Tíðindi úr Føroyum tann 26. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Mærsk samtakið skal skiljast sundur í smærri feløg
Nevndin í A.P. Møller-Mærsk umhugsar at skilja konglomeratið sundur í smærri handilseindir. Ongin
avgerð er tikin enn, men verður hetta veruleiki, verður starvið sum forstjóri í A.P. Møller-Mærsk
strikað.
”í arbeiðnum, vit eru í gongd við, kenna vit ikki úrslitið, men tað kann vera, at forstjórastarvið ikki
verður til í framtíðini, og tí er tað eisini natúrligt, at Søren Skou frá Maersk Line, sum er okkara størsta
handilsøkið, skal standa á odda”, sigur Michael Pram Rasmussen, nevndarformaður í A.P. MøllerMærsk, sambært borsen.dk, ið endurgevur Ritzau Finans.
Søren Skou skal virka bæði sum stjóri í Mærsk Gruppen og í Maersk Line, og talan er um eina varandi
loysn.
Mærsk Gruppen fer nú undir at meta um, hvørt tað er skilabest at vera eitt samlað konglomerat ella
um tað er skilabetri at vera skilt sundur í fleiri smærri feløg.
Mærsk Gruppen umfatar tey fimm handilsøkini Maersk Line, APM Terminals, Maersk Oil, Maersk
Drilling og APM Shipping Services.
Kelda: borsen.dk
Antares.fo

Brexit rakar London sum shippingdepil
Støðan hjá London sum ein av heimsins fremstu shippingbýum er hótt sum avleiðing av Brexit. Sum
ein av fyrstu ítøkiligu avleiðingunum ætlar japanska MOL at umhugsa, hvørt London framvegis er
rætta heimstaðið hjá evropeisku skrivstovuni hjá felagnum.
”Eg eri vísur í, at vit hava brúk fyri eini skrivstovu í Evropa. Men vil Bretland heldur vera óheft enn ein
partur av ES, so eru vit noydd at umhugsa, hvar besta staðið hjá okkum at handla er”, sigur ein
týðandi meðarbeiðari í Mitsui OSK Lines við Tradewinds.
Stjórin í skipsmeklarafyritøkuni Barry Rogliano Salles, Tim Jones, hevur longu ávarað um, at bretska
útmeldingin kann hótta støðuna hjá London sum shippingdepil.
Sambært Jones verður tað av avgerandi týdningi, um altjóða bankar flyta úr London. Gera teir tað fer
London ikki at kunna varðveita støðu sína sum fíggjardepil, og harvið heldur ikki undirskógina av
shipping tænastufeløgum, sum eru ryggurin í shippingheiminum í London.
Kelda: Tradewinds
Antares.fo

31 fingu prógv á Vinnuháskúlanum
Í dag fingu 31 lesandi á Vinnuháskúlanum í Havn handað prógv.
Eins og vant var fitt av fólk komið saman at luttaka í próvhandanini á skúlanum.
Vilhelm Petersen, stjóri, bjóðaði vælkomin og helt eisini røðu fyri próvtakarunum.
Thormund Johannesen, skipstekniskur ráðgevi hjá Knud E. Hansen, var gestarøðari.
Páll Hansen, formaður í Maskinmeistarafelagnum, Annfinnur Garðalíð, formaður í Skipara- og
Navigatørfelagnum, Per Gravgaard Hansen frá Søfartens ledere, og Alfred Petersen, foreldur, góvu
eisini teimum lesandi nøkur góð orð á vegnum.
Eisini hevði Heini Martin Niclasen, næmingur, eina heilsan frá teimum lesandi.
Tey, sum í dag hava fingið prógv eru:

MASKINMEISTARAR:
Elisabet Dalsgaard
Erling Jacobsen
Kjartan Jørgensen
Teinar Mohr Hentze
Óla Jákup Dahl

Frank Højbjerg Poulsen
Jógvan Pauli Kristiansen
Sigurd Jónsson Nielsen
Christian Petur Djurhuus
Søren Djurhuus Clementsen

Hesaferð var eisini ein kvinna, sum fekk prógv sum maskinmeistari, tað er Elisabet Dalsgaard
Virðislønir:
1: Frank Højbjerg Poulsen
Fartelefon, frá Suðuroyar Sparikassa
2: Erling Dávidsson Jacobsen
Mátitól, frá Maskinmeistarafelagnum
3: Kjartan Jørgensen
Grindaknívur, frá SEV
Ídnisvirðisløn: Elisabet Dalsgaard
Gullur, frá A.P. Møller
SKIPARAR:
Flóvin Fossdalsá
Birgir Jacobsen
Eiler Haraldsen
Martin Hansen
Rúni Winther
Hans Lyngsø

Esmar Æðustein Poulsen
Hans Jacob Lind Rasmussen
Heini Martin Jørðdal Niclasen
Jens Arne Kruse Sørensen
Hans Lyngsø

Virðislønir:
1: H
Kikari, frá Thor
2: Birgir Jacobsen
Klokka og barometur, frá Faroe Agency
3: Flóvin Fossdalsá
Klokka og barometur, frá Faroe Ship
SKIPSFØRARAR:
Kjartan Jacobsen
Jørgen Nielsen
Petur L. Hansen
Tummas Petur Bisp
Eyðstein Joensen

Bjarti Nattestad Petersen
Magnus Pauli Lassen Nybo
Marni Svabo Dam
Ragnar Hansen
Rúni V. Thomsen

Virðislønir:
1: Rúni Vestergård Thomsen
Gullur, frá A. P. Møller
2: Eyðstein Joensen
Klokka og barometur, frá Tryggingarfelagnum Føroyar
3: Jørgen Nielsen

Lummaur, frá Antares
Ídnisvirðisløn: Jørgen Nielsen
Ur, frá Søfartens Ledere
Kelda: Vinnuháskúlin
Antares.fo

Kinesiskt skip tað fyrsta ígjøgnum víðkaða Panamaveit
Í gjár varð víðkaða Panamaveitin tikin í brúk. Tað hendi, tá kinesiska farmaskipið Cosco Shipping
Panama klokkan 7.50 lokala tíð fór undir túrin gjøgnum veitina í einum spori úr Atlantshavinum til
Kyrrahavið, skrivar AFP-tíðindastovan.
Útbyggingin av 102 ára gomlu veitini hevur vart í tíggju ár, og við einum nýggjum og triðja spori, ið er
breidri enn tey bæði gomlu, er nú pláss fyri, at tvær ferðir so mong skip kunnu sleppa ígjøgnum.
Harvið sleppa skipini undan longu siglingarleriðini suður um Suðuramerika.
- Hetta er ein søguligur dagur fyri landið, staðfesti forsetin í Panama, Juan Carlos Varela.
Fleiri stjórnarleiðarar og kend fólk úr útheiminum vóru boðin við til vígsluna.
USA, sum framdi verkætlanina í 1914, var umboðað av konu amerikanska varaforsetan, Joe Bidens,
Jill Biden, umframt amerikanska sendiharranum í Panama.
Men sambært Reuters-tíðindastovuni møttu bert eini tíggju av teimum umleið 70 innbodnu
gestunum.
Greinarar halda, at orsøkin til vánaligu uppmøtingina er gølan um sokallaðu Panama-skjølini.
Her hava miljónir av liknum skjølum úr advokatvirkinum Mossack Fonseca avdúkað, hvussu nakrir av
heimsins ríkastu fólkum brúka lokal feløg til at sleppa undan at rinda skatt í sínum heimlandi.
Uttanríkisráðharrin í Panama er tó av eini aðrari uppfatan. Ráðharrin kallar vígsluna eina diplomatiska
sólskinssøgu.
USA og Kina eru tey bæði londini, ið oftast brúka veitina, og víðkanin av henni fer væntandi at hava
stóran týdning fyri vøruflutningin millum Norðuramerika og Asia.
Útbyggingin hevur vart síðani 2007 og er tvey ár seinkað. Hon hevur kostað minst 5,5 miljardir
dollarar svarandi til slakar 37 miljardir krónur.
Nýggja siglingarrennan kann taka skip, ið eru upp til 366 metrar longd og 49 metrar breið.
Cosco Shipping Panama kom ígjøgnum veitina um midnáttarleitið okkara tíð í gjárkvøldið.
Kelda: Ritzau
Antares.fo

Danskir fiskimenn krevja uppmerksemi eftir brexit
Í kjalarvørrinum av bretsku ES-fólkaatkvøðuni og exit úr samgonguni, venda danskir fiskimenn sær nú
til Vinstru-stjórnina um stuðul. Ótryggleiki valdar í donsku fiskivinnuni um, hvat framtíðin fer at hava
við sær, eftir at bretar hósdagin atkvøddu fyri at taka seg burturúr evropeiska felagsskapinum.
Í Danmarks Fiskeriforening PO halda tey, at tað nú "í upp aftur størri mun ræður um hjá stjórnini at
tryggja, at áhugamálini hjá donsku fiskivinnuni verða røkt best møguliga, tá treytirnar fyri
útmeldingina skulu fáast upp á pláss," skrivar felagsskapurin í tíðindaskrivi.
.
"Danska fiskivinnan er á mangan hátt vavd tætt saman við ta bretsku, og tí verður framtíðin hjá
donsku fiskivinnuni í stóran mun treytað av innihaldinum av bretsku avtaluni - herundir eisini á
fiskivinnuøkinum. Tí mæli eg staðiliga Lars Løkke Rasmussen forsætisráðharra til, at fiskivinnan fær
ein týðandi leiklut í raðfestingunum hjá donsku stjórnini í komandi samráðingunum í ES" sigur
formaðurin Svend-Erik Andersen.
Sambært tíðindaskrivinum hevur felagið longu tikið upp samband við stjórnina um hetta.
Bretska valið fær ikki beinanvegin avleiðingar fyri felags evropeiska fiskivinnupolitikkin, og tí verða
ongar broytingar her og nú, tá ið ræðu um at fiska burturav felags stovnum, á felags kvotum og felags
sjógvi, skrivar felagið.
"Brúk er ikki fyri at skapa ótryggleika um treytirnar fyri felags fiskivinnupolitikkinum. Tær eru tær
somu, sum tær vóru undan fólkaatkvøðuni. Tá tað er sagt, so er umráðandi, at ES – og tað umfatar

eisini donsku stjórnina – fær eina góða og langtíðar avtalu við bretar í lag. Hetta er neyðugt til tess at
tryggja eina burðardygga umsiting av fiskastovnunum," sigur Svend-Erik Andersen.
Umframt treytir heldur formaðurin eisini, at ein komandi avtala skal hava fokus á handilsavtalurnar,
sum umfata fisk.
"Vit skulu sjálvandi hava møguleika at fiska í bretskum sjógvi, um teir skulu kunna selja sín fisk til ES,"
sigur Svend-Erik Andersen og vísir á Norra, har ein líknandi avtala kann fáast.
Kelda: fodevarewatch.dk
Antares.fo

24-06-2016 16:43
Brexit: Bakkafrost fótaði sær - og hækkaði (dagført)
Tað sæst nú í keypskálunum, at bretsku veljararnir í gjár atkvøddu fyri, at Bretland skal fara úr ES.
Partabrævamarknaðirnir kring allan heim boða frá stórum falli. Eisini Bakkafrost merkir niðurtúrin
Bakkafrost er í morgun fallið meira enn eina hálva milliard krónur í virði.
Orsøkin eru broytingarnar, sum íleggjararnir síggja, eftir at veljararnir í Bretlandi í gjár valdu, at tey
skulu úr ES aftur.
Hetta skapar ótryggleika, tí eingin í veruleikanum, hvørjar veruligu avleiðingarnar vera, og tað
endurspeglast á kursunum í keypskálunum, har teir stórt sæð yvir ein kamb vísa reyð tøl í dag.
Summir meiri, aðrir minni.
At tað eru stór tøl, sum sveiggja, kann best lýsast við einum føroyskum dømi.
Bakkafrost, sum jú er skrásett í keypskálanum í Oslo, hevur í skrivandi løtu mist umleið eina hálva
milliard í virði.
Tølini sveiggja nógv, og kunnu broytast báðar vegir, men tá dagurin byrjaði var fallið heilt upp í sjey
prosent. Tað vil siga, at felagið frá morgunstundini var eina milliard minni vert enn tað var, tá
keypskálin lat aftur í gjár.
Seinni hevur partabrævið fótað sær eitt sindur, og nú liggur fallið um trý prosent. Tað svarar til
umleið 10 kursstig, sum aftur svarar til eina hálva milliard krónur.
Hvussu álvarsliga tølini skulu tulkast, er vælsaktans ivasamt, tí í løtuni er tað sum sagt eingin sum
veruliga kennir avleiðingarnar av tí, sum hendi í Bretlandi í gjár.
Tað einasta, sum er heilt greitt er, at bretska fólkið hevur sagt, at tey vilja úr ES aftur, men
spurningurin er, hvussu tað kemur at ganga fyri seg. Og undir hvørjum treytum.
Íleggjarar hava ofta hug til at reagera ógvusliga, og tað er ivaleyst tað, sum sæst aftur frá
morgunstundini í dag.
Dagført:
Nú dagurin er liðugur, er myndin broytt eitt sindur, tá tað snýr seg um Bakkafrost. Felagið fótaði sær
út á dagin og endaði við hægri kursi enn dagurin byrjaði við.
Samlaða myndin fyri partabrævamarknaðirnar í heiminum er tó tann sama sum hon var frá
morgunstundini. Talan er um fall stórt sæð yvir alla linjuna.
Dimma.fo
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Brexit: Meir enn ein millión vil hava nýggja fólkaatkvøðu
Úrslitið av fólkaatkvøðuni hósdagin, har Bretland við teprum meiriluta valdi at taka seg úr ES, hevur
nú fingið meir enn eina millión fólk at undirskriva eina áheitan um at skipa fyri eini nýggjari
fólkaatkvøðu um sama spurning
Á fólkaatkvøðuni hósdagin um framtíðina hjá Bretlandi í Evropa valdu 52 prosent av teimum, sum
fóru á val, at Bretland skuldi fara úr ES, og 48 prosent vildu, at Bretland skuldi vera verandi í
Evropeiska Samveldinum.
Úrslitið kom dátt við hjá nógvum í Bretlandi, og nú hevur meir enn ein millión fólk undirskrivað eina
áheitan á internetinum, har heitt verður á bretska tjóðartingið um at skipa fyri eini nýggjari
fólkaatkvøðu um sama spurning.
Hetta skal gerast við at seta eina lóg í gildi, sum sigur, at allar fólkaatkvøður um ES-spurningar, har
meirilutin er lutfalsliga tepur, skulu føra til eina nýggja fólkaatkvøðu.
Orðarætt sigur áheitanin: ”Vit undirritaðu heita á stjórnina um at seta eina lóg í gildi um, at
atkvøðumeirilutin hjá Remain ella Leave er minni enn 60 prosent, grundað á eina vallutøku á minni
enn 75 prosent, skal ein nýggj fólkaatkvøða verða.”

Vallutøkan á fólkaatkvøðuni hósdagin var 72 prosent.
Leygarmorgunin fór talið av undirskriftum upp um milliónina, og flestu undirskriftir komu úr London,
Brighton, Oxford, Cambridge og Manchester. Hetta samsvarar eisini væl við, hvar undirtøkan fyri
”Remain-leguni” var størst á fólkaatkvøðuni hósdagin.
Tað er tó ikki vist, at ein sovorðin lóg yvirhøvur kann setast í gildi nú og so hava afturvirkandi kraft.
Summi av teimum, sum hava skrivað undir, hava eisini uppfatað tað soleiðis, at ein sovorðin lóg longu
er í gildi, men so er ikki.
Ein av forsprákarunum fyri at fara úr ES er Nigel Farage, leiðari í UKIP-flokkinum. Tá flestu
veljarakanningar í mai mánaði bendu á, at Remain fór at fáa meiriluta, segði hann soleiðis við blaðið
The Mirror: ”Um fólkaatkvøðan endar 52-48, hevði tað í stóran mun verið talan um 'unfinished
business'. Um Remain hinvegin vinnur við tveimum triðingum móti einum, er tað avgjørt.”
Hetta nevndi hann einki um, tá hann fríggjadagin, dagin eftir fólkaatkvøðuna, tosaði um
”Independence Day” hjá Bretlandi.
Kelda: The Independent
Dimma.fo
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Guðni Thorlacius Johannesson er nýggjur forseti í Íslandi
Stutt eftir midnátt gjørdist greitt, at íslendska fólkið hevur valt Guðni Th. Johannesson til nýggjan
forseta í Íslandi.
Guðni Th. Johannesson gleddist um sigurin á forsetavalinum. So skjótt sigurin tóktist vera komin í
hús, takkaði hann stutt eftir midnátt øllum sínum veljarum á Grand Hotel, har valkvøldið var hildið.
Valkvøldið gjørdist meiri spennandi enn væntað, tí Halla Tómasdóttir lá í hølunum á Guðni Th.
Jóhannesson, tá ið farið var at telja upp. Men sum kvøldið leið, vaks undirtøkan fyri Guðni, og tá ið
87.293 atkvøður vóru upptaldar klokkan hálvgum eitt íslendska tíð, hevði hann fingið 38,6 prosent av
atkvøðunum, og Halla Tómasdóttir hevði fingið 29,4 prosent. Andri Snær Magnason hevði tá 13,9
prosent og Dávid Oddson hevði fingið 13 prosent.
- Tað er líkt til, at sigurin er komin í havn, og nú byrjar nýggjur kapitull. Stóra takk fyri øll somul, segði
Guðni Th. Johannesson í sínari fyrstu talu. Hann segði, at hann fer at leggja stóran dent á at vera tann
savnandi megin, sum fólkið krevur og hevur uppiborið. Stórar uppgávur bíða fyri framman.
Nýggja forsetafrúan, Elisha Reed, var somuleiðis takksom og takkaði øllum fyri stuðulin.
- Eg eri ógvuliga errin av mínum Guðni og havi álit á, at hann verður ein sera góður forseti, segði hon.
Eftir fyrstu taluna hjá nýggja forsetanum fóru fólkini á staðnum at syngja Happy Birthday, tí komið var
inn í 26. juni, sum er føðingardagurin hjá Guðni Th. Johannesson. Guðni er 48 ára gamal.
Guðni Thorlacius Johannesson er sætti forseti Íslands. Hann avloysir Ólav Ragnar Grímsson. Hesir
hava verið forsetar í Íslandi:
Sveinn Björnsson (1944–1952)
Ásgeir Ásgeirsson (1952–1968)
Kristján Eldjárn (1968–1980)
Vigdís Finnbogadóttir (1980–1996)
Ólafur Ragnar Grímsson (1996–2016)
Dimma.fo
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Voxbotn kundi endað heilt galið
Ein ungur maður, sum hevði sett seg ytst á tromina á Hotel Tórshavn einaferð í nátt, skakaði fólk í
Vágsbotni. Eisini aðrastaðni fóru fólk upp á tekjur
- Hetta er sera tápuligt. Men vit høvdu einki við tað at gera, tí vit hava ikki ábyrgdina inni á økinum.
Tað hava fyrireikararnir.
Soleiðis sigur vakthavandi á politistøðini um eina hending mitt í nátt í sambandi við tiltakið Voxbotn.
Ein ávirkaður ungur maður var sloppin upp á takið á Hotel Tórshavn, og har setti hann seg við báðum
beinum út av tromini og drakk, meðan hann lurtaði eftir tónleiki.
Nógv fólk sóu tilburðin niðri av vegnum í Vágsbotni, og tey tóku myndir, sum tey løgdu út. Løgreglan
var ikki tilkallað, tí hon hevur ikki ábyrgdina inni á økinum, og tí máttu fyrireikarnir taka sær av tí.
Dimma.fo veit ikki, hvør fóru eftir manninum, men hann kom niður aftur tann rætta vegin.
Vitni siga við dimma.fo, at onkur skrykti í mannin, og tíbetur datt hann tann rætta vegin.
- Hetta er sera vandamikið spæl, og tað skal ikki serliga nógv til at missa javnvágina í kenningini. Hetta
kundi endað heilt galið, sigur vakthavandi, sum øtast um tað, ið hendi í nátt.

Hetta var nevniliga ikki einasta staðið, har fólk fóru upp á takið, hóast tað mundi vera tað
vandamiklasta. Eisini á Sirkus høvdu fleiri fólk leitað sær upp á takið at hyggja og lurta, og løgreglan
sjálv varð boðsend til Tinghúsið, har fleiri fólk vóru uppi á takinum.
- Tinghúsið er uttan fyri økið, og tí tóku vit okkum av teirra hendingini. Teir menninir vóru tiknir niðir,
og teir fáa eina bót fyri brot á viðtøkurnar, sigur Vakthavandi.
Ein hópbardagi í Tórsgøtu millum einar fimtan mans endaði eisini í politirapportini hjá løgregluni, sum
mátti skilja óðu menninar við piparspray. Hetta var um 2-tíðina í nátt. Løgreglan var eisini tilkallað til
eini hús í Havn, har maður og sonur vóru farnir til hendurs.
Nógv var at gera, sigur vakthavandi, men tíbetur hendi eingin álvarsligur skaði, tó at tað lættliga
kundi hent við teimum tilburðum, sum vóru.
Dimma.fo
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Íslendska fótbóltskollveltingin skjalfest á filmi
Í morgin verður stórdysturin millum Ongland og Ísland spældur í EM. Ein nýggjur dokumentarfilmur
sýnir leiðina fram til EM-endaspælið í Fraklandi. Sjónvarpið vísir filmin mánakvøldið
- Landið er syndrað, og álitið á skipanina er í botni. Tí hevur fótbóltslandsliðið beint nú eina serliga
savnandi effekt.
Soleiðis, sigur Sævar Guðmundsson, ið hevur leikstjórnað filmin ”Jøkulin logar”, við Dimmalætting.
Heini í Skorini hevur skrivað Langlesnað um Ísland, gølurnar og fótbóltin við støði í filminum um
íslendska fótbóltslandsliðið. Les Langlesnaðin her
Filmurin verður vístur í sjónvarpinum hjá Kringvarpinum kl. 19 mánakvøldið. Beint áðrenn Ísland skal
spæla tann søguliga stórdystin móti Onglandi.
Íslendska fótbóltskollveltingin er úrslit av einum gyltum ættarliði, umfatandi íløgum í innandura
fótbóltshallir og einum svenskum venjara, sum fólkið vildi hava til forseta eftir Panama-skjølini og enn
eini politiskari gølu, sum hevur avdúkað rotinskap og valdsmisnýtslu. Spildurnýggi
dokumentarfilmurin gevur innlit í íslendska fótbóltsævintýrið.
- Fólk eru veruliga troytt av at síggja, hvussu ein lítil partur av okkara egnu hevur tíggjað sær. Men vit
eru eisini dundrandi ósamd um, hvussu vit rudda upp, og hvør nú skal taka við. Fleiri politikarar, sum
eru avdúkaðir fyri svik, eru framvegis í systeminum, og tað er ilt at skilja fyri mong. So meðan
politikararnir syndra, savnar landsliðið, sigur filmsleikstjórin.
Dimma.fo
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Skotland ætlar at royna ein sýtingarrætt
Skotar vilja heldur fara úr bretska ríkinum enn fara úr ES. Nú kannar skotska stjórnin, um til ber at
sýta fyri at fara úr ES, hóast restina av Bretlandi fer úr
Ein nýggj skotsk meiningakanning, sum er gjørd eftir fólkaatkvøðuna í Bretlandi, vísir, at stórur
meiriluti er fyri at loysa Skotland frá Bretlandi. Tað skrivar blaðið The Scotsman.
59 prosent ganga inn fyri skotskari sjálvstøðu, meðan 32 prosent siga nei. 9 prosent hava ikki tikið
støðu. Tá ið fólkaatkvøða var í 2014, atkvøddi ein meiriluti á 55,3 prosent fyri at halda fram undir
Bretlandi, og 44,7 prosent atkvøddu fyri loysing.
Meiningakanningin, sum nú er gjørd, vísir greiðan stuðul til skotska stjórnarleiðaran Nicola Sturgeon,
sum berjist fyri at varðveita Skotland í ES, hóast Bretland fer úr. 62 vilja vera verandi í ES, meðan 33
prosent eru ímóti. Tað svarar á leið til tað, sum skotar atkvøddu á fólkaatkvøðuni.
Sambært The Scotsman ætlar Nicola Sturgeon nú at fara í samráðingar við ES-leiðarar um, at
Skotland kann vera verandi í ES, hóast restina av Bretlandi fer úr. Skotar eru samstundis farnir at
kanna, um til ber hjá Skotlandi at brúka ein sýtingarrætt ímóti at fara úr ES.
- Hetta snýr seg ikki um, at skotska tingið roynir at blokera Onglandi. Hetta snýr seg um, at skotska
tingið tekur eina avgerð um, hvat er best fyri Skotland, sigur hon við BBC Scotland Politics í dag.
Skotski stjórnarleiðarin er farin at kanna, um tað krevur eitt samtykki frá skotska tinginum, at
Skotland skal fara við restina av Bretlandi úr ES.
- Eg havi heilt logiskt ilt við at trúgva, at tað ikki skal vera soleiðis, men helst hevur bretska stjórnin
eina aðra fatan, sigur Nicola Surgeon.
Skotski fyrstiráðharrin hevur longu róð fram undir, at stóri munurin millum Skotland og Ongland í ESspurninginum kann føra til eina nýggja fólkaatkvøðu um loysing frá London. Og har hevur skotska
fólkið nú eina greiða meining um, at Skotland skal vera sjálvstøðugt, sambært nýggjastu
meiningakanningini.
Dimma.fo

VOXBOTN: Vit kunnu ikki verja okkum móti øllum
Voxbotn hevur eitt gott og samvitskufult vaktarhald, og ein slík hending, har ein maður sat ytst á
takinum Hotel Tórshavn, er ógvulig trupul at verja seg fyri, sigur fyriskiparin av Voxbotni.
- Hatta er fullkomililiga vitleyst. Eg havi ikki orð fyri tí.
Rúni Djurhuus, stjóri fyri stóra tiltakinum Voxbotn, er líka skelkaður sum øll onnur. Tað kundi gingið
heilt galið, tá ið ein ungur maður setti seg ytst á tromina á Hotel Tórshavn, meðan festivalurin
Voxbotn fór fram í Vágsbotni.
Eini 6.000 fólk vóru á økinum, og alt tiltakið sum so gekk væl og hampiliga fyri seg, sigur Rúni
Djurhuus. Vaktarhaldið var væl skipað, heldur hann, og einir 120 vaktir skuldu tryggja trygdina á
økinum. Men so er tað tann eina hendingin, sum veruliga loypti hvøkk á fólk – og ikki minst
fyriskiparan sjálvan. Ein maður sat bráddliga á tromini ovast á hotellinum við beinunum útav í eini
fimtan metra hædd.
- Álvaratos. Eg veit ikki, hvat eg skal siga. Hvat fær fólk at gera slíkt? Hetta er so vilt og langt úti. Vit
kunnu bara gera okkara allarbesta, og tað gera vit. Hatta er bara so yvirdrivið og vilt, at vit kundu ikki
forða fyri tí, sigur Rúni Djurhuus.
Tað verður tøgn eina løtu í telefonini, og so heldur hann áfram.
- Eg fekk ilt í búkin av tí. Hann setir ikki bara sítt lív í vanda, men hann setir eisini lívið hjá øðrum í
váða. Vit royna at gera okkara besta, og vit mugu taka tað upp. Eg haldi veruliga, at fólk uppførdu seg
fyrimyndarliga, men hetta kann gera tað trupult. Vit kunnu ikki koyra vaktir alla staðni.
Løgreglan hevur víst á, at Voxbotn hevur ábyrgdina av vaktarhaldinum inni á økinum, og tað
ábyrgdina hevur Voxbotn eisini tikið á seg. Teir fleiri enn 100 vaktirnir syrgdu fyri, at tað ikki var
trokað framman fyri pallin, og at trygdin var í lagi. Og so tóku teir sær annars av øllum tí, sum stakk
seg upp; Rúni Djurhuus veit ikki um nakrar álvarsligar tilburðir.
Voxbotn fer nú at eftirmeta allan tónleikafestivalin í Vágsbotni, og har fer hendan eina hendingin,
umframt ein onnur, har ið fólk stóðu á takinum á Sirkus, at fylla nakað nógv.
- Vit fara at hava ein eftirmetingarfund í næstu viku, tí hetta má ikki henda aftur. Men álvaratos, hvat
kann man gera, tá ið fólk uppføra seg soleiðis? Skulu vit seta ein vakt í hvørt vindeygað. Hatta er so
býtt, at vit kunnu næstan ikki verja fyri tí, sigur Rúni Djurhuus.
Dimma.fo

Brexit: ES londini á kreppufund
Umboð fyri fleiri av stóru ES-londunum hava kreppufund í dag, nú Bretland ætlar sær úr
samveldinum.
Týski uttanríkisráðharrin, Frank Walter Steinmeirer, hevur boðið sínum starvsfeløgum í Fraklandi,
Hollandi, Italia, Belgia og Luxemburg á fund at tosa um íkomnu støðuna, nú bretar ætlar sær úr
samveldinum.
Hetta er tann fyrsti í eini røð av fundum, sum leiðarar í ES-londum halda komandi dagarnar.
Mánadagin hittast týski kanslarin Angela Merkel og franski forsetin Hollande við italska
forsætisráðharran Matteo Renzi og ES-forsetan Donald Tusk, at tosa um møguligar broytingar í
samveldinum, nú Bretland tekur seg úr tí.
Og týsdagin fer fráfarandi bretski forsætisráðharrin, David Cameron, at tosa um støðuna á EStoppfundi í Brúsell.
Men longu dagin eftir noyðist bretski forsætisráðharrin at bíða uttanfyri fundarhølini, tá umboð fyri
hini 27 londini tingast víðari um, hvat skal henda við samveldinum.
Kvf.fo

Væl nøgdir við Thor Frigg
Í morgun kom Thor Frigg hjá P/F Thor í Hósvík á Fuglafjørð.
Skipið er tað triðja í røðini, sum Thor bygdi í Turkalandi síðsta ár.
Thor Frigg hevur langtíðarsáttmálað við norska PGS reiðaríið, um at veita tænastu til teirra
seismikkskip.
Thor Frigg arbeiðir í Norðsjónum og er á Fuglafirði eftir tungolju til seismikkskipið. Eftir ætlan fara teir
avstað aftur í kvøld.
-Vit eru sera væl nøgdir við skipið. Síðani vit fingu orna “barnasjúkurnar”, sum jú ofta eru við
nýbygningum, hevur tað rigga væl og er sjógott.
PSG eru eisini sera væl nøgdir, so vit kunnu ikki annað enn vera nøgdir - sigur skiparin Johan J.
Jakobsen.

Við Thor Frigg eru 11 mans. Teir eru føroyingar, bulgarar og filipinar og tí er arbeiðsmálið umborð
enskt.
Hóast Thor Frigg var handa reiðarínum síðst í juli í 2015, so er tað fyrstu ferð skipið er í Føroyum.
Sjómansmissiónin ynskir einaferð enn reiðaríið og manning til lukku og Guds signing við skipinum.
Føroyska sjómansmissiónin

Brexit rakar virði á alifeløgunum meint
24.06.2016 - 11:49
Tað eru ikki bara oljufeløgini og oljuprísurin sum hava merkt at bretar hava sagt nei til at halda fram
sum limir í ES.
Á keypsskálanum í Oslo er virði á øllum alifeløgunum minkað við fleiri prosentum. Frammanundan
bleiv nevnt at Bakkafrost var tað felagiv sum vil verða meinast rakt av feløgunum á Oslo Børs. Fyribils
vísa tølini at tað eru aðrar sjógætisfyritøkur sum eru enn meinari raktar.
Bakkafrost er í løtuni 2,92 prosent minni vert enn tá keypsskálin lat upp í morgun. Størsti taparin
higartil er Lerøy sSafood Group, sum eru 3,91 prosent minni vert.
Gongdin hjá teimum átta fyritøkunum á Oslo Børs í morgun er hendan:
1. Lerøy Seafood (LSG) -3,91 prosent
2. Norway Royal Salmon (NRS) -3,39 prosent
3. SalMar (SALM) -3,33 prosent
4. Austevoll Seafood* (AUSS) -3,21 prosent
5. Bakkafrost (BAKKA) -2,92 prosent
6. Grieg Seafood (GSF) -2,33
7. Marine Harvest (MHG) -2,09 prosent
8. The Scottish Salmon Company (SSC) -0,43 prosent
Oljan.fo

Oljuprísurin lækkar aftaná Brexit
24.06.2016 - 12:55
Oljuprísurin kavaði tá úrslitið av fólkaatkvøðuni í Bretlandi kom í morgun. Í gjár, tá serfrøðingarnir
hildu at bretar fóru at siga ja til framhaldandi limaskap í ES, so tattaði prísurin a einum fatið av Brentoljuni í 51 dollarar.
Oljuprísurin lækkaði niður móti 48 dollarum fyri fatið, men hevur síðani kvinka uppaftur, og liggur í
løtuni um 48,40 dollarar fyri fatið.
Oljugreinarin Torbjørn Kjus hjá DNB Markets, sigur í samrøðu við tíðindastovuna NTB, at tað vit síggja
er ein lækking í oljuprísinum sum eina beinleiðis avleiðing av at bretar hava sagt nei til framhaldandi
ES-limaskap. Kjus, og aðrir greinarar, halda tó at talan er um eina fyribilslækking, og at prísurin kemur
at hækka aftur um stutta tíð.
Oljan.fo

Meir kapping um oljuna aftaná Brexit
26.06.2016 - 17:33
Leiðandi fíggjarfrøðingurin hjá Statoil, Eirik Wærnes, heldur at bretska nei til ES-limaskap kann vera
eitt tekin um økta kapping millum stórveldini, og hann heldur at vit í 2040 kunnu fara at síggja at
eftirspurningurin eftir olju verður 50 prosent hægri enn í dag.
- Tað er ikki víst at øll fara at nærkast í takt teimum veðurlagsmálunum sum vit hava sett fyri heimin,
skrivar Wærnes á Twitter, sambært Dagens Næringsliv.
Marius Holm, leiðari fyri stovninum Zero, sigur at tað er eingin ivi um at felags málini hjá ES á
veðurlags- og orkupolitikkinum hevur verið við til at fáa gongd á tær broytingarnar sum eru á veg.
Hann roknar við at bretar koma at framleiva meir av egnari orku, og at landið kemur atbrúka meir av
vind- og sólorku
Oljan.fo

Løgreglan úr at gera í nátt: Hópbardagi í Tórsgøtu
26.06.2016 - 13:37
Stóra tónleikatiltakið Voxbotn var í Tórsgøtu í nátt, og tað hevði við sær, at løgreglan og samarittarnir
høvdu úr at gera.
Tað veit Kringvarpið í dag.

Um tvey tíðina fóru 15 mans til hendurs í Tórsgøtu og løgreglan var noydd at brúka piparsprei fyri at
fáa menninar at skiljast. Aðrir bardagar vóru eisini og einaferð í nátt varð løgreglan boðsend til eini
privathús, har pápi og sonur vóru farnir til hendurs.
Eisini vóru tað fleiri, sum klintraðu upp á tekjur í býnum og lurtaðu eftir tónleikinum har. Sambært
Kringvarpinum vóru seks mans farnir upp á takið á Sirkus, tveir mans á tinghústakinum og ein á
tainum á Hotel Tórshavn.
Tað kundi endað heilt galið, men tað spældi tíbetur væl av.
Portal.fo

KÍ má ikki fara upp at flákra - fokus skal á hvønn dyst
24.06.2016 - 13:38
Bert fýra dystir verða spældir í 16. umfari av Effodeildini í dag. Hetta er seinasta umfar undan
summarsteðginum. NSÍ og B36 spældu longu í gjárkvøldið, og tann dystin vann NSÍ 2-1.
HB fær vitjan av botnproppinum B68, og skal kappingarárið ikki fullkomuliga fara í hundarnar hjá
reyðsvørtu havnarmonnunum, so skal dysturin móti B68 vinnast. Men hinvegin, so hevur HB víst seg
at mangla avsluttaran sum er garantur fyri 15 + mál hvørt kappingarár, og tað hevur havt við sær, at
liðið hevur havt trupuleikar við at bróta lið niður, sum liggja langt afturi á vøllinum. Og um B68 skal
hava nakað sum helst við sær úr Gundadali, so ræður um at verja djúpt, og at verja væl. Fara
toftamenn hinvegin fram at pressa HB, so fáa teir ein frammaná, so tað baskar.
Sigfríður Clementsen er nýggjur venjari hjá TB, og tað sær út til, at venjaraskiftið hevur virkað á
Tvøroyri. Í kvøld vitjar gamla felagið hjá Sigfríði við Stórá, og sostatt kennir Sigfríður allar styrkir, og,
tað sum er av størri týdningi, hann kennir eisini teirra veikleikar. Víkingur er harafturat í einari
keðiligari gongd í Effodeildini í løtuni, so tíðspunktið at møta teimum er kanska perfekt fyri TB. Tað
verður sostatt væntað, at dysturin verður tættur.
Skála, sum er beint í hølunum á TB fær vitjan av ÍF í kvøld, og har skal ÍF reisa seg, eftir bert at fáa
javnleik á heimavølli móti TB í undanfarna umfari. Hjá heimaliðnum, Skála verður tað talan um halda
fast í góðu gongdini seinastu umførini. Liðið hevur ikki tapt síðan 16. mai, og hetta tíðarskeiðið hava
skálamenn vunnið á AB á heimavølli , spælt javnleik á útivølli móti B36 og B68. Serliga úrslitini móti
AB og B68 kunnu vísa seg at gerast serstakliga týdningarmikil.
Síðsti dysturin undan summarsteðginum verður í Klaksvík, og har tekur KÍ móti AB. Øll tykjast at fara
upp at flákra um fantastisku gongdina hjá KÍ higartil, og tað er eisini imponerandi, at teir hava verið
so raskir, men enn eru 12 dystir eftir av kappingini, og halda klaksvíkingar ikki fokus, kunnu teir fáa
ein undir vangan, meðan teir minst vænta tað. Klaksvíkingar spæla í kvøld móti einum liði, sum er
sera ágrýtið, og sum berjist fyri lívinum, so tað kann klóra seg upp um niðurflytingarstrikuna.
Líkamikið hvat hendir í kvøld, so er KÍ enn oddalið tá dysturin er lokin, spurningurin er bara um,
hvussu stórur munurin er niður til hini liðini.
Dystarskrá
23. juni
NSÍ - B36 2-1
24. juni
kl. 18:00 HB - B68
kl. 18:30 TB - Víkingur
kl. 18:30 Skála - ÍF
kl. 19:00 KÍ - AB
Portal.fo

Effodeildin: Úrslit og málskjúttar í 16. umfari
24.06.2016 - 20:51
Seinasta umfar áðrenn summarsteðgin í Effodeildini er avgreitt og greitt er, at KÍ kann halda
summarfrí á fyrsta pláss við heili sjey stigum niður til nummar tvey, sum er Víkingur.
Eisini er greitt, at Skála við sigrinum í dag er komið uppá 7. pláss og liggur nú væl betri fyri í
Effodeildini enn áður meðan tað nú byrjar at síggja svart út hjá AB. Enn er tó einki avgjørt og nógv
umfør eru eftir enn.

Nógvir Europa Leage og Champions League dystir verða á skránni hjá føroyskum feløgum í summar,
men Effodeildin byrjar ikki aftur fyrr enn beint áðrenn ólavsøku, 24. juli.
Úrslit
HB - B68 (6-1)
Ari Mohr Olsen 1-0
Ari Mohr Olsen 2-0
Christian Restorff Mouritsen 3-0
Christian Restorff Mouritsen 4-0
Ari Mohr Olsen 5-0
Óli Olsen 5-1
Adrian Justinussen 6-1
Skála - ÍF (1-0)
Jákup Johansen 1-0
KÍ - AB (5-1)
Hjalgrím Eltør 1-0
Ahmed Mujdragic 2-0
Jóannes Bjartalíð 3-0
Jonas Flindt Rasmussen 4-0
Dan í Soylu 4-1
Jóannes Bjartalíð 5-1
TB - Víkingur (0-2)
Filip Djordjevic 0-1
Sølvi Vatnhamar 0-2
NSÍ - B36 (2-1) Í gjár
Klæmint A. Olsen 1-0 brotsspark
Klæmint A. Olsen 2-0
Høgni Eysturoy 2-1

Støðan í Effodeildini
1. KÍ (38 stig)
2. Víkingur (31 stig)
3. NSÍ (30 stig)
4. B36 (26 stig)
5. HB (25 stig)
6. ÍF (22 stig)
7. Skála (17 stig)
8. TB (14 stig)
9. AB (9 stig)
10. B68 (7 stig)
Portal.fo

FC Suðuroy hálar seg tættari oddinum
25.06.2016 - 09:52
Í dag er fult umfar í 1. deild og harafturat fýra dystir í 2. deild. Oddaliðini í 1. deild eru tey somu, og
tey eru enn langt undan hinum, men farna umfar hálaði FC Suðuroy seg eitt vet tættari. Í 2. deild eru
ÍF og B36 enn væl frammanfyri Royn, men munurin er tann sami. Hann økist ikki, og tí er ein enn vón
fyri, at Royn kann gera ein vørr eftir summarsteðgin.
Spennandi dystur verður við Løkin í morgin, tá FC Suðuroy vitjar NSÍ. FC Suðuroy er á triðja plássi í 1.
deild og NSÍ er beint í hølunum á teimum, ájavnt í stigum við Giza Hoyvík, men við verri málmuni.
KÍ, sum er á sætta plássi tekur móti suverena oddaliðnum, EB/Streymi, og oddaliðið hevur ikki tapt
ein einasta dyst higartil. Væntað verður heldur ikki at tað verður broytt uppá tey hagtølini í dag.
Grannauppgerð verður á Argjum, tá Giza Hoyvík kemur á vitjan. Giza Hoyvík er á fjórða plássi við 24
stigum, eitt færri enn FC Suðuroy. AB er niðast í deildini við einans fimm stigum.

Í seinasta dystinum í 1. deild í dag fær HB, sum liggur á sjeynda plássi vitjan av hinum liðnum undir
niðurflytingarstrikuni, B71. HB hevur veruliga fingið vent gongdini seinastu umførini, og er í ferð við
at klatra eftir stigatalvuni. Hinvegin gongur meira óstøðugt hjá B71, sum til tíðir kann spæla heilt gott,
men sum hevur ov lágt botnstøði.
Oddaliðini í 2. deild eru bæði á útivølli hetta umfarið, og meðan ÍF vitjar í Miðvági, skal B36 á vitjan í
Klaksvík. Suðuroyarliðini, Royn og TB spæla hinvegin bæði á heimavølli hetta umfarið, men dysturin
hjá TB verður ikki spældur fyrr enn týsdagin, 28. juni.
Dystarskrá
1. deild
NSÍ - FC Suðuroy
kl. 14:00 KÍ - EB/Streymur
kl. 15:00 AB - Giza Hoyvík
kl. 15:00 07 Vestur - Víkingur
kl. 16:00 HB - B71
2. deild
MB - ÍF
kl. 12:00 Skála - 07 Vestur
kl. 15:00 Royn - B68
kl. 16:00 KÍ - B68
TB - EB/Streymur (Verður spældur 28. juni, og tíðspunkt er ikki enn sett á, nær byrjað verður)
Portal.fo

Wales í fjórðingsfinaluni
25.06.2016 - 20:59
Wales hevur spælt seg í fjórðingsfinaluna. Tað er greitt eftir 1-0 sigur á Norðurírlandi í dag.
Tað vóru eisini valisar sum høvdu meginpartin av spælinum og høvdu bóltin í málinum tá 20 minuttir
vóru leiktir. Málið varð tó dømt fyri rangstøðu.
Tá fimtan minuttir vóru eftir av vanligu leiktíðini bragdaði hjá Wales. Stjørnan á liðnum, Gareth Bale,
gjørdi eitt innlegg inn í brotsteigin, har Gareth McAuley beindi bóltin í egið mál.
Norðurírland megnaði ikki at koma við nøkrum og úrslitið gjørdist 1-0 til Wales, sum sostatt hava
spælt seg víðari í fjórðingsfinalurnar, har teir skulu møta Ungarn ella Belgia.
Hetta er fyrstu ferð, at Wales er við í EM endaspæli.
Wales - Norðurírland (1-0)
Gareth McAuley 1-0 sjálvmál
Portal.fo

Vertirnir spældu seg víðari
26.06.2016 - 16:42
Tríggjar áttandapartsfinalur verða leiktar í dag. Tann fyrsta var millum Frakland og Írland á Stade
Pierre-Mauroy leikvøllinum.
Írland fekk eina dreymabyrjan, tí longu tá bara tveir minuttir vóru leiktir fingu teir brotsspark. Robert
Brady var settur at skjóta og hann umsetti tað til mál. Tað eydnaðist ikki Fraklandi at fáa tað
útjavnandi málið í fyrra hálvleiki.
Men í seinna hálvleiki vendi alt, tí uppá bara tríggjar minuttir fingu fraklendingar tvey mál og
Griezmann tók sær av teimum báðum. Og tá Írland so fekk ein mann vístan av vølli løtu seinni, var ikki
nógv at koma eftir. Frakland vann dystin 2-1 og hava sostatt spælt seg víðari til fjórðingsfinalunar.
Áttandapartsfinalurnar verða leiktar í dag og í morgin afturat. Fyrstu áttandapartsfinalurnar vóru
leiktar í gjár tá Pólland, Wales og Portugal vunnu seg víðari. Í dag hava Frakland og Írland spælt, og
klokkan 17 spæla Týskland og Slovakia og klokkan 20 spæla Ungarn og Belgia.
Frakland - Írland (2-1)
Robert Brady 0-1 brotsspark
Antonie Greizmann 1-1
Antonie Greizmann 2-1
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Týskland trumlar víðari
26.06.2016 - 19:07
Eitt sterkt týskt lið spældi seg í kvøld víðari í EM endaspælinum í Fraklandi. Tað gjørdu teir við einum
tryggum 3-0 sigri á Slovakia
Týskland hevði meginpartin av spælinum, og longu tá 8 minuttir kom hol á, tá Jarome Boateng setti
bóltin í slovenska málið. Lítla løtu seinni kundu teir økt um leiðsluna, tá Mesut Ozil varð settur at
skjóta brotsspark, men tað eydnaðist ikki at fáa bóltin inn.
Beint fyri hálvleik økti Mario Gomez um leiðsluna til 2-0, sum eisini var støðan í hálvleikinum. Tá
góður tími var leiktur avgjørdi Julian Draxler dystin við málið til 3-0, sum eisini gjørdist úrslitið.
Í tíðini, sum dómarin hevði lagt afturat kundi týska maskinan økt um leiðsluna, men skotið frá Kroos í
brotssteiginum fór beint á málmannin.
Slovakia hevði bara ein stóran málmøguleika, men við einari góðari bjarging syrgdi Neuer, at einki
mál kom inn í dystinum og heldur ikki í endaspælinum yvirhøvur.
Fyrr í dag spældi Fraklandi seg víðari til fjórðingsfinalurnar og í gjár vunnu Pólland, Wales og Portugal
seg víðari. Klokkan 20 spæla Ungarn og Belgia.
Týskland - Slovakia (3-0)
Jarome Boateng 1-0
Mario Gomez 2-0
Julian Draxler 3-0
Portal.fo

Hazard vant burtur úr Ungarn
26.06.2016 - 22:00
Eden Hazard spældi í kvøld, sum hann uttan iva er sera fegin um. Alt kappingarárið á tamb í Chelsea
hevur spælið hjá honum persónliga, og ikki minst liðnum verið skuffandi og langt undir vanligan
standard. Men nú er hann aftur har hann plagar at vera. Driblandi, skjótar og knappar vendingar, og
heilt ómøguligur at steðga. Belgia vann ruddiliga 4-0 á Ungarn, og tað var ikki eitt mál ov nógv.
Absolut nógv tann besti leikarin í dystinum í kvøld var Eden Hazard, og hóast ungarar ikki vísti so nógv
í fyrra hálvleiki, so bitu teir meira frá sær í øðrum hálvleiki, og byrjaðu at hótta. Men so setti Hazard
ferð á nakrar ferðir, og so var hesin dysturin eisini avgjørdur. Eitt tað sterkasta einmansavrikið í EM
endaspælinum higartil, og Belgia er víðari til fjórðingsfinalurnar.
Úrslit
Ungarn - Belgia 0-4 (0-1)
0-1: T. Alderweireld (10.)
0-2: M. Batshuayi (78.)
0-3: E. Hazard (80.)
0-4: Y.F. Carrasco (90.)
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David Cameron leggur frá sær
24.06.2016 - 09:09
Konservativi forsetisráðharrin í Bretlandi boðaði í morgun frá, at hann fer at leggja frá sær. Hann var
ein av størstu fortalarunum fyri at Bretland skuldi halda fram í ES, men sum tey flestu hava fingið við,
so bleiv úrslitið av fólkaatkvøðuni í Bretlandi í morgun, at meiriluti er fyri at Bretland fer úr ES. At
forsetisráðharrin leggur frá sær er beinleiðis avleiðing av úrslitinum av fólkaatkvøðuni.
David Cameron bleiv forsetisráðharri í 2010. Hann hevur tó ikki skrivað út nýval, men í staðin verður
nýggjur forsetisráðharri valdur á ársfundinum hjá konservativa flokkinum í oktober.
Tey flestu vilja vera við, at tað verrður vældámdi fyrrverandi borgarstjórin í London, Boris Johnson,
sum er favorittur til at taka við sessinum sum forsetisráðharri í Bretlandi.
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Meting um tilfeingið fyri viku 26 2016
Friday, 24 June 2016
Samandráttur: Línuskip: Tað eru fá línuskip til fiskarí, men helst fara fleiri út í næstum. Eitt línuskip er
nýliga byrjað at fiska við Íslandi, so tað er ivasamt um tað landar í vikuni. Tvey eru á Byrenbank og
fiska svartkalva, tosk og blálongu. Annar landar mánadagin og hitt seinni í vikuni. So eru trý línuskip
akkurát byrjaði á Íslandsrygginum og koma tí neyvan at landa í vikuni. Eitt frystilínuskip er eisini við
Ísland.
Útróður: Streymurin verður hampuliga alla vikuna og veðrið verður brúkiligt, so tí vantað vit nakað
av útróðri, mest snellufiskur. Fiskaríið er ikki gott.
Djúpvatnstrolarar: Tveir fiska svartkalva og so nakað av kongafiski. Annar landar mánadagin, meðan
tað er ivasamt um hin landar í vikuni. Vantandi fer onkur avstað í næstum. Ein er við Eysturgrønlandi
og fiskar svartkalva.
Partrolarar: Sjey pør eru til fiskarí. Okkurt parið er djúpt og fiskar svartkalva, restin fiskar upsa. Vit
vantað at tvey pør landa mánadagin og so møguliga okkurt parið seinni í vikuni. Fiskaríði eftir upsa er
framvegis smáligt.
Trolbátar: Ein er á landleiðini og ein er á Íslandsrygginum. Vit vanta at tann á landleiðini landar
mánadagin, hann hevur ein blanding av toski og flatfiski. Tann av rygginum hevur mest av toski og so
nakað av blálongu, kongafiski og svartkalva og landar hann síðst í vikuni. Vit vantað at nakrir trolbátar
fara út um vikuskiftið.
Garnaskip: Bara eitt garnaskip er til fiskarí og tað landar mánadagin. Fiskaríið er smáligt. Eitt
garnaskip hevur lagt fyri summari.
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Valutanavn

WMR

Australske dollar

499,62

Bulgarske leva

380,22

Brasilianske real

201,71

Canadiske dollar

516,89

Schweizerfranc

689,56

Kinesiske renminbi.yuan

101,77

Tjekkiske koruna

27,440

Euro

743,66

Britiske pund

920,20

Hong Kong dollar

86,73

Kuna

98,81

Ungarske forint

2,3400

Israelske new shekel

172,65

Indiske rupees

9,9160

Japanske yen

6,5770

Mexicanske peso

35,650

Norske kroner

78,87

Newzealandske dollar

476,21

Polske zloty

166,82

Russiske rubel

10,260

Svenske kroner

78,56

Singapore dollar

497,11

Thailandske baht

19,040

Tyrkiske lira

230,03

US dollar

673,24

Sydafrikanske rand

44,730

Danskebank.dk

Andlát
Selma Christensen, fødd Joensen, ættað frá Gjógv andaðist á Holbæk sjúkrahúsi 19. juni, 83 ára
gomul.
Danjal Næs, Nes, Hvalba, andaðist á sambýlinum í Hvalba týsdagin 21. juni, 99 ára gamal.
Nella Heinesen, vanliga nevnd Nella í Hoygarðinum, á Toftum, andaðist á Landssjúkrahúsinum
mánadagin 20. juni, 96 ára gomul.

