Tíðindi úr Føroyum tann 14. august 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Gott vikuskiftisveður
Eitt hátrýstøki við góðum veðri roynir at leggja seg yvir okkara leiðir í hesum døgum. Men tað sleppur
ikki at liggja soleiðis, sum flest okkara so fegin høvdu viljað.
Hátrýstveður fer at vera í dag og í morgin, sunnudagin. Mánadagin víkir hátrýstið fyri einum lágtrýsti,
sum kemur vestaneftir.
Í dag er ættin útsynning, í kvøld vestan. Vindferðin fer at liggja um teir 5 m/s, og hitin um tey 11
stigini. Turt fyri tað allarmesta.
Í morgin er ættin fyrst lágur vestan, 5 m/s, men út á dagin lækkar hann niður ímóti útsynningi; seint
um kvøldið verður suðurætt, 5 til 10 m/s. Hitin verður tann sama sum í dag, 11 stig. Fyri tað
allarmesta turt, okkurt ælið kann kanska væntast í støðum seinnapartin.
Mánamorgunin fer vindur at veksa eitt sindur úr landsynningi-suðuri. Meiri um tað seinni.

Yvirskotið hjá Mærsk tódnaði 15 miljardir í fyrra hálvári
Mærsk Gruppen hevði eitt yvirskot upp á 2,3 mia. kr. fyrra hálvár í ár ímóti 17,7 mia. kr. fyrra hálvár í
fjør. Bingjureiðaríið Maersk Line hevði eitt undirskot upp á 760 miljónir krónur ímóti einum yvirskoti
upp á 8,1 mia. kr. fyrra hálvár í fjør.
Maersk Line hevði fyrra hálvár ein nettoumsetning upp á 10 miljiardir dollarar, sum skal samanberast
við 12,5 miljardir dollarar fyrra hálvár 2015. Á botnlinjuni var talan um eitt undirskot upp á 114
miljónir dollarar í mun til eitt yvirskot upp á 1.221 miljónir dollarar sama tíðarskeið í fjør.
Nettoumsetningurin hjá APM Terminals fall í fyrra hálvári til 2 miljardir dollarar ímóti 2,2 miljardir
dollarum í fyrra hálvári 2015. Yvirskotið eftir skatt fall úr 351 miljónir dollarum í fyrra hálvári 2015 til
220 miljónir dollarar í ár.
Maersk Oil hevði fyrra hálvár eina munandi afturgongd bæði í nettoumsetninginum og yvirskotinum
eftir skatt. Nettoumsetningurin fall úr 3 miljardir dollarum í fyrra hálvári 2015 til 2,3 miljardir dollarar
í fyrra hálvári í ár, meðan yvirskotið fall úr 345 til bert 102 miljónir dollarar.
Borifelagið hjá Mærsk, Maersk Drilling, hevði eitt yvirskot upp á 386 miljónir dollarar fyrra hálvár í ár,
nett tað sama sum somu tíð í fjør.. Umsetningurin upp á 1.220 miljónir dollarar lá eitt vet undir
umsetninginum upp á 1.254 miljónir dollarar fyrra hálvár í fjør.
APM Shipping Services hevði fyrra hálvár ein nettoumsetning upp á 2,2 miljardir dollarar, sum skal
samanberast við 2,6 miljardir dollarar somu tíð í fjør. Á botnlinjuni var talan um eitt lítið yvirskot upp
á 31 miljónir dollarar ímóti 232 miljónir dollarum somu tíð í 2015.
Maersk Tankers - sum er partur av APM Shipping Services - hevði fyrra hálvár eitt yvirskot eftir skatt
upp á 76 miljónir dollarar. Hetta er ein framgongd frá fyrra hálvári 2015, tá yvirskotið var upp á 71
miljónir dollarar. Tó var ein afturgongd í nettoumsetninginum, sum fall úr 536 miljónir dollarum í fjør
til 471 miljónir dollarar í ár.
Dótturfelagið hjá APM Shipping Services, Maersk Supply Service, hevði fyrra hálvár ein
nettoumsetning upp á 212 miljónir dollarar ímóti 340 miljónir dollarum somu tíð í 2015. Á botnlinjuni
var talan um eitt undirskot upp á 108 miljónir dollarar, sum skal samanberast við eitt yvirskot upp á
102 miljónir dollarar fyrra hálvár 2015.
Nettoumsetningurin í Svitzer, sum somuleiðis er partur av APM Shipping Services, fall úr 339 miljónir
dollarum í fyrra hálvári 2015 til 325 miljónir dollarar fyrra hálvár í ár, meðan yvirskotið eftir skatt fall
úr 61 miljónir dollarum í fjør til 51 miljónir dollarar í ár.
Kilde: A.P. Møller - Mærsk
Antares.fo

Krevur fýra ára fongsul í svikamáli
Danska bakmanspolitiið krevur fýra ára fongsul og bót í einum máli, sum viðvíkur einum donskum
felag, sum veitir brennievni til skip.
Felagið og tvey oddafólk eru ákærd fyri at hava framt svik ímóti einum malaysiskum kunda, Pacific
Inter-Link, fyri góðar 24 miljónir krónur í árunum 2010-2013. Ákærin krevur harumframt tey bæði
oddafólkini frákend rættin til at luttaka í leiðsluni av feløgum við avmarkaðari ábyrgd í Danmark og
útlandinum.
Svikið kal vera framt við, at felagið hevur veitt minni brennievni enn tað, sum kundin varð
faktureraður fyri, og kundin skal hava fingið falskar veitingarkvittanir. Tey ákærdu nokta seg sekan.
Ikki er greitt, nær dómur verður sagdur í málinum, men væntandi verður tað í næstum. Sjálv
málsviðgerðin endaði í rættinum í Kolding fríggjadagin.
Kelda: Finans.dk
Antares.fo

80 lesandi á Vinnuháskúlanum
Síðsta mánadag byrjaðu um 80 lesandi á Vinnuháskúlanum. Sammett við undanfarin ár er hetta eitt
høgt tal, sum vit kunnu fegnast um sigur Wilhelm Petersen, stjóri, við Oljan.fo.
Tað er frá hesi vinnu, at føroyska tjóðin fær ein stóran part av síni inntøku. Menn og kvinnur fáa
atgongd til ein altjóða arbeiðsmarknað, sum ikki kann sammetast við nakað her á landi. 27 skiparar, 8
skipsførarar, 27 maskinmeistarar og 19 maskinistar eru upptiknir hetta lestrarhálvár.
Nýggja aspirantskipanin hevur givið møguleika at koma inn á skúlan uttan longu siglingartíðina, ið
hevur verið ein fortreyt fyri at verða partur av maritima umhvørvinum.
Umleið helvtin av skiparunum, ið byrja, eru aspirantar.
Vinnuháskúlin hevur samstarv við føroysku reiðaríini um siglingartíð hjá aspirantunum. Reiðarí undir
FAS hava áhuga í at verða partur av skipanini.
Maskinmeistaraaspirantskipanin er í stoypiskeiðini og verður ætlandi klár í august 2017, sigur
Wilhelm Petersen.
Samskifti er við Fróðskaparsetur Føroya viðv. samstarvi um ein Maritiman Bsc.
Kelda: oljan.fo
Antares.fo

Sky Sports viðmerkjarar peika á Manchester liðini
12.08.2016 - 17:19
Allir viðmerkjararnir hjá Sky Sports eru samdir um, at meistaraheitið í Premier League í ár endar í
Manchester.
Tað eru fyrrverandi Liverpool, Arsenal og Manchester United leikarar, sum eru høvuðsviðmerkjarar
hjá Sky Sports. Teir vænta sær mest av Manchester liðunum. Teir eru eisini samdir um, at toppskjútti
verður antin Sergio Aguero ella Harry Kane. Sí niðanfyri, hvat teir vænta av kappingarárinum.
Gary Neville:
1: Manchester United
2: Arsenal
3: Manchester City
4: Liverpool
Toppskjútti: Sergio Aguero
Mest spennandi at fylgja: Zlatan Ibrahimovic
Jamie Carragher:
1: Manchester City
2: Chelsea
3: Manchester United
4: Liverpool
Toppskjútti: Harry Kane
Mest spennandi at fylgja: Kevin De Bruyne
Thierry Henry:

1: Manchester City
2: Manchester United
3: Chelsea
4: Arsenal
Toppskjútti: Sergio Aguero
Mest spennandi at fylgja: Sadio Mane
Jamie Redknapp:
1: Manchester City
2: Manchester United
3: Tottenham
4: Liverpool
Toppskjútti: Harry Kane
Mest spennandi at fylgja: Henrikh Mkhitaryan
Graeme Souness
1: Manchester United
2: Manchester City
3: Tottenham
4: Arsenal
Toppskjútti: Sergio Aguero
Mest spennandi at fylgja: Zlatan Ibrahimovic
Nordlysid.fo

Thorshavn til Danmarkar á regatta
Leygarmorgunin fór Thorshavn av Tvøroyri til Danmarkar, har skipið er boðið til eina fjølbroytta
regatta, sum verður hildin á Roskildefjørðinum. Regattain er ein stevna, har træskip og træbátar, sum
eru bygd har við fjørðin, luttaka. Regattain, sum m.o. eisini Roskilde Vikingemuseum skipar fyri,
verður komandi vikuskiftið.
Thorshavn varð bygdur í Frederikssund í 1940, og tí vitjar skipið sjálvsagt býin, og býráðsformaðurin
fer at taka ímóti. Skipasmiðjan K. Andersen, sum bygdi Thorshavn umframt nógv onnur skip til
Føroya, er ikki til longur, men hóast hetta, so verður Thorshavn mettur sum forvitnislig vitjan. Eisini
skal Thorshavn sigla heilt inn til Roskilde, har móttøka eisini verður.
Á ferðini til Frederikssund verður lagt inn í Skagen, har skipið skal bunkra olju.
Við á ferðini verða fimm mans umframt hundin Frigg.
Thorshavn, sum árliga hevur nakrar fastar stuðlar, sum stuðla skipinum fíggjarliga, hevur til henda
drúgva túrin til Danmarkar fingið stuðul frá Smyril Line, Tryggingarsambandinum, Tvøroyrar
kommunu, Dansk- Færøsk Kulturfond og Effo.
Thorshavn verður aftur á Tvøroyri seinast í hesum mánaðinum.
Nordlysid.fo

HB máti lúta fyri einum, fyri HB, ov sterkum KÍ liði í Gundadali í dag
14.08.2016 - 18:47
Lagt var upp til ein spennandi dyst í Gundadali í dag. HB skuldi hitta KÍ og sum so mangan áður, so
fingu vit ein sera spennandi dyst. Tað var KÍ sum lá omaná leikliga, men HBararnir vóru vandamiklir í
mótálopum.
Men úrslitið bleiv at KÍ, við styrki, umhugsni og neyvleika legði seg enn longur fram í landskappindini.
KÍ vann dystin við trimum málum ímóti tveimum.
Sera nógvir KÌ viðleikarar vóru møttir, og tað vóru teir, ið stýrdu fagnaðinum í Gundadali í dag.
KÍararnir ætlaðu sær oman á "KÌ trappuna" í Havn eftir dystin.
Nordlysid.fo

Næraberg hevur landað í Hollandi
12-08-2016 - 16:18 - Jóanis Nielsen
Næraberg, sum seinasta túr partrolaði við Slættaberg í grønlendskum sjógvi, hevur landað 2.800 tons
av heilfrystum makreli í Hollandi.
Næraberg kemur á Kollafjørð um 22-tíðina í kvøld.

Næraberg verður so riggaður til, at fara á makrelveiðu í føroyskum sjógvi, teir rokna við at sigla aftur
manadagin.
Í løtuni eru Norðborg og Christian í Grótinum á makrelveiðu norðanfyri - á uml. 64,2N og 6V.
Jn.fo

Óhugnalig politisk útveljan
13-08-2016 - 23:25 - Jóanis Albert Nielsen
Umframt stóran niðurskurð í fiskidøgum, vil fiskimálaráðharrin velja skip út, sum skulu missa
lívsgrundarlagið, siga Fólkafloksmennirnir Jørgen Niclasen og Jákup Mikkelsen.
Jørgen Niclassen og Jákup Mikkelsen skriva í álitinum til lógaruppskotið um áseting av fiskidøgum, at
tað sær út sum, at samgongan ynskir at halda fram við kollvelting og eksperimentum av okkara
høvuðsvinnu.
Hóast nógvar royndir frá andstøðuni at finna breiða semju, so vil samgongan ikki semju. At skerja
fiskidagatalið við 30% er feigdargerð móti húkavinnuni.
Undir nevndarviðgerðini er komi týðiliga til sjóndar, at fiskidagaskipanin er sjálvregulerandi.
Línuvinnan hevur seinnu árini lagt seg eftir at fiska á ytru leið og at fiska uttan fyri Føroyar, tað verið
seg Flemish Cap, Íslandi og at ogna sær kvotur í Grønlandi. Hesi verða nú hart revsa í fiskidøgum.
Harafturat er samgongan farin í politiska útveljing, um hvør skal missa grundarlagið fyri at vera í
vinnuni. Umframt stóran niðurskurð vil fiskimálaráðharrin velja skip út, sum skulu missa
lívsgrundarlagið. Óhugnalig politisk útveljan, skriva Jørgen Niclasen og Jákup Mikkelsen.
Teir vísa eisini á, at øll tekin eru um, at fiskiskapurin eftir toski á landgrunninum er í stórum vøkstri. Í
vinnunevndini er upplýst frá øllum pørtum, at neyvan nakrantíð hevur verið meira av nebbasild á
landgrunninum. Fiskiskapurin hevur eisini verið munandi betur tvey tey seinastu árini. Men royndin
hevur verið sera lítil, tí skip hava roynt aðrastaðni, og sera fáir útróðrarbátar hava roynt, tó at
úrtøkan hjá hvørjum einstøkum hevur verið góð.
Síðan fiskidagskipanin kom í gildið, er fiskidagatalið hálverað. Tað átti í sær sjálvum at sagt øllum, at
nú er veiðutrýstið ikki ov stórt.
Hyggja vit í tilmælið frá Havstovuni, síggja vit eisini at útroknaða veiðitrýstið á hýsu er burðardygt, og
at útroknaða veiðitrýstið á toskastovnin er burðardygt í mun til veiðusetningin, sum skipanin ásetti.
Havstovan mælir tó til stóran niðurskurð.
Hetta er ilt at skilja, tí hvussu lítið skal veiðitrýstið vera, fyri at Havstovan ikki skal mæla til niðurskurð.
Samanumtikið sær minnilutin onga orsøk til at skerja fiskidagatalið og mælir til sama dagatal sum í
verandi fiskiári, skriva Jørgen Niclasen og Jákup Mikkelsen í álitinum til lógaruppskotið um fiskidagar
næsta fiskiár.
Uppskotið kemur til 2. viðgerð mánadagin.
Jn.fo

Jacob: Løgmaður má taka seg saman
13-08-2016 - 23:27 - Jóanis Albert Nielsen
Klokkuklárar mannagongdir, treytaleyst nærlagni, rættstundir umhugsni og ikki minst opinleiki er ikki
galdandi fyri Tjóðveldi, men fyri øll onnur.
Hví er Sirið Stenberg ikki at hitta. Opinleiki var jú slagorðið.
Sirið og løgmaður hava hvør sína fatan av málinum. Annað sigur ósatt.
Vónandi passa tíðindini ikki, at Anni á Hædd hevur fingið ætlanarskriv um uppsøgn, tí so hevur Sirið
bitið høvdið av allari skom.
Nú má løgmaður taka seg saman. At atgerðarloysi hjá Sirið gongur út yvir sakleys starvsfólk, verður
ikki góðtikið, skrivar Jacob Vestergaard á Facebook.
Jn.fo

Pál veit ikki hví tað ikki gekk
13-08-2016 - 23:33 - Jóanis Albert Nielsen
Í gjár endaði so mín onnur roynd at uppnáa mítt Olympiska mál. Synd at siga eydnaðist tað eiheldur
hesa ferð. Nógv spyrja hvat gekk galið? Hví miseydnaðist tað so? Tað havi eg enn ikki funnið svar
uppá og tað komi eg eiheldur til.
Eg havi lagt alla mína orku í hetta projektið og sera langa tíð. Mín kroppur hevur verið pressaður til
markið viðvíkjandi skaðum og yvirvenjing í fýra ár. Eg havi eisini arbeitt sera miðvíst við mentalari
fyrireiking, fyri at klára at halda fokus og útvega mítt potentiali heilt til fulnar.
Eg havi einki svar uppá, hví alt ikki kundi kulminera í skjóta og vælútførda svimjing.

Soleiðis er ítróttur bara onkuntíð. Tað er millum annað tað sum ger svimjing og annan ítrótt so
vakran.
Svimjingin hevur givið mær nógvar stórar løtur, sum eg ongantíð fari at gloyma. Men svimjing hevur
givið so nógv meir enn tað afturat. Eg njóti at liggja í vatninum, eg elski at svimja langar teinar, uttan
pausu, bara eg og vatni. Eg útfordri mín kropp og mítt sinn hvønn dag í hylinum við at royna at svimja
eitt lítið sindur flottari ella at pressa meg eitt lítið sindur meir.
Eg elski ikki bara at svimja; eg elski svimjing! Men svimjing, sum nógvir aðrir ítróttir, er náðisleys; hon
elskar teg ikki aftur. Svimjing hevur givið mær góðar stundir, men eg fari aldrin at fáa kærleika frá
svimjing. Men tað geri eg frá konu, familju og vinum!
Bæði áðrenn og aftaná eg svam í gjár havi eg følt ómetaligan kærleika frá fólkið, ið halda av mær og tí
eg geri. Eg veit ikki hvussu eg kann takka fyri allar tær heilsur og tey boð eg havi fingið frá fólki, ið
hava ynskt mær góða eydnu og sum eisini hava víst samkenslu, eftir at tað ikki gekk eftir ætlan.
Men størsta takk fær kona mín Malan Vitalis Joensen, ið følir so nógv við mær, tá ið eg svimji, at hon
ikki kláraði at síggja seinastu 400 metrarnir í gjár fyri tárum í eygunum. Nú treingja okur til eina langa,
væluppiborna feriu, skrivar Pál Vitalis Joensen á Facebook í kvøld.
Jn.fo

Maður rendi á pierin í Leirvík við vatnskutara og lat lív
13-08-2016 - 23:37 - Jóanis Albert Nielsen
Fyrr í kvøld hendi ein vanlukka í Leirvík, tá ein maður á einum vatnskutara rendi í pierin í Leirvík.
Sambært portal.fo, so var staðfest tá maðurin var komin á Landssjúrkahúsið, at lívið hjá manninum
ikki stóð til at bjarga.
Maðurin førdi vatnskutaran og hevði eina 13 ára gamla gentu uppiá, tá hann av ókendum orsøkum
rendi í pierin í Leirvíkar havn. Gentan uppi á, fekk eisini nakað av skaða. Vatnskutarin fór í smildur,
skrivar portal.fo.
Eitt skifti var óvissa um, hvørt eitt ella tvey fólk vóru uppi á skutaranum saman við føraranum, men
tað var skjótt staðfest, at talan var bert um eitt fólk.
Víkingadagar vóru hildnir í Leirvík, har ítróttarfelagið skipað fyri ymsum aktivitetum kring um á
havnarlagnum. Alt virksemi í sambandi við hesar dagar, er nú avlýst.
Løgreglan upplýsir, at tey avvarðandi hjá tí deyða eru kunnað.
Jn.fo

Enniberg er komin á Havnina við fullari last
14-08-2016 - 08:30 - Jóanis Albert Nielsen
Í gjár kom flakatrolarin Enniberg á Havnina við fullari last av flaki. Enniberg hevur havt góðan fiskiskap
í russiska partinum av Barentshavinum síðani teir loystu úr Føroyum fyri tveimum mánaðum síðani.
Sambært portal.fo, so hevur Enniberg 923 tons av flaki umborð, og 37 mans hava verið við henda
túrin.
Tá liðugt er at landað Enniberg, fer skipið yvir til Vesturgrønlands at fiska, har teir eiga 100 tons av
svartkalva.
Jn.fo

Lív var eftir einum persóni í Nólsoy
14-08-2016 - 09:04 - Jóanis Albert Nielsen
Av løgreglustøðuni í Havn verður sagt, at náttin hevur verið stak friðalig hjá teimum, og so at siga
einki hevur verið á vási í nátt.
Tó so, so fekk løgreglan eina fráboðan klokkan 04:40 í nátt, at ein persónur føldi seg illa úti í Nólsoy.
Bjargingarbáturin LÍV var tá staddur úti í Nólsoy, og flutti persónin, ið hevði fingið ilt fyri bringuna, inn
á meginlandi, har ein sjúkrabilur stóð fyri persóninum og flutti hann á Landssjúkrahúsið.
Jn.fo

Sirið-málið fær avleiðingar fyri starvsfólk
Mistakið um góðkenningina av Tórshavnar Havn fær nú starvsrættarligar avleiðingar
Innleiðandi stig eru tikin at loysa Anni á Hædd, deildarleiðara í Heilsu- og Innlendismálaráðnum úr
starvi.

Stigið er tikið í kjalarvørrinum á gøluni um, at Tórshavnar kommuna av misgáum skal hava fingið
loyvið frá aðalráðnum til stóru og umstríddu havnarútbyggingina.
Fulltrúin, sum einsamallur undirskrivaði loyvið, hevur Anni á Hædd sum leiðara, og tí hevur hon fingið
ætlanarskriv um uppsøgn.
Hetta váttað fleiri keldur fyri Kringvarpinum.
Sambært Sirið Stenberg hósdagin hevði hon viljað, at málið bleiv kannað betur, áðrenn ein møgulig
góðkenning av útbyggingini av Tórshavnar Havn varð send til Tórshavnar kommunu. Tí var tað
eitt mistak, tá góðkenningin av útbyggingini var send til Tórshavnar kommunu 30. juni 2016.
Men sambært Akseli V. Johannesen, løgmanni, var Sirið Stenberg ikki var serliga greið í sínum
almenna samskifti hósdagin.
Sambært løgmanni var ongin ivi um, at Sirið Stenberg ætlaði at fylgja tilmælinum frá sínari umsiting
at geva Tórshavnar kommunu góðkenning at fara undir útbyggingina.
Men hóast mistakið í Heilsu- og Innlendismálaráðnum sambært løgmanni var so lítið, kemur tað eftir
ætlan at døma at kosta Anni á Hædd, deildarleiðara, starvið.
Kvf.fo

Lítil áhugi at mótmæla
Umleið 150 luttóku á mótmælistiltakinum móti útbyggingini av Tórshavnar havn.
Í lýsingini av tiltakinum søgdu fyriskipararnir, at hóast útbyggingin varð samtykt 4. august, so ætla tey
ikki at tiga. Tey eru ímóti, at bingjuhavn verður løgd so tætt miðbýnum, og tey stúra um gang, dálking
og eisini, at útbyggingin verður ein vanlukka estetiskt.
Útbyggingin - ella rættari mannagongdin í sambandi við loyvið til útbyggingina - kom í rættiligt
ódnarveður hesa vikuna, tá landsstýriskvinnan í innlendismálum Sirið Stenberg segði seg, at málið ikki
var liðugt viðgjørt, áðrenn loyvið av misgáum varð farið úr Innlendismálaráðnum til Tórshavnar
kommununu.
Men at døma út frá uppmøtingini til mótmælistiltakið við Skansan í dag, er ikki stór mótstøða millum
manna móti útbyggingini. Umleið 150 luttóku á mótmælistiltakinum.
Heðin Mortensen, borgarstjóri í Havn, hevur sagt, at málið er at skriva undir byggisáttmálan við J&K
Petersen longu mánadagin.Útbyggingin er mett at kosta 465 milliónir krónur.
Kvf.fo

12-08-2016 15:12
Hundrað føroyingar lesa til lækna
Tilsamans 29 læknar vera í útbúgvingarskipanini hjá Landssjúkrahúsinum í heyst.
Læknatrot er í Føroyum, men tað trýtur ikki við læknalesandi, tí umleið 100 føroyingar eru lesa til
lækna. Tað upplýsir Landssjúkrahúsið á sínari heimasíðu.
Hvørt ár skipar Landssjúkrahúsið fyri summarfundi fyri læknalesandi, har kunnað verður um
útbúgvingarmøguleikar á Landssjúkrahúsinum. Hesin fundurin varð hildin fyrradagin.
Komandi heyst vera tilsamans 29 læknar í útbúgvingarskipanini hjá Landssjúkrahúsinum. 13 læknar
eru í kliniskari grundútbúgving, 13 eru í útbúgvingarstarvi í almennum medisini, og tríggir læknar eru í
introstørvum í ávikavist psykiatri, internum medisini og ortopædkirurgi.
Í álitinum Menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið, ið varð almannakunngjørd fyrr í summar, verður
staðfest, læknatrotið er stórt, og tað hevur ávirkan á góðskuna á veitingunum, sum sjúklingar hava
atgongd til. Samstundis økist ábyrgdin og arbeiðstrýstið hjá einstøku serlæknunum. Tað ger tað
truplari at útvega nýggjar serlæknar, og ein ónd ringrás er skapt, verður sagt.
Í álitinum verður mælt til, at peningurin, sum í dag verður nýttur til konsulentar og
uttanlandsviðgerðir, í størri mun verður brúktur til at útvega serlæknar í føstum starvi. Løgtingið
hevur sett 5 milliónir krónur av til endamálið í 2017, men harafturat mælir álitið til at játta aðrar
fimm milliónur um árið næstu trý árini, ella 20 milliónir krónur yvir fýra ár.
Læknatrot er í Føroyum, men við stóru tilgongdini av læknalesandi er tað bara ein spurningur um at
fáa teir, sum longu lesa, at velja Føroyar eftir lokna útbúgving.
Dimma.fo

13-08-2016 10:13
Eingin semja fekst um fiskidagar
Álitið lagt fram: Andstøðan er ímóti at skerja fiskidagarnar 30 prosent og at hava ein eyka banka við
15 prosentum. Samgongan stendur hinvegin saman um uppskotið til fiskidagar komandi ár

Samgonga og andstøða eru rúkandi ósamd um fiskidagarnar komandi ár. Tað gongur fram av álitinum
um fiskidagar komandi fiskiár.
Álitið hjá vinnunevndini varð lagt fyri løgtingið í gjárkvøldið, eftir eina drúgva roynd hjá formanninum
at finna eina breiða semju. Men tað eydnaðist ikki.
Andstøðan, sum hevur meirilutan í vinnunevndini, tekur ikki undir við uppskotinum hjá Høgna
Hoydal, sum mælir til at skerja fiskidagarnar 30 prosent, tó við einum buffara á 15 prosent, sum tey
skipini, ið hava brúkt allar sínar fiskidagar, kunnu fiska av.
Andstøðan heldur, at verður uppskotið samtykt, fer tað bæði at eggja til ovfisking á innaru leiðum og
ørkymlan í vinnuni. Tað er serliga bankanum við eyka fiskidøgum, ið funnist verður at.
- Ein slík skipan er bæði órættvís og fer at eggja skipum at brúka fleiri dagar komandi fiskiár á
landgrunninum, tí tey av góðum grundum stúra fyri at missa enn meira komandi árini. Harvið økist
veiðutrýstið, serliga á tosk, hýsu og upsa á innaru leiðunum, siga andstøðuumboðini í vinnunevndini.
Samgonguumboðini í vinnunevndini taka sum heild undir við uppskotinum hjá Høgna Hoyda, tó við
nøkrum tillagingum.
Dimma.fo

14-08-2016 15:55
78 hjúnarskilnaðir í fjør
Onkumtíð hoyrir tú fólk siga, at Føroyar ikki eru nógv aftanfyri, tá tosað verður um hagtøl fyri
hjúnarskilnað í okkara grannalondum. Men soleiðis er ikki. Føroyar eru í veruleikanum væl aftanfyri,
serliga tá samanborið verður við Danmark.
Í 2015 vóru 195 kirkjuligar vígslur í Føroyum og 73 borgarligar. Hetta árið vóru 78 hjúnarskilnaðir. Tað
merkir, at tað vóru 34 prosent hjúnarskilnaðir samanborið við vígslur. Í fjør vóru runt roknað 29.000
vígslur í Danmark og 16.000 hjúnarskilnaðir. Tað gevur 45 prosent.
Fara vit eitt sindur aftur í tíðina, so hevur talið á hjúnarskilnaðum ligið frá 50 og eitt sindur upp eftir
síðani 1990, sum er elsta árið í hagtalsgrunninum. Í 1990 vóru 201 pør vígd í Føroyum, meðan 57 fóru
hvør til sítt. Í 2000 vóru 257 vígslur og 52 hjúnarskilnaðir.
Kelda: Hagtalsgrunnurin
Dimma.fo

Hondbóltur: Danir vunnu í síðstu løtu
14.08.2016 - 13:59
Donsku hondbóltsmenninir fingu júst ta sterku mótstøðu sum teir væntaðu móti Katar í gjárkvøldið.
Katar kom eisini best frá byrjan, men Danmark kom aftur, og var omaná til lítil tíð var eftir. Men so
kom Katar aftur, og mundi vunnið. Men við síðsta skotinum í dystinum tryggjaði Mikkel Hansen
dønum sigurin.
Katar byrjaði dystin betur, men sum hálvleikurin leið, kom Danmark inn í dystin aftur, og fekk javnað.
Støðan var 14-14 í hálvleikinum.
Danmark var omaná síðstu løtuna í fyrra hálvleiki, og tað helt fram, til bara nakrir fáir minuttir
írestaðu. Danmark førdi tá 24-21, men brádliga stóð tað 25-24 til Katar. Danmark fekk so javnað, tá
ein góður minuttir var eftir. Katar fer í álop, og tá 18 sekund írestaðu biður venjarin hjá Katar um
time-out.
Katar løgdu ætlanir, fara í álop aftur, og missa bóltin. Danir blaka bóltin til Mikkel Hansen, sum fer
súsandi avstað móti málinum, og hann knústi bóltin í kassan, og tryggjaði harvið Danmark pláss í
fjórðingsfinalunum.
Gleðin var, sum vera man, sera stór á dønum hesa løtuna, og hinir vóru í knúsi, nú teir høvdu tapt á
stokkinum.
Sviar taptu eisini fjórða dyst sín í gjár, og liggja niðast í bólki B við ongum stigi.
Portal.fo

Svam um Nólsoyarfjørð hóast hon hevur cystiska fibrosu
14.08.2016 - 16:12

Í gjár var 23 ára gamla Helena Dahl-Olsen millum teir 16 svimjarnar, sum svumu um Nólsoyarfjørð í
samband við Ovastevnuna.
Tað, sum er so serligt við at Helena gjøgnumførdi svimjingina er, at Helena hevur lunga sjúkuna
Cystiska Fibrosu. Tað er er ein arvalig gensjúka, ið er ein kronisk sjúka. Ein gerandisdagur við cystiskari
fibrosu er ikki einans niðursett lungafunktión, men eisini óteljandi mongdir av heilivági og maskum.
Í løtuni berjist Helena við eina bakteriu í lungunum, sum hevur við sær, at hon er undir sterkari
medisinskari viðgerð. Hon gjøgnumførdi teinin við tíðini 1.29.48
Eisini eru tað í dag 10 ár síðani at Helena fyri fyrstu ferð svam hendan teinin, sum einans 13 ára
gomul.
Portal.fo

Effodeildin: Úrslit og málskjúttar í 20. umfari
14.08.2016 - 17:04
Seinastu fýra dystirnir í tjúgunda umfari í bestu deildini í føroyskum fótbólti vóru leiktir í dag. Serligur
spenningur var í Havn, har HB legði seg á odda fleiri feðrir, men KÍ fór avstað við teimum trimum
stigunum.
HB - KÍ (2-3)
Rókur av Fløtum Jespersen 1-0
Jóannes Bjartalíð 1-1 brotsspark
Ari Mohr Olsen 2-1
Sjálvmál 2-2
Súni Olsen 2-3
TB - AB (2-1)
Teitur W. justinussen 1-0
Símun Samuelsen 1-1
Albert Adu 2-1
Skála - NSÍ (0-2)
Betuel Hansen 0-1
Klæmint A. Olsen 0-2
B68 - B36 (0-1)
Lukasz Cieslewicz 0-1

Støðan eftir 20 umfør
1. KÍ (47 stig)
2. Víkingur (43 stig)
3. NSÍ (42 stig)
4. B36 (35 stig)
5. HB (34 stig)
6. ÍF (25 stig)
7. TB (20 stig)
8. Skála (17 stig)
9. AB (9 stig)
10. B68 (7 stig)
Portal.fo

Nógv á skránni nú Norðdepil fyllir 150 ár
14.08.2016 - 21:57
Tað er ikki á hvørjum degi, at ein føroysk bygd fer um tey 150 árini. Men sunnudagin 28. august kann
fólkið í Norðdepli hátíðarhalda, at liðin eru júst 150 ár síðani fyrsta familjan valdi at búseta seg her við
Hvannasund.
Í 1866 fluttu Poul Sivert Sivertsen og kona hansara úr Hvannasundi og yvir um Sundið, og 28. august
reyk á fyrsta sinni úr ljóaranum í nýbygdu sethúsum teirra. Húsini standa framvegis niðri við
sjóarmálan, hóast nógv er broytt innanveggja og uttanfyri hesi seinastu 150 árini.
Hvannasunds Kommuna, sum Norðdepil er partur av, ætlar ikki at lata hesa stórhending fara aftur við
borðinum uttan at gera nógv burturúr. Tá bygdin fylti 100 ár í 1966 var stórt tiltak her, og nú bygdin,

við teimum 160 íbúgvunum rundar tey 150 árini, er ætlanin at hetta skal gerast ein ógloymandi
dagur.
Bók, filmir og hátíðarhald
Á skránni fyri hátíðarhaldið er ein hópur av tiltøkum, bæði til børn og vaksin. Tað eru tó serliga trý
ting, sum munnu hava stóran áhuga millum bygdarfólkið:
- Ein 30 minuttir langur filmur er gjørdur um bygdina, har Zacharias Hammer lýsir søguna hjá bygdini
hesi seinastu 150 árini.
- Ein bók uppá 224 síður er skrivað um bygdina og fólkið, sum býr her í dag. Tað er Snorri Brend sum
hevur hevur skrivað hana. Hesi bæði verkini verða løgd fram hóskvøldið 25. august, sum ein byrjan til
eitt vikuskiftið har mentan, ítróttur, fundir, framførslur, fyrilestrar og felagsskapur standa í fokus.
- Sjálvan føðingardagin, sunnudagin 28. august verður fólkafundur á Torginum, mitt í bygdini, har ein
minnissteinur verður avdúkaður.
Millum mongu tiltøkini kann nevnast togtogan eftir byrgingini millum grannabygdirnar Norðdepil og
Hvannasund; ódnartak, har róð verður stuttan tein, og møguleikin at spæla tey gomlu spølini, sum
børnini í Norðdepli spældu á sinni.
Ein serstøk matstova verður eisini í bygdini, har møguleiki er at keypa sær nógvan góðan mat úr
sjónum, ið verður borðreiddur sum eitt sjálvtøkuborð.
Og sum nakað heilt serligt verður somuleiðis skipað fyri tí sum kallað verður "Blíðskapur". Hóast fólk
altíð eru blíð, so verður her eitt frálíkt høvið at heilsa uppá og vitja heima hjá fólki í bygdini
seinnapartin leygardagin.
Portal.fo

Statoil dregur virðini á keypsskálanum upp
12.08.2016 - 11:15
Keypsskálin í Oslo hevur økt í virði allar dagarnar hesa vikuna, við undantak av mikudegnum. Eisini í
morgun vísa tølini at samlaða virði økir á Oslo Børs.
Høvuðsorsøkin til at virðini økja er størsta felagið á keypsskálanum, Statoil, sum hevur økt í virði við
1,65 prosentum. Men eisini onnur feløg innan oljuvinnuna hava økt í virði, sum seismikkfelagið PGS,
sum er økt í virði við 5,37 prosentum og DNO sum er økt við 2,04 prosentum og Det Norske sum er
økt við 1,83 prosentum.
Gongdin á Oslo Børs hesa vikuna hevur verið øvugt av restini av keypsskálunum í Europa, har flestu
skálarnir standa í stað ella minka í virði.
Bakkafrost er lækka í virði við góðum fýra prosentum hesa vikuna. Higartil í august hevur Bakkafrostpartabrævið sveiggja millum 330 og 313 norskar krónur. Í løtuni kostar Bakkafrost-partabrævið
umleið 316 krónur.
Hitt føroyska felagið á Oslo Børs, Atlantic Petroleum, hevur lítlan umsetning, og hevur higartil í august
sveiggja millum 11,90 og 14 norskar krónur. Í morgun verður Atlantic Petroleum selt fyri 12,50
norskar krónur fyri partabrævið.
Oljan.fo

Boripallur rak á land í Hebridunum
12.08.2016 - 13:22
Ein boripallur rakti við land nær oynna Lewis í Hebridunum tíðliga í hesi vikuni og hevur staðið fastur
har síðani. Talan er um tann 17.000 tons stóra Transocean Winner. Higartil sigst nakað av olju at vera
likin út. Tað verður mett at kosta fleiri milliónir kr. at flyta pallin. Pallurin var ávegis úr Norra til Malta
í Meðalhavinum, tá óhappið hendi. Har skuldi hesin 33 ára gamli pallurin takast sundur. Óhappið
hendi, tá pallurin í sera ringum veðri fór at reka móti landi. Í løtuni er eitt frálandsskip á staðnum og
fleiri sleipibátar eru klárir at fara á staðið, tá tað verður mett neyðugt. Fólk frá reiðaríinum og frá
myndugleikunum í Hebridunum eru á staðnum og fylgja gongdini.
Oljan.fo

- Tú kemur ikki uttanum Bíbliuna
Fyrr í ár varð nýggj týðing av Gamla Testamenti handað Føroyska Bíbliufelagnum. Hans Jacob
Joensen, fyrrverandi biskupur, hevur týtt, og hann greiðir frá, at hetta arbeiðið hevur tikið
meginpartin av hansara tíð, síðan hann legði frá sær sum biskupur.
- Eg siti við upprunamálinum og lesi hvørt einasta orð ígjøgnum. Nógv orð kenni eg sjálvandi, men tað
eru eisini nógvar túsund ferðir, at eg havi sligið orð upp.

Byrjaði við Nýggja Testamenti
- Áðrenn vit fluttu til Birkerød, høvdu vit arbeitt í nøkur ár við at umseta Bíbliuna. Vit arbeiddu
avmarkað við Nýggja Testamenti, og har var ætlanin, at allar kirkjur og samkomur skuldu vera við, og
har eru næstan allar við eisini. Eg var eitt sindur keddur av, at brøðurnir ikki ynsktu at vera við. Tí so
kundu vit havt eina týðing í Føroyum, sum allar samkomur og kirkjur brúktu.
Arbeiðið við Nýggja Testamenti, sum Hans Jacob gjørdi eitt útkast til týðing av og aðrir viðmerktu, tók
fleiri ár. Hann sigur, at teir høvdu rættiliga góðar samrøður um ta týðingina, men at tað tók drúgva
tíð.
- Har vil eg serliga nevna Kjartan Mørkøre, sum var fráfarin sum prestur tá, men sum tók ógvuliga íðin
lut í umsetingararbeiðinum, og hann hevur eisini sett sín dám á týðingina av Nýggja Testamenti.
Kjartan las alt ígjøgnum, og hinir báðir lósu tað mesta.
Týtt alt uttan Sálmarnar
- Í tí tíðini, og eisini so skjótt, sum eg kom niður, hevði eg umsett nakað av Gamla Testamenti; eg
byrjaði við Fyrstu Mósebók. Eg plagdi at hava tað liggjandi á borðinum úti í Bispagarðinum, og so
umsetti eg, tá ið løgir vóru. Tí tað vóru tað viðhvørt. Eg minnist, at eg fekk vitjan av honum, sum er
biskupur í Ribe nú. Hann kom inn, og so sá hann Gamla Testamenti liggja uppsligið har, og hetta fann
hann sikkurt ikki á hvørjum bispakontóri. So segði eg við hann, at eg var farin undir at umseta Gamla
Testamenti av nýggjum. Hann segði, at hann var imponeraður, at tað eisini bar til hjá einum biskupi
at sita og umseta. Ikki tí, tað hava biskupar eisini gjørt fyrr.
Tá ið Lisbeth og Hans Jacob vóru flutt til Danmarkar, hevði hann góða tíð, tí hann hevði onga
prestatænastu at gera.
- Eg var farin úr starvinum, og eingin hevði boð eftir mær meir. So setti eg meg at umseta, og eg havi
brúkt meginpartin av tíðini til at umseta, og tað eydnaðist mær at gera tað liðugt. Eg havi ikki umsett
Sálmarnar. Teir havi eg latið standa í Dahls týðing. Teir eru poesi, og Dahl dugdi at yrkja. Mær hevur
altíð dámt teir væl, og eg havi lisið teir frá at vera stórur smádrongur. Tað eru teir, sum eru í Bíbliuni
nú, og tað verður tað sama. Men alt annað er í nýggjari týðing.
Øll samrøðan stóð at lesa í Trúboðanum, sum kom út 15. juli.
Trubodin.fo

Fult hús og lív í
- Her eru eini 220 fólk í húsinum. 170 luttakarar eru á leguni, og so eru eini 50 leiðarar, hjálparfólk og
køksfólk eisini, so tað er rímiliga fult hús, sigur Jákup Justinussen, sum er ein av høvuðsleiðarunum á
leguni.
Tað eru Grace og Wilson Goeda úr Suðurafrika, sum hava undirvísingina á leguni, og tey fara eisini at
hava undirvísingina á næstu legu, sum verður fyri ung frá 17 árum og uppeftir. Eisini fara tey at hava
vikuskiftismøtir í Leirvík í døgunum 19.-21. august. Wilson og Grace eru trúboðarar og hava eina
heldur øðrvísi lívssøgu, enn nógv av okkum kenna til. Wilson varð hildin sum trælur, tá ið hann var
smádrongur. Hann vaks upp undir Apartheid, har tey hvítu fóru illa við honum, og upplivdi millum
annað at verða skotin eftir. Í dag ferðast hann víða og undirvísir innan YWAM. Grace, kona Wilson, er
úr Namibia og arbeiðir nógv við at hjálpa gentum/kvinnum, ið have verið neyðtiknar, misnýttar og
eru vorðnar við barn.
- Legan hevur verið væleydnað. Tað hevur verið sera góður stemningur, maturin hevur verið góður alt hevur verið gott, sigur Jákup.
Trubodin.fo

Undirfiska vit fiskastovnar?
Álitið um vinnuligan fiskiskap er komi úr vinnunevndini, har Kári P. Højgaard, Jørgen Niclasen og
Jákup Mikkelsen hava sterkt ynski um vinnuligar royndir á økjum, sum hava verið stongd frá 8 til 30
ár.
Vit hava í nógv ár nýtt háttin at skerja fiskidagatalið og t.d. á Føroya Banka er total friða síðani 2008,
skriva teir tríggir.
Hendan friðing hevur ikki givið grundarlag ella vissu fyri, at hetta er rætta loysnin. Eftir 8 ára friðing
sigur Havstovan, at eingin toskur er á Føroya Banka.
Føroya Banki

Seinasta royndarveiðan við gørnum á Føroya Banka varð gjørd fyri 17 árum síðani við sera góðum
úrsliti. Ein stendur spyrjandi, hví slíkar fiskiroyndir ikki hildu á fram, helst á hvørjum ári. Royndin við
gørnum vísti, at væl omanfyri 90% av veiðuni var havtaska. Toskur var undir 3% av veiðuni.
Veiðan við gørnum á Føroya Banka eigur at verið tikin upp aftur, halda Kári P Højgaar, Jørgen Niclasen
og Jákup Mikkelsen.
Lína á Føroya Banka
Teir siga eisini at í 2013 gjørdi ein glastrevjabátur við línu fýra royndartúrar á Bankanum við sera
góðum úrsliti, har meginparturin av veiðuni, undantikið fyrsta túrin, var skøta og longa. Eisini longa
etur smáfisk, tí kann tað somuleiðis tykjast undrunarvert, at eingin royndarfiskiskapur hevur verið við
línum síðani.
Spurningurin er viðkomandi, um tað ber til at undirfiska fiskastovnar, har partur av føðini er
smáfiskur og hýsa, og møguliga liggur ein orsøk til vánaligu gongdina fyri tosk og hýsu fjald her.
Teir 3 mæla til at royndarveiðan við línu á Føroya Banka verður tikin upp aftur.
Allar friðaðar leiðir
Okkara havrannsóknarskip syngur sítt seinasta ørindi, og nýtt skip verður veruleiki í 2019. Tá
regluligar árligar kanningar eru gjørdar við Magnusi, og hesar í mesta mun eru grundarlagið fyri
metingum um stovnstødd, verður neyðugt at kenna veiðuvirðið hjá skipinum, við at annað fiskifar ger
somu royndir sum rannsóknarskipið í longri tíðarskeið.
Tí mátti verið upplagt, at loyvt varð einum trolbáti at fylgt Magnusi at “kalibrera” veiðiorku. Stórur
partur av landgrunninum er eisini friðaður fyri trolveiðu. Tí átti royndarveiða á hesum økjum
somuleiðis at staðfest, hvørt tað hevur gjørt mun at friða hesi øki fyri trolveiðu ella ikki, skriva Kári P
Højgaard, Jørgen Niclasen og Jákup Mikkelsen í álitinum til lógaruppskotið um vinnuligan fiskiskap.
Uppskotið kemur til 1.viðgerð mánadagin.
In.fo

Andlát
Jonna Plindstrup, fødd Joensen, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Gørding í Danmark, andaðist mikudagin
10. august, 76 ára gomul.
Daniel Pauli Dalbø, Syðrugøta andaðist í heiminum fríggjadagin 12. august, 85 ára gamal.
Hanna Hjelm, fødd Samuelsen, ættað av Tvøroyri, búsitandi í Vági, andaðist sunnudagin 7. august, 71
ára gomul.
Martin Djurhuus, Hvítanes, andaðist í heiminum týsdagin 9. august, 74 ára gamal.

