Tíðindi úr Føroyum tann 7. juli 2016
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðlað av tí føroysku sjómanskirkjuni.
Nýggi stjórin: Maersk skal vera størri
A.P. Møller - Mærsk skal vera upp aftur størri í framtíðini, og partabrævakursurin skal upp í loft. Tað
sigur nýtilnevndi stjórin í A.P.Møller - Mærsk, Søren Skou, um framtíðina hjá stóru donsku fyritøkuni,
skrivar Berlingske Business.
"Eg eri sjálvandi fegin og stoltur av, at eg havi fingið starvið. Eg hava lagt alla mína vinnulívsleið í hesa
fyritøkuna. Tí eri eg sera vælnøgdur við at koma allan vegin upp á tindin. Men hetta er eisini ein stór
avbjóðing, sum eg fari undir við einum ávísum virðingarótta," sigur Søren Skou í samrøðu við
Berlingske.
Søren Skou væntar sær nógv av felagnum í framtíðini, sum í fjør hevði ein umsetning upp á 271 mia.
krónur. Men hann viðurkennir, at A.P. Møller - Mærsk hevur avbjóðingar fyri framman. Seinastu árini
hevur felagið umvegis bingjureiðaríið Maersk Line verið hart rakt av trýstum farmagjøldum, meðan
fallandi oljuprísir hava pínt Maersk Oil.
"Greitt er, at vit skulu hyggja at, hvussu vit kunnu fáa fyritøkuna at vaksa og hvussu vit kunnu fáa
partabrævakursin upp í loft," sigur Søren Skou.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo
Fyrrverandi stjóri í FF Skagen trý ár í fongsul
Fyrrverandi stjórin í fiskamjølsvirkinum FF Skagen, Morten Broberg, er í rættinum í Randers dømdur
3-ára treytaleysa fongsulsrevsing fyri svik við í tíðarskeiðnum frá mai 2010 til juli 2013 at hava
framleitt og selt 172.500 tons av dálkaðari fiskaolju til eitt virði av stívliga 1,4 mia. kr. til kundar í 21
londum.
Kundarnir trúðu, at teir keyptu reina fiskaolju, men útivið 4.500 tons av biodiesel vóru blandað uppí.
Hetta gav FF Skagen ein meirvinning upp á slakar 6,8 mió. kr.
Fyrrverandi stjórin er harumframt dømdur fyri at hava roynt at selja aðra dálkaða fiskaolju, sum var
blandað við 1.500 tonsum av biodiesel, sum hevði givið ein vinning upp á góðar 2,2 mió. kr. aftrat.
Tað eydnaðist Fødevarestyrelsen at forða fyri hesi søluni, tá hon varð varug við svikið á sumri 2013.
Tað var FF Skagen, ið seldi fiskaoljuna, men handilsfyritøkan OS Trading, sum seldi teimum evnið, ið
varð blandað uppí fiskaoljuna. OS Trading varð tí dømt fyri meðvirkan til grovt svik, ið gav
fyritøkuni ein vinning upp á 14,7 mió. kr.
OS Trading skal rinda eina bót upp á 12 mió. kr. FF Skagen (ið Havsbrún í Fuglafirði er meðeigari í),
hevði frammanundan gjørt semju í málinum og goldið eina bót upp á 9 mió. kr.
Kelda: fiskeritidende.dk
Antares.fo
Manningarnar skulu ikki gjalda
07.07.2016 - 13:58
Tað má vera reiðarin, sum rindar fyri keypta kvotu. Tá kvota er seld millum skip, fáa manningarnar
einki burturúr, sigur landsstýrismaðurin

- Manningar hava ikki fingið milliónirnar, tá kvotur eru seldar millum reiðaríir. Tí skulu manningar
heldur ikki gjalda fyri kvoturnar
Tað sigur Høgni Hoydal, landsstýrismaður, nú Føroya Reiðarafelag hevur boðað frá, at tað fer at
stevna landsstýrinum eftir endurgjaldi fyri mistar inntøkur, tí landsstýrið í lógini um uppboðssøluna,
hevur slept manningunum undan at verða við til at gjalda fyri keyptu kvoturnar.
Talan kann vera um fleiri milliónir krónur í endurgjaldi, alt eftir hvussu skipanin við uppboðssøluni fer
at virka.
Kvf.fo
Vónin fór fyri 333 milliónir krónur
07-07-2016 15:06
Tað var kanska ikki so løgið, at eigararnir í íløgufelagnum Tjaldur søgdu ja, tá íslendska Hampiðjan
gav teimum tilboðið um at keypa partabrøvini í Vónini. Samlaði keypsprísurin var 333 milliónir
krónur. Tjaldur fekk 245 milliónir krónur.
Tað kom púra óvart á, at eigararnir í Vónini fyri trimum mánaðum síðan gjørdu av at selja íslendska
felagnum Hampiðjan partapeningin í føroyska trolvirkinum.
Áðrenn tað, hevði Vónin roynt at fingið fatur á íslendska felagnum, men tann ætlanin miseydnaðist,
og tað sá út til, at partarnir høvdu sligið seg til tols við, at teir skuldu kappast um marknaðin.
Men hálvan mars bórust tíðindini um, at íslendska felagið hevði gjørt avtalu við eigararnar av
trolvirkinum Vónini um, at íslendska felagið keypti partabrøvini í føroyska felagnum.
Tá varð sagt, at orsøkin til avgerðina at selja var, at eigararnir høvdu fingið eitt so gott tilboð, at teir
kundu ikki siga nei.
Í fyrsta umfari vildu partarnir ikki kunngera prísin, men í og við, at Hampiðjan er skrásett á First
North keypskálanum í Íslandi, skuldi prísurin kunngerast seinni.
Tað hendi 20. juni í ár.
Í skrivi á heimasíðu síni skrivar Hampiðjan, at samlaði prísurin fyri partabrøvini í pf. Von, sum er
móðurfelagið, var 333 milliónir krónur.
Íløgufelagið Tjaldur átti, gjøgnum dótturfelagið Kerið, 73,381 prosent av partabrøvunum, og tað vil
siga, at Tjaldur fekk slakar 245 milliónir krónur fyri síni partabrøv. Vit hava í Dimmalætting fyri í
morgin skrivað, at Tjaldur fekk 320 milliónir krónur, men tað er ikki rætt. Hinar 80 milliónirnar eru
býttar millum hinar eigararnar, har Norðoya Íløgufelag átti 21 prosent og tí fekk slakar 70 milliónir
krónur í sín part.
Íslendska felagið hevur fíggjað keypi við einum láni uppá 36 milliónir evrur frá Arion Banka. Restina
tekur Hampiðjan av tøka peninginum.
Lyklatøl pf. Vónin og pf. Von:
Umsetningur 59,3 mió. EUR (442 mió. DKK)
EBITDA 6,9 mió. EUR (51,5 mió. DKK)
Avlop eftir skatt 3,1 mió. EUR (23 mió. DKK)
Eginogn pf. Von (2014) 162 mió. DKK
Eigarar:
Spf. Kerið: 73,381%
Pf. Norðoya Íløgufelag: 21%
Aðrir: Umleið 5,6%

Dimma.fo
Saddam Hussein var ongin átroðkandi hóttan
07-07-2016 18:00
Bretsku miðlanir skriva allir um frágreiðingina, sum kom í gjár um Irak kríggið. Ákoyringarnar hegla
oman yvir Tony Blair, sum sjálvur verjir seg við, at hann heldur Irak var í eini verri støðu í dag, um
Bretland og USA ikki hersettu Irak.
- Eg verði við tær óansæð, er ein setningur, sum stendur nógvastaðni í Bretlandi í dag. Orðini, “Eg
verði við tær óansæð”, skal Tony Blair hava sagt við George W. Bush átta mánaðir áðrenn
hersetingina av Irak í 2003.
Tað eru eisini nógvar ákoyringar, sum Tony Blair fær, fyri sín lut í Irak krígnum. Ein stórur kritikkur er,
at allar royndir at finna eina friðarliga loysn á trupuleikunum í Irak vóru ikki troyttar, tá hersetingin
fór fram, og at upplýsingarnir frá fregnartænastuni vóru ikki nóg góðir, til at kríggj kundi
rættvísgerast.
Tony Blair hevur sjálvur biðið um umbering fyri allar feilir, sum vórðu framdir, men hann heldur
framvegis, at tað var rætt at fara í kríggj.
- Eg kann ikki siga orsaka fyri Irak. Eg hevði gjørt tað umaftur!
So avgjørdur var Tony Blair á tíðindafundi í gjár. Hann helt uppá, at Irak var betri fyri í dag, við eini
demokratiskt valdari stjórn, hóast hon kanska ikki var so sterk.
Tað hevur eisini leingi verið frammi, at Irak kríggið í stóran mun var orsøkin til, at jihadistiskir bólkar,
sum eitt nú ISIS, hava vunnið fram í Irak eftir kríggið, tí at landið var so óstøðugt.
Sir John Chilcot's hevur staðið fyri kanningararbeiðinum. Hann segði sjálvur í gjár, at hóast tað ongin
ivi var um, at Saddam Hussein var ein harðligur einaræðisharri, ið hevði framt brotsgerðir ímóti
sínum egna fólki, men tað var ikki rætt at herseta Irak, tá tað var gjørt.
- Hernaðarlig átøk vóru ikki einastu møguleikarnir sum vórðu eftir, tá farið var inn í Irak, segði hann
millum annað á tíðindafundinum í gjár.
Keldur:
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36712735
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36733979
http://www.bbc.com/news/blogs/the_papers
http://www.iraqinquiry.org.uk/
Dimma.fo
SEV ger stórar broytingar á Sundi
07.07.2016 - 18:56
Um middagsleitið í dag kom farmaskipið Willeke á Sund, við 15 nýggjum tangum, sum verða settir
upp á El-verkinum hjá SEV.
Størstu tangarnir (4 í tali) taka 150 kubikk, meðan restin eru smærri tangar í ymiskum støddum.

Nýggjar mannagongdir
”Endamálið við at seta tangarnar upp er at gera nýggjar mannagongdirnar í sambandi við
oljunýtsluna á Sundi,” sigur Heini Ellingsgaard, frá SMJ, ráðgevandi verkfrøðingum.
Hann greiðir frá, at nógv olja verður flutt til og frá motorunum á Sundi og tað setur stór krøv.
”Áðrenn brennioljan verður flutt úr stóru goymslutangunum til motorarnar, verður hon reinsað, og
eisini verður smyrjiolja flutt til og frá motorunum. Við nýggju skipanini verður alt hetta gjørt á einum
staði, og eisini verður flutningsvegurin styttur,” sigur Heini Ellingsgaard.
Rørtunnil, tangagarður og brunnur
Fyri at tryggja umhvørvið er ein tangagarður og brunnur gjørdur, soleiðis at um leki skuldi komið á
ein stóran tanga, so rennur oljan ikki á sjógv. Heili 8000 kubikk kunnu rúmast í brunninum.
Eisini er ein rørtunnil gjørdur, soleiðis at rørini ikki longur fara at liggja ber. Á tann hátt er minni
møguleiki fyri at rørini fáa skaða.
”Hetta er eitt stórt frambrot bæði viðvíkjandi umhvørvi og trygd,” sigur Heini Ellingsgaard.
Tað er Pomek í Klaksvík, sum hevur útvegað tangarnar, SMJ hevur projekterað, og Articon ger
byggiarbeiðið á Sundi.
Nordlysid.fo
Frakland í EM finaluni
07.07.2016 (21:54)
Frakland er aftur í eini finalu í heimlandinum, eins og í 1984 og 1998. Tað hendir eftir, at vertstjóðin í
kvøld vann 2-0 á heimsmeistarunum úr Týsklandi.
Stóra hetjan er Antoine Griezmann, sum skoraði bæði málini í kvøld. Framherjin hjá Atletico Madrid
umsetti fyrst brotsspark til mál beint fyri hálvleik, eftir at Bastian Schweinsteiger heldur óneyðugt
nýtti hondina til hjálpar.
Eitt stórt korter fyri tíð fall avgerðin, tá sami Antoine Griezmann skoraði. Eftir innlegg frá Paul Pogba
endar bólturin fyri føturnar á Antoine Griezmann, ið kvittar við at skjóta hann beint í málið.
Týskland hevði sínar møguleikar og kanska enntá leikligt yvirtak, men tað eydnaðist ongantíð at fáa
umsett til mál. Frakland skal nú á heimavølli spæla móti Portugal í EM finaluni.
Fraklandi hevur vunnið EM og HM gull á heimavølli fyrr. EM í 1984 og HM í 1998.
EM hálvfinala:
Týskland – Frakland 0-2 (0-1)
0-1 Antoine Griezmann, 44

0-2 Antoine Griezmann, 72
In.fo
Brestir siglir heim frá Eystur-Grønlandi
07-07-2016 - 17:49
Sørvágstrolarin Brestir, sum hevur roynt eftir svartkalva við Eystur-Grønland er farin at sigla heim við
140 tonsum av svartkalva. Teir landaðu fyri trimum vikum síðan góð 200 tons av svartkalva í Íslandi.
Kvotan er nú øll fiskað, teir koma tí heim við veiðuni.
Mett verður at 140 tons av svartkalva kann seljast fyri kr. 4,9 milliónir.
Jn.fo

Andakt
Nýtt boð gevi eg tykkum: Tit skulu elska hvør annan; líkasum eg havi elskað tykkum, soleiðis skulu
eisini tit elska hvør annan. Á tí skulu allir kenna, at tit eru lærusveinar mínir, um tit hava kærleika
hvør til annan. (Jóh 13,34-35)
Hetta versið hevur fylgt mær í eina tíð. Hetta, saman við ”vinn á tí ónda við tí góða”, og ”tey skulu
kenna tykkum á fruktunum”,hevur fylgt mær, tí at eg haldi ofta, at tað er so ringt at handla rætt sum
kristin at finna tann gylta millumvegin ímillum at tala at og at vera dømandi. Tí tað er ein uppgáva hjá
okkum trúgvandi at áminna okkara brøður og systrar í kærleika.
Fram um alt, so eiga vit kristnu at skilja okkum út við at vísa kærleika til hvør annan; vit eiga at vera
góð við okkara medmenniskju, og tað eigur at skína úr okkum, at vit eiga Jesus. Ikki meint soleiðis, at
vit skulu ganga og rópa tað upp allastaðni, har sum vit eru, men okkara medferð eigur at vísa øðrum,
at vit eru trúgvandi.
Vitna, og um neyðugt brúka orð. Nú málið um samkynt hjúnalag (endiliga kann man siga, aftaná at
tað hevur fylt so nógv í miðlunum) er avgreitt, so kann man freistast til at hugsa aftur á gongdina í
málinum, og hvussu vit kristnu handlaðu, meðan málið koyrdi.
Vístu vit kærleika allan vegin ígjøgnum? Vit skulu minnast til, at sjálvt um Gud ikki dámar
samkyndleika, so elskar hann tann samkynda akkurát líka nógv sum øll onnur menniskju. Oftani haldi
eg, at vit kristnu eru í so skjót at koma við ákoyingum og døma, og kærleikin kann tykjast at vera
burtur. Tað er ikki okkara uppgáva at døma; tað klárar Gud nokk sjálvur. Oftani seta vit hart ímóti
hørðum, í staðin fyri at vinna á tí illa við tí góða.
So okkara uppgáva er at vísa tann kærleika, sum Jesus hevur víst okkum við at fara uppá krossin, til
øll okkara medminniskju, til øll tey, sum vit umgangast, og til øll, sum síggja okkum, og við

kærleikanum skulu vit vinna menniskju til eitt lív saman við Kristi. Eitt lív, sum ikki bert er galdandi
her á jørðini, men ævigt heima í Himli.
Símun Petur Poulsen, Skála
Mission.fo
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Andlát
Judith Mortensen, fødd Eliasen, Porkeri, andaðist hósdagin 7. juli, 82 ára gomul.

