Tíðindi úr Føroyum tann 1. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Aðalskrivarin hjá altjóða Bláa Krossi møti á Toftum og í Havn
Anne Babb, aðalskrivari hjá altjóða Bláa Krossi, vitjar komandi dagarnar í Føroyum. Hon talar og
greiðir frá altjóða blákrossarbeiðinum á møti á Toftum leygarkvøldið 4. juni kl. 20 og í Havn
sunnukvøldið 5. juni kl. 18
Tað er ikki á hvørjum degi, at Blái Krossur hevur tílíka vitjan, sum vit hava næstu dagarnar. Og langt er
síðani seinast, at sjálvur aðalskrivarin hjá altjóða Bláa Krossi hevur vitjað í Føroyum.
Leiðslurnar í blákrossfelagsskapunum í Norðurlondum koma saman einaferð um árið at tosa um
felags viðurskifti. Fundurin skiftir millum Norðurlondini, og hesaferð er fundurin í Havn 6. og 7. juni.
Í hesum sambandi er aðalskrivarin hjá altjóða Bláa Krossi, Anne Babb, í Føroyum. Anne er úr Finnlandi
og hevur verið aðalskrivari í altjóða Bláa Krossi síðstu fýra árini. Nú hon er í Føroyum, tekur hon eisini
lut á tveimum møtum, nevniliga í missiónshúsinum á Toftum leygarkvøldið 4. juni kl. 20, og
sunnukvøldið 5. juni kl. 18 í Meinigheitshúsinum í Havn. Hon fer í orðum og myndum at greiða frá tí
víttfevnandi arbeiði, ið Blái Krossur ger úti í heimi.
Tulkað verður til føroyskt.
Møtini eru almenn og øll eru vælkomin.
Blakross.fo

Havfrakt bíðar eftir sjógvi
Í løtuni liggur Havfrakt, hjá Frakt og Sandsøluni, á Runavík og bíðar eftir sjógvi.
Tað ljóðar óivað løgið tí skipið er umgyrt av sjógvi.
Støðan er tann, at Havfrakt er komin úr Íslandi við fiskamjøli sum skal til Perth í Skotlandi.
Perth liggur inni í landinum og Havfrakt má tí sigla inn gjøgnum eina á, fyri at koma inn til býin.
Har er grunt og tí má skipið hava hægstu flóð, um tað skal kunna sigla heilt inn til Perth.
Flóð er 12 hvønn tíma, men tað er ikki nóg nógv flóg til at Havfrakt kann sigla fullasta inn.
Munurin á flóð og fjøru er uml. 3 metrar.
Havfrakt má tí hava hægstu møguligu flóð, ella mest møguligt av sjógvi og tað hendur bara einaferð
um mánaðin.
Tá sjógvurin fjarðar út aftur stendur skipið á botni.
Tað er sjálvsagt lættari at koma út aftur úr Pert við tómum skipið.
Eftir ætlan fer Havfrakt úr Føroyum leygardagin tí hægsta flóð er mánadagin.
Við Havfrakt eru 5 mans. Teir eru umborð í 6 vikur og so heima í 6 vikur.
Nú teir liggja á Runavík skifta teir manning og gera okkurt smávegis viðlíkahald.
Teimum og sjófólkinum annars verður ynskt Guds signing og varðveitsla.
Føroyska sjómnasmissiónin
www.facebook.com/sjomansmissionin/

Ongar broytingar í eygsjón á Opec-fundi
Hóast hækkingarnar í oljuprísinum seinastu tíðina, roknar Nordea ikki við, at Opec-londini fara at
broyta taktikk á fundi í Wien.
Oljuprísurin er nærum tvífaldaður síðani síðst í januar, nú teir 13 oljumálaráðharrarnir í samgonguni
av oljuútflytara londum (Opec) hittast í Wien í dag til regluliga hálvársfund sín.
Kortini roknar Nordea ikki við, at fundurin fer at bera í sær stórvegis broytingar.
"Tað eru ikki nógvir marknaðareygleiðarar, ið rokna við, at núverandi politikkurin hjá kartellinum
verður broyttur, tí Opec ikki fyrr í ár (í mars, red.) kundi semjast um at fastfrysta oljuframleiðsluna,"
skrivar Nordea í eini viðmerking.

Harumframt eydnaðist heldur ikki á regluliga fundinum í desember at koma til sættis um eina
framleiðslukvotu.
Nordea væntar tí ongar broytingar á fundinum.
Fundurin kann tó gerast spennandi kortini, metir bankin. Orsøkin er, at hetta er fyrstu ferð nýggi
saudiski oljumálaráðharrin, Khalid al-Falih, ið er veruligi leiðarin í kartellinum, verður við á fundi.
Kelda: Ritzau
Antares.fo

Verkfall hóttir norsku frálandsvinnuna
Verkfall hóttir norsku frálandsvinnuna, eftir at samráðingarnar millum arbeiðsgevararnar og
fakfeløgini slitnaðu mánadagin. Norski semingsstovnurin skal nú royna at fáa semju í lag millum
partarnar fyri at sleppa undan arbeiðssteðgi.
Teir báðir partarnir høvdu mánadagin sett tveir dagar av at semjast um nýggjan sáttmála, men
teir fóru hvør til sítt eftir minni enn ein minutt. Tí noyðist staturin nú at leggja uppí fyri at hjálpa
teimum at koma til sættis.
"Støðan er meiri fastlæst, enn hon hevur verið leingi," sigur Leif Sande, leiðari í fakfelagnum Industri
Energi, ið hoyrir undir LO.
"Ymiskleikarnir eru so eyðsýndir, at tað tíðliga var greitt, at vit einsvæl kundu gera eina avtalu við
semingsstovnin beinanvegin ístaðin fyri at sita har í tveir dagar," sigur hann við Bloomberg News.
Industri Energi umboðar umleið 7.500 starvsfólk í norsku frálandsvinnuni, sum hevur mist túsundtals
arbeiðspláss, síðani oljuprísurin byrjaði at falla úr tindunum við árslok 2014.
Fakfelagið fær undirtøku frá tveimum smærri fakfeløgum, Safe og Norwegian Organisation of
Managers and Executives.
Feløgini eru ónøgd við, at felagið hjá arbeiðsgevarunum, Norwegian Oil and Gas Association, ætlar at
gevast við støðugum lønarhækkingum og ístaðin minka um lønarútreiðslurnar fyri at standa ímóti
oljuprísfallinum.
Sambært Bloomberg er ongin dagur enn ásettur fyri, nær norski semingsstovnurin fer at royna semju
millum teir báðar partarnar og harvið forða fyri, at tað endar við verkfalli.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Gadus-dómur fellur um tvær vikur
17. juni fellur dómur í málinum um trolaran Gadus úr Klaksvík. Skiparin á Gadusi, Brandur Joensen,
varð avhoyrdur í rættinum í Tromsø í gjár saman við Hanusi Hansen, reiðara, og fjarritaranum á
Gadusi.
Sambært politinum í Tromsø boðaði Gadus ikki norsku myndugleikunum frá um 140 tons, sum Gadus
fiskaði millum 15. og 19. februar.
Skiparin á Gadus fekk sektaruppskot, 25.000 norskar krónur, sum eru góðar 19.500 krónur í okkara
pengum.
Harafturat vil politiið í Tromsø hava drigið inn virðið á fiskinum, sum Gadus, sambært norsku
myndugleikunum, ikki boðaði frá. Talan er um knappliga 1,1 millión krónur í okkara pengum.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

Gott veður á Norðoyastevnu
01.06.2016 - 08:44
Tað er altíð áhugavert at royna at spáa um veðrið á Norðoyastevnu. Tað hevur ikki altíð verið gott,
men í ár er hugaligari at hyggja í kúluna.

Alla seinastu viku og tað sum er farið av hesari vikuni hevur eitt hátrýst ligið yvir okkara leiðum.
Miðdepilin í hátrýstinum hevur verið so nær við okkum, at ættin hevur skift ofta. Eisini hevur sera lítil
vindur verið. Tað góða við einum slíkum hátrýstøki er, at lágtrýstini við vindi og regni hava tikið aðra
leið um hav av leiðunum við USA og Kanada til Evropa. Hátrýstið hevur hildið tey burtur frá okkara
leiðum.
Tað sær út til, at hátrýstið verður liggjandi um okkara leiðir alt vikuskiftið. Vindurin fer ikki at verða
nógvur, og hann fer at koma úr høgætt.
Í dag - mikudag - fer vindurin at koma av norði; seinnapartin vesturhallum-norði. Vindferðin verður
minni enn 5 m/s. Tað fer at gerast klárari út á dagin - sólglottar og í støðum bláur himmal. Hitin fer at
liggja oman fyri 11 stig. Fyrivarni skal tó havast við ættini, hvar hon er góð ella ikki góð. Hetta fer at
gera mun á, hvussu skýggja tað verður og á hitanum á staðnum.
Hósdagurin fer at líkjast mikudegnum - mestsum sama veður.
Fríggjadagin fer hetta góða hátrýstið at flyta seg ímóti Íslandi. Vindurin fer tí at veksa eitt sindur - upp
í 8 til 10 m/s av landnyrðingi. Hitin fer at liggja uppi á 11 - 12 stigum, tað fer at verða skýggjað um
morgunin, men tað verður klárari, sum dagurin gongur.
Leygardagin er hátrýstøki aftur lagt seg yvir okkum, og veðrið við lítlum vindi er aftur. Vindferðin fer
at liggja um 5 m/s av landnyrðingi.
Neyvari frásøgn um alt vikuskiftið verður fríggjadagin.
Nordlysid.fo

Í dag eru júst 153 dagar síðan Løgtingið lækkaði grundupphæddina til Fólkapensjónistar
01.06.2016 - 08:55
Hetta var gjørt eftir Amerikanskari fyrimynd, har tað er arbeiðsmarknaðurin sjálvur, sum hevur
ábyrgd av pensjónsviðurskiftum hjá borgarunum. Hóast hørð mótmæli frá pensjónistafeløgunum við
undirskriftum frá 900 pensjónistum, var samgongan ikki at vika.
Í gjárkvøldi boðaði formaðurin í Javnaðarflokkinum, Føroya Løgmaður, frá at Føroyar skuldu hava
egna grundlóg, sum skuldi verða líkastillað við donsku grundlógina – eisini eftir amerikanskari
fyrimynd. Allir flokkar hava annars arbeitt við at evna eina stýrisskipan, sum tekur støði í verandi
skipan. Nú er ætlanin at síðustilla stýriskipanina við sjálva grundlógina - tó uttan at loysa - sambært
løgmanni.
Fakfelagsleiðslur samtykkja tigandi
Tann 2. apríl segði formaðurin í Havnar Arbeismannafelag soleiðis um politisku støðuna:
Formaðurin í Havnar Arbeiðsmannafelag heldur at tað er sera løgið at einki hoyrist frá fakfeløgunum
nú landsstýrið og løgtingið leggur avgjøld á limirnar hjá feløgunum.
- Samstundis sum tey leggja avgjøld á limirnar hevur samgongan við at lækka grundupphæddina flutt
skyldur hjá tí almenna yvir á samhaldsfasta og limirnar hjá fakfeløgunum. Tað var beinleiðis skeivt av
løgtinginum at lækka grundupphæddina.
- Eg havi bitið merki í at føroysku fakfeløgini í stóran mun hava valt einki at siga, nú tey hava fingið
síni egnu á ting.
- Undanfarna samgonga gjørdi nógv gott og nógv skeivt eisini og tá vóru feløgini sera avgjørd
hvørjaferð áhugamálini hjá limunum skuldu verjast. Men nú halda øll munn hóast samgongan oysir
avgjøld oman yvir limir okkara og enntá hevur gjørt stórar broytingar í pensjónsviðurskiftunum og
skyldunum hjá tí almenna.
Lógarbroytingin, sum lækkaði útgjaldi úr Landskassanum til fólkapensjónistar, kom í gildi á
nýggjárinum.
Nordlysid.fo

Setur spurnartekin við verandi fiskifrøði
01.06.2016 - 11:33
“Hvat um avmarkandi tiltøk móti fiskiveiði í onkrum førum í roynd og veru skaða vinnuna og harvið
samfelagsbúskapin, uttan at bøta nakað í fiskastovninum?”
Búi Tyril, ið ofta hevur skrivað “politiskt ókorrektar” greinar um fiskivinnuna, roynir seg nú aftur við
penninum. Undir yvirskriftini “Kappast móti kópi á ójøvnum føti” reisir hann spurningin, um
avmarkingar í veiðitrýstinum eru nakar fyrimunur fyri fiskastovnarnar.
“Sjálvandi er fiskur eitt avmarkað tilfeingi — men hvussu nógv eyka skal tilfeingið avmarkast, serliga
tá havt verður í huga, at talan er um eitt tilfeingi sum endurnýggjar seg á hvørjum ári, um ikki
umstøðurnar í havumhvørvinum broytast avgerandi til tað verra,” sigur hann.

Eisini spyr Búi, um tað er eitt endamál í sjálvum sær, at øll tilfeingisrentan skal súgvast úr vinnuni yvir
í ta politisku skipanina?
Nordlysid.fo

Nógv ferðsla í undirsjóvartunlunum
01.06.2016 - 14:42
Frá januar til mai í ár koyrdu íalt 284.162 akfør í Vágatunlinum, í mun til 250.633 akfør sama
tíðarskeið 2015. Hetta svarar til ein vøkstur á 13,4%. Miðalferðslan hevur sama tíðarskeið verið 1.870
akfør pr. døgn frá jan. til mai 2016.
Sama tíðarskeið í Norðoyatunlinum koyrdu 394.624 akfør ella í miðal 2.596 pr. døgn. Fyrstu 5
mánaðirnar 2015 koyrdu 344.634 akfør. Sostatt er talan um ein vøkstur á 14,5% frá 2015 til 2016.
Nordlysid.fo

Sett á stovn grunn sum skal bjarga frálandsskipavinnuni
01.06.2016 - 07:39
Kristian Siem, ið er ein av stóru eigarunum í norska frálandsreiðarínum Siem Offshore, hevur saman
við amerikanska grunninum Elliott, sett á stovn ein grunn sum hevur 1,6 milliardir krónur at brúka.
Kristian Siem segði, sambært Dagens Næringsliv, tá hann á eini ráðstevnu í gjár almannakunngjørdi
ætlanina, at talan er um ein bjargingarpakka sum skal hjálpa norsku frálandsskipavinnuni burturúr
sváru kreppuni sum mong reiðarí eru komin í.
Siem hevur arbeitt við ætlanini í meir enn eitt halvt ár, og grunnurin skal hava sín fyrsta nevndarfund
í hesi vikuni.
Sum skilst er ætlanin at leggja saman so nógv av reiðaríunum sum gjørligt, fyri á tann hátt at fáa
umskipa lán og at fáa nýggja eginogn til vega. Sambært Dagens Næringsliv merkir hetta, um Siem fær
tað sum hann vil, at talan verður um eitt av størstu reiðaríunum innan frálandsvinnuni í heiminum,
um ikki tað størsta.
Norska frálandsvinnan hevur síðani 2014, tá oljuprísurin fór at lækka, havt sera tungan sjógv at sigla
fíggjarliga. Inntøkurnar eru minkaðar nógv, og íløguhugurin er horvin.
Siem ynskir ikki at siga hvussu nýggi grunnurin skal arbeiða, men hann leggur afturat at talan kann
gerast um eitt stórt felag, har tey reiðaríni vit hava í dag gerast ein minni partur í nýggja felagnum.
- Hvør sær fáa vit ein minni prosentpart av nýggja felagnum, men talan verður um ein virðismiklan lut
í einum stórum felag, sigur Siem sambært Dagens Næringsliv.
Oljan.fo

Costa Concordia dómurin staðfestur
01.06.2016 - 08:17
Ein kærudómstólur í Italia hevur staðfest dómin, ið Francesco Schettino skipari fekk í sambandi við, at
Costa Concordia rendi á land á italsku oynni Gilgio í 2012.
Schettino varð upprunaliga dømdur 16 ára fongsulsrevsing, og kærudómstólurin metir sostatt, at fyrri
rætturin er komin til røttu niðurstøðuna.
32 fólk lótu lív, tá Costa Concordia rendi á land og holvdist, og dómarin metti, at tað var skilaleysur
atburður frá Schettino skipara, ið var skyld í vanlukkuni.
Schettino varð dømdur fyri dráp, fyri at vera orsøk til vanlukku á sjónum, og fyri at vera farin av
skipinum, áðrenn ferðafólk og manning vóru bjargað.
Verjan hjá skiparanum hevur hinvegin borið fram, at vanlukkan var eitt úrslit av feilum hjá
reiðarínum, indonesiska eigaranum og italsku bjargingartænastuni.
Francesco Schettino skal sambært AFT tíðindastovuni tó ikki inn at sita umgangangi, tí hann hevur
framvegis kærumøguleikar í italsku rættarskipanini.
Portal.fo

Alsamt fleiri viðmæla Føroyar sum ferðamál
01.06.2016 - 09:59
Alsamt fleiri miðlar og bloggar leggjast aftrat teimum, ið viðmæla Føroyar sum ferðamál.
Seinastur í røðini er mat- og ferðabloggurin Food - Wine - Travel with Roberta hjá australsku Robertu
Muir.
Roberta Muir er útbúgvin gastronomur, og við matkunnleika sínum ferðast hon um allan heim og
roynir og ummælir mat og ferðamál.

- Tær (oyggjarnar, red.) eru ein lokkandi blanding av tí siðbundna og modernaða, har nýggju húsini
ofta hava siðbundnu flagtekjurnar, skrivar Roberta Muir millum annað í blogginum.
- Bygdir við marglittum timburhúsum við flagtekjum og kritahvítum kirkjum liggja undir hvítum
fjallatindum, ið hava skap sum ein inca-pyramida, og fjallasíðurnar hava røðir av djúpum rivum, ið eru
so symmetriskar, at mann skuldi trúð at tær vóru mannagjørdar, skrivar Roberta Muir, ið eisini hevur
ummælt fleiri gistingarhús og matstovur.
Portal.fo

Poul Michelsen umrøtt EFTA limaskap við norsku starvssystur sína
01.06.2016 - 11:03
Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum, var í gjár í Oslo, har hann hitti
Elisabeth Aspaker, norskan ráðharra fyri ES, EBS og norðurlandamálum.
Partarnir umrøddu millum annað føroysku ynskini um møguligan limaskap í EFTA og sjálvstøðugan
limaskap í norðurlendska samstarvinum.
Fundurin er liður í eini tilgongd, har landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, m.a. skal hitta
starvsfelagar sínar í EFTA londunum, har greitt verður nærri frá ynskjunum hjá landsstýrinum um
møguligan EFTA limaskap.
Portal.fo

Dalai Lama: Evropa tikið ov nógv flóttafólk
01.06.2016 - 11:30
Í samrøðu við týska Frankfurter Allgemeine hevur Dalai Lama gjørt greitt, at hann heldur, at Evropa
hevur tikið ímóti ov nógvum flóttafólkum.
Tað er tó ikki, tí at evropearar ikki skulu vísa samkenslu við stríðnum og mótganginum, ið flóttafólk
hava verið út fyri.
- Tá vit hyggja flóttafólk í eyguni, serliga børnini og kvinnurnar, so merkja vit pínuna, sigur Dalai Lama
sambært DR við Frankfurter Allgemeine.
Men heldur er tað tí, at neyðugt man vera hjá flóttafólkunum at fara heim aftur, soleiðis at tey kunnu
byggja teirra egna samfelag upp aftur.
Dalai Lama heldur tí, at Evropa skal einans bjóða flóttafólkum fyribils uppihald, so at tey kunnu fara
heim aftur, tá tað ber til.
Dalai Lama hevur sjálvur livað í útlegd í fleiri enn 50 ár, eftir at hann í 1959 varð noyddur at flýggja
undan kinverska kommuniststýrinum til India, har hann býr enn.
Dalai Lama sigur, at hann droymir sjálvur um at sleppa heim aftur til Tibet ein dag.
Portal.fo

Spennandi nýggj interaktiv filmsverkætlan
01.06.2016 - 14:35
Ein spennandi nýggj filmsverkætlan er í dag kunngjørd, ið ber heitið Sjón fyri søgn.
Verkætlanin, ið er ein partur av teirri menning, ið føroyska filmsvinnan er í, er ein interaktiv
stuttfilmsrøð, sum samstundis eisini er skipað sum ein kapping.
-Talan er um eina interaktiva stuttfilmsrøð, har hyggjarin, sum avger, hvat hendir, og verður hon
eisini skipað sum ein handritskapping, ið øll kunnu taka lut í - eisini, um ein onki veit um handrit, sigur
Torfinnur Jákupsson, framleiðslustjóri.
-Krøvini fyri at luttaka í kappingini eru trý í tali. Søgan skal vera 3 síður, fevna um tøkni sum tema og
innihalda eitt avgerandi persónligt val, sum søgan endar við. Her er ofta lættast, um søgan snýr seg
um ein høvuðspersón.
-Savnaða røðin verður skrivað soleiðis, at hyggjarin fær tveir møguleikar at velja ímillum í endanum
av hvørjum parti. Sum eitt telduspæl. Idéin er at fáa so mong ymisk sjónarmið við sum møguligt í
savnaðu røðina, ið hevur til endamáls at endurspegla eitt nútímans Føroyar við øllum sínum
fyrimunum og vansum. Men søgan kann eisini fevna víðari út um landoddarnar.
-Eitt, sum hevur verið áhugavert rák innan film og sjónvarpsrøðir seinastu árini, eins og søgunum, ið
vit síggja online, er populariteturin á sonevndum 'bad guys' ella tí ónda. "House of Cards" er eitt dømi
um tað. Donald Trump eitt annað. Okkara interaktiva stuttfilmsrøð setur fokus á hetta tvílyndi hjá
hyggjarum, og spyr teg sum hyggjara, hvat tú hevði gjørt í somu støðu. Valini, ið tú tekur, tá ið tú situr
trygt aftanfyri skermin, koma kanska óvart á teg, sigur Torfinnur Jákupsson.
Portal.fo

Heimsins longsti tunnil latin upp
01.06.2016 - 18:27
Stórt hátíðarhald var í Sveits í dag í sambandi við at heimsins longsti og djúpasti jarnbreytatunnil varð
tikin í nýtslu í dag.
Sveitsiski samveldisforsetin, Johann Schneider-Ammann, stóð á odda fyri hátíðarhaldinum, har eisini
týski samveldiskanslarin, Angela Merkel, og franski forsetin François Hollande luttóku.
2600 arbeiðsmenn hava stríðst alt samdøgrið í 17 ár fyri at bora tann 57,1 kilometra langa Gotthard
Basistunnel, ið gongur 2,3 kilometrar undir høgu fjallaketuni, som sostatt ikki hevur nakra brekku.
Sveitsiski verkfrøðingurin Carl Eduard Gruner kom í 1947 við tankanum um at bora djúpa Gotthardtunnilin. Hann metti, at tunnilin kundi vera liðugur við byrjanini av komandi øldini. Hann rakti sostatt
bert 16 ár við síðurnar av.
Ætlanin við nýggja tunnlinum millum Erstfeld og Bodio var at skapa betri samband millum Norður- og
Suðurevropa. Gjøgnum gamla jarnbreytatunnilin gongur ferðin spakuliga, og bilatunnilin frá 1980 er
tráðnýttur við meira enn einari millión lastbilum um árið.
Í 1992 tóku sveisisku veljararnir undir við verkætlanini á eini fólkaatkvøðu. Tvey ár seinni atkvøddu
sveisararnir aftur. Hesaferð fyri at flyta farmaflutningin av lastbilum yvir á tok.
Í 1999 byrjaði boriarbeiðið upp á Gotthard Basistunnel, ið nú stendur liðugur. Hóast almenna
upplatingin var í dag, so verður handilsliga tokferðslan ikki sett í verk fyrr enn einaferð í vetur.
Við nýggja tunnlinum fer tað at taka tveir tímar og 40 minuttir við toki millum Zürich og Milano. Tað
er ein tíma skjótari enn nú.
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Johanna og Thorshavn sett kós móti Hetlandi
01.06.2016 - 23:41
Eftir drúgva vetrarlegu løgdu Johanna úr Vági og Thorshavn av Tvøroyri frá landi og settu bæði kós
móti Lerwick í Hetlandi.
Johanna hevur á hvørjum ári gjørt túrar uttanlands, meðan hetta er fyrsti túrurin út um landoddarnar
hjá Thorshavn, síðan skipið gjørdist heimahoyrandi á Tvøroyri.
Um 20 mans eru við skipunum báðum á ferðini, so lagt er upp til gott og hugnaligt prát, tá hetlendsk
vitjandi sleppa umborð í Lerwick.
Siglt verður niður norðan fyri Unstin, meðan heimferðin sunnudagin verður gjøgnum Yell Sound.
Skipini verða aftur í Føroyum mánadagin.
Talan er um gomul før. Johanna er í ár 132 ára gomul, meðan Thorshavn er 76 ára gamalur.
Portal.fo

Makrelur og sild fara bara um opna uppboðssølu
Allur makrelurin og øll sildin verða seld í opnari sølu. Svartkjafturin og botnfiskurin verða seld helvt
um helvt í opnari og afturlatnari uppboðssølu
Tá ið royndaruppboðssølan av fiskirættindum fer í gongd um góðar tvær vikur verður farið at selja
20.000 tons av svartkjafti, 9.000 tons av makreli, 4.000 tons av norðhavssild og 3.000 tons av
botnfiski í Barentshavinum.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskvinnumálum, lyfti í gjár lokið av tveimum ymsum sløgum av
uppboðssølum, sum verða royndar í næstum: Ein opin og ein afturlatin uppboðssøla. Ikki alt fer
kortini at vera býtt millum tær ymisku sølurnar.
Allur makrelurin og øll norðhavssildin fara um opna uppboðssøluna. Opna uppboðssølan merkir, at
øll sum bjóða síggja allar upphæddir, sum hini bjóða. Bjóðað verður, til eingin bjóðar yvir, og sostatt
fara makrelur og sild fyri hægsta prísin. Selt verður í hóskandi mongdum, eitt nú 500 tons hvør.
Hini fiskasløgini fara bæði um opna og afturlatna uppboðssølu.
Svartkjafturin verður seldur í fýra serium á 5.000 tons. 10.000 tons fara um opna uppboðssølu og
10.000 tons fara um afturlatna uppboðssølu.
Kvotan av botnfiski í Barentshavinum verður eisini býtt sundur. Ásetta kvotan á 600 tons í norskum
sjógvi verður seld í afturlatnari uppboðssølu í einari seriu. 1.200 tons av kvotuni í russiskum sjógvi
verða seld í opnari uppboðssølu í einari seriu, og 1.200 tons verða seld í afturlatnari uppboðssølu í
tveimum serium.
Botnfiskurin er serliga toskur, men eisini nakað av hýsu, upsa og øðrum.
Afturlatna uppboðssølan merkir, at tey ið bjóða síggja ikki tær upphæddir og nøgdir, sum hini bjóða.
Boðið verður latið inn í afturlatnum brævbjálva. Í afturlatnu uppboðssøluni rinda øll sama prís fyri
kilo, sum er tað lægsta, ið er bjóðað. Landsstýrismaðurin hevur tó heimild at áseta ein minsta prís.
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»T. Hansen« letur upp á Sandvíkahjalla
Stóra danska handilsketan T. Hansen Gruppen A/S kemur nú til Føroyar. Tað var danin Bent Jensen,
sum stovnaði fyritøkuna fyri 25 árum síðan.
T. Hansen fer at halda til á 1.400 fermetrum í stóra vinnubygninginum á Hjalla, har sum 360 í sínari
tíð var. Andreas M. Andreasen, vanliga nevndur AMA, sum hevur yvir 40 ára royndir í bransjuni,
verður fyribils settur sum leiðari hjá T. Hansen í Føroyum.
Í Danmark hevur T. Hansen 77 handlar, og høvuðssætið er á 30.000 fermetrum í Middelfart.
Umframt eyklutir til bilar selur T. Hansen amboð, súkklur, skutarar, dekk, felgur, bilstólar og nógv
ymiskt annað.
– Vit hava stórar ætlanir í Føroyum og eru spentir upp á handilin á Hjalla, sum letur einaferð í heyst,
sigur stjórin og stovnarin av fyritøkuni Bent Jensen við Sosialin í dag.
In.fo

Andlát
Kári Muller Jacobsen, ættaður úr Klaksvík, búsitandi í Norðdepli andaðist í gjár, 40 ára gamal.
Jacob Zacharias Bærentsen, Tórshavn, ættaður úr Vestmanna, vanliga nevndur Zacharias, andaðist á
Landssjúkrahúsinum sunnudagin 87 ára gamal.
Jógvan á Rógvu, Vestmanna, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánakvøldið 30. mai, 73 ára gamal.

