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

Gadus fingið dóm í Tromsø
Tað kostaði JFK Troli góðar 700.000 kr., at skiparin á trolaranum Gadus av ósketni ikki brúkti rætta
oyðiblaðið at boða norsku myndugleikunum frá, hvussu nógvur fiskur var í lastini, tá Gadus var á veg
heim úr Barentshavinum í februar.

Skiparin á Gadus fekk fríggjadagin 30.000 krónur í bót fyri at bróta fráboðanarskylduna í norsku
fiskivinnulóggávuni. 30.000 norskar eru 23.800 danskar krónur.

Reiðaríið, JFK Trol í Klaksvík, skal gjalda tveir triðingar av veiðini, Gadus hevði, tá hann varð tikin.
Rætturin í Tromsø avgjørdi, at fiskurin er verdur 900.000 norskar krónur, slakar 713.000 danskar.

Sambært dóminum boðaði Gadus ikki norsku myndugleikunum rætt frá millum annað 112 tonsum av
toski og 17,3 tonsum av hýsu.

Samanumtikið hevði Gadus góð 140 tons, sum norsku fiskiveiðimyndugleikarnir siga seg einki vita
um, tá Gadus ætlaði at sigla heim úr Barentshavinum tann 19. februar í ár.

Sambært ákæruvaldinum í Tromsø og Nord-Troms tingrett fiskaði Gadus tey 140 tonsini í fýra dagar,
frá 15. til 19. februar. Á rættarfundinum 31. mai játtaði skiparin seg partvís sekan.

Ákæruvaldið kravdi tað, sum svarar til 1,1 millión krónur í okkara pengum, fyri fiskin. Men rætturin
sigur, at skiparin var óskettin, tá hann tann 19. februar boðaði frá fiskiskapinum seinastu fýra
dagarnar.

Harafturat viðgingu bæði skipari og reiðari alt fyri eitt, at boðað varð frá við skeivum oyðiblaði.
Føroyskir fiskiveiðimyndugleikar fingu rætta talið frá trolaranum. Tí skar rætturin í Tromsø okkurt um
ein triðing burtur av kravinum um pengar fyri fiskin.

Kelda: kvf.fo
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Sølan av Vørði er góðkend
Íslendski miðbankin, Icelandic FSA, hevur nú góðkent søluna av partabrøvunum hjá Bank Nordik í
Vørður Group til Arion Banka í Íslandi.
Eftir er at fáa góðkenning frá kappingareftirlitinum í Íslandi. Bank Nordik væntar ikki, at hendan
góðkenning kemur fyrr enn í endanum á juni, og tí verður sølan av Vørður Group ikki endaliga framd
fyrr enn í seinnu helvt av 2016, sigur Bank Nordik í tíðindaskrivi.
Avtøkan av bankavirkseminum hjá Bank Nordik í Danmark gongur eftir ætlan, sigur Bank Nordik
somuleiðis í tíðindaskrivi.
Sum áður fráboðað væntar Bank Nordik, at vinningsbýtið í samtakinum verður betrað við ikki minni
en 100 milliónum frá søluni av Vørður Group og við 200 milliónum krónum í avtøkuni av virkseminum
í Danmark.
Samanlagt væntar bankin sostatt at flyta eitt vinningsbýti á tilsamans 300 milliónir krónur frá
avtøkuni av virkseminum í Grønlandi og Danmark, sigur bankin í tíðindaskrivi.
Dimma.fo
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Hekla er klár at goysa hvørja løtu
Íslendskur jarðfrøðiprofessari ávarar staðiliga fólk ímóti at ferðast til gosfjallið Hekla á
Suðurlandinum, tí hon kann fara at goysa hvørja løtu
Hekla goysti umleið tíggjuna hvørt ár frá 1970 til 2000, men seinastu 16 árini hevur hon verið kvirr.
Nú er líkt til, at størsta gosfjallið í Íslandi aftur kann fara at gera um seg.
Sambært íslendska jarðfrøðinginum, Páll Einarsson professara, vísa kanningar, at trýstið í Hekla nú er
hægri enn tað var, áðrenn tær báðar seinastu ferðirnar, Hekla goysti. Tað skrivar Vísir. Hetta merkir,
at Hekla kann fara at goysa, nær tað skal vera, uttan stórvegis ávaring frammanundan.
- Hekla er eitt vandamikið gosfjall. Vit kunnu gerast vitni til eina stóra vanlukku, tá ið næsta útbrotið
kemur, um vit ikki eru varin, sigur Páll Einarsson.
Ísland hevur stóra framgongd á ferðafólkaøkinum, og ferðafólk í hópatali eru á Heklu hvønn dag.
Harafturat flúgva dagliga eini 20-30 flogfør yvir Heklu full við ferðafólkum.
- Hetta er ein vandamikil tíð, sum vit mugu taka í fullum álvara. Hekla er klár – nær tað skal vera, sigur
Páll Einarsson, jarðfrøðiprofessari á Háskóla Íslands.
Dimma.fo
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Oslo Børs dyrgir við Bakkafrost
- Eru kanska fleiri føroysk feløg, sum vilja fylgja Bakkafrost til Oslo?
Soleiðis spyr Per Eikrem, samskiftisstjóri hjá Oslo Børs, í einari innbjóðing, nú norski
partabrævamarknaðurin kemur á vitjan. Í morgin, mikudagin 22. juni, hevur Oslo Børs bjóðað
føroyskum vinnulívi til eitt seminar um, hvussu feløg kunnu gagnnýta kapitalmarknaðirnir til vøkstur
og menning.
Bakkafrost er nú vorðið nummar 16 á listanum yvir tey feløg, sum klára seg best á
partabrævamarknaðinum í Oslo við einum marknaðarvirði á 14,9 milliardir krónur. Og tað er
Bakkafrost, sum Oslo Børs dyrgir við, nú teir eru í Føroyum og royna. Tí Bakkafrost er vorðið eitt væl
umtókt partabræv og hevur havt ógvuliga góð ár á Oslo Børs.
- Síðan Bakkafrost varð skrásett á Oslo Børs í 2010, hevur føroyska felagið klatrað inn á listan yvir tey
størstu feløgini á partabrævamarknaðinum Marknaðarvirðið er vaksið við 780 prosentum, úr 1,7 til
14,8 milliardir krónur. Samstundis hevur felagið goldið út 1,4 milliardir krónur í vinningsbýti til sínar
parteigarar. Harvið hevur felagið skapað 14,5 milliardir krónur fyri sínar parteigarar, sigur Oslo Børs.
Oslo Børs er heimsins størsti partabrævamarknaður fyri føði úr sjónum.
Dimma.fo
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Heimsins fyrstu studentar í tilfeingi fáa prógv í Vestmanna
Føroysk skúlasøga verður skrivað hósdagin, tá ið Jákup Andreasen skúlastjóri fer at handa
tilfeingisstudentunum í Fiskivinnuskúlanum prógv
- Hon er ein føroysk uppfinning, sum ikki finst aðrastaðni. Tískil er nýggja breytin ein spennandi roynd
at skipa eina gymnasiala útbúgving, sum er málrættað til føroyska samfelagið, men sum eisini kann
nýtast í altjóða høpi.
Soleiðis sigur Jakup Andreasen, skúlastjóri á Fiskivinnuskúlanum.
Teir 19 næmingarnir, sum nú fáa prógv á Fiskivinnuskúlanum, eru tey fyrstu, sum taka prógv á
tilfeingisbreytini. Sostatt skriva tey føroyska skúlasøgu í Vestmanna hósdagin 23. juni kl. 14.
Tilfeingisbreytin varð sett í verk í sambandi við nýggju gymnasialu breytaskipanina í 2013.
- Nýggja tilfeingisbreytin er grundað á tey føroysku náttúruvirðini, sum gevur teimum ungu eina
føroyska barlast, áðrenn tey fara at lesa víðari. Vónandi fara fleiri teirra at velja hægri útbúgvingar,
sum brúk er fyri í Føroyum, so vit kunnu fáa meira burturúr tí føroyska náttúrutilfeinginum, sigur
Jákup Andreasen skúlastjóri.
Á tilfeingisbreytini eru tvær spildurnýggjar lærugreinir. Tann fyrra er tilfeingisfrøði á B-stigi, sum skal
geva næmingunum grundleggjandi vitan um tey ymsu sløgini av livandi verum í føroysku náttúruni,
og tann samfelagsliga týdningin, tey hava. Næmingarnir skulu eisini duga at meta um, hvussu vit
gagnnýta okkara náttúrutilfeingi burðardygt, og hvussu vit bøta um gagnnýtsluna í framtíðini, so vit
fáa fleiri nýggj arbeiðspláss í Føroyum.

Hin nýggja lærugreinin er tilfeingi á A-stigi, har næmingarnir hava skrivað tríggjar verkætlanir triðja
skúlaárið. Verkætlanir kunnu skrivast innan hesi øki: Náttúrutilfeingi, aling, landbúnað, fiskiskap og
veiðu, framleiðslu og náttúrunýtslu.
Royndin at skipa eina gymnasiala breyt eftir føroyskum leisti hevur eydnast væl, og næmingarnir
halda seg hava fingið væl burtur úr, sigur Jákup Andreasen, skúlastjóri.
Dimma.fo
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David Cameron: Tað vendist ikki aftur
Hóttandi meiningakanningar fingu í dag bretska forsætisráðharran at heita á bretar um at velja ES, tí
tað er eingin vegur aftur, um fólkið sigur ”leave”
"Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European
Union?"
- Skal Stóra Bretland verða limir í Evropasamveldinum ella fara úr Evropasamveldinum. Soleiðis ljóðar
spurningurin, sum bretar skulu svara á fólkaatkvøðu um tveir dagar.
Seinastu meiningakanningarnar hava verið ógvuliga javnar, men tær hava givið teimum, ið vilja úr ES,
ein lítlan fyrimun. Hetta hevur skapt ørkymlan og órógv hjá teimum, ið óttast fyri framtíðini – bæði
hjá Bretlandi og ES.
Í dag, bara tveir dagar fyri fólkaatkvøðuna, fór bretski forsetismálaráharrin David Cameron so útum
hurðina í Downing Street nummar 10, har hann inniliga heitti á bretska fólkið um ikki at kvetta
hondina av Evropa, tí at tað vendist ikki aftur, um úrslitið peikar á “Leave”.
- Eg veit, at Evropa er ikki fullkomið, segði hann og legði afturat, at hann skilti vónbrotið og hevði kent
tað sjálvur. Men hann eggjaði serliga eldru veljarunum at hugsa um “the hopes and dreams of your
children and grandchildren”, skriva bretskir miðlar.
- Minst til, at tey kunnu ikki broyt ta avgerð, sum vit taka. Um vit atkvøða Bretland úr ES, er tað
avgjørt. Tað vendist ikki aftur. Vit fara úr Evropa fyri altíð, og næsta ættarlið má liva við
avleiðingunum nógv longri enn restina av okkum, segði David Cameron, forsætismálaráðharri, sum
bað veljararnar um at minnast til, hvussu langt Ongland er komið sum land.
Hann bað inniliga veljaran um - fyri tann einstaka, fyri familuna og fyri framtíðina – at velja
“remain”. Bretland er tryggari í ES, og saman við sameindum sum Týsklandi og Fraklandi er Bretland
betri fyri at vinna á hóttanum, segði bretski forsætismálaráðharrin, sum eisini vísti á, at bretski
búskapurin er sterkari saman við ES.
Dimma.fo
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Aling: Kilenar avmarka framleiðsluna
Útlitini til eina lægri framleiðslu av aldum laksi í Kili, høvdu í dag við sær, at kursirnir á alifyritøkunum,
sum eru skrásettar á Oslo Børs, hækkaðu. Marine Harvest hækkaði við góðum trimum prosentum og
Bakkafrost við sløkum tveimum
Prísurin á aldum laksi er í løtuni so høgur, sum hann ikki hevur verið í fleiri ár. Og roknskaparligu
úrslitini eru hareftir.
Eitt dømi um tað er føroyski alirisin, sum í fjør hevði eitt avlop fyri skatt, sum táttaði eina milliard
krónur.
Avleiðingin av góðu gongdini er, at virðið á partabrøvunum í alifyritøkum alsamt er økt, eisini hóast
virðið á øðrum partabrøvum er fallið. Eitt dømi um tað er dagshandilin í keypskálanum í dag, har
indeksið fyri Oslo Børs í dag lækkaði eitt vet, men tað var als ikki galdandi fyri alifyritøkurnar, har
partabrævakursurin hækkaði.
Marine Harvest Group hækkaði við 3,2 prosentum, meðan Norway Royal Salmon hækkaði við 6,7
prosentum. Og Bakkafrost hækkaði við 1,93 prosentum, vísa tølini frá Oslo Børs í dag.
Hegnar.no hevur hugt eftir, hví kursurin á partabrøvum í alifyritøkum er øktur so nógv sum hann er í
seinastuni, og niðurstøðan er, at tað er avgerðin hjá kilensku myndugleikunum herða eftirlitið við
alingini í landinum, sum sæst aftur.
Kili, sum er næststørsti framleiðari av aldum laksi, hevur havt stórar trupulleikar av sjúku seinastu
árini. Fyri at bøta um hesi viðurskifti, hava myndugleikarnir gjørt av at økja frástøðuna millum
aliringarnar og á tann hátt avmarka vøksturin í framleiðsluni.
- Kili hevur sett sær fyri at avmarka vøksturin til í mesta lagi trý prosent um árið, og sjálvt um har er
nógv lógararbeiði eftir at gera, er tað eitt stig rættan vegin, sigur Kolbjørn Giskeødegård, sum er
greinari hjá Nordea Markets, sambært Hegnar.no við Reuters.

Sambært greinarunum hevur avgerðin hjá kilensku myndugleikunum við sær, íleggjararnir aftur tora
at keypa partabrøv í alivinnuni.
- Broytingarnar í Kili hava við sær, at tað ikki er so stórur vandi fyri negativum tíðindum úr Kili, og tað
ávirkar prísin positivt, sigur hann.
Dimma.fo
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Aling: Hægsti prísur síðan 1987
Prísurin á aldum laksi hevur ikki verið so høgur í fleiri ár. Í seinastuni hava alararnir fingið meira enn
60 krónur fyri kilo. Við einum framleiðsluprísi, sum er lægri enn 30 krónur gevur tað í løtuni eitt avlop
upp á meira enn 30 krónur fyri kilo
Samansetingin millum vaksandi eftirspurning og ikki so nógv vaksandi framleiðslu ger, at prísurin á
laksi nú er so høgur, sum hann ikki hevur verið síðan fyrst í seinnu helvt av 80-árunum.
Í løtuni fáa alararnir góðar 60 krónur fyri kilo av laksi, og havandi í huga, at framleiðslukostnaðurin
liggur beint undir 30 krónur kilo merkir tað, at avlopið fyri hvørt framleitt kilo av laksi er góðar 30
krónur. Kanska heilt upp í 33-35 krónur fyri kilo.
Til samanberingar kunnu vit siga, at alararnir í fjør fingu ímillum 40 og 45 krónur fyri hvørt kilo av
laksi.
Atli Gregersen, stjóri í Hiddenfjord, og Hans Jákup Mikkelsen, stjóri í Marine Harvest Faroes,
staðfesta, at alivinnan beint nú hevur so mikið góðan viðvind, at prísurin setir met í nýggjari tíð.
- Vit skulu heilt langt aftur fyri at uppliva so góðan prís, viðurkenna teir.
Tað er ein blandingur av nógvum ymiskum faktorum sum gera, at prísurin í løtuni er so høgur.
Eftirspurningurin er høgur og tá marknaðurin ikki heilt klárar at fylla eftirspurningin upp, hækkar
prísurin.
Sambært Regini Mikkelsen, sølumanni hjá Rainbow Seafood eru fleiri orsøkir til, at útboðið ikki
nøktar eftirspurningin. Ein er, at alararnir t.d. í Noregi hava tikið fyrr, tí fiskurin er herjaður av lús, ein
annar er sjúka í øðrum alibrúkum og so hava frídagar í fyrru hálvu av árinum skapt óregluliga tøku. Alt
ger, at útboðið ikki samsvarar við eftirspurningin og tað kvinkar prísin uppeftir.
Eingin av teimum trimum væntar, at prísurin fer at halda sær omanfyri 60 krónur. Regin Mikkelsen
sigur, at tað ikki er óhugsandi, at hann longu seinast í hesi vikuni lækkar eitt sindur, men hann er
samdur við hinar báðar um, at við tí útboðið og framleiðslu, sum er nú, so lækkar hann eitt sindur út
á heystið.
Alararnir báðir halda tó, at tað eru útlit til, at hann heldur sær á einum hægri støði, tað vil siga
omanfyri 40 krónur fyri kilo, um ikki okkurt óvæntað hendur.
- Tað er ikki óvanligt, at prísurin er hægst í 2. ársfjórðingi. Hann lækkar so aftur í triðja ársfjórðingi
áðrenn hann so hækkar aftur fram móti jólum og ársenda, sigur Atli Gregersen.
Høgi kiloprísurin kann eisini í sjálvum sær gerast ein trupulleiki, heldur Regin Mikkelsen. Verður hann
ov høgur, kann tað ávirka áhugan hjá endabrúkaranum, sum keypir t.d. flak í handilsketum.
- Tað, sum verður selt í handilsketum í løtuni hava tey keypt til fastan prís, og verður prísurin ov
høgur, tá nýggj sending skal keypast, kann tað hava við sær, at kundarnir ikki keypa so nógv, tí
endavøran verður ov dýr. Men hvar tað markið er, veit eingin, sigur Regin Mikkelsen, sum tí ikki torir
at seta krónutal á.
Dimma.fo

Vektgjøldini hækkað við 10 mió. krónur
21.06.2016 - 12:22
Landskassin fer at fáa 110 mió. krónur í vektgjøldum í ár í mun til 97 mió. krónur í fjør. Tað kemur
fram í svari til fyrispurning, sum Bjørn Kalsø, løgtingsmaður, hevur sett Kristinu Háfoss,
landsstýriskvinnu.
Kristina Háfoss upplýsir í svarinum, at umleið 10 mió. krónur av meirinntøkunum stava frá hækkingini
í vektgjøldum, sum samgongan legði á bileigarar undan jólum.
Annars verður upplýst, at ongar ætlanir eru í løtunum um at hækka vektgjøldini á akfør uppaftur
meira. Hinvegin verður arbeitt við at umleggja vektgjøldini á nýggjar bilar til umhvørvisgjøld.
Hesar broytingar fara tó sambært landsstýriskvinnuni ikki at ávirka verandi bileigarar.
Nordlysid.fo

Streymmátarar lagdir út
21.06.2016 - 13:06

Magnus Heinason hevur verið úti á sínum regluliga túri at leggja streymmátararnar útaftur. Á túrinum
blivu tríggjar streymmátara-boyur lagdar út: Tvær í Bankarennuna og ein norðanfyri.
Harafturat vórðu tvær 120 m langar fortoyningar við smáum streymmátarum og fleiri hitamátarum
lagdar út nakað norður av Føroyabanka á uml. 1100 m dýpi. Hetta er fyri at kanna hvørja leið tað
kalda rákið úr Bankarennuni gongur.
Eisini blivu hita- og saltmátingar gjørdar á hesi somu leiðini eins og eftir standardskurðinum av
Bankanum og inn á Landgrunnin.
Hesin túrur er partar av EU-verkætlanini NACLIM, sum Havstovan er við í.
Nordlysid.fo

Tórsvøllur upp á altjóða stig
21.06.2016 - 14:03
Tórshavnar kommuna og Fótbóltssamband Føroya hava í dag skrivað undir nýggja samstarvsavtalu
um útbygging av Tórsvølli. Heðin Mortensen, borgarstjóri, og Christian Andreasen, forseti í FSF, settu
við hesum av álvara gongd á at gera Tórsvøll endaliga lidnan sum altjóða leikvøll.
Tað var í 2010, at kommunan og FSF í felag lótu gera eina heildarætlan at út- og umbyggja Tórsvøll til
altjóða leikvøll, ið lýkur øll krøv til landsliðsfótbólt.
Tá útbyggingin er liðug, fær Tórsvøllur tær góðkenningar frá UEFA, sum skulu til fyri, at A-landsliðið
uttan nakað frávik kann spæla sínar landsliðsdystir í Føroyum.
Hetta útbyggingarstigið á vestursíðuni verður bundið saman við eystara- og sunnaraskýlið, ið stóð
liðugt bygt í fjør. Tá sita allir áskoðarar undir taki. Talan er harumframt um at betra munandi um allar
hentleikar og krøv, ið UEFA setir bæði til áskoðarar, spælarar, officials, fjølmiðlar v.m.
Eisini verður áskoðarakapasiteturin øktur við eini 200 setrum, eins og at Niðari vøllur í Gundadali fær
lut í nýggju hølisfasilitetunum. Niðari vøllur hevur í dag ongar høliskarmar beint við vøllin.
Spælast alt árið
Um tvey ár byrjar nýggj altjóða landsliðskapping, nevnd Nations League, sum UEFA skipar fyri.
Hendan kappingin verður samstundis sum vanliga EM undankappingin og er ein eyka møguleiki at
spæla seg til EM endaspælið.
Við bæði EM og HM undankappingum og Nations League fara í miðal 5-6 A-landsliðskappingardystir
at verða spældir um árið. Hetta krevur eisini, at spælast kann alt árið.
Við skýlinum á vestursíðuni er Tórsvøllur sera væl vardur fyri vetrarveðrinum. Harumframt verður
næsta ár møguligt at hita sjálvan vøllin upp við fjarhita, so at frost og kavi framyvir ikki verður nøkur
forðing.
Spælast og venjast kann tá á Tórsvølli so at siga allar dagar á árinum.
Ætlandi fer sjálvt byggiarbeiðið í gongd áðrenn ársskiftið og verður væntandi liðugt í 2019.
Nordlysid.fo

Brandur til Lillestrøm?
21.06.2016 - 23:20
Okkurt bendur á, at føroyski landsliðsleikarin fær nýtt felag skjótt.
Tað er heimasíðan hjá FCK, ið skrivar at Brandur H. Olsen er í norska felagnum Lillestrøm og hyggur
eftir umstøðunum har. Tað kundi bent á, at hann verður leigaður út ella seldur har til. Einki er tó enn
staðfest, men tað liggur í kortunum, at Brandur neyvan heldur fram í FCK, tí hann ynskir spælutíð.
Lillestrøm liggur í løtuni á 9. plássi av 16 liðum í bestu norsku deildini.
Nordlysid.fo

Havbúgvin gjørt roktúr
21.06.2016 - 15:41
Havbúgvin kom í gjár inn á Havnina við 50 tonsum av svartkalva.
Talan hevur verið um ein framúr góðan túr, upplýsir skiparin. Teir vóru einans burtur í níggju og ein
hálvan dag, áðrenn teir kundu leggja leiðina aftur til Havnar við fullari last av svartkalva.
Og býtisprosentið var so at siga øvugt frá tí, ið tað plagdi at vera, upplýsir skiparin. Vanliga fáa teir
nógvan tosk og lítið av svartkalva. Hesaferð fekst nokk av svartkalva, meðan teir fingu so at siga
ongan tosk.
Havbúgvin fer til fiskiskap aftur í morgin.

Portal.fo

Amerikanski herflotaráðharrin vitjar í Føroyum
21.06.2016 - 16:30
Hósdagin 23. juni kemur Ray Mabus, amerikanskur herflotaráðharri á vitjan í Føroyum. Føroya
landsstýri er vertur fyri vitjanini.
Fríggjadagin hevur ráðharrin fund við løgmann, Aksel V. Johannesen, Poul Michelsen,
landsstýrismann í uttanríkis- og vinnumálum og Høgna Hoydal, landsstýrismann í fiskivinnumálum. Á
fundinum við landsstýrið fara partarnir m.a. at umrøða viðurskifti og áhugamál í Arktisk.
Á ferðini skal ráðharrin eisini hitta Løgtingsins Uttanlandsnevnd og vitja Arktisk Kommando.
Ráðharrin fer av landinum aftur sunnudagin 26. juni.
Portal.fo

Týskland vann dystin - grønu áskoðararnir vunnu hjørtuni
21.06.2016 - 18:52
Bólkur C er nú eisini avgjørdur, og við úrslitunum frá dystunum, ið júst eru avgreiddir, so gjørdist
endin tann, at Týskland vann bólkin við sjey stigum.
Teimum á baki kemur Pólland, ið eisini hevur sjey stig, men Pólland hevur verri málúrtøku.
Á triðja plássi er Írland, ið við sigrinum á Ukraina hevur trý stig, meðan Ukraina liggur niðast við
ongum stigum.
Síðsta umfar í bólkinum varð avgreitt fyri løtu síðani, har Týskland vann 1-0 á Norðurírlandi, meðan
Poland somuleiðis vann 1-0 á Ukraina.
Hóast Týskland var omaná allan dystin, so var framúr málmansavrik hjá Michael McGovern og
óneyvleiki á fremstu røð hjá týskarum nokk til, at tað bert gjørdist tað eina málið. Tað skjeyt Mario
Gomez, tá 30 minuttir vórðu spældir.
Og hóast Týskland vann dystin, so kann ikki sigast annað, enn at norðurírska áskoðarafjøldin vann
hjørtuni hjá hyggjarunum.
Heilt frá lagt varð til brots og til dystarenda gjørdu norðurírsku viðhaldsfólkini tað, ið tey kundu, fyri
at stuðla teimum á vøllinum.
Serliga var sangurin Will Grigg´s on Fire, ið er um áleyparan hjá Norðurírlandi, ofta at hoyra, og
sjálvandi varð dansað afturvið.
Í hinum dystinum kláraði eisini Poland at koppa Ukraina við einum máli, ið Jakub Blaszczykowski
skjeyt í 54. minutti.
Seinni í kvøld skal eisini bólkur D avgreiðast, tá Kroatia brestir saman við Spania, og Kekkia møtir
Turkalandi.
Portal.fo

Tyrlan kom eftir veðurføstu ferðafólkunum í Mykinesi
21.06.2016 - 19:22
Í grein fyrr í dag á Portalinum hoyrdu vit um umleið 40 ferðafólk, sum vóru blivin veðurføst í
Mykinesi. Ov nógv brim var brádliga, og Jósup fekk tí ikki lagt at, og flutt fólkið aftur til Sørvágs. Men
Strandferðslan setti nakrar tímar seinni tyrluna í gongd við at flyta fólkið aftur á meginlandið.
Kunningin var henda frá samferðsluleiðaranum hjá Strandferðsluni:
- Nú Jósup ikki kann sigla vegna brim í Mykinesi, hevur Strandferðsaln sent tyrluna eftir fólkunum. So
her um 18:00 tíðina í kvøld fór tyrlan fyrsta turin av flogvøllinum og til Mykines eftir ferðafólkunum
sum lógu veðurføst í Mykinesi, segði Jens Petur Brattalíð, samferðsluleiðari hjá SSL.
Portal.fo

Kroatar fingu fyrsta pláss við at vinna á spaniólum
21.06.2016 - 22:26
Spaniólar ætlaðu at spaka dystin heim, seinastu løtuna av dystinum móti kroatum í kvøld, men
kroatar ætlaðu sær okkurt annað, og góvu ikki upp, hóast teir vórðu lagdir undir trýst stórar partar av
dystinum. Móti endanum fingu teir eisini úrslit fyri sítt stríð. Teir skoraðu til 2-1 og endaðu við at
vinna bólkin, fyri nøsini á júst Spania.

Spania legði seg annars á odda í dystinum longu í sjeynda minutti, tá toppskjúttin í EM higartil, Alvaro
Morata skoraði eftir frálíkt samspæl millum Silva og Fabregas og til síðst, Morata. Úrslitið helt sær líka
fram til beint undan steðginum, tá Ivan Perisic fór til stroks í vinstru. Hann steðgaði á, og legði eitt
framúr innlegg inn til Nikola Kalinic sum hegnisliga javnaði við nærmastu stong.
Hetta úrslitið kundu bæði lið liva við, og tað sást kanska eisini á spælinum. Men sum dysturin leið,
blivu kroatar meira og meira naskir, og komu heilt tætt uppá nakrar ferðir. Hetta gav pláss í mótsatta
enda, og tað gagnýttu spaniólar. Tað einu ferðina teir fóru í álop, endaði tað við, at Silva fór um koll.
Brotspark varð dømt, og Ramos skuldi skjóta. Men hann brendi. Kroatar blivu við at kontra, og
spaniólar blivu við at trilla aftur og fram og til síðuna. Tá tríggir minuttir írestaði fóru kroatar enn
einaferð í mótálop, og hesaferð fekk dagsins leikari, Ivan Perisic bóltin í vinstru. Áðrenn Pique fekk
forða orduligt fyri, og áðrenn De Gea fekk plasera seg rætt, fekk hann lagt Koratia á odda 2-1, sum
eisini gjørdist endaliga úrslitið.
Sostatt vann Kroatia bólk D, eitt stig frammanfyri Spania. Nummar trý bleiv Turkaland, sum í hinum
dystinum í bólkinum vann 2-0 á Kekkia.
Portal.fo

Sisimiut kom á Havnina í kvøld
21.06.2016 - 22:59
Grønlendski trolarin Sisimiut, sum hevur verið til fiskiskap í Barentshavninum kom á Havnina í kvøld,
teir løgdu at við bryggjuna undir Vónini, tí trolgreiðirnar skulu skiftast, toskatrolini skulu í land og
svartkalvatrolútgerðin skal umborð. Hetta skrivar JN.fo í kvøld.
Sambært JN.fo skal Sisimiut landa í Kollafirði tíðliga í morgin. Teir hava 635 tons av flaki, og sløgini eru
toskur, hýsa og upsi.
Sisimiut hevur nú fiskað kvotuna í Barentshavinum, og skipari henda túrin er Pauli Olsen.
JN.fo upplýsir, at Sisimiut væntandi fer nýggjan túr seint hósdagin, og at okkurt smávegis skal
umvælast, nú teir eru í havn.
Portal.fo

Hallur av Rana 21.06.2016 (16:56)
- Stórveldini byrja at fáa áhuga fyri Føroyum aftur
- Tá tað regnar á prestin, dryppar tað á deknin.

Soleiðis tekur Jens Christian Svabo Justinussen, Ph.D. í samfelagsvísindum, til, tá hann skal lýsa
áhugan hjá útlendskum stórveldum fyri Føroyar.

Hann tekur til kenda orðafellið, tá in.fo spyr hann um eina viðmerking til vitjanina hjá Ray Mabus,
amerikanski herflotaráðharrin, ið kemur til Føroyar seinni í vikuni.

Jens Christian Svabo Justinussen metir nevniliga, at tað er stóri áhugin fyri Arktisk, ið hevur gjørt, at
Føroyar aftur eru relevantar hjá útlendskum stórveldum.

- Økti áhugin fyri Føroyum skal síggjast í broytingunum í Arktisk, har ísurin bráðnar og økið verður
meira atkomiligt. Fleiri stórveldir fylgja gongdini við stórum áhuga, og tað ger Føroyar meira
áhugaverdar.

Tað eru nógv ár síðani, at Nato stongdi radarstøðina á Sornfelli, og í nógv ár var lítil og eingin áhugi
millum tey útlendsku stórveldini fyri Føroyum. Seinastu árini hava tó alsamt fleiri ráðharrar og
sendinevndir vitjað Føroyar, og seinni í vikuni verður nokk fyrstu ferð nakrantíð, at ein amerikanskur
ráðharri vitjar Føroyar.

- Í kjalarvørrinum av kalda krígnum var tað ikki nakar serliga stórur áhugi í Arktiskt og Føroyum í fleiri
ár, og sást tað best her, tá Sornfelli varð niðurlagt. Men í byrjanini av 21. øld hómaðist ein broyting,
og so líðandi er áhugin fyri Føroyum vaksin aftur á fleiri økjum, sigur Jens Christian Svabo Justinussen.

At tann økti áhugin eisini sæst aftur hernaðarliga, er Jens Christian Svabo Justinussen ikki í iva um.

- Vit skulu bara eitt ár aftur, tá ein bretsk fregratt var í Føroyum. Tað er fyrstu ferð síðani kalda
kríggið, at eitt bretskt hernaðarskip vitja Føroyar. Tað er eitt signal um, at viðurskiftini eru í fer við
broytast. Stórveldini byrja at fáa áhuga fyri Arktisk og Føroyum aftur.
In.fo

Andlát
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