Tíðindi úr Føroyum tann 20. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 20.04.2016 (15:36)
Fer aftur at kava fríggjadagin
Mikukvøldið fer ein kuldabrúgv fram við Føroyum av útnyrðingi. Síðani streymar køld luft yvir landið
av norðri. Um vikuskiftið fara smærri lágtrýst væntandi framvið eystan fyri Føroyar, á veg í ein
landsynning.

Í dag verður andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi og vestri, 8 til 13 m/s. Okkurt ælið og sólglottar
og hitin millum 5 og 8 stig. Um kvøldið og náttina øtlar hann vindin í eitt stívt andøvsgul upp í hvassan
vind av vestri, 10 til 15 m/s. Samdrigið og ælaveður og hitin millum 3 og 7 stig.

Hósdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum snarar í ein norðan og
spakuliga makar niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Sólglottar, men eisini okkurt ælið, um
náttina partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin um dagin 5 til 7 stig, um náttina millum frostmarkið og 3
hitastig.

Fríggjadagin verður lot til andøvsgul av norðri, 3 til 8 m/s, sum eitt skifti snarar í ein vestan. Yvirhøvur
turt og sólglottar. Hitin um dagin um 5 stig. Um náttina øtlar hann vindin og verður andøvsgul upp í
ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s. Tað verður skýggjað og ælaveður, partvís við kava ella heglingi. Hitin
fellur niður í 2 kuldastig til 2 hitastig.

Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, sum makar niður í lot til andøvsgul av
útnyrðingi, 3 til 8 m/s. Skýggjað, men yvirhøvur turt. Hitin um dagin millum 2 og 4 stig. Um náttina
eitt skifti skýggjað og regn ella vátaslettingur. Hitin millum frostmarkið og 3 hitastig og eitt lítið lot av
ymsum ættum, undir 6 m/s.

Sunnudagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri og útnyrðingi, 5 til 10 m/s. Samdrigið og yvirhøvur
turt og hitin um dagum um 5 stig. Um náttina sum frá líður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av
norðri, 10 til 15 m/s og skýggjað, men yvirhøvur turt og hitin millum frostmarkið og 3 hitastig.

Mánadagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av norðri, 10 til 15 m/s, samdrigið og ælaveður,
partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin um dagum upp í fýra hitastig, um náttina niður í frostmarkið.
In.fo

Norwegian og Ryanair í slóðbrótandi samstarvi
Ryanair og Norwegian eru á veg við einum óvæntaðum og slóðbrótandi samstarvi. Ryanair skal flúgva
ferðafólk úr fleiri floghavnum til floghavnir, haðani Norwegian flýgur til Norðuramerika og Asia.
Avtalan umfatar eftir øllum at døma eisini floghavnina í Keypmannahavn. Hetta kann gerast ein stór
avbjóðing fyri SAS og hini netverksfeløgini við loftferðslu millum heimspartar.
Stjórin í Ryanair, Michael O'Leary, váttar í samrøðu við Bloomberg TV, at Ryanair í prinsippinum hevur
gjørt eina avtalu við Norwegian.
»Nú eru vit í holt við smálutirnar so sum at samskipa okkara bookingskipan við teirra bookingskipan,«
sigur Michael O'Leary við Bloomberg TV.
Avtalan kann umfata loftferðsluna hjá Norwegian úr Keypmannahavn, London Gatwick, Barcelona og
írska Cork, haðani Ryanair hevur fleiri rutur til ymsar heimspartar.
Sambært Jacob Pedersen, partabrævagreinara í Sydbank, er talan um eina stórhending.
»Hetta er eitt spennandi og slóðbrótandi tiltak. Loftferðslan hevur ikki áður sæð eitt slíkt samstarv
millum tvey so stór lágprísfeløg. Eydnast tiltakið, kann tað verða ein hóttan bæði ímóti SAS og hinum
netverksfeløgunum við rutum til ymsar heimspartar,« sigur Jacob Pedersen.

Hann heldur, at bæði feløgini kunnu fáa fyrimunir av eini avtalu. Norwegian vil fegin hava fleiri
ferðafólk á rutunum til fjarskotin pláss, og Ryanair vil fegin selja fleiri setur á teimum stuttu
evropeisku rutunum.
Norwegian er fyrsta lágprísfelagið, ið fer at flúgva til aðrar heimspartar. Norska felagið hevði eina
trupla byrjan, orsakað av trupulleikum við teimum nýggju Boeing 787 Dreamliner flogførunum.
Nú gongst tó somikið væl hjá Norwegian, at felagið fleiri ferðir hevur bílagt nýggj og størri flogfør til
langfaraflúgving. Síðsta heyst keypti Norwegian 19 nýggj Boeing Dreamliner flogfør, so felagið í 2020
væntast at hava 38 stór flogfør, ið skulu setast inn á nýggjar rutur úr fleiri evropeiskum floghavnum,
m.a. eisini Róm og París.
Ikki er upplýst, hvussu samstarvið skal virka. Tí er heldur ikki greitt, um ferðafólk við Ryanair tildømis
kunnu kekka viðførið inn, so tað automatiskt fer víðari við einum Norwegian flogfari.
Kelda: jp.dk
Antares.fo

28 prosent av bretum í iva undan fólkaatkvøðu
Tveir mánaðir áðrenn bretsku veljararnir hósdagin 23. juni skulu taka støðu til, um teir vilja verða
verandi í ES ella ikki, eru 28 prosent framvegis í iva. Tað vísir ein kanning hjá kanningarstovninum TNS
sambært tíðindastovuni Reuters.
Samstundis siga 38 prosent, at tey vilja hava Bretland at halda fram í ES, meðan 34 prosent ætla at
siga farvæl til ES undir herrópinum brexit.
Ein onnur kanning, sum TNS almannakunngjørdi í gjár, vísir, at aðrir ES-borgarar stúra meiri fyri
einum brexit enn bretar sjálvir.
Kanningin hevur tikið pulsin í fimm evropeiskum londum og vísir sambært tíðindastovuni AFP, at 78
prosent av týskarum, stívliga tveir triðingar av spaniólum og útivið seks av tíggju fraklendingum vóna,
at Bretland verður verandi í ES.
Bretski forsætisráðharrin, David Cameron, hevur samráðst við Evropeisku Samgonguna um at broyta
viðurskiftini hjá landinum við ES, soleiðis at bretar kunnu fáa størri sjálvsavgerðarrætt, og at rætturin
hjá migrantum til almannaveitingar í Bretlandi verður skerdur.
Cameron vil verða verandi í samgonguni, meðan aðrir týðandi politikarar - eisini í egnu stjórnini hjá
Cameron - vilja fara úr ES.
Sambært eini frágreiðing frá Bretska Ídnaðarfelagnum (CBI) fer eitt farvæl til ES at kosta bretum
útivið 957 miljardir krónur. Samstundis fara bretar at missa 950.000 arbeiðspláss næstu fýra árini,
stendur í frágreiðingini.
Kelda:ritzau
Antares.fo

Krista Mørkøre við til Paralympisku leikirnar
20.04.2016 - 21:16
Í eina tíð hava vit hildið ondini meðan bíðað hevur verið eftir boðum um parasvimjarin Krista
Mørkøre hevur svomið nóg skjótt at vinna sær luttøku á Paralympisku leikunum í Rio sum verða í
døgunum 7. - 18. septembur.
Krista hevur fyri langari tíð kvalifiserað seg til Evropeiska Meistaraskapið fyri parasvimjarar sum
verður í Funchal á oynni Madeira 30. apríl – 7 mai, og í gjár fekk hon boð um at hon eisini hevur
vunnið sær pláss á Paralympisku leikunum.
Av tí at ÍSB er fullgyldugur limur, og var við til at stovna IPC, svimja føroyskir parasvimjarar altíð undir
Merkinum.
Krista hevur seinasta árið svomið við svimjifelagnum Ægir, men hevur pápi hennara, Torkil Mørkøre
eisini verið venjari og hollur stuðul hjá henni seinastu árini.
Í 2015 og 2016 hevur Krista fingið stuðul úr Úrvali, og hevur hetta saman við stuðli frá m.a. ÍSB og
privatum virkjum verið viðvirkandi til at Krista hevur kunnað luttikið í neyðugu kappingunum og
venjingarlegunum, ið skulu til fyri at sleppa at kappast millum tey fremstu í heiminum.
Krista fekk í 2007 ein svull í heilan, ið ger at hon hevur lammilsi í høgru síðu av andlitinum og hevur
ataxi í høgra armi og beini.
Parasvimjarar verða kannaðir í umfatandi viðurkendari læknakanning hjá IPC, og klassifiseraðir í
ymiskar klassar alt eftir hvussu stóra ávirkan brek teirra hevur á motoriska førleikan at gera ítrótt
teirra. Hetta verður gjørt fyri at tryggja rættvísa kapping.
Krista er klassifiserað í sterkastu bólkunum ávikavist í firvald, bringu, rygg og frísvimjing.
Hetta merkir at hon svimur saman við teimum skótastu parasvimjarunum.

Í Rio sleppur Krista at svimja 50m, 100m og 400m frísvimjing.
ÍSB ynskir Kristu hjartaliga tillukku við luttøkuni, og bestu eydnu við fyrireikingunum til bæði
Evropeisku og Paralympisku leikirnar.
Nordlysid.fo

Hallur av Rana 20.04.2016 (08:42)
Trump og Clinton vunnu á heimavølli
Íbúgvar í New York vóru í gjár í valhølunum, har undanval til forsetavalið var hjá hjá bæði
republikanarum og demokratum.

Tá 98 prosent av atkvøðunum vóru upptaldar, hevði Donald Trump fingið 60 prosent av atkvøðunum,
meðan Hillary Clinton hevði fingið 58 prosent.

Væntað varð frammanundan at Donald Trump og Hillary Clinton fóru at vinna statin, ið er at meta
sum heimavøllur fyri bæði. Fyri Donald Trump, tí tað er har, at hann hevur bygt sína fyritøku og hevur
høvuðsskrivstovu, meðan New York er staturin, har Hillary Clinto á fyrsta sinni varð vald til eitt
demokratiskt embæti, nevniliga sum senatorur fyri statin.

Fyri undanvalið merkir úrslitið, at báðir favorittarnir leggja eitt sindur av frástøðu millum seg og
avbjóðararnar, eftir at tað hava verið avbjóðararnir, ið hava vunnið flest umboð síðstu vikurnar.

Sum støðan er nú, so manglar Hillary Clinton einans at vinna 480 av teimum 1.692 umboðunum, ið
eru eftir, fyri at fáa meiriluta, meðan Donald Trump manglar at vinna 392 av teimum 734
umboðunum, ið eru eftir.

Næsta undanval verður í næstu viku, tá veljarar í Maryland, Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island
og Delaware skulu atkvøða.
In.fo

Árni Gregersen, ting.fo 20.04.2016 (12:16)
Stríð um demokrati
Hvast orðaskiftið tók seg upp í dag um demokrati.
Andstøðan vildi leggja eitt uppskot fram í sambandi við viðgerðuina av hjúnabandslógini, men hesum
forðaði samgongan fyri.
Bill Justinussen var rættuliga hvassorðaur í málinum og tað sama vóru fleiri onnur tingfólk.
16 tingfólk skrivaðu undir, so uppskotið kundi leggjast fram, men tað skulu 17 til. Bjørt Samuelsen,
Tjóðveldi, segði, at uppskotið hevði til endamáls at seinka viðgerðini av broytingunum í
hjúnabandslógini.
Jørgen Niclasen, Fólkaflokkurin, helt eisini, at hetta ikki er rætt, at uppskot ikki sleppur fram.
Tað var ein spurningur frá Bárði Kass Nielsen, sum festi í orðaskifti. Hann spurdi um tað bar til at geva
samkyndum øll rættindi uttan at fara inn í hjúnabandslógina.
Løgmaður undirstrikaði, at talan er ikki um eitt samgongumál, men at tingfólk sjálvi avgera, hvussu
tey atkvøða.
In.fo

Árni Gregersen, ting.fo 20.04.2016 (12:01)
Hjúnarbandslógin samgongumál

Spurningurin um broytingarnar í hjúnabandslógini fylla nógv og í dag vildi Bill Justinussen,
Miðflokkurin, hava at vita frá landsstýriskvinnuni, hví málið nú er vorðið eitt smgongumál.
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, segði, at hetta als ikki er eitt samgongumál og at tað stendur
samgongulimum frítt at atkvøða eftir bestu sannføring.
Kári P. Højgaard, Nýtt Sjálvstýri, og Jógvan á Lakjuni, Fólkaflokkurin, hildu at málið heilt greitt nú er
eitt samgongumál og Karsten Hansen, Miðflokkurin, helt eisini, at tá ið landsstýriskvinnan roynir at
fáa málið ígjøgnum í Danmark, so er tað eitt samgongumál.
Sirið Stenberg vísti til ríkisrættarligu støðuna hjá Føroyum. Tað er tað, sum ger støðuna so fløkta.
-Hetta snýr seg um at javnstilla allar borgarar í landinum. Tað burdi langt síðani verið loyst, segði
landsstýriskvinnan.
In.fo

Vilmund Jacobsen 20.04.2016 (13:21)
Tað skal stórt hepni til
Tað skal stórt hepni til, um maður, sum er farin fyri borð á skipi á opnum havi, verður funnin aftur.
Í slíkum føri kann tað sjálvandi hava týdning, hvussu veðrið á leiðini er, og hvørjum klæðum maðurin
er í. At enda kann tað eisini hava týdning, um maðurin er í bjargingarvesti.
Russiski fiskimaðurin, sum av eini ella aðrari orsøk fór fyri borð á russiska trolaranum, Lazurnyy, var
bara í arbeiðsklæðum. Hann var í blálittum klæðum, og tískil var ógvuliga trupult at síggja hann í
sjónum.
Tá In.fo í morgun vitjaði umborð á Brimli, hittu vit skiparan, Julian Martin Juul. Hann vísti okkum eina
mynd, sum er tikin av Brimli og spurdi, um vit dugdu at fáa eyga á mannin í sjónum.
Veðrið hesa løtu, tá Brimil fann russiska fiskimannin, var gott, men kortini dugdu vit ikki beinanvegin
at síggja mannin á myndini. Tá skiparin so peikaði okkum á, hvar á myndini, maðurin flýtur, kundu vit
hóma okkurt.
- Nei, slíkar uppgávur eru ikki lættar, men í hesum førinum vóru vit tíbetur hepnir. Eg hevði eitt ánilsi
av, at vit fóru at finna russiska sjómannin, sigur skiparin á Brimli, Julian Martin Juul.
In.fo

Barbara Holm 20.04.2016 (16:55)
Skattamálið: Hótt til at góðkenna frádráttin
“Ganga tit ímóti at Eik kann draga hetta tapið frá, kann tað fáa avleiðingar”. Hesin setningur varð
nógv nýttur í samband við skattamálið hjá Eik.
Nevndarlimir og grannskoðarar fingu greitt at vita, at stóðu tey ímóti hesum, kunnu tey dragast til
svars fyri, at TF Holding misti 90 milliónur krónur.
Hvat hendi um árskiftið 2015/2016 í Eik.
Eitt, sum hendi er, at Jørn Astrup Hansen trekti seg úr nevndini, og gjørdi almenningin varugan við
tað, sum hann metti gekk fyri seg í Eik og TF Holding. Eitt annað er, at innanhýsis grannskoðarin hjá
Eik segði seg úr starvi. Eitt triðja er, at málið um at draga tær 90 milliónir frá í skatti, endaði aftur hjá
Taks.
Men hví fór tað aftur til skattamyndugleikarnar, tá ið Taks í 2015 segði gott fyri at draga tapið frá yvir
10 ár?

Vikuskiftis Sosialurin hevur fingið innlit í frásagnir frá fundum síðst í januar mánaði 2016 – beint
áðrenn Eik vendi sær aftur til Taks.

Á tí fundinum varð boðað grannskoðarum frá, at standa tit ímóti hesum, hava tit ábyrgdina av, at TF
Holding missur 90 milliónir, og kunnu dragast til svars fyri tað.
Okkara keldur vilja vera við, at tað eisini varð eisini sagt, at um grannskoðanin ikki góðtók tað, sum
Taks hevði sagt ja til – at draga tapið frá sum goodwill yvir 10 ár – og góðtók tað, sum leiðslan í Eik
hevði stungið út í kortið, ja so kundi tað fáa avleiðingar – millum annað í form av einum
endurgjaldskravi.
In.fo

Hallur av Rana 20.04.2016 (16:30)
Breivik vann á norska statinum
Býrætturin í Oslo hevur í dag dømt norska statin fyri brot á mannarættindini hjá Anders Behring
Breivik, norska hópdrápsmanninum.

Staturin er funnin sekur í brot á Evropeiska mannarættindasáttmálanum grein 3, ið staðfestur, at
eingin má verða útsettur fyri píning ella fyri ómenniskjaligan ella niðrandi viðgerð ella straff.

Rætturin metir ikki, at umstøðurnar hjá hópdrápsmanninum í fongslinum eru nøktandi. Millum annað
undrast rætturin yvir hørðu krøvini, tá fólk vitjan Anders Behring Breivik.

Breivik hevði eisini stevnt statin fyri brot á grein 8, ið staðfestir at øll hava rætt til virðing fyri privatlív,
familjulív, heim og samskifti, men har gav dómstólurin honum ikki viðhald.

Rætturin hevur álagt norska statinum at rinda Anders Behring Breivik tær 331.000 krónurnar, ið hann
hevur brúkt til rættarmálið.
In.fo

Danjal av Rana 20.04.2016 (17:45)
Skjótt fáa tey seinastu 4G LTE
Tá Føroya Tele í dag tendraði fyri 4G netinum hjá vágafólki og teimum í Norðstreymi, høvdu 92
prosent av føroyska fólkinum nú atgongd til 4G net frá Føroya Tele.
Í dag fingu kollfirðingar, miðvingar, kvívíkingar, eiðisfólk og porkeringar og onnur atgongd til 4G LTE á
nýggja fartelefonnetinum hjá Føroya Tele.
Føroya Tele sigur, at heilt skjótt fáa seinastu átta prosentini eisini atgongd
In.fo

Danjal av Rana 20.04.2016 (19:45)
Rottan er størsta hóttanin
Rottan, sigling fram við landi og gongd í haganum eru millum størstu hóttanir móti fugli í Nólsoy,
Mykines og Skúgvi.
Tað verður staðfest, nú arbeiðið í Ramsar-nevndunum síðstu tvey árini er liðugt, og farið verður víðari
við ítøkiliga arbeiðinum, ið skal minka um tær hóttanir, ið eru.
- Felags fyri allar tríggjar ætlanir er, at rottan verður sædd sum størsta hóttanin móti fugli í
oyggjunum, sigur Maria Gunnleivsdóttir Hansen, umhvørvisráðgevi á Umhvørvisstovuni.
Ramsar-ætlanirnar fyri Nólsoy, Mykines og Skúgvi eru at meta sum tilmæli til allar viðkomandi partar,
sum hava ábyrgd av og heimild til at taka stig, fyri at tryggja økini sum Ramsar-øki, tað er fólkið í
oyggjunum, viðkomandi kommunur og landsmyndugleikar.
In.fo

Danjal av Rana 20.04.2016 (21:51)
Hava funnið ein av teimum seku
Løgreglan saknar framvegis vitni, ið kunnu hava sað okkurt seinasta sunnumorgun (17-04-16 uml. kl.
03:50) millum Klubbagarðin og Tinghúsvegin í Havn, tá nakrir manns fóru til hendurs.

Í morgun skrivaði løgreglan, at ein maður stóð og bíðaði eftir einum hýruvogni við klubbagarðin, tá
hann varð álopin av trimum monnum, sligin niður og sparkaður, so at hann misti vitið. Sambært
løgregluni hevur maðurin brotið beinið. Nú er tað so broytt til, at nakrir manns fóru til hendurs.

Løgreglan sigur, at okkurt vitni hevur givið seg til kennar, men framvegis eru nakrir ósvaraðir
spurningar, ið løgreglan ynskir lýstar nærri. Við góðari hjálp frá borgarum, er eyðnast løgregluni at
finna gerningsmannin, sum hevur partvíst játta seg sekan.

Løgreglan sóknast altso framvegis eftir fleiri vitnum. Samband fæst við løgregluna á telefon 35 14 48.

Teir tríggir menninir vóru lýstir soleiðis í morgun.
- 1: Uml. 25 ár, stutt, ljóst hár,170-175 cm. høgur, vanliga bygdur
- 2: Uml. 25 ár, myrkt hár, uml. 180 cm. høgur, kanska ílatin svartan jakka
- 3: Ongar upplýsingar.
In.fo

Heri Simonsen 20.04.2016 (22:35)
Sámal var sigursvísur longu í fyrra hálvleiki
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi við veteranin hjá VÍF, Sámal
Joensen aftaná fyrru FM-finaluna millum VÍF og H71 í Vestmanna, sum VÍF vann sannførandi 31-20
(16-9).
Sámal Joensen sigur, at longu seint í fyrra hálvleiki trúði hann uppá, at tað fór at bera heim hjá VÍF í
kvøld. Hann heldur, at mongu framúr góðu bjargingarnar hjá Niklasi Simonsen gjørdu sítt til, at VÍF
kundi dragað frá H71 tíðliga í dystinum.
Hóast stórsigurin, og góðu upplivingina á heimavølli, har hann ikki fekk samskift við sínar liðfelagar,
orsaka av øllum róminum, sum var í høllini í Vestmanna í kvøld, so undirstrikar Sámal Joensen, at
talan er bara um "hálvleik" í uppgerðini ímóti H71, og ein strævin dystur bíðar í Hoyvíkshøllini
leygardagin.
Nú verður løtt venjing og hvíld á skránni hjá VÍF, áðrenn farið verður suður til Hoyvíkar at royna at
endurvinna FM-heitið til Vestmanna.
In.fo

Heri Simonsen 20.04.2016 (22:45)
Petur Mittún: Alt gekk galið
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi á Rás2 við høvuðsvenjaran hjá
H71, Petur Mittún aftaná 20-31 (9-16) ósigurin hjá H71 í fyrru FM-finaluni, sum var norðuri í
Vestmanna fyrr í kvøld.
Petur Mittún heldur, at alt gekk galið hjá H71 í kvøld. Tað einu løtuna í fyrra hálvleiki sá ikki so galið
út, men so fór VÍF langt framum, og dysturin var farin. Serliga vónsvikin er H71-venjarin um verjuna,
sum lat 31 mál inn í kvøld. Sterka verjan hevur annars borið H71 langt higartil.
Petur Mittún undirstrikar tó, at tað endar ikki her, og fyri teir í H71 merkir ósigurin, at teir mugu eisini
spæla heimadyst sunnudagin. Tí aðru FM-finaluna leygardagin ætla teir í H71 at vinna.
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Jóannes Hansen 20.04.2016 (23:49)
07 Vestur og EB/Streymur fara frá hinum
Við trivaligum 3-0 sigri á heimavølli í Sørvági í vánaligum líkindum ímóti Giza/Hoyvík legði 07 Vestur
seg upp á síðuna á EB/Streymi, sum framvegis er topplið.
Stóri maðurin í Sørvági var Gunleif Magnusarson, sum skoraði øll málini í 3-0 sigrinum. Fyrsta málið
skoraði hann stutt undan steðginum, tá ið 07 Vestur hevði vindin ímóti. Kvívíkingurin Torstein
Mýlingstind legði inn fyri úr høgru, og tvøramaðurin í Vágum takkaði fyri.
Eftir steðgin skoraði Gunleif tvær ferðir. Í fyrra førinum var tað eftir innlegg úr høgru frá
vestmenninginum Holgar Durhuus, at Gunleif við høvdinum og við handara stólpa stýrdi bóltin í
málið, og tað seinna skoraði hann, eftir at fyrrverandi 07 Vestur málverjin, Petur Meinhard
Magnussen, sum nú verjir málið hjá Giza/Hoyvík, fleiri ferðir og í einum og sama álopi hevði
hálvbjargað.
Fyri fyrstu ferð í ár megnaði EB/Streymur ikki at vinna fulla úrtøku. Tað sá annars gott út á Argjum, tá
ið Arnar Dam eftir stóran tíma legði gestirnar framum. EB/Streymur megnaði ikki at halda tørn um
leiðsluna, tí trettan minuttir undan leikloki javnaði Hugin á Borg Ferber fyri AB til 1-1, sum varð
úrslitið.
FC Suðuroy fekk einki við sær eftir longu ferðina norður til Klaksvíkar. Heimaliðið legði seg
beinanvegin framum 2-0, men gestirnir fótaðu sær og javnaðu, tá ið ein hálvur tími var farin. Teir
megnaðu kortini ikki at halda tørn. KÍ legði seg framum stutt fyri hálvleik, og tá ið FC Suðuroy upp
undir dystarlok royndi at trýsta fyri at javna, staðfesti KÍ 4-2 sigurin.
NSÍ stóð seg væl fyrstu umførini, og HB stóð seg illa. Í kvøld var HB í Runavík, og gestirnir fóru til hús
aftur við 4-2 sigri. Stóri maðurin hjá HB var veteranurin Símin Hansen, sum skoraði hattrikk. Hann
hevur mist plássið á besta liðnum, men kanska avrikið í kvøld fær HB venjaran at umhugsa at taka
Símin við aftur.
Á Sandi endaði tað 1-1 millum B71 og Víking, sum eru niðast á støðutalvuni við fýra stigum, ið er
sama stigatal, sum AB hevur.

KÍ-FC Suðuroy 4-2 (3-2)
1-0: David Langgaard br 10.
2-0: Eivindur Sørensen 17.
2-1: Heri E. Kjærbo 19.
2-2: Valerian Iobashvili 30.
3-2: Aksel Danielsen 38.
4-2: Jóannes K. Danielsen 86.
NSÍ-HB 2-4 (1-0)
1-0: Hans Marius Davidsen 29.
1-1: Símin Hansen 61.
1-2: Jákup Pauli Breckmann 63.
2-2: Hans Marius Davidsen 73.
2-3: Símin Hansen 76.
2-4: Símin Hansen 86.
07 Vestur-Giza/Hoyvík 3-0 (1-0)
1-0: Gunleif Magnusarson 41.
2-0: Gunleif Magnusarson 66.
3-0: Gunleif Magnusarson 75.
AB-EB/Streymur 1-1 (0-1)
0-1: Arnar Dam 33.
1-1: Hugin á Borg Ferber 77.
B71-Víkingur 1-1 (1-1)
1-0: Gunnar Lydersen

1-1: Hans Jákup Lervig
Støðan eftir seks umfør
EB/Streymur 16
07 Vestur 16
FC Suðuroy 10
KÍ 9
NSÍ 9
Giza/Hoyvík 9
HB 6
AB 4
Víkingur 4
B71 4
Sjeynda umfar
Mikudagin 27. apríl
EB/Streymur-KÍ
07 Vestur-Víkingur
Giza/Hoyvík-AB
B71-HB
FC Suðuroy-NSÍ
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Áki Bertholdsen 20.04.2016 (15:06)
Nú kom samkynd hjúnalag aftur á tingborð
Fyrst í næstu viku fer Løgtingið at taka endaliga støðu til, um samkynd skulu sleppa at giftast í
Føroyum, ella ikki.
Løgtingið hevur viðgjørt spuurningin í fleiri mánaðir og tað endaði við, at Trivnaðarnevndin hjá
Løgtinginum fekk málið aftur í høvdið við tí endamáli at fáa greiði á ymsum ivamálum.
Eitt av ivamálinum er um grein 14, stykki tvey í hjúnabandslógini, har tað stendur, at borgarliga gift
hjún kunna fáa hjúnabandið signað í kirkju.
Tað taka summi sum um at tey høvdu rættarkrav upp á signing í kirkjuni, og fleiri tingfólk vilja ikki
undir nøkrum umstøðum bera so í bandið, at samkynd hjún sleppa í kirkjuna.
Tí hava tey skotið upp, at samkynd skulu ikki kunna giftast borgarliga fyrrenn grein 14, stykki tvey, er
avtikin, ella broytt, so at tað er púra greitt, at tað bara eru hjún av hvør sínum kyni, sum kunnu
signast í kirkjuni.
Og í dag er Trivnaðarnevndin hjá Løgtinginum liðug at viðgera lógina fyri aðru ferð, og nú er greitt, at
meirilutin, sum er Katrin Kallsberg, Sonja J. Jógvansdóttir, Óluva Klettskarð og Djóni N. Joensen, taka
undir við málinum.
Men tey siga, at av tekniskum orsøkum ber ikki til at strika grein 14, stykki tvey, men tey skjóta upp,
at samkynd skulu ikki kunna giftast, fyrrenn hon er broytt, so at eingin ivi er um, at siðvenjan um, at
tað bara eru hjún av hvør sínum kyni, sum kunnu fáa kirkjuliga signing.
Mentamálaráðið og Biskupur, eru samd um, at verður lógin broytt, kunnu samkynd ikki krevja upp á
at verða signað í kirkjuni.
- Tað hevur verið av stórum týðningi at tryggja, at samkynd bara kunnu giftast borgarliga , hvørki
meira ella minni.
- Tað hevur ikki verið ætlanin at geva borgarliga giftum samkyndum pørum lógartryggjaðan rætt til
signing av giftuni í kirkju. Slíkar spurningar metir meirilutin sum innaru kirkjulig viðurskifti, sum
kirkjan sjálv skal taka støðu til.

Samstundis hevur landsstýriskvinnan í familjumálum, Sirið Stenberg, játtað, at hon alt fyri eitt fer at
taka neyðug stig til at fáa avvarðandi danska myndugleika at strika ella umorða grein 14, stk. 2 í
hjúnabandslógini og ikki fyrrenn tað er hent, kunnu samkynd giftast.
Minnilutin, sum er Kaj Leo Holm Johannesen, Jenis av Rana og Jógvan á Lakjuni eru, framvegis
sannførdur um ikki at taka undir við tí og mælir enn einaferð Løgtinginum staðiliga frá at samtykkja
tað.
- At lóggeva á henda hátt í einum av størstu og álvarsligastu málum, sum nakrantíð hevur verið fyri á
tingi, er ósømiligt fyri háttvirda lóggávuting okkara.
- Hetta er ófullfíggjað og illa frágingið, tí mestsum ongar viðmerkingar eru til málini og eingin
útgreining av nøkrum slag um langtíðar avleiðingar av at gera hjúnabandið kynsneutralt
Tey vísa á, at umsitingin á Løgtingsskrivstovuni hevur gjørt greitt, at ongin veit, hvat úrslitið verður,
skal grein 14. stykki tvey, broytast, men verður hon strikað, er málið greitt.
- Verður tað samtykt, fer tað at fáa stórar avleiðingar fyri samfelag okkara frameftir og verður orsøk
til eina radikala umbroyting av allari fatan av familju, hjúnalagi og samlívi, sigur minnilutin.
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Hallur av Rana 20.04.2016 (22:52)
Seta sjóneyka á veðurlagsbroytingar
Árliga umhvørvisvikan hjá Tórshavnar kommunu stendur durum, og í ár verða veðurlagsbroytingarnar
settar á breddan saman við øktum CO2-útláti.

Tórshavnar kommuna skipar fyri umhvørvisviku frá 7. til 14. mai.

- Veðurlagsbroytingarnar ávirka eisini okkum, og tað er greitt, at hvør einstakur borgari má kenna
eina ábyrgd og gera tað, sum til ber at minka CO2-útlátið, sum er høvuðsorsøkin til stóru
broytingarnar um okkara leiðir og aðrastaðni eisini, sigur Sigrún Mohr, forkvinna í Náttúru- og
umhvørvisnevndini.

Fyrireikararnir skriva, at í Umhvørvisvikuni 2016 verður dentur lagdur á, hvat vit í felag, og hvat vit
sum einstaklingar, húski, fyritøkur, virkir og stovnar kunnu gera til tess at minka orkunýtsluna og
harvið eisini minka um okkara CO2-útlát.

Skipað verður fyri fleiri tiltøkum hesa vikuna. Millum annað ber til hjá fólkum at ogna sær
vælumtókta plantupakkan til setanina, og stóru felags ruddingardagarnir verða hesaferð fríggjadagin
13. mai fyri skúlar, virkir og stovnar í Tórshavnar kommunu og leygardagin 14. mai fyri eigarafeløg,
ítróttarfeløg, skótar og øll onnur.
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Kunnu ikki vera í løgtinginum
Uppskotið frá Miðflokkinum um, at løgmaður og landsstýrisfólk, sum eru fólkavald, eisini kunnu vera í
tinginum, vann ikki frama
Løgtingið hevur felt uppskotið frá Miðflokkinum, um at løgmaður og landsstýrisfólk, sum eru
fólkavald, eisini kunnu vera í løgtinginum.
Ein samd rættarnevnd mælti tinginum frá at samtykkja uppskotið, og tá atkvøtt varð við aðru viðgerð
í dag, vóru bert tríggjar atkvøður fyri og 21 ímóti.
Uppskotið snúði seg um at broyta stýrisskipanina, men broytingar í stýrisskipanini krevja sera góða
fyrireiking, segði rættarnevndin.
Heldur enn bara at taka eina grein burturúr og gera broytingar í henni, eigur øll stýrisskipanin at vera
eftirhugd og dagførd. Í teirri viðgerðini kann spurningurin um løgtingssessir og landsstýrissessir takast
við, segði nevndin.

Skipanin broytt í 1995
Til 1995, tá stýriskipanin kom, kundu løgmaður og landsstýrisfólk sjálvi velja, um tey søgdu tingsessin
frá sær.
Øll, sum nú eru í landsstýrinum, vórðu vald í løgtingið á valinum í fjør.
Rættarnevndin vísti á, at vóru tey øll átta eisini í løgtinginum, var landsstýrið ein fjórðingur av
løgtinginum.
Hetta hevði havt við sær eina nógv størri arbeiðsbyrðu hjá samgongulimunum, tí helvtin teirra ella
stívliga tað kundi ikki vera við í nevndararbeiðinum, segði rættarnevndin í álitinum.
Kvf.fo

Oljuprísurin lækkar ov lítið
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir spurdi Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu, um olju- og bensinprísir í
tinginum í dag
Nú oljuprísurin er komin niður á 43 dollarar fyri tunnuna, merkist lági prísurin ikki nóg væl hjá okkum.
Hann átti at verið nógv lægri.
Tað heldur Elsbeth Mercedis Gunnleygsdóttir í Fólkaflokkinum, sum spurdi landsstýriskvinnuna í
orkumálum, Sirið Stenberg, tá ófráboðaðir fyrispurningar vóru í tinginum fyrrapartin.
Sirið Stenberg helt spurningin vera áhugaverdan, men bað Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir um at
seta sær ein skrivligan fyrispurning um málið.
Kvf.fo

Eik dregur í land
Ein rættleiðing, sum varð send fjølmiðlunum í gjár, er tikin aftur av heimasíðuni
Undir yvirskriftini "Rættleiðing til KVF", skrivaði forstjórin í Eik, Súni Schwartz Jacobsen, fyrrapartin í
gjár eitt tíðindaskriv á heimasíðu bankans.
Tíðindaskrivið frá bankastjóranum snúði seg um viðurskifti, sum mánakvøldið vórðu umrødd í Degi og
Viku.
Í Degi & Viku var víst á, at uttanhýsis grannskoðararnir hjá Eik, KPMG í Danmark, longu í mars 2013
gjørdu bankan varugan við, at sambært donsku siðvenjunum hevði heimild neyvan verið fyri
skattafrádráttinum, soleiðis sum Eik hevur kannað sær hann.
Spekt segði tað sama
Sama søgan varð endurtikin í einum uppriti frá grannskoðaravirkinum Spekt í mars 2014. Tá kom
Spekt til niðurstøðuna, at Eik neyvan hevði rætt til skattafrádráttin, hvørki sum rakstrartap ella
goodwill.
Í gjár sendi Eik so eina rætting til fjølmiðlarnar, har Eik førdi fram, at Kringvarpið hevði stytt
setningarnar, soleiðis at tað gav eina skeiva fatan av, hvat grannskoðararnir søgdu.
"Í sendingini var steðgað við eitt komma, sum hevði vent søguni 180 stig", skrivaði Súni Schwartz
Jacobsen, forstjóri í Eik, í gjár.
Dagur & Vika royndu í allan gjár at fáa eina viðmerking frá Súna Schwartz Jacobsen, so hann kundi
greiða frá, hvat tað var, sum hann helt, vendi søguni 180 stig.
Sosialurin hevur eisini alment sett bankastjóranum spurning um tað sama.
Rættingin tikin av heimasíðuni
Men Súni Schwartz Jacobsen hevur ikki svarað enn. Men í dag var rættingin tikið av heimasíðuni hjá
Eik.
Kringvarpið hevur aftur í morgun roynt at fáa viðmerking frá Súna Schwartz Jacobsen, men tað hevur
ikki eydnast.
Kvf.fo

Havi ikki forðað nøkrum at skriva undir
Løgmaður sigur, at uppskotið frá Sambandsflokkinum um rættindi til samkynd broytir einki, tí talan er
ikki um lógaruppskot
Bárður Kass Nielsen í Nýggjum Sjálvstýri spurdi í dag løgmann, um hann hevur givið tingfólkum í
samgonguni boð um ikki at skriva undir eitt uppskot frá Sambandsflokkinum, sum skal geva
samkyndum rættindi uttan at broyta hjúnabandslógina.
Hann segði, at uppskotið snýr seg ikki um skrásett parlag.
Øll andstøðan skrivaði undir uppskotið, men tað vantaði ein undirskrift frá samgonguni, so tað kundi
verða lagt fram, segði Bárður Kass Nielsen.
Vísti aftur

Aksel V. Johannesen, løgmaður, vísti aftur, at hann hevur givið samgonguni nøkur boð. Løgmaður
segði, at uppskotið frá Sambandsflokkinum er til samtyktar - ikki lógaruppskot - og tað broytir einki.
Hann vísti eisini aftur, at uppskotið um at broyta hjúnabandslógina, so samkynd kunnu verða vígd
borgarliga, er eitt samgongumál.
Jørgen Niclasen í Fólkaflokkinum segði, at samgongan vil ikki skriva undir uppskotið frá
Sambandsflokkinum, tí hon veit, at meiriluti er fyri tí í tinginum.
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Andlát
Elsa Jenny Eklund, fødd Einarson, úr Rituvík, búsitandi í Dragør, andaðist leygardagin 16. apríl, 90 ára
gomul.
Karin Godtfred andaðist leygardagin 16. apríl, 96 ára gomul.
Jenny Peodora Andrea Joensen, fødd Højgaard, ættað av Toftum, andaðist á Boðanesheiminum
mánadagin 18. apríl 91 ára gomul.

