Tíðindi úr Føroyum tann 11. august 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Olja lekur úr strandaðum boripalli
Boripallurin Transocean Winner, ið mánanáttina fór á land við Dalmore á einum av oyggjunum í
skotsku hebridunum, lekur olju úr tveimum av brennievnistangunum. Hetta er komið fram í
sambandi við kanningar, sum bjargingarfelagið SMIT Salvage hevur gjørt av skaðunum.
Pallurin hevði umleið 280 tons av dieselolju umborð, tá hann rak á land. Orsakað av ringum veðri
hevur ikki borið til hjá SMIT Salvage at halda fram við kanningunum av skaðunum. Men bæði
tekniskir serfrøðingar og útgerð eru komin á staðið, og ein byrging upp á 300 metrar er løgd uttan um
pallin til tess at forða skipaferðsluni at koma ov nær.
Boripallurin, ið varð bygdur í 1983, kom í trupulleikar, tá hann var undir sleiping úr Norra til Malta.
Hetta hendi í ódnarveðri mánanáttina út fyri Isle of Lewis í Skotlandi. Ongin persónur var umborð á
pallinum, tá óhappið hendi.
Kelda: World Maritime News
Antares.fo

Grønlendska makrelveiðan hilnast betur enn í fjør
Makrelveiðan í Eysturgrønlandi roynist betur í ár enn í fjør, tá veðrið og hitin í sjónum elvdu til stórt
vónbrot millum grønlendingar.
Mánadagin høvdu grønlendingar veitt 29.000 tons ímóti bert 19.000 tonsum somu tíð í fjør.
Tó er framvegis langt upp til metárið í 2014, tá tað um hetta mundið vóru veidd meiri enn 38.000
tons, upplýsir grønlendska fiskiveiðueftirlitið.
Samlaða veiðan í 2014 var upp á 78.000 tons av makreli.
Petur Meinhard Jacobsen, fulltrúi í fiskiveiðueftirlitinum, sigur, at veiðan væntandi heldur fram í einar
4-5 vikur aftrat, um veðrið verður til vildar.
Um so verður, væntar hann, at makrelveiðan í ár kemur upp á umleið 50.000 til 55.000 tons. Samlaða
kvotan er upp á 85.000 tons.
Heldur henda metingin, svarar hon nøkulunda til tað, sum grønlendska landsstýrið hevur væntað á
fíggjarlógini bæði í ár og í 2017, har roknað verður við eini avgjaldsinntøku á makreli upp á 49
miljónir.
Kelda: knr.gl
Antares.fo

Bretland í hernað ímóti nútíðar trælahaldi
Bretland fer nú í hernað ímóti arbeiðsviðurskiftunum á sjónum, sum eru so vánalig, at tey kunnu
lýsast sum nútíðar trælahald. Hetta skal gerast við, at umboð fyri myndugleikarnar skulu hava loyvi at
koma umborð á skip og útvega sær prógv og handtaka lógbrótarar.
Myndugleikarnir skulu eisini hava loyvi at leggja hald á skip, har góð grund er fyri hesum, handtaka
lógbrótarar og bjarga offrunum, tá talan er um skip, ið sigla í bretskum sjógvi. Sambært nýggju lógini
ímóti nútíðar trælahaldi kunnu lógbrótararnir nú síggja fram til fongsul ´´i lívstíð, verða teir dømdir.
Avgerðin kemur, eftir at frálands veitingarskipið Malaviya Seven varð hildið aftur í Aberdeen av
International Transport Federation, ITF, eftir at viðurskiftini umborð á skipinum vóru lýst sum eitt
dømi umnútíðar trælahald. Talan skuldi vera um, at 15 av manningini úr India ikki høvdu fingið
útgoldið løn í tveir mánaðir, summir í upp aftur longri tíð. Skipið er tó síðani leysgivið aftur.
Í 2013 og 2014 vórðu skráttir tilsamans 37 tilburðir, sum kunnu lýsast sum nútíðar trælahald.
Kelda: World Maritime News
Antares.fo

Peningatrot broytir raðfestingar hjá Maersk

Maersk hevur í fyrsta ársfjórðingi í ár verið í eini fyri felagið nýggjari støðu. Tað skrivar Børsen, sum
við grundarlagi í tølum frá Bloomberg, veit at siga, at Maersk í fyrsta ársfjórðingi noyddist at brúka
7,3 mia. krónur úr egnum pengakassa fyri at dekka nýggjar íløgur í sínum egna virksemi. Hetta er tað
øvugta av støðuni í 1. ársfjórðingi 2015, tá Maersk umframt at rinda íløgurnar kundi leggja 2,6 mia.
krónur til síðis til uppsparing.
"Hetta er ein nýggj støða hjá Mærsk, har tey, sjálvt um tey hava ein stóran pengakassa, eru noydd at
vera meiri úrveljandi, tí tey eru trýst á øllum beinunum, tey standa á, í senn," sigur Morten Imsgard,
partabrævagreinari í Sydbank, við Børsen.
Maersk brúkar altso burturav uppsparingini fyri at halda virkseminum gangandi, og henda støðan er
sambært Morten Imsgard óholl í longdini.
Maersk Gruppen fer at leggja roknskap fram í morgin.
Kelda. shippingwatch.dk
Antares.fo
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Falskar føroyskar vangamyndir í umferð á facebook
Løgnar vinarumbønir frá ókendum persónum hava vundið upp á seg millum føroyskar facebookbrúkarar. Nøvnini eru ella sýnast føroysk, men persónsmyndirnar eru ókendar
Alsamt fleiri føroyingar fáa vinarumbønir á facebook frá fólkum, sum tey ikki kennast við. Við fyrsta
eygnakast sær tað út sum onkur føroyingur, sum tú bara ikki kennir. Men illgrunin eigur at melda seg,
tá ið viðkomandi bert hevur heilt fáar vinir, og at annars einki er á vangamyndini.
Bara seinastu dagarnar hava tey flestu á redaktiónini á Dimmalætting fingið vinarumbønir frá
ókendum fólkum, sum ikki tykjast vera til. Talan er um falskar profilar.
Spurningurin er, hvat endamálið er. Tað kann í besta føri bara vera fyri at sneyta eitt sindur, ella
kanska eisini fyri luttaka dulnevnt í onkrum kjakforum ella líknandi á facebook. Men dømi eru eisini
um, at viðkomandi profilar verða brúktir til at gera sær dælt.
Kent fyribrigdi
Hetta er eitt fyribrigdi, sum vit hava sæð nógv seinastu mánaðirnar. Ætlanin er ógvuliga einfalt at
lumpa pening frá tær, siga fleiri serfrøðingar á netinum. Í nøkrum førum verður roynt at skapa eitt
álitisforhold við at skriva saman, og tá ið so onkur óvarin hevur blottað seg, verður tað brúkt til at
noyða pening frá tær. Hetta seinast hava vit einki dømi um í Føroyum, men tað er kent uttanlands.
Nøvnini á profilunum eru føroysk og í fleiri førum eru tað eisini nøvn fólkum, sum vit kennast við,
men myndirnar samsvara ikki. Myndirnar eru ofta vakrar, og tær eru úr ókendum støðum, so sum á
skíðferð, sunnanfyri ella líknandi.
Ráðini eru, at tú skalt ikki góðtaka vinarumbønina, ella kanst tú spyrja fyrst, hvør viðkomandi er.
Dimma.fo hevur í trimum førum spurt, hvør viðkomandi er, uttan at vátta vinarumbønina, men einki
svar er komið aftur.
Góð ráð
Tú skalt vera á varðhaldi, um facebook-profilurin er heldur nýggjur, við bert einum ella fáum
profilmyndum. Eru bert heilt fáir vinir, er eisini grund at varðhaldi. Ofta eru føroyingar skjótir at
góðtaka vinarumbønir, og tí gongur skjótt, at viðkomandi og tú hava fleiri felags vinir.
Tú kanst eisini kanna profilmyndina. Goym myndina á tínum skrivaraborði á telduni, lat upp Google,
trýst á ”picture” ella ”billede” ovast í høgra horni, og legg myndina í leititeigin. Google vísir tær,
hvørjum samanhangum myndin er brúkt í, og tú kanst síggja, um myndin møguliga er ein
modellmynd ella verður brúkt aðrastaðni.
Veitst tú ikki, hvør hevur sent tær vinarumbøn, ber til at spyrja, hvussu tit kennast, ella hvør
viðkomandi er. Er vinarumbønin følsk, kanst tú vísa henni frá tær.
Dimma.fo
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Sálarheilsan hjá næmingum á miðnámi skal kannast
275.000 krónur eru játtaðar Føroyskum Sálarfrøðingum til verkætlan, sum skal kanna sálarheilsuna
hjá føroyskum miðnámsskúlanæmingum.
- Verkætlanin fer at vísa, hvussu føroyskir miðnámsskúlanæmingar trívast sálarliga, og um serlig øki
ella skúlar í landinum, eins og kyns- ella aldurbólkar eru serliga útsett.

Tað upplýsir Granskingarráðið, sum hevur játtað 274.064 krónur frá Sjúkrakassagrunninum.
Endamálið við verkætlanini er at lýsa sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómi, m.a. tí at nógv bendir á,
at sálarligir trupulleikar eru høvuðsorsøkin til fráfall á miðnámsskúlum.
Tað er felagið Føroyski Sálarfrøðingar, sum kemur at standa fyri arbeiðnum. Súsanna Skaale er
verkætlanarleiðari og Annika H. Davidsen er fakligur vegleiðari. Tær eru báðar í hálvum starvi hjá
Sernámi við ábyrgd fyri miðnámsskúlaøkinum.
Vitanin um sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómum er lítil, siga tær. Fáu kanningarnar, ið eru gjørdar
á økinum, vísa tó, at børn og ung stríðast sálarliga eins og børn í okkara grannalondum. Sálarheilsa og
sálarligur trivnaður hevur avgerandi ávirkan á, um ung fólk megna at fullføra eina
miðnámsskúlaútbúgving. Norðurlendsk gransking vísir eisini, at sálarligar avbjóðingar eru avgerandi
orsøk til, at ung gevast við miðnámsskúlaútbúgvini.
- Tað, sum tykist serliga vera galdandi í Føroyum er, at long tíð gongur, áðrenn tey ungu fáa hjálp, og
tá er tørvurin á vigðerð størri, enn um tey fingu hjálp fyrr. Tí hevur fyribyrgjandi arbeiði av ymsum
slag avgerandi týdning á hesum øki. Fortreytin fyri at kunnu fremja neyðugu átøkini fyri føroyska
ungdómin er tó, at vit hava álítandi vitan um júst sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómi, siga
sálarfrøingarnir millum annað.
Eingi tøl lýsa sum er sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómum, og tað eru einans útlendsk hagtøl at
meta seg eftir. Umráðandi er tískil at fáa til vega føroysk hagtøl, soleiðis at miðvís átøk kunnu setast í
verk at hjálpa teimum ungu.
Verkætlanin endar við einari skrivligari frágreiðing og einum tilmæli grundað á úrslitini.
Dimma.fo
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Trupulleikar við ferðsluni í nýggja Steinatúni
Tórshavnar kommuna heitir á bilførarar um at halda seg á røttu breytini, soleiðis at broytingin í
Steinatúni fær ferðsluna at glíða betur
Tað gongur heldur striltið at fáa bilførarar at halda seg til røttu breytina í Steinatúni. Tað viðgongur
Tórshavnar kommuna, nú ferðslan er løgd nakað um. Til tíðir er heilt nógv ferðsla í Steinatúni. Og tá
ið harðast leikar á, kann proppur koma í, tí bilrøðirnar verða so langar.
Eftir umbyggingina við torgi í Steinatúni, varð ein eyka breyt gjørd, sum skuldi fáa ferðsluna at ganga
lættari. Bilar, sum antin skulu oman í Tórsgøtu ella niðan í Niels Finsensgøtu, hava nú hvør sina breyt
– áðrenn umleggingina deildust bilarnir um hvør sína breyt. Men nógvir bilførarar hava ikki varnast,
at ein eyka breyt er komin.
- Tað kann tykjast heldur løgið, at tú skal fara heilt til høgru, um tú skalt koyra beint fram niðan móti
Bøkjarabrekku, siga fleiri, sum hava roynt nýggju breytina.
Tórshavnar kommuna viðgongur eisini á heimasíðuni, at nýggju strikurnar ørkymla fólk.
- Trupulleikin er serliga tann, at bilar, sum koma eftir Niels Winthers gøtu og skulu niðan í
Bøkjarabreku, halda seg á breytini, sum bara bilar, ið skulu niðan í Niels Finsens gøtu, skulu brúka,
sigur Tórshavnar kommuna á heimasíðuni.
Kommunan heitir tí á allar bilførarar um at halda seg røttu megin breytina, soleiðis at broytingin í
Steinatúni fær ferðsluna at glíða bæði skjótari og lættari, sum sagt verður á heimasíðuni.
Fyrsta byggistig í Steinatúni er liðugt, men broytingar verða sum skilst gjørdar seinni, ið skulu fáa
ferðsluna at glíða lættari.
Dimma.fo
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Borgarar bjóða til mótmælisfund um havnaútbygging á Skansanum
Nú bjóðar bólkurin “Steðgið havnaútbyggingini” til mótmælisfund á Skansanum leygardagin 13.
august
- Ætlanin fyri havnarútbyggingina varð samtykt 4. august, men okkara rødd tagnar ikki her. Verið
vælkomin á mótmælisfund á Skansanum 13. august kl. 11.
Soleiðis sigur mótmælisbókurin “Steðgið havnaútbyggingini” í tíðindaskrivi.
- Hóast tað kann tykjast sum at stóra havnarútbyggingin í næstum fer at gerast óunniligur veruleiki,
meta vit ikki, at vit kunnu steðga her, og vóna tí at síggja nógv, ið vilja stuðla ella taka lut í tí
framhaldandi arbeiðinum, siga fyrireikaranir.
Tey siga, at meiningin hjá borgarunum eigur eisini at telja. Skipað verður fyri fyrst fyri samrøðustovu,
har havnarútbyggingini verður umrødd, hvørjar meiningarnar eru, og hvat kann gerast. Síðan verður
mótmælisgonga frá Skansanum niðan á Vaglið.
Skráin fyri tiltakið verður hendan:

11.00-11.20 Livandi tónleikur
11.20-11.30 Vælkomin/røða
11.30-12.15 Samrøðustova
12.15-12.30 Livandi tónleikur
12.30-13:00 Samanumtøka av samrøðustovuni
13.00-13:30 Mótmælisgonga niðan á Vaglið
Fyriskiparar av tiltakinum eru fólkini handan facebook bólkin ”Steðgi Havnarútbyggingini”.
Dimma.fo
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Ójavnt útgangsstøði til nýggja fiskivinnuskipan
Verður hugt eftir tølunum seinnu árini, so er sera ójavnt, hvussu ymsu skipabólkarnir hava klárað seg.
- Teir ymsu skipabólkarnir fiska ymisk fiskasløg og á ymiskum leiðum, men eru eisini undir ymiskum
fiskivinnuskipanum. Her liggja orsøkirnar til ymisligu gongdina hjá skipabólkunum.
Tað sigur Símun Absalonsen frá grannskoðaravirkinum NUMO við Norðlýsi. Hann sigur fíggjarliga
útgangsstøði til nýggju fiskivinnuskipanina vera sera ójavnt hjá vinnuni.
Símun Absalonsen fer at hava fyrilestur í Norðoya Sparikassa í Klaksvík týskvøldið um búskaparligu
gongdina hjá úrvaldum skipabólkum hjá úrvaldum skipabólkum í føroyska veiðiflotanum og um
møguleika teirra í sambandi við eina nýggja fiskivinnuskipan.
Hann fer eisini at hugleiða um, hvussu arbeiðssetningurin hjá nevndini, ið ger tilmæli til politisku
skipanina um nýggja fiskivinnuskip eftir 2018 kann koma at ávirka veiðiflotan.
Dimma.fo
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Betri makrelfiskiskapur í Grønlandi
Tað gongur hampuliga væl við fiskiskapinum eftir makreli í Eysturgrønlandi – betri enn í fjør, skrivar
KNR.
Seinasta ár gav makrelfiskiskapurin í Grønlandi ikki so nógv, sum væntað varð. Men í ár gongur betur.
Tann 8. august var veiðan higartil í ár 29.000 tons samanborið við einans 19.000 tons somu tíð í fjør.
Tað var serliga veðrið og hitin í sjónum, sum tarnaði fiskiskapinum í fjør, men í ár eru vánirnar betri.
Hinvegin er nakað upp til 2014, tá ið veiðan um hesa tíðina var 38.000 tons, sigur grønlendska
fiskiveiðueftirlitið.
Samanlagda nøgdin av makrelfiskiskapi í 2014 var 78.000 tons. Petur Meinhard Jacobsen frá
fiskiveiðueftirlitinum sigur við KNR, at enn eru 4-5 vikur eftir av tíðini at fiska makrel, og tí kann
væntast at komið verður upp á góð 50.000 tons av kvotuni, sum er 85.000 tons.
Dimma.fo
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Fjølbroytt og festlig Ovastevna verður um vikuskiftið
Summarið er farið at halla, og tað merkir, um vit vilja tað ella ikki, at tað er um renna út við stevnum,
festivalum og tiltøkum. Men enn er okkurt eftir, og fyri framman er ein av teimum heilt hugnaligu.
Ovastevnan verður í Nólsoy um vikuskiftið, og í skránni fæst sjón fyri søgn, at stevnan er fjølbroytt
sum sjaldan; tað festliga, forvitnisliga, hugnaliga, litfagra, andaliga og handaliga ganga hond í hond alt
vikuskiftið á tamb.
Sjálv Ovastevnan verður sett leygardagin klokkan tvey, tá ið Maud Wang Hansen setur stevnuna
undir Mikkjalsveggi. Men skráin byrjar longu fríggjakvøldið, og hon koyrir líka til mánakvøldið. Nógv
er at fara til, og alt kann ikki nevnast her, men vit taka okkurt burtur úr rúgvuni.
Fríggjakvøldið verður rennikapping úti á Træbrúgv, og farið verður undir fyrstu sýningina "Nakni
sannleikin", sum er heitið á ársins kabarett, har ymiskt aktuelt og lokalt verður vent og snarað.
Leygardagin verður afturvendandi svimjingin um Nólsoyarfjørð á skránni. Lagt verður frá landi
streymoyarmegin klokkan 12:30, og tey fyrstu koma væntandi á land í Nólsoy ein tíma seinni.
Leygardagin verður eisini afturvendandi fótbóltsdysturin millum tónleikarar.
Umframt kabarettina, sum verður sýnd allar dagar, er eisini ein útileikur leygardagin, tá ið Nicolaj
Falck framførir leik um Ova á keiini. Gongutúrur verður eisini á skránni, har Egon Hansen leiðir og
greiðir frá, og somuleiðis skipar Disa fyri plantutúri.
Á hesi Ovastevnuni eru fleiri áhugaverdir fyrilestrar. Sniðgevin Kristina í Geil hevur fleiri fyrilestrar,
sum snúgva seg um klæði og stíl, og Livar Nysted sigur eisini nøkur orð um sínar royndir.

Á tí meira andaliga bógnum eru fleiri tiltøk. Aftankvirra er longu fríggjakvøldið, og sálmasangur og
andakt verður við Ann Dahl Hansen presti í Nólsoyar kirkju. Frelsunarherurin hevur útimøti, og
sunnudagin verður Guðstænasta.
Allar dagarnar er dansur í tjaldinum, og leygarkvøldið verður felagssangur. Harafturat er alt tað, sum
hoyrir slíkari stevnu til, tombola, fiskibrunnur, barnaríðing og so framvegis. Og í serligu kaféini,
Maggies, er prát og tónleikur allar dagarnar.
Dimma.fo
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30 ár síðan Ove róði til Danmarkar
Hann var nakað serligt, staðfestu vísindaligar kanningar. Í dag eru liðin 30 ár, síðan Ove Joensen kom
á land í Langelinie, eftir at hava róð tann langa teinin úr Føroyum ti Danmarkar.
Um vikuskiftið er Ova-stevnan í Nólsoy, sum verður hildin til heiðurs fyri Ova Joensen. Tað fellur
ógvuliga hóskandi saman við, at júst 30 ár eru liðin, síðan hann framdi sítt lívs bragd.
Tann 11. august kom Ove Joensen ta longu leiðina fram til Danmarkar. Ein ógvuliga stór mannfjøld
tók ímóti Ova, sum gjørdist heimskendur av bragdinum.
Hetta var triðja ferðin, at Ove royndi seg. Túrurin tók samfull 41 samdøgur at ferðast um
Norðuratlantshavið hjá tí tá 37 ára gamla nólsoyinginum.
At tað kravdi heilt serliga styrki og megi, ivaðist eingin í, og tað bleiv eisini vísindaliga prógvað, tí stutt
eftir at hann kom í land, bleiv hann kannaður av serfrøðingum á Ríkissjúkrahúsinum.
Kanningarnar fóru fram á einari serligari deild, sum granskaði topp-ítróttarfólk. Og har varð staðfest,
at Ove hevði serliga styrki.
Kanningarleiðarin Birger Rasmussen lektari segði, at Ove Joensen hevði sera sterkar armar, sum ikki
er so løgið. Men harafturat kemur, at Ove hevði ein heilt serligan kropp, tí hann gagnnýtir súrevni líka
væl í ørmunum sum í beinunum. Tað er serstakt, tí vøddamassin er nógv minni í ørmunum. Hansara
andadráttsvøddar vóru somuleiðis serstakliga væl vandir, staðfestu kanningarnar.
Ove Joensen druknaði á Skálafjørðinum í 1987. Seinni varð Ovastevnan fyriskipað til heiðurs fyri Ova.
Avlopið skuldi brúkast til at gjøgnumføra ta verkætlan, sum Ove setti gongd á eftir sín túr við bátinum
Dianu Victoriu til Danmarkar, nevniliga at gera ein svimjihyl í Nólsoy til børnini.
Hvussu verður við svimjihylinum er óvist, men Ovastevnan er eitt heiðurligt minni um tann mannin,
sum setti Nólsoy á heimskortið.
Dimma.fo

MÙ kært Fiskimálaráðið til umboðsmannin
Meginfelag útróðrarmanna sigur, at Fiskimálaráðið virðir ikki tíðarfreistir, upplýsingarskyldu og
partshoyring
Fiskimálaráðið setur til viks grundleggjandi fyrisitingarrætt.
Tað sigur Meginfelag útróðrarmanna í kæru til Løgtingsins umboðsmann.
Fiskimálaráðið er kært fyri ikki at virða tíðarfreistir, upplýsingarskyldu og partshoyring.
Meginfelagið kærir fyri nakrar limir í felagnum.
Grein 17
Stríðið er um grein 17 í lógini um vinnuligan fiskiskap. Talan er um tulking. Lógargreinin nevnir bara
kvotur. Men hon kann brúkast um fiskidagar, sigur Meginfelagið.
Meginfelagið vil hava, at útróðrarbátar sleppa fram at fiski, sum eingin hevur fingið fiskidagar til at
fiska, ella er tøkur, tí fiskiloyvi eru latin innaftur. Lógin loyvir tí, sigur MÚ.
Gamaní nevnir grein 17 kvotur, ikki fiskidagar, men orðið varð av gáloysni ikki broytt, tá lógin um
vinnuligan fiskiskap kom í 1996, siga útróðrarmenn.
Umfatar ikki fiskidagar
Fiskimálaráðið sigur, at grein 17 umfatar ikki fiskidagar, men part av heildarkvotu, sum antin ikki er
latin sum eginkvota, ella er latin Fiskimálaráðnum aftur.
Løgtingsins umboðsmaður hevur biðið Fiskimálaráðið um eina frágreiðing um, hvussu ráðið hevur
viðgjørt málið, og biðið er eisini um øll skjøl í málinum.
Fiskimálaráðið hevði freist til 19.august, men hevur fingið longt hana til 16.september .
Útróðrarmenn hvassorðaðir
Meginfelag útróðrarmanna er hvassorðað í kæruni.
Felagið sigur millum annað, at Fiskimálaráðið hevur ongar veruligar grundgevingar og ongar
tilvísingar til fakliga, løgfrøðiliga viðgerð.
Avgerðin hjá Fiskimálaráðnum byggir á ávísa ógrundaða fatan hjá einum tilvildarligum fólki í
Fiskimálaráðnum, sigur Meginfelagið í kæruni til Løgtingsins umboðsmann.

Kvf.fo

Fiskidagar: Sonja atkvøður fyri samgongutilmælinum
Vinnunevndin leggur álit í málinum um fiskidagar fyri tingið í morgin
Samgongan kann rokna við atkvøðuni hjá Sonju Jógvansdóttur, uttanflokkatingkvinnu, tá atkvøtt
verður um fiskidagarnar í næstu viku.
Sonja Jógvansdóttir sigur, at hon fer at atkvøða fyri tí, sum samgongan í Vinnunevndini kemur við.
Samgongan hevur brúk fyri atkvøðuni hjá Sonju Jógvansdóttur, tí í samgonguni eru bara 16 fólk av 33
tingfólkum.
Vinnunevndin fer at leggja álit til uppskotið um fiskidagar fyri tingið í morgin, og málið kemur til 2.
viðgerð mánadagin.
Roynir breiða semju
Bjarni Hammer, formaður í vinnunevndini, sigur, at hann roynir at fáa eina breiða semju í nevndini,
nú álitið verður skrivað.
Hesa vikuna hava feløg, einstaklingar og stovnar verið í vinnunevndini og sagt sína hugsan um málið.
Sambært uppskotinum hjá Høgna Hoydal, landsstýrismanni, verða fiskidagarnir í fyrstu atløgu skerdir
30 prosent, men 15 prosent verða lutað útaftur til skip, sum hava brúkt sínar fiskidagar.
Atkvøtt verður í málinum við 2. viðgerð mánadagin. Triðja viðgerð verður mikudagin 17. august.
Nýggja fiskiárið byrjar 1. september.
Kvf.fo

670 børn fara fyrstu ferð í skúla
Næmingatalið minkar. Í ár eru 6.780 næmingar í fólkaskúlanum umframt 141 næmingar í frískúla og
193 í forskúla
Mánadagin fara 670 børn fyrstu ferð í skúla. Tað eru 15 færri enn í fjør, vísir ein uppgerð frá
Mentamálaráðnum, sum Skúlablaðið hevur fingið.
356 dreingir og 314 gentur fara fyrstu ferð í skúla í ár. Skúlin á Fløtum í Havn tekur ímóti flestu
næmingunum, sum byrja í fyrsta flokki, tilsamans 64.
Í 14 skúlum kring landið eru færri enn 10 næmingar, sum fara í fyrsta flokk. Í tveimum skúlum er bara
ein næmingur, sum byrjar í fyrsta flokki.
Færri næmingar
Næmingatalið er minkað seinastu árini.
Í skúlaárinum, sum byrjar mánadagin, eru tilsamans 6.780 næmingar í fólkaskúlanum. Harumframt
ganga 141 næmingar ganga í frískúla og 193 í forskúla.
Í fjør var næmingatalið tilsamans 6.889.
Síðani Mentamálaráðið gjørdi uppgerðina, er Lítliskúli í Havn komin aftrat. Har ganga tilsamans 31
næmingar, 15 í forskúlanum og 16 í innskúlingini.
Kvf.fo

Sirið góðkendi ikki havnarútbyggingina
11.08.2016 - 13:05
Landsstýriskvinnan las á portalinum, at umsitingin í Innlendismálaráðnmum hevði hevði givið
Tórshavnar kommunu endaliga loyvið
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í innlendismálum, góðkendi ikki havnarútbyggingina í Havn, áðrenn
hennara egna umsiting gav Tórshavnar kommunu endaliga loyvið.
- Tað kom púrasta óvart á meg, tá eg á landsstýrisfundi brádliga lesi á portalinum, at Tórshavnar
kommuna hevði fingið loyvið, sigur Sirið Steenberg í dag um tað, sum hendi tann 30. juni
Partafólkini hjá Sirið Steenberg í Tórshavnar býráði eru ikki fyri havnarútbyggingini.
Kvf.fo

Vestmenningur og Skoraberg hava gjørt góðan gulllaksatúr
Vestmenningur og Skoraberg landa í dag á Kósini, teir hava tilsamans útvið 250 tons, tað er Tavan í
Leirvík, sum keypir veiðuna.
Vestmenningur og Skoraberg hava roynt úti millum bankarnar, har var illveður seinast í farnu viku,
men tá ið blíðkaði, royndist tað væl hjá teimum.
Skipini fara nýggjan túr í kvøld.
Jn.fo

Vesputýnarin úr at gera
Seinastu vikurnar hava vespurnar rættiliga gjørt um seg í Tórshavnar kommunu. Týsdagin í farnu viku
vóru 14 fráboðanir um vespubýli í kommununi.
Tað er púra vanligt, at einstakar vespur flúgva kring húsini og koma inn. Men hendir tað seg, at
vespur støðugt eru inni í húsum, ella nógvar vespur eru í nærumhvørvinum, kann roknast við, at
vespubýli er tætt við.
Snarskivan tekur ímóti boðum, tá ið fólk hava varnast vespubýli í Tórshavnar kommunu, og síðani
verður vesputýnarin boðsendur. Hevur tú funnið eitt vespubýli, er at boða Snarskivuni frá, tel 30 20
10.
Treytir fyri týningTil tess at týningin er nøktandi og munadygg, setir kommunan tvær treytir, sum
skulu lúkast.
1. Ávísast skal eitt býli ella eitt stað, har vespurnar áhaldandi flúgva inn og út. Týnarin átekur sær ikki
at týna og drepa einstakar flúgvandi vespur.
2. Fráboðarin ella annar av ánaranum heimilaður persónur skal vera inni/heima, meðan týningin
verður framd. Eiturpulvur verður sprænt inn í og uttan um býlið. Er býlið millum skins og hold, og tað
kann leka inn í búrúmini, tá ið sprænt verður, má onkur vera inni og siga frá, um eiturpulvurið treingir
inn. Um so er, verður støðgað beinanvegin.
Til ber eisini at lesa faldara hjá Tórshavnar kommunu um vespur. Hann sæstHERog er eisini at fáa í
Snarskivuni - tað skrivar kommunan á heimasíðuni.
Jn.fo

Pál í eldin seinnapartin í morgin
11.08.2016 - 22:11
Einasti føroyski luttakarin í OL, sum í hesum døgum er í Rio, skal í morgin seinapartin í eldin.
Talan er um 25 ára gamla vágbingin, Pál Vitalis Joensen,
Hann luttekur í ár bert á 1500 metra teininum, har Pál eisini er sterkastur. Innleiðandi riðlarnir skulu
svimjast í morgin frá klokkan 16:38 føroyska tíð.
Tá fáa vit at síggja um tað eydnast Páli at svimja seg í finaluna, sum verður leygardagin. Um so er, at
Pál kemur í finaluna, so verða helst nógvir føroyingar leingi uppi leygarkvøldið
Finalan byrjar nevniliga ikki fyrr enn klokkan 21:11 lokalatíð. Tað er ikki fyrr enn klokkan 01:11
føroyska tíð náttina til sunnudag.
Tað eru bara tveir føroyingar, sum áður hava luttikið í Olympisku leikunum. Rógvarin Katrin Olsen
luttók í Beijing í 2008 og Pál Joensen hevur áður luttikið í OL. Tað var í London í 2012.
Portal.fo

14 bátar úr Svínoy á Sjómannadag í Klaksvík
11.08.2016 - 16:18
Tíðindi > Norðoyggjar - Klaksvík
Tað er ikki á hvørjum degi, at eitt stórt fylgi av svínoyarbátum stevnir inná Klaksvíkina, men gongst
sum ætlað, verður hetta ein av upplivingunum á Sjómannadegnum í ár.
Tað er felagið Bjarnafossur í Svínoy, við Ólavi Hátún á odda, sum skipar fyri framsýningini av gomlu
bátunum.
- Hetta eru bátar sum feðgarnir Poul úr Nornastovu (ættaður úr Mikladali) og sonur hansara Poul
Jóhannes (Pollarin) hava smíðað, sigur Ólavur Hátún.
- Hetta er serstakliga gott handverk - ja eg vil kalla tað sonn listaverk, sigur hann. Ætlanin er at einir
14 bátar skulu vera við, tá bátarnir verða sýndir fram á Sjómannadegnum.
Sjómannadagarnir í Klaksvík vera í døgunum 15. til 21. august.
Portal.fo

Nýtt oljufelag inn í leitingina við føroyska markið

11.08.2016 - 10:37
Í eini tíð við støðugt lækkandi oljuprísum, og har oljufeløg tí eru sera varin og afturhaldandi at gera
íløgur í leiting eftir nýggjari olju, kann tað ikki sigast at vera annað enn sera kærkomið, tá nýggj
oljufeløg stinga seg upp í oljuleitingini á Atlantsmótinum tvs. økinum millum Hetland og Føroyar.
Hetta kundu vit sanna í hesi vikuni, tá stóra kanadiska oljufelagið "Suncor Energy" kunngjørdi, at tað
hevði keypt seg inn í stóru oljukelduna Rosebank, sum liggur heilt tætt upp at føroyska markinum.
Felagið hevur keypt 30% av partinum hjá eysturríkska oljufelagnum OMV, sum eisini er kent um
okkara leiðir. Tað var við í seinastu boringini á føroyska landgrunninum, Súlan Stelkur.
Við keypinum av teimum 30% av ognarlutinum hjá OMV í Rosebank er støðan tann, at OMV nú eigur
20% av loyvinum. Tað hevur annars leingi verið høvuðseigari við 50%, eftir at tað keypti Statoil út úr
loyvinum. Men hóast tann høga ognarpartin, so er tað oljufelagið Chevron, sum er fyristøðufelag við
40%. Seinastu 10% eigur Dong Energy.
Suncor hevur keypt tey 30% frá OMV fyri 50 mill. dollarar. Um ætlanin at byggja út kelduna heldur
fram og gerast veruleiki, so skal kanadiska oljufelagið gjalda 165 mill. dollarar aftrat fyri at vera partur
av útbyggingini.
Tað er enn óvist um og nær endaliga avgerðin verður tikin um útbygging. Men arbeitt verður við
hesum. Rosebankoljan, sum m.a. liggur inni í basaltløgum, varð funnin í 2004. Í tey 12 árini, sum eru
gingin síðani fundið varð gjørt, hevur verið arbeitt miðvíst við eini útbygging, men hava tað kortini
verið afturstig í hesum sambandi, serstakliga tá fyristøðufelagið Chevron gjørdi greitt, at tað fór at
leggja útbyggingina á hillina, tí hon varð ov kostnaðarmikil. Síðani OMV keypti partin hjá Statoil og
harvið stóð til at eiga helvtina av loyvinum, hevur aftur verið arbeitt miðvíst at fáa kostnaðin lægri og
hevur hetta eisini eydnast. M.a. hevur verið roknað fram til, at neyðugt er ikki at bora so nógvar
framleiðslubrunnar, sum higartil hildið. Nú verður so arbeitt fram móti at fáa ta endaligu
góðkenningina av útbyggingini einaferð í næstu framtíð. Helst verður tað í komandi ári. Keldan skilst
goyma einar 400 mill. tunnur av olju. Og verður hon útbygd, so verður hon tann framleiðslan, sum
liggur tættast upp at føroyska landgrunninum.
Tað er greitt, at ein útbygging her fer eisini at seta gongd á aðrar útbyggingarætlanir í sama øki.
Tosað verður nevniliga um eisini at byggja út keldurnar Cambo og Tornado. Her verður arbeitt fram
móti at fremja eina sokallaða "HUB" útbygging, tvs. at tú hevur eina høvuðs framleiðslueind á
Rosebank feltinum og bindur so í ta eindina hinar smærri keldurnar Cambo og Tornado.
Hetta kann merkja, at tú um nøkur ár fer at hava framleiðslur frá ikki færri enn trimum einstøkum
oljukeldum skamt frá føroyska markinum.
Fyri at rættvísgera eina slíka størri "Hub" útbygging krevur tað eisini, at meira olja verður funnin í
grannalagnum, og her hava stigtakararnir góðar vónir. Hildið verður, at nógv olja finst á enn eini
oljuleið í grannalagnum, nevniliga leitimiðinum "Black Rock", sum liggur millum Rosebank og Cambo.
Eisini er enn eitt leitimið nevnt Spitfire. Ætlanin er at bora ein brunn á Black Rock leitimiðinum næsta
ár.
At eitt nýtt oljufelag sum Suncore nú vil brúka pengar og orku uppá at keypa seg inn í Rosebank kann
vera eitt týðandi tekin um, at oljufeløg trúgva uppá hesa útbyggingina og tess fleiri, sum draga, tess
tryggari kunnu tey koma á mál.
Og sum rosinan í pylsuendanum kunnu vit at enda spyrja, hvønn týdning hetta so kann hava fyri
leitingina við Føroyar. Til tað er at siga, at leiting og framleiðsla skamt frá okkara marki, er við til at
menna undirstøðukervið, og eitt ment og útbygt undirstøðukervi so tætt Føroyum, kann fáa stóran
týdning fyri framtíðar leiting og útbyggingar í føroyskum øki. Tá er nevniliga møguleiki fyri, at føroysk
fund kunnu binda í verandi framleiðslu- og flutningskervi hinumegin markið. Umframt ta psykologisku
avleiðing hetta kann hava við sær.
Oljan.fo

Skulu fiska innanfyri 3 fjórðingar
11.08.2016 - 12:26
Í hesum døgum liggur grønlandska frystilínuskipið Polar Uummannaq á Havnini.
Tað er Polar Seafood, sum hevur keypt skipið úr Norra. Skipið er ikki fremmant í føroyskum sjógvi, tí
tað hevur fyrr hoyrt heima á Toftum og kallaðist Stapin.
Polar Uummannaq er ávegis úr Danmark til Grønlands. Í Danmark er ymiskt viðlíkahaldsarbeiði gjørt,
so skipið er í góðum standi.
Á Havnini ger skipasmiðjan Mest okkurt smávegis, áðrenn leiðin liggur til Íslands eftir grønlendsku
manningini.
Í Grønlandi skal skipið fiska við línu eftir svartkalva og toski og frysta fiskin umborð. Skipið hevur
fingið eitt loyvið í Vesturgrønlandi innanfyri 3 fjórðingar frá 74 stigum og norður á 78 stig. Teir hava
eisini fingið eitt loyvi í øllum Eysturgrønlandi, tó innanfyri 3 fjóringar.

Polar Uummannaq er bygdur í 1988, er 34 metrar langur og 8,2 metrar breiður. Motorurin er ein 855
Hk Catterpillar. Frystiorkan er 10 -11 tons um samdøgnið.
Við skipinum verða grønlendingar og føroyingar, 14 mans tilsamans. Skipari verður Heri
Ellinsgaard. Polar Uummannaq skal hava tvær manningar, sum vera umborð í tveir mánaðir í senn.
Portal.fo

Størsta reyðsprøka í Evropa varð veidd í Vestmanna í gjárkvøldið
11.08.2016 - 13:50
Ein reyðsprøka upp á 5,4 kilo varð í gjárkvøldið veidd út fyri Vestmanna. Harvið er eitt umleið 20 ára
gamalt evropeiskt met tikið.
Maðurin, sum fekk metstóru reyðsprøkuna er virdi skotski veiðimaðurin og journalisturin David
Proudfoot, sum saman við øðrum er komin til Føroyar í royndini at fáa eina stóra reyðsprøku, og tað
eydnaðist.
Reyðsprøkan varð fiskað umborð á m/b Blástein hjá vestmenninginum Magna Blástein. Hann hevur
eina fyritøku, sum í samstarvi við Visit Faroe Islands og Atlantsflog arbeiðir við at fáa útlendingar til
Føroya at fiska.
- Hesin skotin, sum hevur eina heimasíðu har hann skrivar um sínar fiskitúrar var eisini í Føroyum í
fjør, og hevði nakrar góðar fiskidagar. Hann skrivaði eina fína frásøgn frá tí túrinum, greiðir Magni
Blástein frá.
Frásøgnin kann lesast her
Hesir menninir royndu serliga eftir reyðsprøku, og Magni Blástein veit hvar hann skal fara við
gestunum.
- Tað er eitt mið inni á grynnini í Vestmanna, har vit hava fingið nógvar og góðar reyðsprøkur. Vit
hava fleiri ferðir fingið sprøkur, sum hava vigað yvir 4 kilo. Í gjárkvøldið eydnaðist tað so at fáa eina
yvir fimm kilo. Tað var sera spennandi. Agnið var makrelur og rækja.
Fiskimenninir høvdu egna útgerð við til at viga og máta fiskin. Reyðsprøkan vigaði 5,4 kilo, og var 74
sentimetrar long.
Nakað frammanundan metfiskinum, hevði ein annar av skotunum, Ally Campbell, fingið eina
reyðsprøku upp á 4,9 kilo.
Vit fáa ikki at vita, hvussu fiskurin smaðkaði.
- Nei, hesir menninir gera tað bara fyri spenningin. Fiskurin verður krøktur av, og varðisliga sleptur út
aftur, so onkur annar eisini kann fáa møguleika fyri sama upplivilsi, sigur Magni Blástein.
Portal.fo

Onga ætlan um at leggja frá sær
Sirið Stenberg er komin í veruligt ódnarveður eftir at tað er komið fram, at hon ikki hevði góðkent
havnarútbyggingina í Havn, áðrenn hennara egna umsiting í gav Tórshavnar kommunu endaliga
loyvið.
Men hon ætlar sær tó ikki at leggja frá sær orsakað av hesum. Tað segði hon við Degi & viku í kvøld.
- Tað havi eg ikki ætlað mær at gera. Vit hava nógv mál eftir at gera fyri at fáa samfelagið fram á leið.
Vit gera alt okkara fyri at hetta ikki hendir aftur, men tá nógv fólk eru uppi í, fært ongantíð fulla trygd
fyri, at hetta ikki hendir aftur, segði hon við Dag & viku.
Tað var í útvarpstíðindunum á middegi í dag, at tað sera óvæntað kom fram, at nógv umrødda
útbyggingin av Tórshavnar Havn ikki var endaliga viðgjørd í hennara ráði.
Landsstýriskvinnan greiðir í innslagnum frá, at hon las um góðkenningina á Portalinum, at
góðkenningin var farin út.
Portal.fo

Skráin fyri Sjómannadagin er klár
11.08.2016 - 21:38
Føroya Sjómannadagur hevur til endamál at nøra og varðveita áhugan fyri fiskivinnuni á sjógvi og á
landi, og at kveikja áhuga fyri tí, ið hevur við sjógvin at gera. Hetta verður gjørt uppá ein hugnaligan,
gevandi og rúsfríðan hátt, so at familjur og fólk í øllum aldursbólkum kunnu njóta gleði av hesum
tiltaki. Soleiðis skrivar Norðlýsið um vælumtókta tiltakið, sum verður hildið í Klaksvík leygardagin.
Norðlýsið upplýsir, at tað, eins og undanfarin ár, er tætt samstarv við Havstovuna, um kunnandi átøk,
sum framløgum av granskingar úrslitum hjá Havstovuni.

Alt er ókeypis og sum sæst í skránni so er dentur lagdur á at kunna og skúla fólk í føroyskari mentan,
mati, virðisgrundarlagið og politiskari mentan, við opnum og mennandi orðaskifti um føroysku
fiskivinnuna og annað.
Portal.fo

OL hondbóltur: Danir formáddu sær onki móti kroatum
11.08.2016 - 21:15
Ítróttur > Ítróttur > Hondbóltur
Danska manslandsliðið í hondbólti tapti triðja dystin í bólkaspælinum. Kroatar, sum annars ikki hava
spælt serliga væl í sínum fyrstu dystum vóru væl betur enn danir, og vunnu uppiborið. Liðið av Balkan
var nógv meira ágrýtið, og danir høvdu allan dystin stórar trupulleikar.
Eftir at hava vunnið tryggar sigrar á Argentina og Tunesia møttu danir einum væl betri liði í kvøld, og
tað var sum um at teir ikki væntaðu eitt so tendrað kroatiskt lið. Hetta var triðji dystir av fimm í
bólkaspælinum, og tann fyrsti sum danir hava tapt.
Úrslitið bleiv 27-24 til Kroatia, eftir at teir vóru á odda 15-12 í steðginum.
Lasse Svan helt fram við at skora frá vonginum, men eins væl gekk ikki hjá hinum. Harafturat
megnaðu kroatar sera væl at gera sær dælt av, at lata málverjan fara á bonkin, og blaka ein eyka
útileikara á vøllin. Yvirtalið í álopspartinum gav dønum stórar trupulleikar.
Danir spæla aftur leygardagin móti Katar og mánadagin móti Fraklandi.
Í bólki B er Svøríki í stórum trupulleikum. Liðið hevur tapt báðar fyrstu dystir sínar. Fyrst 29-32 móti
Týsklandi, og í gjár 25-26 móti Egyptalandi. Hálvleiksstøðan var 13-12 til sviar.
Svøríki spælur aftur í morgin, sunnudagin og mánadagin, móti ávíkavist Slovenia, Póllandi og
vertstjóðini Brasil.
Portal.fo

Andakt
Sum tín dagur er, skal tín styrki vera
Ein ung kvinna hevði verið seingjaliggjandi í mong ár. Ein dagin kom
ein vinkona at vitja hana, og hin sjúka kærdi sína neyð fyri henni.
Hon orkaði ikki at hugsa um framtíðina, ið tóktist alt annað enn ljós.
Vinkonan spurdi, um byrðan nú í løtuni var ov tung, um tað var pínan
beint nú, sum hon ikki kundi bera.
Hin sjúka segði, at so var ikki. Til henda dag hevði hon fingið kraft úr
erva, men tað var teim komandi døgunum, hon stúrdi fyri.
”Men, góða,” segði vinkonan við einum brosi, ”so er jú onki at stúra
fyri. Tú skalt liva henda dagin við tí kraft, Gud gevur tær, og kraftin
svarar altíð til umstøðurnar. Tú skalt ikki goyma av kraftini í dag til
komandi dagar, tí tá ið teir koma, gevur Gud tær nýggja megi at koma
ígjøgnum teir.”
Neyvan
er henda unga konan nakað undantak.
Tey flestu av okkum
munnu helst líkjast henni meira og minni. Tað, sum fer at henda einaferð
í framtíðini, tað nívir okkum longu í dag. Hjá teimum, sum sjúk eru, er
kanska skjótast at falla í fátt, men høvdu vit øll – hvussu umstøðurnar
eru – dugað okkum hetta, at leggja alt í Guds hond. Lívið gjørdist á tann
hátt nógv lættari, og mangur ein dagur hevði lagað seg øðrvísi og betur
fyri okkum.
Lati okkum, nú ið vit eru farin inn í eitt nýtt, ókent ár, royna ráðini,
sum henda sjúka konan fekk frá vinkonuni.
”Kraft og ráð,” so eru orð hans blíð.
Hann vil verja hvørt eitt barn sítt kæra,
metta sálir við sítt náðiborð.
”Sum tín dagur skal tín styrki vera”
so hans lyftiríku orð.

Sunnudagsblaðið

Valutanavn

WMR

Australske dollar

514,55

Bulgarske leva

380,28

Brasilianske real

212,24

Canadiske dollar

511,40

Schweizerfranc

684,93

Kinesiske renminbi.yuan

100,47

Tjekkiske koruna

27,520

Euro

743,83

Britiske pund

865,18

Hong Kong dollar

86,03

Kuna

99,21

Ungarske forint

2,3950

Israelske new shekel

174,98

Indiske rupees

9,9840

Japanske yen

6,5780

Mexicanske peso

36,260

Norske kroner

80,64

Newzealandske dollar

483,46

Polske zloty

174,48

Russiske rubel

10,270

Svenske kroner

78,88

Singapore dollar

496,47

Thailandske baht

19,190

Tyrkiske lira

225,09

US dollar

667,29

Sydafrikanske rand

49,950

Danskebank.dk

Andlát
Siborg Poulsen, Skopun, andaðist týsdagin 9. august, 95 ára gomul.
Berghild Højsted, ættað úr Vági, búsitandi á Eldrasambýlinum, andaðist mikudagin 10. august, 83 ára
gomul.
Maria Veihe, úr Rættará í Tórshavn, andaðist 8. august, 81 ára gomul.
Berghild Højsted, ættað úr Vági, búsitandi á Eldrasambýlinum, andaðist mikudagin 10. august, 83 ára
gomul.
Hanna Hjelm, fødd Samuelsen, ættað av Tvøroyri, búsitandi í Vági, andaðist sunnudagin 7. august, 71
ára gomul.
Leivur Clementsen, Tórshavn, ættaður úr Elduvík, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 8.
august, 62 ára gamal.
Martin Djurhuus, Hvítanes, andaðist í heiminum týsdagin 9.august 74 ára gamal.
Jógvan Hansen, Kollafjørður, ættaður úr Lon í Miðvági, andaðist leygardagin 6. august, 79 ára gamal.

