Tíðindi úr Føroyum tann 15. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Umfatandi verkfall hóttir norsku oljuvinnuna
Fleiri lønarsamráðingar innan norsku olju- og gassvinnuna eru slitnaðar í ár. Í dag fer norski
semingsstovnurin undir eina roynd at fáa semju í lag.
Arbeiðstakarafelagsskapurin Industri Energ (IE) skal umboða tríggjar limabólkar í semingsroyndini:
Tey sum arbeiða á landi, tey sum arbeiða á landgrunninum og tey sum arbeiða á flytiligum
boripallum.
Høvuðskravið er, at arbeiðsgevararnir í Norsk Olje og Gass góðtaka uppleggið millum Norsk Industri
og Fellesforbundet.
- Í upplegginum varð ein karmur lagdur upp á 2,4 prosent. Men tá vit settu okkum við
samráðingarborðið, sópaði mótparturin hetta av borðinum. Tað tók okkum fimm sekund at slíta
samráðingarnar, sigur samráðingarleiðarin hjá IE, Leif Sande, við NTB.
Samráðingarleiðarin hjá Safe, Hilde-Marit Rysst, sigur, at limir hennara eru í øðini um støðuna hjá
mótpartinum í samráðingunum, og eru farnir at brynja seg til verkfall.
Kelda: offshore.no
Antares.fo

Trý norsk frálandsskip loyst aftur
Reiðaríini Volstad, Farstad og GulfMark hava útvegað arbeiði til trý av sínum skipum, sum hava ligið
fyri teym í seinastuni. Útgerðarskipini Volstad Viking, Far Serenade og North Promise kunnu sostatt
loysa aftur.
Tey bæði fyrstnevndu hava ligið síðani árslok 2015, men hava nú tryggjað sær sáttmálar í
Norðsjónum við ávikavist Ross Offshore og Statoil, upplýsir meklaravirkið Westshore.
Skiftir flagg á hekkuni
GulfMark Offshore hevur fingið eina uppgávu til North Promise í bretskum sjógvi og flaggar
samstundis um frá NOR til UK. North Promise fór til Aberdeen mánakvøldið.
Lægri rakstrarútreiðslur í bretskum sjógvi er orsøkin til, at skipið aftur er farið í sigling, eftir at hava
ligið fyri teym síðani oktober í fjør.
– Ein umflagging er ikki nakað, sum vit ynskja at gera, men vit síggja hetta sum eitt neyðugt tiltak,
sosum marknaðurin er nú. UK er eitt hentleikaflagg og hevur munandi lægri kostnaðir enn Norra,
sigur stjórin í GulfMark AS, Trond Førland.
19 mans aftur í arbeiði
26 mans vórðu sendir til hús, tá North Promise varð lagdur. Í dag eru 19 umborð aftur.
GulfMark AS fær eisini ein nýbygning í januar næsta ár, sum somuleiðis fær brúk fyri fólki, ið er sent
til hús í vetur vegna vantandi arbeiði.
GulfMark hevur skrivstovu í Aberdeen, og felagið miðar eftir at fáa fleiri uppgávur á bretska
landgrunninum.
Hava manningarnar í huga
Volstad Viking hevur tryggjað sær ein sáttmála upp á 32 dagar við møguleika fyri leingingum, meðan
Far Serenade hevur tryggjað sær ein seks vikur sáttmála við Statoil - eisini við møguleika fyri at fáa
longt sáttmálan.
– Hetta fegnast vit um, ikki minst fyri at fáa manningarnar aftur til arbeiðis, sigur Farstad Shippingstjórin Karl-Johan Bakken við Nett.no.
Kelda: maritime.no
Antares.fo

Atfinningar móti Statoil rína ikki við norsku stjórnina
Norska stjórnin vil ikki leggja seg út í, hvussu Statoil, sum norski staturin eigur 67 pst. í, rekur sítt
virksemi. Hetta stendur sambært Sysla.no greitt, eftir at bæði vinnan og politikarar stúra fyri, at stóra
oljufelagið misnýtir sterku støðu sína til at trýsta undirveitarar niður á knæ.
"Málið við ognarskapinum hjá statinum í Statoil er at varðveita eina vitanargrundaða og hátøkniliga
ídnaðarfyritøku við høvuðsvirksemi í Norra. Felagið skal rekast á handilsligum grundarlagi við denti á

at veita kappingarført avkast," sigur politiski ráðgevarin, Elnar Remi Holmen í Olju- og
Orkumálaráðnum, við Sysla, og heldur fram:
"Ábyrgdin fyri at fremja smáar og stórar vinnuligar avgerðir til tess at syrgja fyri best møguliga
handilsliga rakstrinum av felagnum liggur hjá nevnd og leiðslu felagsins. Hetta er eisini galdandi fyri
neyðug tiltøk til tess at fáa útreiðslurnar niður."
Útsøgnin er ein viðmerking til atfinningarnar hjá stjóranum í norska reiðarafelagnum, Sturla
Henriksen, ímóti Statoil.
"Veitararnir sleppa at velja ímillum "take it or leave it", og hjá mongum fyritøkum kann eitt "leave it"
vera tað sama sum húsagangur. Í mínum mongu árum í vinnulívinum havi eg ongantíð áður sæð
vinnulívsleiðarar vera so fjálturstungnar fyri, at atfinngarsomu sjónarmið teirra mótvegis Statoil
skuldu koma felagnum fyri oyra; "...hetta mást tú ongantíð endurgeva meg fyri, tí so kann tað kosta
okkum sáttmálar fyri hundraðtals miljónir krónur...," sigur hann við Dagens Næringsliv.
Atfinningarnar frá vinnuni hava nú fingið umboðið hjá Krf í vinnunevndini hjá Stórtinginum, Line
Henriette Hjemdal, at krevja, at norska stjórnin og kappingareftirlitið kanna málið.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Pætur Albinus 15.06.2016 (06:45)
Fegnast um føroyska stuðulin
Tað er ikki farið ósæð framvið hjá íslendingum, at hundraðtals føroyingar í gjárkvøldið savnaðust í
Vágsbotni at hyggja eftir EM-dystinum ímillum Ísland og Portugal, og at føroyingar stuðlaðu íslendska
landsliðnum so væl.
Eftir dystin eru sjónbond at síggja á sosialu miðlunum, har føroyingar reisast og fegnast um frálíka 11-javnleikin. Íslendska blaðið Vísir hevur skrivað eina grein um stuðulin úr Føroyum, og tað er greitt,
at teir eru ógvuliga takksamir fyri hann.
Her eru nakrar av viðmerkingunum, sum íslendingar skriva:
- Frálíkt. Takk, vinir mínir, føroyingar.
- Vakurt.
- Vit kunnu altíð líta á føroyingar.
- Hetta eru veruligir vinir.
- Vit eru ein rík tjóð at eiga slíkar vinir.
- Tað kemur ikki óvart á. Teir standa altíð við bakið hjá okkum.
Meðan flestu viðmerkingarnar eru stuttar og greiðar, so hevur ein eldri íslendingur givið sær betri
stundir við knappaborðið. Hann skrivar m.a.:
- Eg vil minna okkum íslendingar á um ikki at gloyma hvussu trúðfast og væl føroyingar so mangan
hava stuðlað okkum, og hvussu umráðandi tað er hjá nábúgvum at stuðla hvørjum øðrum. Vit
íslendingar eiga altíð at stuðla føroyingum og 'rinda teimum í somu mynt' (ísl. hugtak, red.)
In.fo

Áki Bertholdsen 15.06.2016 (10:42)
Landsverk má fáa privat at hjálpa sær
Kemur Landsverk í knípu av kavaruddingini í vetur, má hann biðja privatar fyritøkur við
gravimaskinum, hjálpa sær.
Tað staðfestir Henrik Old, landsstýrismaður í samferðslumálum.

Í farnu viku staðfesti Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverki, í KvF, at maskinurnar, sum verða brúktar til
kavarudding, eru í so vánaligum standi, at hann er sannførdur um, at tað fer at fáa avleiðingar fyri
kavaruddingina í vetur.
Landsverk hevur boðað frá, at tørvurin er góðar fimm milliónir, men bráðneyðugi tørvurin er góðar
tríggjar millónir.
Henrik Old harmast um at boðini frá Landsverki ikki koma fyrrenn nú, Løgtingið er farið til húsar,
samstundis sum at játtanarkarmarnir fyri næsta ár, eru samtyktir.
- Høvdu boðini verið komin í heyst, hevði tað borið til at tikið tað við í metingunum, tá ið fíggjarlógin
skuldi gerast, sigur hann
- Tað fer ikki at ganga, at biðja fíggjarnevndina um eina eykajáttan til endamálið nú, tí tað gevur
nevndin bara loyvi til, tá ið talan er um bráðkomnar trupulleikar, og tað er hetta ikki, sigur Henrik Old.
- Einaferð í heyst fer landsstýrið at leggja eina eyka fíggjarlóg fyri Løgtingið, men tá er so seint, at tá
kann kavin longu vera komin, sigur landsstýrismaðurin.
Samstundis er tað eisini ein ávís leveringstíð upp á gravimaskinur, og tí ivast hann í um nakað er at
gera við trupulleikan fyrrenn á næstu fíggjarlóg.
- Sostatt havi eg biðið Landsverk um eina frágreiðing um, hvussu tey klára seg við teirri játtan, tey
hava, til fíggjarlógin fyri næsta ár er samtykt.
Henrik Old heldur tískil, at kemur Landsverk í neyð, eigur tað at bera til at gera avtalur við onkra
privata fyritøku, sum hevur gravimaskinur, til viðurskiftini eru fingin í rættlag.
- Tað snýr seg kanska um einar tríggjar mánaðir, leggur hann afturat
Hinvegin vísir landsstýrismaðurin á, at hann tosar ikki um at útveita kavarudding sum heild til privat
at røkja í ávísum økjum. Tað einasta, hann tosar um, er at Landsverk eigur at kunna leiga privatar
maskinur, skuldi tað staðið á.
In.fo

Heri Simonsen 15.06.2016 (11:45)
Kolbeinn Sigþórsson vann 18-17 á Portugal
Kolbeinn Sigþórsson vann 18-17 á Portugal, sambært íslendska blaðnum "Vísir", sum hevur roknað
seg fram til nøkur stuttlig hagtøl frá søguliga dystinum á leikvøllinum í Saint Etienne. Tá Ísland
skrivaði fleirfaldaða søgu við at spæla sín fyrsta EM-endaspælsdyst, vinna sítt fyrsta stig í einum EMendaspæli við einum góðum javnleiki, og samstundis gjørdist Birkir Bjarnason søguligur, tá hann
skoraði fyrsta málið hjá íslendingum í einum EM-endaspæli.
Bakarasonurin, Kolbeinn Sigþórsson - íslendingar elska at nevna Kolbeinn Sigþórsson "Bakarasonurin"
- vann nevnliga fleiri luftbóltar enn alt tað portugisiska liðið tilsamans.
Sambært Vísir vann Kolbeinn Sigþórsson heili 18 luftbóltar, meðan alt tað portugisiska liðið vann bara
tilsamans 17 luftbóltar, stuttleikar Vísir sær við.
Kolbeinn Sigþórsson var eyðsýndur í søguliga dystinum ígjár, og gjørdi sítt til, at tað bar heim hjá
Íslandi ígjár. Nú ger Kolbeinn Sigþórsson klárt saman við liðfeløgunum at møta Ungarn. Tann dysturin
verður spældur leygardagin klokkan 17.
In.fo

Áki Bertholdsen 15.06.2016 (13:24)
Senda onki skip at bjarga flóttafólkum í ár
Tað er ikki sannlíkt, at føroyingar fara at senda skip í Miðjarðarhav at hjálpa til at bjarga flóttafólkum í
ár.

Tað staðfestir Poul Michelsen, Poul Michelsen landsstýrismaður Uttanríkismálum.
Jenis av Rana, tingmaður fyri Miðflokkin, hevur spurt hann, hvat er komið burtur úr arbeiðnum hjá
landsstýrinum at hjálpa teimum flóttafólkum, sum dagliga drukna í Miðjarðarhavi, og Miðflokkurin
hevur áður lagt uppskot fyri Løgtingið um, at føroyingar skulu senda skip í Miðjarðarhav at hjálpa til
at bjarga flóttafólkum.
Tað varð ikki samtykt, men tá varð upplýst at landsstýrið kannar, hvussu føroyingar best kunnu hjálpa
flóttafólkum.
Poul Michelsen viðurkennur vanlukkuligu støðuna, og hann hevði viljað vit kundu hjálpt til, soleiðis at
mannalív kundu verið bjargað.
- Hetta er kortini lættari sagt enn gjørt, tí tað reisir eina røð av grundleggjandi spurningum, sum støða
má takast til frammanundan. Tað krevur eisini eitt stórt fyrireikingararbeiði, áðrenn endalig støða
kann verða tikin.
- Tað er tí ikki sannlíkt, at hetta verður gjørt í ár, sigur Poul Michelsen.
Hinvegin hevur hann eg gjørt av, at í ár verður øll tann føroyska játtanin til neyðhjálp latin
flóttafólkum úr Sýria.
Fyri at tryggja, at neyðhjálpin kemur í rættar hendur, fer hann at gera avtalu við Reyða Kross í
Føroyum um at standa fyri neyðhjálpini, ið Føroyar lata í ár.
- Reyði Krossur er tann neyðhjálparfelagsskapurin., sum hevur bestu førleikarnar at virka í
krígsherjaðum økjum. Við Reyða Krossi røkka vit tískil teimum neyðstøddu best og kunnu á henda
hátt veita munadyggastu hjálpina á tryggum grundarlagi, sigur Poul Michelsen.
In.fo

Neli Heldarskarð 15.06.2016 (13:41)
Flytingargluggin er latin upp
Eitt av teimum mest spennandi tíðarskeiðunum í fótbólti er, tá ið feløg kunnu keypa leikarar
sínamillum. Í stóru, evropeisku fótbóltskappingunum er tað almenn vitan, at flytingargluggarnir hjá
leikarunum at skifta feløg í eru í januar og um summarið, har seinasta freist hjá feløgum at keypa og
selja aloftast er 31. august.
Í Føroyum er skipanin nakað øðrvísi.
Sáttmálabundnir leikarar kunnu frítt skifta feløg um veturin, tá ið kappingin liggur still. Fyrri
flytingargluggin í ár var opin heilt til 16. mars, áðrenn seinasta freist hjá feløgum at skriva sáttmálar
við leikarar hjá øðrum feløgum fór.
Seinni flytingargluggin er júst latin upp í dag. Hetta merkir, at leikarar, sum fyrr í ár hava verið
sáttmálabundnir við øðrum felagi, eru tøkir at skriva sáttmála við nýtt felag. Nøkur feløg hava longu
skrivað sáttmálar við nýggjar leikarar, ið frá hesum degi eru tøkir at spæla.
Serliga hevur AB gjørt um seg. Dion Splidt, Jobin Drangastein og Símin Hansen byrjaðu allir
kappingarárið í øðrum feløgum ella uttanlands, men hava seinni skrivað sáttmála við AB. Hesir
leikarar hava allir lov at spæla í dystinum hjá AB í vikuskiftinum, sum er ímóti HB.
Eisini hevur NSÍ skrivað sáttmála við nýggjar spælarar - miðvallararnar Betuel Hansen og Høgni
Madsen. Høgni Madsen hevur sostatt møguleika at spæla við fyri fyrstu ferð í kvøld, tá ið NSÍ og KÍ
hittast í seinnu hálvfinaluni í steypakappingini. Betuel Hansen er framvegis í Danmark, har hann ger
seg lidnan við miðnámspróvtøkum, áðrenn hann kemur til Føroya at spæla fótbólt.
Helst kann væntast, at onnur feløg eisini fara at styrkja um hóparnar komandi tíðina. Flytingargluggin
í føroyskum fótbólti er opin til og við 13. juli.
In.fo

Tróndur Arge 15.06.2016 (15:35)
Gamal kenningur aftur í B36
Eli Falkvard Nielsen verður aftur at síggja í B36. Tað váttar Jákup á Borg, liðskipari og hjálparvenjari
hjá B36 fyri in.fo.
Her hevur fyrr verið skrivað, at Eli F. Nielsen er á veg aftur til B36. Hann átti í fjør stóran lut í
meistaraheitinum hjá B36 í fjør. Hann hevur verið burtur í útbúgvingarørindum, men kemur nú heim
at gera útbúgvingina lidna.
Høgni Madsen bleiv keyptur inn sum avloysari fyri Eli F. Nielsen, men er ikki longur í felagnum. Tí
bendir alt á, at Eli F. Nielsen skal inn at røkja plássið á verjukenda miðvøllinum. Tað verður tó ikki fyri
summarsteðgin í landskappingini.
- Hann verður tøkur til Champions League dystirnar, men tað merkir ikki at hann spælir longu tá, tí
hann hevur ikki vant higartil í ár, sigur Jákup á Borg.
Talan verður um hálvtannað ára sáttmála. Eli F. Nielsen er 23 ára gamal og uppvaksin í 07 Vestur.
Hann spældi við B36 í 2014 og 2015, tá árstalsfelagið vann FM.
B36 spælir sunnudagin móti KÍ í landskappingini. Tá verður Odmar Færø tøkur fyri B36.
In.fo

Tróndur Arge 15.06.2016 (15:58)
Russland felt av dreymamálið
Marek Hamsik skoraði ein dreymakassa, tá Slovakia framdi enn ein bragd fyri eitt av teimum
undirtippaðu londunum. Slovakia vann navniliga 2-1 á Russlandi, sum heldur hevur útmerkað seg
uttanfyrivøllin við harðskapi.
Slovakia, sum tapti fyri Wales í fyrsta dystinum, bæði legði seg á odda og økti til 2-0, áðrenn Russland
svaraði aftur. Serliga málið til 2-0 var avbera flott, tá stóra stjørnan hjá Slovakia – Marek Hamsik –
sendi bóltin í málhornið, eftir stutt útspæl frá hornasparki.
Russlandi, sum hevur fingið gult kort frá UEFA fyri harðliga atburðin hjá viðhaldsfólkunum, svaraði
aftur í seinna hálvleiki. Denis Glushakov minkaði um munin tíggju minuttir fyri tíð, men tað bleiv ikki
til meir enn tað.
Slovakia hevur nú fingið síni fyrstu stig, meðan Russland stendur eftir við eina stignum, sum teir fingu
móti Onglandi.
Bólkur B:
Russland – Slovakia 1-2 (0-2)
0-1 Vladimir Weiss, 32
0-2 Marek Hamsik, 45
1-2 Denis Glushakov, 80
Stig
Wales
Slovakia
England
Russia

3
3
1
1
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Pætur Albinus 15.06.2016 (20:22)
Fyrstu ferð í 10 ár
Við 4-1-sigri ímóti NSÍ í fyrru hálvfinaluni í kappingini um Løgmanssteypið hevði KÍ vunnið sær frálíkt
útgangsstøði undan seinnu hálvfinaluni, sum varð spæld við Løkin í Runavík í kvøld.

Í fyrra hálvleiki var ikki nógv at skriva heim um, tí tað vóru ikki teir heilt stóru málmøguleikarnir, og
tað var ikki annað enn hóskandi, at tað endaði málleyst í fyrra hálvleiki.
NSÍ hevði eina rúgvu av hornaspørkum í dystinum, men KÍ, sum spældi trygt í kvøld, hugsavnaði seg
um at verja greiðu leiðsluna.
Tað var ikki fyrr enn seinasta korterið, at NSÍ fekk skapt nakrar møguleikar. Ein av teimum størstu átti
Høgni Madsen, sum júst er komin til NSÍ úr B36.
Tað eydnaðist tó ikki NSÍ at lirka KÍ-verjuna upp. Dysturin endaði 0-0, og tað merkir, at KÍ er í
steypafinaluni umvegis ein samanlagdan 4-1-sigur ímóti NSÍ.
Hetta er fyrstu ferð í 10 ár, at KÍ er í steypafinaluni. Finalan verður spæld á Tórsvølli 27. august.
NSÍ – KÍ 0-0 (samanlagt 1-4)
In.fo

Danjal av Rana 15.06.2016 (21:32)
Samgonguflokkur hartar Páll á Reynatúgvu
Hóast Páll á Reynatúgvu í gjárkvøldið bað fólk um ikki at gera ov nógv burtur úr, at hann ikki vildi hava
hvørki riddarakross ella døgurða frá Margretu, drotning, so hevur Javnaðarflokkurin í dag valt at
viðmerkja málið á heimasíðu síni.
Tingformaðurin ger sjálvmál, er boðskapurin í viðmerkingini frá Javnaðarflokkinum. Javnaðarflokkurin
ger greitt, at talan er her um móttøkuna umborð á Dannebrog og ikki riddarakrossin, tí honum hava
sosialdemokratar heldur ikki fyri siðvenju at taka ímóti.
Javnaðaflokkurin vísir á, at móttøkan umborð á Dannebrog er høvi drotningarinnar at takka fyri seg,
og Javnaðarflokkurin heldur, at vanligt føroyskt gestablídni inniber, at gesturin fær høvi at takka fyri
blíðskapin.
- Tingformaðurin tók væl ímóti drotningini í Løgtinginum og handaði henni gávu, so alt tað var í lagi,
men tá gesturin vil siga takk fyri blídni, so kann tingformaðurin ikki sláa hondina av henni. Hann slær
hondina av henni sum tingformaður, skrivar flokkurin á heimasíðu síni.
Flokkurin vísir, sum Bárður á Steig Nielsen gjørdi her á in.fo í gjár, á, at sum løgtingsformaður
umboðar Páll á Reynatúgvu allar flokkar og øll tingfólk, tá hann tekur sær rætt til at venda gestsins
tøkk fyri gestablídni bakið.
- Tí var hetta ein skeiv avgerð. Skyldur fylgja við embætinum sum tingformaður Páll, og væl kann
hugsast, at tú gjarna vildi sloppið undan onkrum av hesum skyldum, men embætið kallar, og tá skal
tað bara gerast. Part of the job, skrivar Javnaðarflokkurin í dag
In.fo

Heri Simonsen 15.06.2016 (21:35)
Nú er KÍ har sum liðið hoyrir heima
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Hilmar Jan Hansen hevði á Rás2 við veteranin hjá
KÍ, Hjalgrím Elttør, sum tapti steypafinalur við KÍ ímóti B36 í 2006 og í 2001, men sum loksins aftur
fær møguleikan at vinna kappingina um løgmanssteypið, sum KÍ ikki hevur vunnið síðani 1999.
KÍ greiddi ein 0-0 javnleik ímóti NSÍ á útivølli, og tað var meir enn nóg mikið, tí liðið hevði eina 4-1
leiðslu frá fyrru hálvfinaluni norðuri í Klaksvík. Hjalgrím Elttør viðgongur, at tað var heldur tamt við
einum málleysum javnleiki, men trygga leiðslan frá fyrra dystinum spældi eisini inn.
Hjalgrím Elttør fegnast um, at KÍ loksins er í steypafinaluni aftur, og hann heldur, at nú er KÍ har, sum
liðið hoyrir heima, í oddinum í føroyskum fótbólti.
In.fo

Heri Simonsen 15.06.2016 (21:45)
Árni fegnast um leikligu batarnar hjá NSÍ
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Hilmar Jan Hansen gjørdi við Árna Frederiksberg
aftaná 0-0 javnleikin millum NSÍ og KÍ í Runavík í kvøld í seinnu hálvfinaluni, sum gav ein samlaðan 4-1
sigur til KÍ, sum setti tingini uppá pláss í tí fyrra dystinum.
Árni Frederiksberg er ikki glaður fyri samlaða tapið, men hann heldur, at teir í hesum dystinum vóru
leikliga omaná, og høvdu nóg mikið av málmøguleikum at vinna dystin í Runavík í kvøld.
Árni Frederiksberg heldur dystin í kvøld vísa, at NSÍ er við at fáa tak á tí aftur, og NSÍ-arnir blivu væl
brýndir til uppgerðini ímóti Víkingi í effodeildini, sum verður spæld við Løkin í Runavík komandi
leygarkvøld klokkan 18.30.
In.fo

Heri Simonsen 15.06.2016 (21:55)
Eru stoltir av at verða í steypafinaluni fimta árið á rað
- Vit eru stoltir av at verða í steypafinaluni fimta árið á rað. Orðini eigur landsliðsspælarin, Sølvi
Vatnhamar, sum var liðskipari hjá Víkingi í kvøld, tá Víkingur spældi javnleik 1-1 ímóti Skála í seinnu
hálvfinaluni í kappingini um løgmanssteypið, og vann harvið ein samlaðan 2-1 hálvfinalusigur.
Sølvi Vatnhamar viðgongur, at Víkingur var ikki í góðum skørum í fyrra hálvleiki, har Skála eftir
hansara tykki kom til alt ov nógvar lættar málmøguleikar.
Sølvi Vatnhamar heldur tó, at Víkingur valdi tær tryggu loysnirnar í seinna hálvleiki, og tá sá nógv
betur út. Hann staðfestir, at Skála gav Víkingi ein skarpan gang, og spældi fyri sínum møguleika.
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge gjørdi á Rás2 við Sølva Vatnhamar
aftaná dystin.
In.fo

Áki Bertholdsen 16.06.2016 (00:00)
Føroyingar minnast hópdrápið í Orlando
- Eftir ræðuleikan í Orlando, har 50 LBGTarar, og onnur, vórðu dripin, og 53 onnur vóru særd, hava
tey í LGBT Føroyum gjørt av at hava eitt minningarhald í Havn fyri at vísa samhuga við síni samsintu,
sum eru rakt av sorgarleikinum.
Í hesum sambandi hava LGBT, Amnesty International og Sirkus gjørt av at skipa fyri felags
minningarhaldi í Sirkus í Havn fríggjakvøldið.
Amnesty International arbeiðir fyri at basa mismuni og haturbrotsverkum kring heimin, og tí er
Amnesty International Føroya Deild við í minningarløtuni fríggjakvøldið.
Á minningarhaldinum ber til at skriva eina samkenslukvøðu í eina bók, sum síðani verður handað
amerikansku sendistovuni í Keypmannahavn, og samstundis verður høvi at tendra eitt kertilljós at
minnast tey deyðu.
Um kvøldið fara eisini Mike og Jóhanna Norðberg Niclasen at syngja, og umboð fyri LGBT og Amnesty
fara at siga nøkur orð.
Og restina av kvøldinum verður høvið at heiðra minnið eftir offrunnum í Orlando, og minnið eftir allar
aðrar LGBTarar, ið hava latið lív vegna sína kynsliga samleika, við at dansa og gleðast um lívið.
- Við hesum vil LGBT í Føroyum vísa, at vit standa saman við Orlando, og at bardagin fyri okkara lívi og
okkara kærleika heldur fram. Vit eru her, og fara altíð at verða her, siga tey í eini fráboðan í kvøld.
In.fo

Fólkavøksturin heldur fram

Fólkatalið er vaksið við meir enn 1200 fólkum síðani 1. januar í 2014, 612 mans og 611 kvinnur búgva
fleiri í landinum
1. mai búðu 49.376 fólk í Føroyum. Størsta orsøkin til fólkavøksturin stavar frá, at fráflytingin er
minkað nógv, samstundis sum tilflytingin er vaksin nakað.
Seinastu 30 árini hevur skeiva gongdin verið, at fólk í góðum árum eru flutt av landinum, og tí hava
fleiri eldri verið.
Fleiri ungfólk flyta til Føroya
Har er ein broyting hend, og talið av ungum fólki er vaksandi, og fleiri ungfólk flyta nú til Føroya.
Serliga stór er broytingin hjá kvinnum, skrivar Hagstovan.
Í aldursbólkinum 20 til 39 ár vóru 326 fleiri kvinnur í Føroyum enn við ársbyrjan í 2014, samstundis
sum kvinnurnar yvir 40 ár, nú eru 286 fleiri.
Hjá monnum veksur eldra ættarliðið enn tað yngra, men munurin minkar, vísir uppgerðin. Í
miðstaðarøkinum veksur fólkatalið, tað stendur í stað í Sandoynni og minkar nógv í Suðuroynni.
Størsti vøksturin í Havn
Tá talan er um kommunur, er størsti vøksturin í Tórshavnar kommunu, við 371 fólkum og í Runavík
við 95 fólkum.
Í báðum kommununum í Vàgum er vøksturin 54 fólk, í Klaksvík 37 og í Sunda kommunu 32 fólk.
Størsta minkingin er á Tvøroyri, har fólkatalið er minkað við 33 fólkum.
Í einstøku oyggjunum stendur fólkatalið sum heild í stað, men tað minkar nakað á útoyggjunum,
uttan í Svíni, har vøksturin er ein triðingur. Í stóru oyggjunum minkar fólkatalið bara í Suðuroynni,
skrivar Hagstovan.
Kvf.fo

Landsverk fær ikki meiri pening
15.06.2016 - 13:19
Tað kemur ikki uppá tal at hækka játtanina, hóast Landsverk hevur tørv á 3,5 mió. afturat fyri at halda
vegirnar í vetur, sigur landsstýrismaðurin
Landsverk hevur tørv á hálvari fjórðu milliónum krónum afturat í ár fyri at kunna halda vegirnar
næsta vetur.
- Landsverk fær ikki hægri játtan til kavarudding og vetrarhald, sigur Henrik Old, landsstýrismaður í
samferðslumálum.
Kvf.fo

Málið fyri í rættinum aftur
Í næstu viku verður greitt, um partafelagið Seta heldur fram við ætlaða endurgjaldskravinum, ella um
rætturin vísir málið frá sær
Málið kemur fyri á serliga fyrireikandi rættarfundi hósdagin í næstu viku. Málið er enn einaferð sett á
dagsskrá, hóast lítið og einki er hent síðani í fjørheyst. Felagið hevur ongan sakførara í løtuni.
Jens Andrias Vinther, sakførari, sum hevur umboðað felagið, hevur boðað rættinum frá, at ikki
umboðar felagið longur. Í rættarlistanum stendur eingin annar at vera sakførari hjá felagnum.
Rætturin kann vísa málinum frá sær
Tá málið herfyri enn einaferð varð útsett, segði Henrik Møller, dómari, at vanliga mannagongdin er,
at felagið fær boð um at møta til ein nýggjan fyrireikandi rættarfund. Tá kann felagið møta við einum
nýggjum sakførara, ella eigararnir kunnu møta.
Møtir eingin á tí rættarfundinum, uttan serliga grundgeving, so kann roknast við, at rætturin fer at
vísa málinum frá sær. Higartil er bert boðað frá einum endurgjaldskravi, men endurgjaldskravið er
ongantíð latið rættinum.
Reiðaríið boðaði frá endurgjaldskravi ímóti Løgmansskrivstovuni, eftir at táverandi løgmaður, Kaj Leo
Holm Johannesen, fyribils tók øll fiskirættindi frá skipinum, eftir at skipið varð tikið fyri ólógliga veiðu.
Løgmaður tók rættindini frá skipinum
Eftir at bæði skiparin og reiðarín vórðu dømdir í Føroya rætti, gjørdi Kaj Leo Holm Johannesen av at
taka øll rættindi frá skipinum til 31. august í ár.
Í fjørheyst var fyrireikandi rættarfundur, og tá bað rætturin reiðaríið koma við einum fyribils
endurgjaldskravi, sum var fyri tíðarskeiðið tá táverandi løgmaður fyribils tók rættindini frá skipinum.
Tað skuldi vera í desember í fjør. Men einki hendi, og síðani er ikki stórvegis hent í málinum, segði
Jens Andrias Vinther, advokatur, tá hann gavst at umboða felagið.
Liggur enn í Spania

Nakað eftir at loyvini vórðu tikin frá skipinum, varð Anita sigld til Spania, og har liggur hon enn, tí
eigararnir kunnu einki gera.
Reiðaríið hevur roynt at fáa skipið í vinnu aðrastaðni, millum annað í Grønlandi, men tað hevur ikki
borið til. Roynt hevur eisini verið at selja skipið, men tað hevur heldur ikki borið til.
31. august, fær Anita síni fiskirættindi aftur, og spurningurin er hvat so hendir. Sum skilst so verður
málið um endurgjaldskravið neyvan avgreitt í rættinum fyri ta tíð.
Kvf.fo

Viðgera nú viðmerkingarnar
Í Fiskimálaráðnum verða viðmerkingarnar um uppskotið um kunngerðina um uppboðssøluna nú
viðgjørdar. Hoyringarfreistin var til síðsta fríggjadag
Tá viðmerkingarnar eru viðgjørdar verður kunngerðin reinskrivað og send til eftirkanningar á
lógartænastuni á Løgmansskrivtovuni í hesari vikuni.
Hoyringarfreistin var til fríggjadagin í síðstu viku. Fiskivinnuráðið tekur ikki undir við at selja fisk á
uppboðssølu.
Minstiprísurin ikki vera almennur
Í sínum viðmerkingum um kunngerðina, sigur Fiskivinnuráðið, at tað er eitt sindur ódámligt, at bara
landsstýrismaðurin í fisikivinnumálum veit, hvør minstiprísurin verður á uppboðssøluni.
Sambært uppskotinum um kunngerð um uppboðssølu, sum Fiskivinnuráðið hevur viðgjørt, skal
minstiprísurin, sum landsstýrismaðurin ásetur, ikki vera almennur.
Fiskivinnuráðið heldur, at landsstýrismaðurin kann koma undir illgruna fyri at broyta minstaprísin, so
hvørt sum hann sær, hvat hendir á uppboðssøluni.
Tað er eitt sindur ódámligt, heldur Fiskivinnuráðið. Onnur enn bara landsstýrismaðurin eiga at kenna
minstaprísin, áðrenn uppboðssølan byrjar, til dømis ein grannskoðari.
Fiskivinnuráðið heldur eisini, at kravið um trygd fyri pengunum, sum keypt verður fyri á
uppboðssøluni, fer at forða smáum reiðaríum í at bjóða, tí trygdin skal setast, áðrenn boðið verður.
Reiðarafelagið viðger framvegis spurningin, um felagið skal stevna Fiskimálaráðnum eftir endurgjaldi
fyri fiskirættindi, sum verður seld á uppboði. Felagið hevur havt limafund um málið, og nevnd
felagsins viðger nú málið.
Kvf.fo

Andlát
Ruth Kjeld, Tórshavn, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 88 ára gomul.
Anna Petersen á Sandi andaðist á Landssjúkrahúsinum týsdagin 14. juni, 96 ára gomul.
Guðrun Óluva Joensen, fyrrverandi ljósmóður, ættað úr Svínoy, búsitandi í Klaksvík andaðist í
Sambýlinum í Bøgøtu í Klasvík týsdagin, 81 ára gomul.
Eimee Hansen, fødd Knudsen, Saltangará, andaðist mánakvøldið 13. juni, 74 ára gomul.
Gunnvá Hammmer, ættað úr Hovi, búsitandi í Havn, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 13.
juni.

