri enn fyri níggju árum síðani, og tey eru vorðin meiri tilvitað
um sunnan lívsstíl. Tað heldur Mette Gabriel sjómanslækni hjá Medical Office ApS í Keypmannahavn,
sum árliga kannar útivið 1.800 donsk sjófólk.
”Hjá teimum ungu stendur heilt væl til. Tey eru sum heild áhugað í síni heilsu, og tey geva KRAMfaktorunum gætur (Kostur, Royking, Alkohol og Motión). Summi (avgjørt ikki øll) í eldra bólkinum eru
merkt av eini eitt sindur meiri konservativari tilgongd til heilsuna og hanga fast í vánaligum vanum”,
greiðir Mette Gabriel frá.
Hon staðfestir, at yvirvektin hjá sjófólki er vorðin minni tey níggju árini, hon hevur verið lækni hjá
sjófólkum.
”Eg haldi, tað millum annað hongur aman við, at førleikakrøvini hjá sjófólkum hækka. Og um tú skal
selja eitt vørumerki sum "dugnaligur og professjonellur", hoyrir sunna og orkumikla útstrálingin so at
siga við í pakkanum fyri, at tað virkar seriøst”, sigur hon.
Medical Office ApS varð herfyri skipað sum eitt serligt dótturfelag undir danska reiðarafelagnum.
”At læknastovan er vorðin sjálvstøðug, kemst av, at tað bæði í MLC og í STCW10 stendur, at tað er
umráðandi, at sjómanslæknin er "óheftur av reiðarunum", sigur Mette Gabriel.
Kelda: Søfartens Ledere
Antares.fo

Vilmund Jacobsen 01.04.2016 (19:24)
Himmalhøgir hýsuprísir
Hýsa fekk næstan tvífalt so góðan prís á uppboðssøluni hjá Fiskamarknaði Føroya í morgun sum
toskur.
Góð átta tons av hýsu vóru á marknaðinum í morgun, og tað var eingin hýsustødd, sum fór fyri minni
enn 21,41 krónur fyri kilo. Hetta var fyri hýsu 4.
Mest var av hýsu 2 og hýsu 3, og her var miðalprísurin ávikavist 27,63 og 28,03 krónur fyri kilo, ið má
sigast at vera ein rættiliga góður prísir.
Av samlaðu nøgdunum, sum vórðu seldar á uppboðssøluni í morgun, vóru nøgdirnar av toski nógv
tær størstu, eini 38 tons tilsamans.

Besti miðalprísur fyri tosk var fyri hin størsta fiskin, sum fekk 16,91 krónur fyri kilo.
Størstu einstøku nøgdirnar vóru toskur 4, stívliga 16 tons tilsamans, sum fóru fyri einans 13,02 krónur
í miðal fyri kilo - ella fyri eina lítla helvt av miðalprísinum á hýsu.
In.fo

Vilmund Jacobsen 01.04.2016 (20:21)
Hvør hevur stygt unglingar frá fiskivinnuni?
- Vit hava ongan barnaskúla longur. Nú eitur tað fólkaskúli, og har eru unglingarnir innilæstir, til teir
eru umleið 15-18 ára gamlir. Tá eru teir eisini innslúsaðir til at læra víðari og kunnu velja ímillum
alskyns útbúgvingar. Men, eitt kunnu teir ikki læra til, so undrunarvert tað enn er. Eingin møguleiki er
her heima í Føroyum at læra til fiskimann.
Tað sigur Jógvan I. Olsen, fyrrverandi skipari, løgtingsmaður og løgtingsformaður, í lesarabrævi, sum
Sosialurin prentaði hósdagin.
Í lesarabrævinum vísir hann til blaðið “Vinnan” frá 2. februar í fjør, har ein áhugaverd kanning verður
kunngjørd, sum Føroya Handilsskúli hevur latið gera.
Kanningin snýr seg um, hvat miðnámsskúlanæmingar ætla at útbúgva seg til. Spurdir eru 503
næmingar, og 495 hava svarað. Av svarunum eru ellivu ymiskar útbúgvingar nevndar í prosentum.
- Av hesum ellivu útbúgvingunum, sum nevndar eru í prosentum, er Læknavísindin greiður vinnari við
14,5%. Men tað, sum skakaði meg, var, at næst niðast av hesum ellivu nevndu
útbúgvingarmøguleikunum lá Sjóvinnan við 1,6%. Sjóvinnan man umfata farmaflutnings-, frálanda-,
ferðafólkaflutnings-, ali-og fiskivinnuna.
Jógvan I. Olsen spyr, hvat er hent í okkara landi, at sjóvinnan, sum er okkara nógv størsta
innløguvinna og hevur brúk fyri nógvum góðum fólki, er so illa umtókt av unga fólkinum í dag?
- Hvør hevur stygt okkara unga ættarlið burtur frá sjóvinnuni - og serliga burtur frá at blíva
fiskimaður? Eru tað foreldrini, skúlaskipanin, politikararnir, tíðindatænastan ella okkurt annað? spyr
fyrrverandi skiparin og løgtingsmaðurin í lesarabrævinum, sum kann lesast í Sosialinum, sum varð
borin í hvørt hús í gjár.
In.fo

Vilmund Jacobsen 01.04.2016 (22:21)
Føroyar eftirbátar í endurnýggjan
Tað eru nógvir føroyingar, sum arbeiða uttanlands, bæði sjófólk og fólk innan ymiskar tænastur til
fiski-og alivinnuna. Ein av teimum, sum kemur nógv runt í sínum arbeiði, er Sofus Geregersen,
sølustjóri hjá Klaksvíkar Sleipistøð.
Við heimasíðun hjá Varðanum í Gøtu, sigur Sofus Gregersen, at føroyingar eru afturútsigldir, tá ræður
um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, men samstundis reypa vit okkum av at hava gott sjófólk.
Sofus Gregersen vísir á, at lond, sum eru í holt við at endurnýggja sín fiskiflota - lond, sum bæði hava
bygt, byggja og umhugsa nýggj fiskiskip - eru eitt nú Noreg, Danmark, Grønland, Hetland, Skotland,
Írland, Norðurírland, Svøríki, Týskland, Háland, Rusland og lutvíst Kanada.
- Tann, sum brúkar betri amboð, hevur sum oftast eisini betri kappingarføri, sigur Sofus Gregersen,
sum annars vísir til hesa greinina, sum vit leggja leinkjuna til her niðanfyri http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/amerikanske-noaa-udsteder-realkreditlignende-laan-tilerhvervsfiskeriet
in.fo

Vilmund Jacobsen 01.04.2016 (23:57)
Nú má ikki helmast í!
- Enn einaferð eru røddir frammi um at steðga á við hesi stóru og neyðugu tunnilsætlan, sum fer at
geva føroyska samfelagnum góðar og fjøltáttaðar møguleikar, sum ikki eru í dag.
Tað sigur Magnus Rasmussen, løgtingsmaður og fyrrverandi borgarstjóri í Runavíkar kommunu.
- Nei, vit eiga ikki at steðga á nú, men eiga at lata tunnilsfelagið arbeiða við fullari kraft - eftir
einmæltari løgtingssamtykt, soleiðis at tunnlarnir verða lidnir til ásetta tíð.
Løgtingsmaðurin vísir á, hvussu hugaligt tað er at síggja, at arbeiðið nú er byrjað, bæði á Streymoyarog Eysturoyarlandinum, og at dagamunur sæst við arbeiðnum. Tað er sjón fyri søgn.
- Nei, nú má ikki steðgast á. Nú má ikki helmast í, fyrr enn málið er nátt, og tað er koyrandi gjøgnum
báðar tunlarnar.
Løgtingsmaðurin sigur, at í politisku skipanini eru pengar settir av í 2016, og fyri tíðarskeiðið 2017-21
eru fyri játtanarkarmarnar eisini pengar markaðir til endamálið.
- Hetta er heilt í tráð við politisku semjuna, sum var millum allar teir politisku flokkarnar á tingi, tá
avtala varð gjørd um tunnilsverkætlanina.
Magnus Rasmussen er avgjørdur, tá hann sigur, at tað, sum nú ræður um, er at halda fast við
semjuna og føra ætlanina út í lívið nú.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.04.2016 (10:20)
Vit fara at klára tað
- Tær avgerðir, ið vit fremja komandu árini í stjórn og sum politisk rørsla í samfelagnum, fara at vera
tær mest avgerandi í nýggjari tíð.
Tað staðfesti Høgni Hoydal, formaður í Tjóðveldi, á flokstinginum hjá Tjóðveldi í morgun.
Hann legði afturat, at tær avgerðirnar fara at vera avgerandi fyri framtíðarstøðuna, livikorini og
menningarmøguleikarnar hjá tjóðini og fólkinum í áratíggju, og fyri komandi ættarlið, legði hann
afturat.
Hann ásannar, at tað fer at vera stór mótstøða, og nógvir snávingarsteinar á leiðini og tað hava longu
dømi verið um tað.
Hann hugsar helst um teir byrjanartrupulleikar, samgongan fekk, tá ið Sonja Jógvansdóttir púra
óvæntað segði seg úr Javnaðarflokkinum stutt eftir valið, og sostatt misti samongan meirilutan, í
hvussu so er tekniskt, tí nú eru 16 limir í samgonguni.
Sonja Jógvansdóttir hevur kortini lovað samgonguni sín stuðul.
Høgni Hoydal sipar eisini til ósemjur, sum hava verið, eitt nú um at selja uppsjóvarfisk á uppboði, har
teir báðir javnaðarmenninir, Kristin Michelsen og Bjarni Hammer ikki vildu taka undir við upprunaliga
uppskotinum hjá samonguni.
Og Høgni Hoydal ivast heldur ikki í, at eisini aðrar ósemjur fara at stinga seg upp.
- Men eg eri sannførdur um, at standa vit saman um málini, megna vit tað. Eg eri sannførdur um, at
teir flokkar, ið mynda stjórnina, fara at megna at fremja sín setning, og at júst hesir flokkar mugu
ganga á odda fyri teimum broytingum, ið skulu fremjast, sigur hann.
Nøkur mál, hann hugsar um, og sum fara at vera avgerðandi fyri samgonguna hetta næsta árið, eru:
-Fólkaatkvøðan um føroyska stjórnarskipan skal setast í verk.
-Nýggja skipanin fyri fiskivinnuna skal leggjast fram og fáast til politiska semju og samtykt.
-Nýggj pensjónsskipan skal leggjast fram, viðgerast og samtykkjast.
-Nýggj skipan fyri heilsuverkið skal leggjast fram, viðgerast og setast í verk.
-Alipolitikkurin skal eftirmetast.
-Fólkaskúlin skal viðgerast.

Høgni hevur somuleiðis álit á, at tað fer at bera til at gera semjur um tey stóru málini við fleiri flokkar
á tingi.
- Samgongan hevur sett sær høg mál á øllum økjum, og í øllum arbeiðinum er málið, at broytingarnar
skulu leggjast soleiðis til rættis, at tær kunnu kjølfestast í so stórum parti av politisku skipanini, sum
gjørligt.
- Og tí eru tey stóru málini eisini sett í verk við at politisku flokkarnar, fakfólk og umboð fyri
felagsskapir og bólkar, verða tikin við, áðrenn endaligu uppskotini skulu samtykkjast og setast í verk,
sigur formaðurin í Tjóðveldi.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.04.2016 (11:23)
Ein króna meiri fyri kilo er sum fleiri blokkstuðlar
- Vit hava verið ógvuliga nær við, at ognarrætturin til alt okkara tilfeingi gjørdust privat ogn. Tí var tað
í tøkum tíma at vit fingu eitt stjórnarskifti í fiskivinnupolitikkinum.
Tað staðfesti Høgni Hoydal, formaður í Tjóðveldi á flokstingið hjá flokkinum í morgun.
Hann sigur, at tískil hevur samgongan sett sær sum mál at øll føroyska fiskivinnan verður skipað undir
tryggum og haldførum lógarkørmum og skipanum.
Grundreglan er, at livandi tilfeingið í føroyskum sjógvi, og tey rættindi Føroyar eiga í altjóða sjógvi og
hava samrátt seg til við onnur lond, eru ogn Føroya fólks og eru varandi grundarlag undir føroyska
búskapinum og vælferðini hjá tjóðini.
Samstundis skal tilfeingisrentan verða so optimal sum gjørligt og so stórur partur sum gjørligt av
henni, skulu fella til landið.
Samstundis er tað eitt aðalmál, at vinnumøguleikarnir ikki savnast á fáum hondum, men at øll skulu
fáa sama rætt at bjóða seg fram at reka vinnu.
Eg eri sannførdur um, at megna vit at gera skipanir, har vit fáa meira burturúr okkara tilfeingi og tí,
sum vit blaka burtur í dag, er framtíðin ljós fyri okkara land og fólk.
Fáa vit bara eina krónu meira fyri hvør kilo, vit kunnu fiska, eru fleiri blokkstuðlar vunnir, sigur Høgni
Hoydal.
In.fo

Birgith Lassen 02.04.2016 (11:54)
- Psykiatriin verður spakuliga kvald
Avvarðandi, sjúklingar og starvsfólk á psykiatriska deplinum hava í áravís gramt seg um fysisku
karmarnar á deildini. Nú verður ein nýggjur bygningurin gjørdur, men hann er ikki nóg góður, halda
fleiri.

Í fjør setti táverandi landsstýrismaðurin í heilsumálum hakan í fyri nýggja sjúkrahúsbygninginum, sum
skal liggja í Sandágerði. Bygningurin skal hýsa seingjardeilgum, føðideild, køki og eisini einum
nýggjum psykiatriskum depli.

Í fleiri ár hava sjúklingar, avvarðandi og starvsfólk á deplinum funnist at fysisku karmunum á deildini.
Deildin er ov gomul og hon er ikki hildin við líka, siga tey. Innbúgvið er antin slitið ella brotið. Fleiri
kømur mangla náttlampur og skáp. 12 sjúklingar mugu deilast um eina brúsu. Summi meina enntá, at
fysisku karmarnar gera sjúklingarnar enn sjúkari.

Men fyri nøkrum árum síðan vóru ein partur av teimum 489,3 milliónunum, sum Landssjúkrahúsið
hevur fingið játtað at brúka frá 2010-2019, settar av til ein nýggjan sjúkrahúsbygning. 10.000
fermetra stóri bygningurin fekk tillutað 348 milliónir krónur og skal standa klárur á vári í 2019.

Tá fyrstu tekningarnar vórðu gjørdar, legði man serliga stóran dent á atlitið til sjúklingin. Fleiri
viðurkendar vísindaligar kanningar hava staðfest, at byggifrøði og innbúgv hevur stóra ávirkan á
heilsuna hjá sálarliga sjúkum: Jú meir estetiskt sjúklingurin býr, tess skjótari kemur hann fyri seg.

Man vildi syrgja fyri at byggja ein bygning í tráð við tað, sum á fakmáli kallast lekjandi byggifrøði. Man
vildi avrunda tey flestu horini á deildini. Hetta sigst at hava eina góða ávirkan á sálarsjúk, tí rúmini
kennast meir komfortabul at vera í.

Spart og minkað

Á skrivstovuni hjá Tórmóði Stórá, leiðara á psykiatriska deplinum, liggur á hillini ein stakkur av
pappírsrullum. Tórmóður Stórá hálar eina rullu niður á borðið og spreiður hana út, so vit kunnu
síggja, hvussu arkitektarnir hava teknað nýggja sjúkrahúsbygningin.

- Hvørja ferð eg fái eina nýggja mynd frá arkitektinum, ræðist eg at síggja, hvat teir nú hava broytt,
sigur hann. Tá verkætlanin fór í gongd í 2006, hevði Tórmóður Stórá hug at berjast í móti, tá
bygginevndin byrjaði at spara og minka um bygningin á tekningunum. Nú 10 ár seinni er hann blivin
troyttur av longu prosessini og orkar ikki at berjast í móti.

- Tey lurta ikki eftir okkum, sigur hann.

Hyggur tú at nýggjastu tekningunum av sjúkrahúsbygninginum, er nógv broytt í mun til, hvat man
upprunaliga ætlaði. Tey stóru atlini til sjúklingin, eru í stóran mun spard burtur. Tað harmast
Tórmóður Stórá um saman við øðrum starvsfólkum á deildini.

- Fyri skjótt 50 árum síðan bygdu vit eitt sjúkrahús til sálarliga sjúk. Nú byggja vit aftur eitt. Kanska
byggja vit ikki afturr fyrrenn um 50 ár. Tí haldi eg, at tað er umráðandi at gera bygningin so góðan
sum gjørligt. Og sum er nú, verður bygningurin ikki nóg góður og stórur til at hýsa øllum okkara
virksemi, sigur leiðarin á psykatriska deplinum.

- Vit hava havt nógvar góðar ætlanir og tankar um, hvønn psykiatriska depil, vit vilja hava. Men nú eru
tekningarnar merktar av, at tað skulu loysast ov nógvar uppgávur í sama bygningi fyri ov fáar pengar.
Til dømis er okkara seingjardeild alt ov kroyst og garðurin er alt ov lítil, leggur hann afturat.

Hóast hann er ónøgdur við, at bygningurin er minkaður so nógv í mun til, hvat man upprunaliga
ætlaði, kennur hann, at hann er í eini tvístøðu.

- Nýggi bygningurin verður nógv betur enn tann, vit hava í dag. Tað er heilt sikkurt. Men hann verður
bara ikki nóg góður, sigur Tórmóður Stórá og greiður frá, at í mun til at 12 sjúklingar í dag mugu
deilast um eina brúsu, fara allir sjúklingar á nýggju deildini at hava hvør sítt ves og hvør sína brúsu.

Psykiatriin verður kvald

Niðurraðfestingarnar í nýggja bygninginum eru kanska ítøkiligasta dømið uppá tað, sum avvarðandi,
sjúklingar og starvsfólk í áravís hava gramt seg um: At fíggjarliga raðfestingin av psykiatriini er úti av
lagi vánalig. Sambært leiðarinum á deildini, hava eisini starvsfólkini alt ov trong kor.

- So hvørt sum sálarligar sjúkur verða avtabuiseraðar, venda fleiri og fleiri sær til læknan. Tað er gott.
Men tá vit verða niðuraðfest fíggjarliga, er tað ringt at fylgja við eftirspurninginum og ringt at megna
ta uppgávu, sum vit hava, sigur hann.

- Hetta er ein afturvendandi trupulleiki. Vit verða kvald spakuliga. Ikki heilt dripin. Men spakuliga
kvald, sigur leiðarin á psykatriska deplinum.
In.fo

Vilmund Jacobsen 02.04.2016 (13:01)
Seks línuskip í íslendskum sjógvi
- Flestu línuskip eru til fiskiskap. Trý ísfiskalínuskip eru undir Íslandi, men tað er ivasamt, um nakað av
hesum landar í vikuni sum kemur.
Á Fiskamarknaði Føroya vita tey at siga, at ísfiskalínuskipini, sum fiska undir Íslandi, fáa eina blanding
av toski, hýsu, longu og brosmu. Trý frystilínuskip fiska eisini í íslendskum sjógvi.
- Undir Føroyum eru eisini fleiri línuskip. Tey fáa mest av toski og hýsu, og væntandi koma eitt ella
tvey skip inn at landa mánadagin - og so nøkur seinni í vikuni.
Um útlitini til útróður, vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga, at streymurin verður góður, men
harðnar, sum næsta vika gongur.
- Veðrið verður gott, serliga fyrst í vikuni, og tí vænta vit nógvan útróður fyrst í næstu viku.
Lagt verður aftrat, at útróðrarbátarnir fáa mest av toski, men væntandi er, at meira verður at fáa av
hýsu, sum vikurnar ganga.
In.fo

Vilmund Jacobsen 02.04.2016 (13:08)
Høgni fekk gávu frá Lars Løkke
Á flokstingi hjá Tjóðveldi í Skopun í dag fekk Høgni Hoydal, formaður í Tjóðveldi, eina bók frá danska
forsætisráðharranum, Lars Løkke Rasmussen - saman við einari seinkaðari føðingardagsheilsan.
Tað var fólkatingsmaðurin hjá Tjóðveldi, Magni Arge, sum hevði føðingardagsgávuna heim við úr
Danmark frá danska forsætisráðharranum.
Í viðløgdum korti skrivar Lars Løkke Rasmussen soleiðis: "Kære Høgni, forsinket tillykke med 50 års
fødselsdagen. Jeg håber, at du blev fejret behørigt af dem, du holder af".
Bókin, sum Høgni Hoydal fekk, kallast Marienborg, og snýr seg um hetta slottið í Danmark. Tað eru
høvundarnir, Kenneth Bo Jørgensen og Lars Gundersen, sum hava skrivað bókina.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.04.2016 (13:41)
Bjóðar Lars Løkke at verða forseti í Føroyum
Lars Løkke Rasmussen kann verða fyrsti forseti í lýðveldinum Føroyum.
Tað fortaldi Høgni Hoydal, formaður í Tjóðveldi, fyri flokstinginum hjá flokkinum í morgun.
Á flokstinginum var eisini pláss fyri práti í tí lættari endanum og og í tí sambandi fortaldi Høgni
Hoydal, at hann hevði givið danska forsætisráðharranum, Lars Løkke Rasmussen, eitt tilboð, hann
næstan ikki kundi siga nei til.
Tað er eingin loyna at Lars Løkke meiri enn einaferð hevur ávarað føroyingar, nú ein nevnd hjá
løgrtinginum arbeiðir við at snikka eina føroyska grundlóg til.

Danski forsætisráðharrin staðfestir, at samtykkja føroyingar eina nýggj, grundlóg sum er í stríð við
donsku grundlógini, hava føroyingar í sama viðfangi meldað seg úr ríkisfelagsskapinum, tí vit kunnu
bara hava eina grundlóg í ríkinum.
Hendan fráboðanin hevur fingið meiri enn ein føroying at ivast og at mæla til varsemi, tá ið ein
føroysk grundlóg skal orðast.
Høgni Hoydal sigur, at hann og Lars Løkke hava góð, persónlig viðurskifti.
- Lars Løkke hevur føroyska konu, og eg havi sagt við hann, at gevst hann við stríðnum ímóti
føroyskum sjálvræði, men ístaðin stuðlar okkara frælisisstríði, og flytir heim til Føroya at búgva, kann
hann verða fyrsti forsetin í einum føroyskum lýðveldi, fortaldi Høgni Hoydal fyri tjóðveldisfólki á
flokstingi í morgun.
Søgan sigur einki, um, antin Lars Løkke hevur tikið av.
In.fo

Vilmund Jacobsen 02.04.2016 (18:10)
Alneyðugt við einum fiskimannaskúla
- Hvat hava vit gjørt skeivt, sum hevur stygt unga fólkið burtur frá at gerast fiskimenn?
Hetta er spurningurin, sum Jógvan I. Olsen, fyrrverandi skipari, løgtingsmaður og løgtingsformaður,
setir í lesarabrævi í Sosialinum, sum varð borin í hvørt hús hósdagin.
Hann fýlist á, at ungir dreingir í Føroyum ikki hava møguleikan at læra til fiskimann. Tað finst nevniliga
eingin slíkur skúli í Føroyum, har tú kanst læra til fiskimann.
- Fiskiflotin hevur verið fyri kollveltandi broyting. Skipini eru vorðin so mekaniseraði, elektrofiseraði
og effektiviseraði, og manningartalið er minkað okkurt um eina helvt.
Jógvan I. Olsen vísir á, at stýrhúsið á einum fiskiskip í dag er fult av alskins tólum við hundraðavís av
knøttum, og arbeiðgongdin hjá dekkarunum er eisini nógv broytt.
- Á dekkinum eru nú nógv sløg av maskinum og spølum til tey ymisku endamálini, sum dekkararnir
skulu duga at handfara. Tað er ikki longur so líka til hjá unga alvanum at koma úr verandi skúlum og
beinleiðis umborð.
Fyrrverandi skiparin og politikarin ásannar, at tíðin er farin frá gomlu tilgongdini av ungum monnum
til fiskiskip. Hon er ikki nøktandi longur, nú øll skulu ganga so leingi í skúla.
- Tí er alneyðugt, at vit leggja á annan bógv og seta á stovn ein fiskimannaskúla, har unglingar so
tíðliga, sum fólkaskúlin loyvir tí, kunnu fara at útbúgva seg til fiskimenn.
Jógvan I. Olsen sigur, at fiskifør eisini mugu vera knýtt at einum slíkum skúla, tí eingin gerst grammur
fiskimaður bert á bonaðum gólvi.
- Hevur tú nomið tær førleika at vera fiskimaður, hevur tú eisini eina góða barlast til aðrar sjóvinnur,
umframt eina barlast til mangt annað, skrivar fyrrverandi skiparin og politikarin í lesarabrævinum.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.04.2016 (19:21)
Flagga við merkinum í krígsherjaðum londum
At fáa føroyingar átaka sær eina størri uttanríkispolitiska ábyrgd, er eitt tað týdningarmiklasta málið
hjá føroyingum at fremja.

Tað heldur Magni Arge, fólkatingsmaður, nú Tjóðveldi hevur havt floksting í Skopun í dag.

- Í dag eru vit í teirri støðu, at danski forsætisráðharrin, Lars Løkke Rasmussen, hevur tikið sær rætt til
at flagga við føroyskum flaggi á øllum bygningum hjá donsku stjórnini runt um í heiminum á ólavsøku,
tann 29. juli, sigur hann.

Men samstundis er Danmark eitt ríki, sum er farið í kríggj. Og tá ið danska stjórnin hevur avgjørt at
fara í kríggj, hevur hon samstundis drigið Føroyar við í hetta kríggj.
- Men tað hevur danska stjórnin gjørt, uttan at spyrja okkum eftir.

Og Magni Arge staðfestir, at ólavsøkudag kunnu vit ímynda okkum, at Merkið eisini verður vundið í
húnar hátt á donsku sendistovuni í høvuðstaðnum í Sýria, Damaskus, har tað samstundis staðfestir
Føroyar sum krígsherjandi tjóð, hóast vit ongantíð formliga hava tikið undir við hesum.

Somu sjónarmið hevur fólkatingsmaðurin ført fram í fólkatinginum í gjár, tá spurningurin um at
Danmark skuldi styrkja hernaðarligu átøkini í Irak og í Sýria, vóru til viðgerar.

Magni Arge sigur, at hetta kann ikki góðtakast, og hetta vísir enn einaferð, at uttanríkispolitiska
heimildarlógin frá 2005, sum sigur, at Føroyar skulu spyrjast, tá talan er um uttanríkis- og
trygdarpolitisk mál av týdningi, er virðisleys.

- Tað er eingin ivi um, at hernaðarátøk eiga at vera umfatað av hesi lógini, tá ið tey eisini verða framd
í navni Føroya, men tað hevur uttanríkismálaráðið í Danmark blankt víst aftur, sigur Magni Arge.

Hann sipar til, at danski ráðharrin helt ikki at tað var neyðugt at spyrja Føroyar í hesum føri, tí talan
var um eitt mál fyri alt ríkið. Føroyar skulu bara spyrjast, tá ið tað eru mál, sum hava serskildan
týdning fyri Føroyar.

Magni Arge mælir til, at hendan ójavnvágin verður rættað sum skjótast, so tað verður staðfest, at
bara Føroya Løgting kann taka støðu til, um Føroyar taka lut í hernaðarligum átøkum.
In.fo

Jóannes Hansen 02.04.2016 (19:52)
NSÍ smurdi fuglfirðingar av
Dygst undan kappingarbyrjan spældu NSÍ og ÍF vinardyst við Løkin í Runavík. Ta ferðina vann NSÍ 6-1. Í
dag vónaði ÍF venjarin, Jógvan Martin Olsen, at tað skuldi laga seg væl frægari hjá hansara monnum.
Soleiðis tørnaði tað ikki út, tí aftur í dag vann NSÍ 6-1. Hóast heimaliðið ofta í fyrra hálvleiki gjørdi
mistøk í uppspælinum, so var tað NSÍ, sum hølvaði ÍF av.
Tá ið seinni hálvleikur var eitt korter gamal, minkaði ÍF um munin til 2-1. Tá kendist tað sum um, at
spenningur fór at koma í aftur, men soleiðis varð tað ikki. Árni Frederiksberg økti beinanvegin til 3-1
beinleiðis við horna úr høgru, og so skrædnaði ordiliga hjá fuglfirðingum.
-Avrikið í seinna hálvleiki kunnu vit ikki bjóða okkum sjálvum og viðhaldsfólkunum. Hetta var stór
skomm. Hóast NSÍ skoraði tvey mál í fyrra hálvleiki, so haldi eg ikki, at heimaliðið hevði so nógvar
møguleikar. Eftir steðgin løgdu vit betri fyri, og tá ið vit minkaðu um munin, kendu vit, at tað fór at

bera vil. Men so øktu teir til 3-1 við beinleiðis horna, og so steðgaðu vit heilt upp, sigur ÍF venjarin
Jógvan Martin Olsen.
Hví gekk tað soleiðis?
-Eg dugi ikki at siga. Hetta mugu vit allir eftirmeta. Fleiri hava ligið sjúkir, men eg haldi ikki, at vit upp
á nakran máta kunnu bera okkum undan, at hetta var heilt vánaligt, sigur Jógvan Martin Olsen.
Klæmint A. Olsen, NSÍ liðformaðurin, skoraði tvær ferðir, 28 ára føðingardagsbarnið, vinstrabeinti
Einar Tróndargjógv skoraði til 2-0 - við høgra beini - og umframt Árna Frederiksberg skoraðu eisni 17
ára gamli sentrali miðvallarin Petur Knudsen og veteranurin í miðverjuni Jens Joensen, sum
heilfluktaði eftir horna tað, sum ivaleyst verður evni til ársins mál.

NSÍ-ÍF 6-1 (2-0)
1-0: Klæmint A. Olsen 3.
2-0: Einar Tróndargjógv 16.
2-1: Clayton Soares 59.
3-1: Árni Frederiksberg 61.
4-1: Klæmint A. Olsen 79.
5-1: Petur Knudsen 81.
6-1: Jens Joensen 84.
Dómari: Lars Múller
NSÍ: Símun Rógvi Hansen – Monrad Holm Jakobsen, Per Langgaard, Jens Joensen – Johan Jacobsen
(Jonleif Højgaard, 78.), Petur Knudsen, Nikolaj Køhlert, Einar Tróndargjógv (Jannik Mathias Olsen,
78.) – Árni Frederiksberg, Klæmint A. Olsen, Pól Jóhannus Justinussen
Gult kort: Einar Tróndargjógv, Jens Joensen
Venjari: Anders Gerber
ÍF: Oliver Korch – Leivur Joensen, Bogi Reinert Petersen, Jan Ó. Ellingsgaard (Andrias Poulsen, 75.),
Gunnar Christiansen – Kristoffur Jakobsen (John Daniel Guðjónsson, 68.), Karl Løkin – Dánjal á
Lakjuni, Ari Ó. Ellingsgaard (Adeshina Lawal, 58.), Andy Ó. Olsen – Clayton Soares
Gult kort: Gunnar Christiansen
Venjari: Jógvan Martin Olsen
In.fo

Tróndur Arge 02.04.2016 (21:21)
Real Madrid vann á Camp Nou
Real Madrid vann í kvøld 2-1 á FC Barcelona á Camp Nou. FC Barcelona var á odda 1-0, men stóð eftir
við ongum. Karim Benzema og Cristiano Ronaldo skoraði málini fyri gestirnar.
Dysturin byrjaði við minningarløtu fyri Johan Cruyff, sum doyði herfyri. Heimaliðið megnaði ikki at
heiðra honum á vøllinum, tí avrikið var ikki nóg gott. Sum heild var dysturin linligari enn flestu ”El
Clasico” uppgerðirnar á Camp Nou.
Gerard Pique legði Barcelona á odda við stútara miðskeiðis í seinna hálvleiki. Løtu seinni javnaði
Karim Benzema við hegnisligum hálvligjandi skoti. Løtu seinni fekk Sergio Ramos sítt seinna gula kort
og bleiv útvístur.
Gareth Bale átti av røttum at hava lagt Real Madrid á odda, men onkursvega valdi dómarin at bríksla
fyri frísparki. Løtu seinni tryggjaði Cristiano Ronaldo rættvísi, tá hann úr vinstru fekk fatur á bóltinum
tætt undir málinum, og skoraði.
Barcelona er framvegis greitt á odda í La Liga.
In.fo

Jóannes Hansen 02.04.2016 (22:56)
Flogbóltskvinnurnar skrivaðu søgu
Í gjár fingu føroysku flogbóltskvinnurnar á U19 landsliðnum sítt allar fyrsta stig nakrantíð. Tað var í
tepra 2-3 tapinum fyri Luksemborg, men í seinna dystinum í dag lótu tær ongan iva vera um, at søga
skuldi skrivast, tí tær vunnu greitt 3-0 á Norðurírlandi.

Fyrsta settið var nakað merkt av nervum, hóast føroyska liði mestsum alla tíðina helt seg nøkur stig
frammanfyri. Norðurírsku genturnar stríddust væl, og nakað væl inn í settið løgdu tær trýst á og
vunnu leiðsluna inn aftur. Ímóti endanum á settinum megnaðu føroysku genturnar tó at vinna
avgerandi leiðsluna.
Gongdin var tann sama í øðrum setti, men fyrst í settinum vóru leiklutirnir tó býttir um, tí
Norðurírland var frammanfyri og helt eina leiðslu til miðskeiðis í settinum, tá ið Føroyar megnaðu at
vinna seg 3 stig framum. Ein leiðsla, ið ongantíð varð slept.

Frá byrjan í 3. setti sást á føroysku gentunum, at hesin triði dysturin skuldi ikki enda sum hinir báðir –
við tapi. Genturnar struku avstað og vunnu seg eftir stuttari løtu upp á 9-1, og tann leiðslan var
ongantíð í vanda yvirhøvur. Endiliga eydnaðist tað, sum í tveimum teimum fyrstu dystunum hevur
verið so nær við, men sum er gloppið til endans.
Føroyska liðið hevur í hesi fyrstu EM-kappingini nú vunnið sær 4 stig og nógvar royndir. Harumframt
hava Føroyar við sínum positiva spæli og stríðsvilja vunnið nógv skotsk hjørtu og fingið nógv rós.
Í morgin kl. 10.00 er seinasti dysturin á skránni, tá ið Kýpros stendur hinumegin netið. Kýpros hevur
higartil vunnið allar sínar dystir.
Føroyar – Norðurírland 3-0 (25-17, 25-20, 25-11)
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Eirikur Lindenskov 03.04.2016 (06:02)
Fólkavognur mest seldi bilur í Føroyum
Volkswagen er higartil í ár mest seldi bilur í Føroyum.
Tað vísa nýggjastu hagtølini frá Aktstovuni, sum hevur gjørt bilasøluna upp fyri tríggjar teir fyrstu
mánaðirnar í ár.
Sølan av bilum veksur støðugt, og framgondin higartil í ár er eisini tann sama, sum hon hevur verið í
longri tíð. Higartil í ár eru seld 606 nýggj akfør. Tað eru 56 fleiri enn somu tíð í fjør, ella ein vøkstur
upp á 17,44 prosent.
Seinastu mongu árini hevur tað serliga verið Toyota, sum hevur verið mest seldi bilur í Føroyum. Í fjør
og í 2013 var tað Citroen, sum vann á Toyota um at vera fremst. Í fjør varð seldur ein Citroen bilur
fleiri enn Toyota.
Men higartil í ár er tað so Volkswagen, sum hevur tikið leiðsluna. Seldir eru 67 Volkswagen, 66 Toyota
og 62 Citroen.
Skrásett nýggj akfør tríggjar teir fyrstu mánaðirnar í ár:
VOLKSWAGEN
TOYOTA
CITROEN
MITSUBISHI
NISSAN
FORD
HONDA
PEUGEOT
SUZUKI
VARIANT

67
66
62
62
52
44
22
21
19
19

Her er vert at leggja til merkis, at á tíggjunda plássið er komin viðfestisvognamerkið Variant.
Samlað skráseting av nýggjum bilum av merkjunum Toyota, Citroen og Ford árini 2008-2015:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tilsamans

1 Toyota
2 Citroen
3 Ford

163
91
125

99
87
77

135
108
95

148
135
89

196
184
94

239
260
123

310
292
215

310
311
204

1600
1468
1022

Skrásett nýggj akfør tríggjar teir fyrstu mánaðirnar í ár:
BroytingJan- JanBroyting%broyting
Akfaraslag
mar/2016mar/2015Mar
Mar Mar
16/15 16/15
16/15 20162015
Bussar
1
1
0
1
2
-1
-50.00 %
Hýruvognar
2
2
0
8
4
4
100.00 %
Kampingbilar 0
0
0
1
0
1
ódef.
Kampingvognar2
2
0
3
2
1
50.00 %
Lastbilar
1
1
0
5
3
2
66.67 %
Leguvognar
0
0
0
1
0
1
ódef.
Lendisakfør
0
3
-3
2
7
-5
-71.43 %
Motorsúkklur 2
0
2
4
0
4
ódef.
Persónbilar
156
159
-3
465 411 54
13.14 %
Prutl
3
4
-1
9
6
3
50.00 %
Tangabilar
0
0
0
0
1
-1
-100.00 %
Viðfestivognar 15
11
4
32 23 9
39.13 %
Vøruvognar

19

17

2

65

56

9

Samlað:
In.fo

204

200

4

606 516 90

16.07 %
17.44 %

Eirikur Lindenskov 03.04.2016 (07:45)
Javnaðarflokkurin er nógv tann ríkasti
Roknskapirnir hjá politisku flokkunum fyri 2014 eru nú komnir alment út. Ein gjøgnumgongd vísir, at
Javnaðarflokkurin er so nógv tann ríkasti flokkurin í Føroyum.
Inntøkurnar hjá flokkunum eru rímuliga tryggar, tí flokkarnir fáa pengar beinleiðis av fíggjarlógini eftir
stødd. Sambandsflokkurin, sum var størsti flokkurin eftir valið í 2011, fekk góðar 800.000 krónur í
løgtingsstuðuli í 2014. Sjálvstýrisflokkurin, sum var minsti flokkur, fekk góðar 230.000 krónur.
Føroysku flokkarnir fáa eisini pengar á donsku fíggjarlógini. Sambandsflokkurin, sum á
fólkatingsvalinum í 2011 var størsti flokkur, fekk góðar 190.000 krónur frá fólkatinginum. Her skal
viðmerkjast, at hetta ikki eru pengarnir, sum føroysku fólkatingslimirnir brúka til dagliga raksturin. Tí
flokkarnir fáa mangt slíkt til skrivstovuhald og annað, sum ikki er uppi í roknskapunum hjá flokkunum
í Føroyum.
Bókaða eginognunum hjá flokkunum, sum sæst á listanum niðanfyri, vísir millum annað, at
Javnaðarflokkurin hevur dupult so stóra eginogn sum allir hinir seks flokkarnir tilsamans. Eginognin
hjá Javnaðarlfokkinum er slakar 7,5 milliónir krónur, meðan eginognin hjá øllum hinum seks
flokkunum tilsamans er slakar 3,8 milliónir krónur:
1. Javnaðarflokkurin:
Ársúrslit: 339.000 kr
Eginogn: 7.441.000 kr
2. Fólkaflokkurin:
Ársúrslit: 670.000 kr
Eginogn: 1.901.000 kr
3. Sambandsflokkurin:
Ársúrslit: 654.000 kr
Eginogn: 1.073.000

4. Tjóðveldi:
Ársúrslit: 290.000 kr
Eginogn: 651.000 kr
5. Sjálvstýri:
Ársúrslit: 138.000 kr
Eginogn: 384.000 kr
6. Miðflokkurin:
Ársúrslit: 182.000 kr
Eginogn: 192.000 kr
7. Framsókn:
Ársúrslit: 151.000 kr
Eginogn: -424.000 kr
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Áki Bertholdsen 03.04.2016 (09:10)
Bjóðaði smágentu upp í bilin
Í gjárkvøldið fekk løgreglan fráboðan frá foreldrum um, at ein maður hevði bjóðað eini smágentu upp
í bilin hjá sær.
Hon var á veg ígjøgnum Kollafjørð, tá ið ein maður vid skeggi, keppi og sólbrillum, og sum koyrdi ein
hvítan lítlan bil, hevdi bjóð sær at koyra hana heim og hon skuldi faa bomm eisini, men gentan tók
ikki av.
Løgreglan sigur, at tey hava fingið fráboðan um hendingina, og hava lagt sær hana í geyma. Men tey
vísa á, at tey hava bara fingið hesa einu fráboðanina og fyribils verður ikki gjørt meiri.
Løgreglan heitir eisini á fólk um ikki at leypa framav, tí tað kann eisini verið ein púra meinaleys
forkláring upp á hendingina.
Hinvegin sigur løgreglan, at smágentan bar seg rætt at og tey heita á foreldur um at tosa við børnini
um slík viðurskifti og at fortelja teimum, at tey skulu ikki fara upp í fremmandar bilar.
In.fo

Jóannes Hansen 03.04.2016 (15:45)
Toppliðini fingu aftur fult
Tá ið dómararnir kring landið høvdu bríkslað fyri síðstu ferð seinnapartin, sá tað soleiðis út á
máltalvunum, sum tað undan sunnudegnum varð roknað við, at tað fór at gera. NSÍ vann í gjár
trivaligan sigur ímóti ÍF, og í dag vunnu hini trý fremstu.
Víkingur vann trivaligan 4-0 heimasigur ímóti B68. Toftamenn vóru væl við undan steðginum. Men

síðstu tíggju minuttirnar av fyrra hálvleiki skoraði Víkingur tvær ferðir, og so var spurningurin bara,
hvussu stórur heimasigurin fór at verða.
Philip Djordjevic skoraði tvær ferðir, og harvið staðfesti hann, at hann er sera væl upplagdur í
fremstu ódnini. Í seinna hálvleiki varð Jón Krosslá Poulsen skiftur inn á Víkinga liðið, men hann
skoraði ikki í fyrstu royndini á Víkinga liðnum. Umframt tey bæði málini hjá Philip Djordjevic skoraðu
Magnus Jarnskor og Erling Jacobsen.
HB vann 1-0 við Stórá í Trongisvági. Sigursmálið skoraði miðvallarin Rókur Jespersen longu, tá ið eitt

lítið korter var farið. Talan var um stórt TB mistak. Ndende misti bóltin í miðkringinum, og úr 47
metrum sendi Rókur Jespersen bóltin undan lotinum og upp um uttarlaga stadda TB málverjan.
Sum seinni hálvleikur leið pressaði TB alt meiri. Talan var um nógvar spentar støður í HB
brotsteiginum eftir mongu hornaspørkini, og bólturin dansaði aftur og aftur í málteiginum
frammanfyri Teit Matras Gestsson. Albert Adu var væl upplagdur í framrættaða partinum hjá
heimaliðnum, men tað eydnaðist ikki at javna.
Talan var um sera søtan arbeiðssigur hjá HB spælarunum, sum vístu framúr hugburð. Eftir fýra

umfør er HB framvegis ósigrað.

Í Gundadali vóru meistararnir í B36 illa sperdir fram ímóti steðginum og í stórum pørtum av seinna

hálvleiki. Tað komst av, at Róaldur Jakobsen sá reytt longu í fyrra hálvleiki. Tá var støðan 1-0, eftir at
Lukasz Cieslewicz við einmansavriki hevði lagt B36 framum, tá ið hálvur tími var farin. Hetta var fyrsta
rættiliga B36 álopið.
Tíggju minuttir eftir steðgin javnaði miðverjin Rói Danielsen við stútara eftir horna, og so pressaði AB

fyri at skora sigursmálið. Tað eydnaðist ikki. Í staðin var tað Sebastian Pingel, sum skoraði siguramálið
fyri B36, eftir innlegg frá Jógvani Skeel Nolsøe. Eisini í hesum førinum átti Lukasz Cieslewicz stóran
leiklut.
AB bíðar framvegis eftir fyrsta sigirnum.
KÍ reisti seg við 2-0 heimasigri ímóti Skála, sum ikki hevði nógv av bjóða upp á undan hvíldini. Páll A.

Klettskarð setti hol á við stútara eftir horna frá Heðini Klakstein, og nýggi miðvallarin Semir Hadzibulic
økti um leiðsluna eftir innlegg frá vongverjanum í vinstru Ísaki Simonsen.
Fyrstu løtuna eftir steðgin vísti Skála góðan hugburð, og tá vunnu gestirnir flestu nærdystirnar. Sum
tíðin gekk undan, javnaði spælið seg, uttan at talan tá var um upplagdar málmøguleikar.
KÍ-Skála 2-0 (2-0)
1-0: Páll A. Klettskarð
2-0: Semir Hadzibulic
Víkingur-B68 (2-0)
1-0: Philip Djordjevic
2-0: Magnus Jarnskor
3-0: Erling Jacobsen
4-0: Philip Djordjevic
B36-AB 2-1 (1-0)
1-0: Lukasz Cieslewicz
1-1: Rói Danielsen
2-1: Sebastian Pingel
TB-HB 0-1 (0-1)
0-1: Rókur Jespersen 14.
Í gjár
NSÍ-ÍF 6-1 (2-0)
1-0: Klæmint A. Olsen 3.
2-0: Einar Tróndargjógv 16.
2-1: Clayton Soares 59.
3-1: Árni Frederiksberg 61.
4-1: Klæmint A. Olsen 79.
5-1: Petur Knudsen 81.
6-1: Jens Joensen 84.

Støðan eftir fýra umfar
HB 10
NSÍ 9
B36 9
Víkingur 8
KÍ 6
TB 4
ÍF 4
Skála 3
B68 2
AB 1
Fimta umfar
Leygardagin 9. apríl
Skála-HB
Sunnudagin 10. apríl
ÍF-KÍ

B68-NSÍ
B36-TB
AB-Víkingur
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Neli Heldarskarð 03.04.2016 (18:49)
H71 tapti
Higartil er ein dystur spældur í FTZ- deildini í dag. Hann var spældur í høllini á Hálsi, har Kyndil tók
ímóti H71, sum frammanundan hevur tryggjað sær pláss í avgerandi FM-finalunum og harvið onki
hevur at spæla fyri - beint nú.
Í fyrra hálvleiki vóru tað hoyvíkingar, ið høvdu munin. Teir vóru á odda allan hálvleikin á tamb, og tá
ið liðini fóru til hálvleiks var støðan 16-14 til H71.
Í seinna hálvleiki var tó annað skil í. Miðskeiðis í seinna hálvleiki kom Kyndil á javnt, og eftir hetta
drógu kyndilsmenn longra stráðið og vunnu 29-27.
Sigurin hjá Kyndli merkir, at stigatalvan í FTZ-deildini sær soleiðis út í skrivandi løtu:
1. H71 - 37 stig
2. VÍF - 28 stig
3. Kyndil - 27 stig
4. KÍF - 26 stig
5. StÍF - 22 stig
6. Neistin - 14 stig
7. Team Klaksvík - 0 stig
Kyndil hevur ein dyst eftir at spæla, meðan VÍF og KÍF hava tveir. Skuldi tað hent seg, at Kyndil vinnur
sín síðsta dyst, ið er ímóti Team Klaksvík, samstundis sum, at VÍF tapir báðar sínar dystir, meðan KÍF
bert vinnur tann eina, ið er júst ímóti VÍF, so kemur Kyndil at spæla í FM-finalunum ímóti H71.
Tó er tað framvegis VÍF, ið hevur bestu finalukortini í hondunum.
Klokkan 19 byrjar ein dystur av tí meira týdningarleysa slagnum, tá ið nummar seks og nummar sjey í
deildini, Neistin og Team Klaksvík, hittast í høllini á Hálsi.
Málskjúttarnir í dystinum ímillum Kyndil og H71 vóru hesir:
Kyndil: Finnur Hansson 9, David Edvardsen 6, Hjalti Mohr Jacobsen 5, Josef Abrahamsen 2, Hanus H.
Johansen 2, Hørður Fannar Sigtórsson 2, Bartal Klein Olsen 1, Bárður Johannesen 1 og Tórður
Guttesen 1.
H71: Peter Krogh 6, Rúni Vest Højgaard 5, Pætur Thomsen 4, Hilmar Leon Jakobsen 4, Andor
Sivertsen 3, Sigmundur Nolsø 3, Sigmundur Dahl 1 og Oddur Bech 1.
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Barbara Holm 04.04.2016 (00:03)
Leitingin í Vági fyribils steðgað
Fyrr í kvøld fór løgreglan undir umfatandi leiting í Vági, eftir einum 68 ára gomlum manni, sum hevur
verið burturi í allan dag.
Løgreglan hevur ikki funnið mannin, og hóast leitingin er steðgað fyri í kvøld, so verður hildið fram at
leita í morgin tíðliga - um 5.30 tíðina.
Tað seinasta løgreglan veit um mannin er, at vitni hava sæð hann við VB húsið um klokkan 15.30
seinnapartin í dag.
Í morgin fara løgreglufólk, løgregluhundaførari og hundur, tyrla og sløkkiliðsfólk undir at leita eftir
manninum.
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Andlát
Herbjørg Dania Eysturdal, Klaksvík, andaðist á Klaksvíkar sjúkrahúsi 1.apríl, 48 ára gomul.
Kathrina Olsen, fødd Mikkelsen, ættað úr Geilagarðinum í Skúgvi, búsitandi í Keypmannahavn,
andaðist 31. mars, 99 ára gomul.
Sonja Elisabeth Olsen, Syðrugøtu, fødd Hansen, ættað av Glyvrum andaðist í heiminum mikudagin 75
ára gomul.
Símun Gullaksen, bóndi úr Hattarvík, andaðist hósdagin 31. mars, 92 ára gamal.

