Tíðindi úr Føroyum tann 21. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Enn ein skipasamgonga á veg
Ein nýggj bingjuskipasamgonga millum Hapag-Lloyd og United Arab Shipping Co, UASC, kann vera á
veg, sambært tíðindum í týskum miðlum. Manager Magazin skrivar, at loyniligar samráðingar millum
tey bæði feløgini nú eru um at vera komnar á mál.
Hapag-Lloyd vil ikki gera viðmerkingar til málið enn, men kemur væntandi við eini almennari
fráboðan fyrsta dagin. Tá reiðaríið almannakunngjørdi ársfrágreiðing sína í síðsta mánaða, greiddi
stjórin Rolf Habben Jansen frá, at broytingar fóru at henda í vinnuni næstu tveir mánaðirnar.
Seinastu samgongutíðindini koma eftir almannakunngerðingina av eini avtalu um samstarv millum
Cosco, Evergreen Marine, Orient Overseas Container Line og CMA CMG. Hetta merkir broytingar í
samgongunum, sum í løtuni eru millum stóru bingjureiðaríini.
Hapag-Lloyd er partur av G6 samgonguni millum NYK, MOL, HMM, APL og OOCL, men CMA CGM
togar APL úr hesum bólkinum, tá franski risin seinni í ár yvirtekur APL. Er hald í leysatíðindunum
merkir tað, at eisini Ocean Three samgongan, ið fevnir um CMA CGM, CSCL og UASC, verður noydd at
fremja broytingar.
Hapaq-Lloyd er í løtuni heimsins sættastørsta bingjureiðarí, meðan AUSC er nummar tíggju á
styrkislistanum. Við eini samanlegging verða tey bæði feløgini tilsamans heimsins fjórðstørsta
bingjusamgonga.
Kelda: TradeWinds
Antares.fo

Russland og Saudiarabia hótta nú oljuprísin og partabrøvini
Bæði Saudiarabia og Russland hava nú gjørt greitt, at tey eru til reiðar at økja sína framleiðslu
munandi, eftir at limalondini í OPEC ikki megnaðu at semjast um eina avtalu um at fastfrysta
oljuframleiðsluna.
Gera teir báðir oljurisarnir álvara av sínum hóttanum, kann tað bera í sær stórt fall í oljuprísinum og
bakkast fyri partabrævamarknaðirnar.
»Tað er framvegis stórur samanhangur millum oljuna og partabrøvini. Fer oljuprísurin nú aftur
munandi niður, fer tað eisini at senda partabrøvini niður. Tað ivist eg ikki í,« sigur Tine Choi Danielsen
úr Nordea.
Á orkuráðstevnu í Moskva mikudagin segði russiski orkumálaráðharrin, Alexander Novak, at russar í
teoriini kunnu økja sína framleiðslu av olju heilt upp til 13 mió. tunnur um dagin. Saudiarabia hóttir
við at økja sína framleiðslu til 12 mió. tunnur um dagin.
Bæði londini pumpa frammanundan metnógva olju upp úr undirgrundini og eru sostatt meðvirkandi
til, at útboðið av olju er nógv størri enn eftirspurningurin.
Iran trupulleikin
Tá Saudiarabia spælir við vøddunum, er tað m.a. ein roynd at skáka Iran, heldur Tine Choi Danielsen. Í
fleiri ár hevur Iran verið rakt av handilsforðingum frá vesturheiminum, og hetta hevur havt við sær, at
teirra olja onga atgongd hevur havt til heimsmarknaðin.
Nú eru tiltøkini sett úr gildi og Iran farið undir aftur oljuframleiðslu.
-Saudiarabia vil ikki hava Iran aftur á marknaðin, og tí kunnu teir finna upp á at økja útboðið, so
prísirnir falla og ger tað minni áhugavert hjá Iran at skunda undir oljuframleiðsluna,« sigur Tine Choi
Danielsen.
Eftir eitt tíðarskeið við stórum prísføllum er oljan aftur klintra uppeftir, so hon nú verður seld fyri
sama prís sum í november í fjør – umleið 45 dollarar fyri tunnuna. Sambært Tine Choi Danielsen eru
príshækkingarnar tó skroypiligar, tí tær í høvuðsheitum byggja á spekulatión.
Útboðið av olju er framvegis alt ov høgt, sigur hon.
Saudisku oljufeløgini kunnu tola ein oljuprís upp á undir 20 dollarar og framvegis forvinna pening,
siga serfrøðingar. Hinvegin skapa lágu oljuprísirnir eitt stórt hol í ríkiskassan, tí Suadiarabiabrúkar
oljuinntøkurnar upp á at fíggja almenna geiran.

Fyri at loka holið í ríkiskassanum skal oljuprísurin uppum 100 dollarar. Russiski ríkiskassin tolir ein prís
upp á 80 dollarar fyri tunnuna.
Politiskt spæl
Bæði londini hava sostatt sum útgangsstøði ongan áhuga í at skrúva upp fyri framleiðsluni, tí tað fer
at fáa oljuprísin at falla. Tað heldur Jens Nærvig Pedersen, greinari í Danske Bank.
»Eg síggi ikki fráboðanir teirra sum eina veruliga hóttan. Hetta er eitt politiskt spæl,« sigur hann og
leggur dent á, at eyka oljan, sum tildømis Saudiarabia kann útvinna, er av vánaligari góðsku og dýrari.
Orðakríggið millum Russland og Saudiarabia elvir tó til stúran í øðrum oljuframleiðandi londum.
Oljumálaráðharrin í Venezuela, Eulogio Del Pino, stúrir fyri, at oljuprísurin søkkur saman, um
ovurframleiðslan heldur fram.
»Oljugoymslan er longu komin upp á nærum 90 pst. av orku síni. Vit kunnu fáa eitt stórt fall í
oljuprísinum næstu vikurnar,« sigur hann sambært tíðindastovuni NTB og mælir til, at OPEC-limirnir
seta seg saman aftur at tosa um eina fastfrysting av framleiðsluni.
Kelda: jpfinans
Antares.fo

Nýggj samgonga bjóðar Maersk Line av
Ein nýggj altjóða samgonga millum tey fýra skipafeløgini CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen
Lines og Orient Overseas Container Lines, ætlar at kappast við Maersk Line. Men tað kann enda við at
verða positivt fyri Maersk Line, halda fleiri serfrøðingar.
”Hetta merkir, at nøkur skip helst verða tikin úr sigling, og at ein prísstýring fæst í lag. Tó er talan ikki
um eina samanlegging, og tí verður framvegis hørð prískapping eisini innanhýsis millum tey fýra
skipafeløgini”, heldur Ricky Rasmussen, partabrævagreinari hjá Nykredit.
”Í botn og grund eru slíkar samgongur tekin um, at kapasiteturin verður tillagaður. Og tað er tað, sum
brúk er fyri á einum hart kroystum marknaði”, sigur Michael Friis Jørgensen, partabrævagreinari í
Alm. Brand Markets, sambært business.dk, ið endurgevur Ritzau Finans.
Felags tænastunetverkið, sum tey fýra reiðaríini nú kunnu bjóða, umfatar ruturnar Asia-Evropa, AsiaMiðjarðarhavið, Asia-Reyða Havið, Asia-Miðeystur, Trans-Pacific, Asia-Norðuramerika og
transatlantisku ruturnar.
Samgongan fer at umfata meira enn 350 bingjuskip og fevna um meira enn 40 alheims rutur,
meginparturin knýttur at Asia. Nýggja samgongan skal góðkennast av avvarðandi
kappingarmyndugleikum, áðrenn hon kann fara undir felags rakstur væntandi í apríl 2017.
Kelda: business.dk
Antares.fo

37 íbúðir klárar til ólavsøku næsta ár
21-04-2016 - 17:23 - Jóanis Nielsen
Tað var tíðliga í 2015, at hugskotið kom at gera ein part av Kommunuskúlanum til lestraríbúðir.
Bústaðir komu síðan við eini ætlan, har skotið varð upp at byggja íbúðir í tí partinum av lonini, sum
vendir móti Sjúrðargøtu og Tróndargøtu.
Síðan hevur verið arbeitt við málinum og rammuavtala millum kommununa og Bústaðir varð gjørd við
ársbyrjan.
Verkætlanin varð boðin út til tveir høvuðsarbeiðstakarar, Eysturlon og Húsavarðartænastuna, sum
átti lægra tilboðið. SNA, Selmar Nielsen Arkitektar, eru ráðgevar, prosjektleiðari fyri kommununa er
Bergur Rask Olsen.
Kommunan og Bústaðir hava síðan gjørt partalagsavtalu, um at fremja arbeiðið, sum
Húsavarðartænastan nú fer undir, í felag.
Í morgun vórðu so sáttmálarnir undirskrivaðir. Og farið verður undir arbeiðið beinanvegin. Tað fyrsta,
ið hendir, er at stillas verða sett upp, og so verður farið undir at skifta tak og klæða bygningin, áðrenn
farið verður undir arbeiðið inni.
Tilsamans 37 íbúðir skulu standa klárar til ólavsøku næsta ár.

Aulan í skúlanum verður hildin í upprunastandi og sum áður brúkt til mentanarlig tiltøk, kórvenjingar,
framsýningar, konsertir, fyrilestrar o.s.fr. Ætlanir eru frammi um at gera fimleikahøllina til innandura
spælipláss.
Kommunan skipar í hesum sambandi fyri borgarafundi í kommunuskúlaauluni tann 28. apríl kl 19.30,
har kunnað verður um alla verkætlanina, tað skrivar kommunan á heimasíðu síni.
Jn.fo

Fekk ikki uppskotið úr fíggjarnevndini
Kári P. Højgaard noyðist at bíða eitt sindur aftrat eftir fíggjarnevndini, sum viðger málið um at sleppa
grønum hitaskipan undan mvg
Uppskotið hjá Nýggjum Sjálvstýri, um at allar grønar hitaskipanir skulu sleppa undan meirvirðisgjaldi,
verður liggjandi í fíggjarnevndini.
Málið hevur ligið í fíggjarnevndini síðani í heyst, og nú var Kári P. Højgaard, sum legði uppskotið fram,
farin at ótolnast.
Hann vildi hava tingið at atkvøða málið aftur úr fíggjarnevndini, so tað kundi koma til aðru viðgerð.
Men tað eydnaðist ikki.
Tá atkvøtt varð fyrrapartin, stóð á jøvnum - 13 atkvøður vóru fyri og 13 ímóti, og tvær vóru blankar og tí var ikki meiriluti fyri at fáa uppskotið úr fíggjarnevndini.
4-5 vikur
Málið hevur ligið í fíggjarnevndini síðani 3. november.
Tá fíggjarnevndin í februar bað um at fáa freistina longda at leggja álit fram, varð roknað við, at
nevndararbeiðið fór at taka 4-5 vikur aftrat.
Løgtingsformaðurin eftirlíkaði umbønini um at leingja freistina, men enn er einki álit komið.
Ruth Vang, forkvinna í fíggjarnevndini, segði við útvarpið fyrr í vikuni, at viðgerðin hevur drigið út,
m.a. tí at fíggjarlógarviðgerðin var fyri, og tí fíggjarnevndin vildi hava uppskotið útgreinað, bæði hjá
landsstýriskvinnuni í orkumálum og landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum, samanborið við orkupolitikkin
hjá landsstýrissamgonguni.
Álitið kemur fyrsta dagin, segði Ruth Vang.
Kvf.fo

Nú er revsingin strikað
Tingið hevur einmælt samtykt at strika revsingina fyri ikki at boða frá grind
Tingið hevur einmælt samtykt at strika revsingina fyri ikki at rópa grindaboð.
Ein samd vinnunevnd tók undir við uppskotinum hjá Høgna Hoydal, landsstýrismanni, um at strika
revsingina fyri ikki at boða frá grind.
Men fráboðanarskyldan stendur við.
Við aðru viðgerð varð uppskotið samtykt við 29 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Málið skal hava eina
viðgerð aftrat.
Hóast ferðavinnan hevur funnist at fráboðanarskylduni, - at øll hava skyldu at boða frá grind, so
heldur Fiskimálaráðið, at neyðugt er at halda fast um fráboðanarskylduna.
Frá 1986 til í fjør, tá nýggja grindalógin kom, var ikki revsivert at bróta fráboðanarskylduna - ikki at
siga frá, tá fólk síggja grind.
Kvf.fo

Lítil áhugi fyri tvingsilsuppboði av Grunnabarði
Einastu krøvini, sum vórðu løgd fram á fyrireikandi fundinum í gjár, vóru frá tveimum havnum
Tað var ikki tann stóri áhugin hjá teimum, sum eiga pengar í Grunnabarði, fyri fyrireikandi fundinum í
Fútarættinum í gjár.
Fundurin var um tvingsilssøluna, sum er lýst at vera 18.mai.
Danska fyritøkan Teleserve hevur biðið Fútarættin selja Grunnabarð.
Á fundinum í Fútarættinum í gjár vóru advokaturin, sum hevur kravt tvingsilsuppboðið, og
advokaturin hjá nøkrum, sum hava krav móti reiðaríinum South Pelagic í Vági.
Skuldin 14,5 mió. kr.
Í seinasta roknskapinum hjá felagnum, sum er kunngjørdur, hann er frá 2014, er skuldin hjá felagnum
14,5 mio. kr., men eginognin er negativ.
Grunnabarð er, sambært roknskapinum, verdur 9,7 mió. kr.

Felagið hevði 4,8 mió. kr. í halli í 2014.
Leiðslan hevur kortini ikki mist alla vón.
Fyri fíggjarligum skyldum felagsins til lánveitarar, góðar 11,7 mió. kr., eru lýstar veðsetingar í
Grunnabarði 31 mió. kr., stendur í roknskapinum.
Og so stendur, at leiðslan ásannar, at eginpeningur felagsins er negativur, 464.000 kr., og tí hevur
felagið mist allan felagskapitalin.
Leiðslan veit um lógarkrøvini um at endurvinna eginpeningin.
Men leiðslan metir útlit vera fyri einum lønandi rakstri hjá felagnum í framtíðini. Og tí ber til at
endurvinna eginpeningin við avlopi frá rakstri komandi árini. Men tað bar ikki til.
Eingi hýrukrøv
Á fyrireikandi fundinum í gjár varð boðað frá sjóveðrættarkrøvum frá Runavíkar havn og Vágs havn.
Væntað er, at sjóveðrættarkrav eisini kemur frá Hirtshals havn, tí har Grunnabarð ligið leingi.
Eingi hýrukrøv eru.
Grunnabarð, sum er bygdur í 1979, varð keyptur til Føroya úr Noregi í februar 2013 at fiska
ídnaðarfisk. Nú hevur hann eingi fiskirættindi í Føroyum.
Reiðaríið hevur tó eitt royndarloyvi eftir hvítingsbróðuri.
Thor keypti fleiri ferðir Grunnabarð at fiska kvotur hjá Thor.
Kvf.fo

Nýggj nevnd í TF-Holding
Annika Waag, Birgir Nielsen og Karl Birgir Isaksen eru vald í nevndina í TF-Holding.
Tilráðingarnevndin hjá TF-Holding peikaði á Birgir Nielsen, Ingibjørg Berg, Johonnu á Bergi og Jákup
Egholm Hansen, sum var nevndarlimur, men stóð til val.
Tá avtornaði vórðu Annika Waag, Birgir Nielsen og Karl Birgir Isaksen vald í nevndina í TF-Holding.
Annika Waag stóð til val, men var ikki millum tey, sum tilráðingarbólkurin peikaði á. Hon stillaði
kortini upp, og aðalfundurin valdi hana aftur í nevndina.
Birgir Nielsen, sum tilráðingarnevndin peikaði á, varð somuleiðis valdur, meðan Jákup Egholm
Hansen, sum hevur stuðlað fyrrverandi formanninum Gunnari Í Liða, fall.
Karl Birgir Isaksen var somuleiðis valdur í nevndina.
Hetta merkir, at Gunnar Í Liða hevur mist sínar stuðlar í nevndini Jan Muller og Jákup Egholm Hansen,
men enn er ikki greitt, hvønn Karl Birgir Isaksen og Birgir Nielsen stuðla - sitandi formannium, Arna
Brattaberg ella Gunnar Í Liða.
Tað er tó greitt, at Annika Waag hoyrir til veingin hjá Ingeborg Godtfred og sitandi formanninum Arna
Brattaberg, sum gjørdist formaður við lutakasti, eftir at Skráseting Føroya hevði ógyldað formansvalið
av Gunnari í Liða eftir seinasta aðalfund.
Nevndin í TF-Holding er sostatt mannað av Arna Brattaberg, Gunnari í Liða, Ingeborg Godtfred, Birgir
Nielsen, Anniku Waag og Karl Birgir Isaksen.
Kvf.fo

Árni Gregersen, ting.fo 21.04.2016 (10:19)
Samgongan setti Nýtt Sjálstýri uppá pláss
Eitt uppskot frá Nýggjum Sjálvstýri um grønar hitaskipanir hevur ligið í fíggjarnevndini í drúgva tíð.
Nýtt Sjálvstýri hevur mist tolið og vildi hava uppskotið til viðgerðar í tinginum, sjálvt um
fíggjarnevndin ikki hevur skrivað álit.
Løgtingið atkvøddi um málið fyri løtu síðani, men tað vísti seg, at samgongan ikki vildi hava málið
viðgjørt í dag, so tað liggur framvegis í fíggjarnevndini.
13 atkvøddu fyri at fáa tað til viðgerðar nú - 13 ímóti og tvær atkvøður vóru blankar.
Ting.fo

Áki Bertholdsen 21.04.2016 (11:00)
Vit skulu lata munandi meiri í neyðhjálp
Hesi næstu árini skal upphæddin, føroyingar lata í neyðhjálp og í menningarhjálp, hækkast munandi.
Tað eru løgtingsfólk yvirhøvur samd um.

Miðflokkurin hevur lagt uppskot fyri Løgtingið um at føroyingar skulu senda eitt skip í Miðjarðarhav
at hjálpa flóttafólkum, sum annars drukna í hópatali í royndini eftir at flýggja undan kríggi og
forfylging. Men í Uttanlandsnevndini, har allir flokkar eru umboðaðir, uttan Framsókn og
Miðflokkurin, eru tey samd um, at tað er ikki ein gongd leið.
Tey ásanna, at støðan við Miðjarðarhav er ótolandi, tí flóttafólk í hundraðtúsundatali flýggja frá
heimlandinum og tey, sum yvirliva ferðina til Evropa, eru ofta rættiliga illa fyri.
- Vit eiga tí at gera alt, sum liggur í okkara makt, siga tey.
Kortini ásanna tey, at upphæddin, almennu Føroyar lata í menningarhjálp og neyðhjálp, er framvegis
sera avmarkað, sammett við onnur lond. Og skulu vit taka ta ábyrgd, ST mælir heimsins londum at
taka á seg í hesum sambandi, eigur upphæddin úr Føroyum tískil at hækka munandi hesi næstu árini.
Hinvegin hevur Poul Michelsen, landsstýrismaður á økinum staðfest, at hann arbeiðir við
spurninginum um, hvussu vit kunnu gera best mun við tí játtan, Løgtingið hevur sett av til økið.
Uttanlandsnevndin hevur eisini fingið at vita, at landsstýrið er í sambandi við danskar myndugleikar
um eina loysn. Landsstýrið er somuleiðis í sambandi við sjálvbodnar felagsskapir í Føroyum, sum hava
verið við í flóttafólkaarbeiðnum, og sum tí hava royndir við hesum arbeiði.
Uttanlandsnevndin heldur tí ikki, at tað er rætt, at Løgtingið frammanundan samtykkir, hvussu
landsstýrið skal brúka játtanina til flóttafólk, tí tað er ein sjálvsagdur spurningur hjá landsstýrinum at
taka støðu til.
Men Landsstýrið er kunnað um uppskotið frá Miðflokkinum um at senda skip í Miðjarðarhav, og
hevur tað við í sínum metingum.
Løgtingið fer at taka støðu til málð nú seinnapartin í dag
In.fo

Eirikur Lindenskov 21.04.2016 (12:00)
Stórur meiriluti fyri at samkynd kunnu giftast
– Stórur meiriluti av Føroya fólki er fyri, at fólk av sama kyni skulu kunna giftast.
Tað er greiða niðurstøðan í kanning, sum Gallup Føroyar hevur gjørt fyri Miðlahúsið og Kringvarpið.
Gallup Føroyar spurdi í døgunum 16. til 19. apríl soleiðis:
»Tekur tú undir við, at hjúnarbandslógin verður broytt soleiðis, at tvey av sama kyni kunnu giftast
borgarliga (tvs. ikki í kirkju)?«
»Ja« svaraðu 64 prosent.
»Nei« svaraðu 30 prosent.
5 prosent svaraðu »veit ikki«
Í kanningini eru 532 tilvildarliga vald fólk, sum eru eldri enn 18 ár, spurd.
Býtið millum, hvussu kynini svara, er rættiliga javnt.
Av teimum, sum svaraðu »ja« eru 65 prosent kvinnur og 64 prosent menn
Av teimum, sum svaraðu »nei« er býtið púra javnt, 30 prosent av báðum kynum.
Av teimum, sum svaraðu »veit ikki« eru 5 prosent kvinnur og 6 prosent menn
In.fo

Árni Gregersen, ting.fo 21.04.2016 (13:29)
Uppskot um skip til Miðjararhavið fall

Miðflokkurin hevur skotið upp, at kanna møguleikan fyri, at almennu Føroyar senda skip, ella fíggja
sendanina av skipi, hvørs uppgáva verður at royna at bjarga flóttafólki, ið eru í vanda fyri at farast í
Miðjarðarhavinum, og leggja fram frágreiðing fyri Løgtingið..
Orðaskiftið um málið var drúgt og fór rættuliga víða, men tá ið málið var til avgreiðslu fall tað. Bert
fimm atkvøður vóru fyri.
Ting.fo

Áki Bertholdsen 21.04.2016 (14:28)
Løgtingsmaður: Vit skulu umhugsa at gera hassj lógligt í Føroyum
- Vit eiga at taka viðgerðina upp, um vit skulu gera hassj, og onnur bleytari rúsevni lóglig í Føroyum.
Tað heldur Bjarni Kárason Petersen, sum hevur sæti á Løgtingi í hesum døgum sum varamaður fyri
Framsókn.
Hann leggur kortini dent á, at hetta er ikki støðan hjá Framsókn, men at hetta er hansara egna
áskoðan. Hann vísir á, at í tí umhvørvinum, hann ferðast í, eru bleytaru rúsevni ikki heilt óvanlig.
Men hann heldur, at tað eru tey hørðu rúsevnini, sum gera tann stóra skaðan og smildra
menniskjalagnur. Men tað er stórur munur á hørðum og bleytum rúsevnum.
- Vit hava valt at kriminalisera tey, sum brúka bleytari rúsevni og vit eiga at viðgera spurningin um at
gera hassj, marihuana, og kanska onnur bleytari evni, lóglig í Føroyum
Hann heldur, at tað so hevði borið til at havt eftirlit við innflutninginum og, hvørji evni eru í tí.
- Samstundis hevði landskassin fingið avgjald av evnunum, og tað mátti verið frægari, at havt
innflutningundir eftirlitið, heldur enn at ríka narkobarónar upp.
Og hann heitir beinleiðis á løgtingslimir um at taka spurningin upp, tí hann ivast ikki í, at hann kemur
upp, fyrr ella seinni.
In.fo

Hallur av Rana 21.04.2016 (15:32)
Tjóvar gera um seg í Vágsbotni
Seinasta døgnið hevur løgreglan fingið tvær fráboðanir frá bátaeigarum í Vágsbotni, um at óynskt
vitjan hevur verið umborð.

Fyrsta fráboðanin kom í gjárkvøldið, tá ein maður ringdi, tí hann varnaðist at onkur hevði roynt at
brotið inn í stýrihúsið.

- Handtakið var brotið, og listin í hurðini var boygdur, men eigarin metti ikki, at nakað var stolið.
Eingir lutir vóru heldur umborð, ið høvdu nakað serligt virði, sigur vakthavandi.

Næsta fráboðanin kom í morgun, tá ein annar bátaeigari boðaði frá, at onkur hevði brotið hurðina
upp til stýrihúsið, og róta í skuffunum. Men heldur ikki har, var nakað serligt av virði, ið tjóvurin kundi
stjala.

Vakthavandi upplýsir, at seinna innbrotið er hent einaferð millum mánakvøldið og mikumorgun.

- Um nakar kennir til innbrotini ella meta, at tey hava sæð nakað illgrunasamt í hesum tíðarskeiði, so
eru tey vælkomin at ringja til løgregluna, sigur vakthavandi.
In.fo

Jóannes Hansen 21.04.2016 (19:31)
NSÍ tapti aftur toppdyst
Veikleikin hjá NSÍ hevur verið, at tað gongst illa ímóti teimum, sum teir svørtu og gula ætla sær at
kappast við um FM heitið. Fyrr í ár hevur NSÍ tapt ímóti HB og Víkingi á heimavølli, og í kvøld legði NSÍ
rygg til 3-1 tap í Gundadali ímóti B36.
Sebastian Pingel skoraði fyrsta B36 málið, tá ið tólv sekund vóru farin. Fyrri hálvleikur var ikki
hálvrunnin, tá ið Sebastian Pingel noyddist av vøllinum, tí hann var skaddur í knænum. Úr B36
húsinum verður sagt, at tað tykist sannlíkt, at álopsspælarin er so mikið skaddur, at hann ikki verður
førur fyri at spæla næstu 4-6 vikurnar.
Miðskeiðis í fyrra hálvleiki økti Róaldur Jakobsen um B36 leiðsluna, tá ið hann umsetti brotsspark til
mál. Dómarin peikaði á ellivu metra blettin, tá ið Jákup á Borg varð togaður niður.
NSÍ hevði fleiri ungar og óroyndar menn á liðnum, og mest sum allan fyrra hálvleik vóru meistararnir
greitt omaná. So var tað, at vandamiklasti maðurin í føroyskum fótbólti, Klæmint A. Olsen, mest sum
burtur úr ongum og úr átjan metrum sendi bóltin í B36 málið. 2-1 og NSÍ spælararnir kendu vónina
kveikta, tá ið teir fóru at rinda møðina.
Eftir hvíldina var NSÍ bragdligt fyrstu løtuna, men eftir at Lukasz Cieslewicz økti til 3-1, var tað B36,
sum fyri tað mesta hevði bóltin á fótum.
Sigurin ber við sær, at meistararnir í B36 nú eru á triðja plássi við fjúrtan stigum, meðan Víkingur
hevur fimtan stig, og HB hevur seytjan stig. Nú er NSÍ á fjórða plássi við tólv stigum.
KÍ hevði møguleika at toga seg nærri altjóða atgongumerki, men tað eydnaðist ikki at vinna fulla
úrtøku á Argjum. Eftir málleyst fyrra umfar var tað Símun Samuelsen, sum stútaði AB framum. Lítla
løtu seinni javnaði Páll A. Klettskarð til 1-1, sum varð úrslitið. KÍ er á fimta plássi við ellivu stigum, og
AB er á níggjunda plássi við fýra stigum.
Í Fuglafirði endaði oyggjauppgerðin ímóti Skála 2-2. Skálamenn gjørdu sjálvmál, tá ið ein hálvur tími
var farin. Eitt korter undan leikloki javnaði innskifti Brian Jacobsen. Tveir minuttir seinni legði Clayton
Soares ÍF framum aftur, men Skála megnaði enn einaferð at javna. Miðverjin Fritleif í Lambanum
javnaði. Hann er fuglfirðingur og hevur spælt í bestu deildini fyri ÍF síðani 2004 – burtursæð frá 2011
og 2012 og í ár nú hann spælir við Skála.
Sunnudagin verður fyrsta umfar í kappingini um løgmanssteypið: Giza/Hoyvík-B68, TB-NSÍ, UndriðSkála, AB-B36, ÍF-KÍ, EB/Streymur-07 Vestur, HB-B71 og FC Suðuroy-Víkingur.

Sjeynda umfar
ÍF-Skála 2-2 (1-0)
1-0: sjálvmál 30.
1-1: Brian Jacobsen 50.
2-1: Clayton Soares 79.
2-2: Fritleif í Lambanum 90.
Dómari: Rúni Gaardbo
ÍF: Oliver Korch – Leivur Joensen, John Daniel Guðjónsson, Jan Ó. Ellingsgaard, Alex José dos Santos –
Dánjal á Lakjuni (Dánjal Pauli Højgaard, 77.), Kristoffur Jakobsen (Ari Ó. Ellingsgaard, 59.), Karl Løkin,
Andy Olsen (Margeir Toftegaard, 90.) – Clayton Soares, Adeshina Lawal
Gult kort: eingin
Venjari: Jógvan Martin Olsen
Skála: Andras Gango - Teitur R. Joensen (Ari Olsen, 70.), Pætur Dam Jacobsen, Fritleif í Lambanum,
Jákup Jacobsen - Ólavur Mikkelsen (Brian Jacobsen, 63.), Pauli G. Hansen, Edvin Jacobsen - Jákup
Johansen, Jónhard Frederiksberg, Álvur F. Christiansen (Símun Petur Poulsen, 88.)
Gult kort: Pauli G. Hansen, Álvur F. Christiansen, Pætur Dam Jacobsen, Brian Jacobsen
Venjari: Pauli Poulsen
B36-NSÍ 3-1 (2-1)
1-0: Sebastian Pingel 1.
2-0: Róaldur Jakobsen br 21.

2-1: Klæmint A. Olsen 45.
3-1: Lukasz Cieslewicz 60.
Dómari: Petur Reinert
B36: Tórður Thomsen – Jónas þór Næs, Andrias H. Eriksen, Hørður H. Askham, Benjamin Heinesen –
Róaldur Jakobsen, Høgni Madsen – Jákup á Borg (Høgni Eysturoy, 75.), Lukasz Cieslewicz, Gestur
Bogason Dam (Pætur Petersen, 82.) - Sebastian Pingel (Jógvan Skeel Nolsøe, 15.)
Gult kort: Høgni Madsen
Venjari: Eyðun Klakstein
NSÍ: Símun Rógvi Hansen – Monrad Holm Jakobsen, Per Langgaard, Jákup Andrias Gaardbo – Johan
Jacobsen, Petur Knudsen (Hans Marius Davidsen, 75.), Heini Mourits Mortensen, Jann Benjaminsen
(Jonleif Højgaard, 71.) – Árni Frederiksberg (Andri Benjaminsen, 88.), Klæmint A. Olsen, Pól Jóhannus
Justinussen
Gult kort: eingin
Venjari: Anders Gerber
AB-KÍ 1-1 (0-0)
1-0: Símun Samuelsen 50.
1-1: Páll A. Klettskarð 56.
Dómari: Kári J. á Høvdanum
AB: Heðin Stenberg – Søren Samuelsen, Rói Danielsen, Dmitrije Jankovic, Jónas Stenberg - Bárður
Olsen, Dan í Soylu, Aron Clementsen - Árni G. Nielsen (Bjarki Nielsen, 63.), Karstin Højgaard (Martin
Midjord, 87.), Símun Samuelsen (Bjarni Skála, 90.)
Gult kort: Sørin Samuelsen, Aron Clementsen
Venjari: Trygvi Mortensen
KÍ: Meinhardt Joensen – Sørmundur Kalsø, Jonas Flindt Rasmussen, Ahmed Mujdragic, Ísak Simonsen
(Atli Danielsen, 81.) – Semir Hadzibulic, Jákup B. Andreasen (Niels Pauli Danielsen, 53.) – Jóannes
Bjartalíð, Súni Olsen, Heðin Klakstein (Hjalgrím Elttør, 46.) – Páll A. Klettskarð
Gult kort: Hjalgrím Elttør
Venjari: Mikkjal Thomassen
Víkingur-TB 2-1 (1-0)
1-0: Andreas Lava Olsen 38.
1-1: Albert Adu 50.
2-1: Hans Pauli Samuelsen br 67.
Dómari: Dagfinn Forná
Víkingur: Geza Turi – Bárður J. Hansen, Atli Gregersen, Erling Jacobsen, Jákup V. Olsen – Sølvi
Vatnhamar, Gert Hansen – Andreas Lava Olsen (Magnus Jarnskor, 78.), Heðin Hansen (Jón Krosslá
Poulsen, 57.), Hans Pauli Samuelsen – Philip Djordjevic (Jobin Drangastein, 88.)
Gult kort: Jákup Vatnhamar Olsen
Venjari: Sámal Erik Hentze
TB: Joslain Mayebi – Carl M. Bech, Árni Rúnar Ӧrvarsson, Teitur J. Olsen, Eirikur M. Ellendersen –
Rógvi Joensen (Hervé Din Din, 42.), Ndende Adama Guéye, Salmundur Bech, Heini Mikal Mortensen
(Signar Olsen, 84.), Teitur Justinussen (Kofi Appiah, 73.)– Albert Adu
Gult kort: Teitur Justinussen
Venjari: Robert F. Roelofsen
HB-B68 1-0 (0-0)
1-0: Jóhan Troest Davidsen 85.
Dómari: Eiler Rasmussen
HB: Teitur M. Gestsson – Jógvan Rói Davidsen, Jóhan Troest Davidsen, Bartal Wardum, Ári Mohr
Jónsson – Christian R. Mouritsen, Tróndur Jensen, Rókur Jespersen (Jákup F. Hansen, 90.), Ari Mohr
Olsen (Fróði Benjaminsen, 46.) – Teit Jacobsen (Pál Mohr Joensen, 74.), Øssur Dalbúð
Gult kort: Øssur Dalbúð
Venjari: Jan C. Dam
B68: Ragnar Lindholm - Ari Johannesen, Jóhan Dávur Højgaard, Evrard Blé, Jógvan Ingvard Hansen –
Óli H. Olsen, Ivan Joensen, Pedro Tarancon Anton, Hákun Edmundsson (André Olsen, 89.), Michal
Przbylski (Esmar P. Clementsen, 74.) - Carlos Quintan Herrero (Otto Petersen, 86.)
Gult kort: Hákun Edmundsson, Ivan Joensen
Venjari: Páll Guðlaugsson
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Dagfinn Olsen 21.04.2016 (19:33)
Starvsfókini hava tað gott
Stjórin á Vodafone undirstrikar, at tað var ongantíð vandi á ferð, tá starvsfólk hjá vodafone vóru
bráflutt eina løtu á flogvøllinum í París í dag, har tey eru stødd í løtuni á starvsfólkaútferð.
Men eftir at in.fo skrivaði tíðindi um hendingina, eru starvsfólkini niðurringd av familju og
kenningum, ið vilja vita, hvussu veit við hjá føroyingunum.
Men staðfestast kann, at øll hava tað gott og at vandi ongantíð hevur verið á ferð.
Sum greitt frá í fyrri greinini um hendingina, so var orsøkin ein taska, ið lá uttan eigara, men skjótt var
alt avblást aftur.
Stjórin á Vodafone upplýsir, at øll hava tað gott og at ongin nakrantíð hevur verið í vanda, tí talan var
bert um trygdarfólk, ið settu trygdina í hásæti. Veruligur vandi var ongantíð á ferð.
In.fo

Dagfinn Olsen 21.04.2016 (17:49)
Ógvuslig spreinging á Hvítanesi
Klokkan var farin nakað av 16´í dag , tá løgreglan fekk fráboðan um sera sterka spreinging á Hvítanesi.
Talan var um arbeiðsóhapp í samband við tunnilsarbeiðið, nú sett er á at grava fyri
Eysturoyartunnlinum.
Arbeiðið er ikki langt frá bygdum øki á Hvítanesi, og óhappið førdi við sær, at steinar eru farnir
gjøgnum húsatekjur.
Løgreglan fær enn ikki gjørt stórvegis viðmerkingar til málið, men staðfestir, at óhappið er hent og at
steinar eru farnir ígjøgnum tekjur.
Fólk á staðnum siga fyri in.fo, at talan var um sera ógvusliga spreinging. Uttan iva harðastu
spreingingina, sum enn hevur verið í samband við tunnilsarbeiðið.
In.fo

Andakt
Lat Jesus sita við róðrið
20.04.2016 - 09:13 - Ásbjørn Jacobsen

Í einari andakt segði Asbjørn Kvalbein nakað soleiðis: ”Fyri einum hundrað árum síðani var tað ein
lækni, sum búði í Chicago. Hann æt Leo Winther. Eina náttina bleiv hann vaktur, tí onkur bankaði
harðliga á hurðina. Hann fór upp. Tað vísti seg, at ein ferðsluvanlukka hevði verið, og læknin bleiv
biðin um at koma á sjúkrahúsið beinanvegin, tí ein drongur var álvarsliga skaddur.
Læknin læt seg í og fór oman í bilin og koyrdi avstað. Eftir sum at hetta hevði skund, helt læknin, at
hann skuldi taka stytstu leið og koyra eftir nøkrum síðugøtum. Men tað var ikki vandaleyst at koyra í
tí býarpartinum, nógvur kriminalitetur var har. Tá ið læknin einaferð steðgaði fyri reyðum ljósi, leyp
ein maður á bilin og skræddi hurðina upp. Maðurin var í einari slitnari gráari skjúrtu, og hann hevði
hatt á høvdinum. Hann tók í økslina á læknanum og dró hann út úr bilinum og segði: ”Eg havi brúk
fyri hesum bili!” So koyrdi hann avstað við nógvari ferð, og har stóð Leo Winter. Tað tók honum tveir
tímar, áðrenn hann kom fram á eina telefonautomat, har hann kundi ringja eftir einum hýruvogni.
Tá ið hann kom á sjúkrahúsið, kom ein sjúkrarøktarfrøðingur ímóti honum og segði, at drongurin var
beint nú deyður. ”Pápi hansara er spinnandi óður, tí tú ikki ert komin fram; men fær tú heldur sjálvur
at tosa við hann,” segði sjúkrarøktarfrøðingurin.
Tá ið læknin kom yvir til pápan, kendi hann hann aftur beinanvegin. Hetta var maðurin í gráu
skjúrtuni við hatti á høvdinum. Hetta var maðurin, sum hevði tikið bilin frá honum.
Syrgiligt var tað; men pápin hevði sjálvur forðað fyri, at læknin kanska kundi grøtt drongin. Hetta
hendi tá, men tað sama hendir dagliga. Menniskju skumpa Jesus til viks og taka sjálv róðrið í hond. Tá
ið tað so gongst illa, geva tey honum skyldina, eins og hesin pápin gjørdi. Nei, bið altíð fyrst, áðrenn
tú fert undir at gera okkurt, og legg teg og øll tíni í Guds hond. Tað er rætti mátin. ”Fedrar várir … litu
á teg, og tú bjargaði teimum.” Sálm. 22,5. ”Sælur er tann, sum hevur Jákups Gud sær til hjálpar.”
Sálm. 146,5.
Kristin.fo
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487,88

Thailandske baht
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Tyrkiske lira
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US dollar
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Andlát
Apolonia Johannesen, fødd Kastalag, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Hvannasundi, andaðist á
sambýlinum í Bøgøtu 20. Apríl 86 ára gomul.
Amy Lilaa, Leirvík, andaðist á eldrasambýlinum Giljagarði, mikudagin 20. apríl, 82 ára gomul.

