Tíðindi úr Føroyum tann 30. august 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Sverdrup kemur væl við hjá Maersk Oil
Norska oljuøkið Johan Sverdrup, sum Maersk Oil er meðeigari í við 8,44 prosentum, mennir seg
positivari enn væntað, upplýsir Statoil, sum er fyristøðufelag á økinum. Hetta eru sera góð tíðindi fyri
Maersk Oil, sigur Morten Imsgard, greinari í Sydbank, við Maritime Danmark.
”Frá 2020, tá Johan Sverdrup-økið fer undir framleiðsluna, verður hetta eitt av størstu
framleiðsluøkjunum hjá Maersk Oil. Størsta avbjóðingin hjá øllum oljuídnaðinum í dag er lági
oljuprísurin, og tað er rættiliga positivt fyri Maersk Oil, at felagið eigur í einum øki, har
oljuframleiðslan loysir seg”, sigur Morten Imsgard.
Oljuframleiðslan í økinum byrjar í smáum síðst í 2019, og fyrst í 2022 fer framleiðslan av álvara at
taka dik á seg. Statoil væntar, at break even-oljuprísurin í byrjanini fer at liggja undir 25 dollarum fyri
tunnuna, og fyri alt Johan Sverdrup-økið fer break even-prísurin at liggja undir 30 dollarum fyri
tunnuna. Hetta kann samanberast við, at break even-prísurin hjá Maersk Oil á øllum oljuøkjum teirra
í dag liggur millum 40 og 45 dollarar fyri tunnuna.
Statoil væntar harumframt, at oljuframleiðslan, tá hon kemur í hæddina, fer at liggja um 660.000
tunnur um dagin. Av hesum eigur Maersk Oil altso sløk níggju prosent.
”Fyri Maersk Oil kann talan skjótt verða um meira enn 50.000 tunnur um dagin og sostatt ein stórur
partur av samlaðu framleiðslu teirra”, sigur Morten Imsgard og leggur aftrat, at Maersk Oil tó kortini
hevur tørv á at fáa økt um virksemi sítt við nýggjum verkætlanum, serliga í ljósinum av, at Maersk Oil
sum kunnugt misti Al Shaheen-sáttmálan herfyri.
”Maersk Oil fer eisini at halda fram við at tillaga og trimma útreiðslurnar. Maersk Oil er samanumtikið
eitt tað mest effektiva frálands oljufelagið í dag”, sigur Morten Imsgard.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo

Fleiri frálandsskip mugu høggast upp ella leggjast
Norsku frálandsreiðaríini verða noydd at høgga fleiri skip upp fyri at sleppa burturúr núverandi
trupulleikunum. Tað sigur Karl-Johan Bakken, stjóri í Farstad Shipping, eftir eitt hálvár, har
niðurskrivingar góvu reiðarínum eitt dundrandi undirskot.
Tað er bert ein loysn á trupulleikunum hjá norsku frálandsreiðaríunum í løtuni, Ið hvussu er, um ein
spyr Karl-Johan Bakken, stjóra í Farstad Shipping. Og svar hansara er stutt og greitt:
"Neyðugt er at høgga upp. So einfalt er tað," sigur hann við norska blaðið Dagens Næringsliv.
Tilmælið um at høgga fleiri skip upp kom sama dag, sum hansara egna reiðarí almannakunngjørdi eitt
undirskot upp á 961,7 mió. norskar kr. fyri ársins fyrstu seks mánaðir – ella tað sum svarar til umleið
772 mió. í okkara pengum.
Orsøkin til stóra holið á botnlinjuni stavar í høvuðsheitum frá niðurskrivingum upp á 862,5 mió.
norskar kr. Felagið hevur samstundis eina skuld upp á umleið tvær mia. norskar kr., sum falla
til gjaldingar innan annan ársfjórðing av 2017.
Í eini roynd at hjálpa Farstad Shipping úr kreppuni, eru lánveitararnir gingnir við til at geva felagnum
ein skáa til 1. oktober. Reiðaríið hevur harumframt sjálvt lagt 15 av 58 skipum fyri teym og fleiri eru á
veg, skrivar DN.no.
Nú vónar Karl-Johan Bakken, at kappingarneytarnir gera tað sama - antin høgga fleiri skip upp ella
leggja tey. Hann heldur tó, at gongdin so smátt kann venda til tað betra, eftir skjótt tvey ár við lágum
oljuprísi.
"Eitt rák til tað betra fer helst at henda á olju- og gassmarknaðinum. Men kappingin verður harðari,"
sigur hann við Dagens Næringsliv.
Farstad Shipping er í løtuni í tingingum við møguligar íleggjarar og partnarar, stendur í
hálvársroknskapinum.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Danski olju- og gassútflutningurin heldur fram
Danski Orkustovnurin væntar í eini nýggjari forsøgn, at við undantaki av einstøkum árum fer Danmark
at vera nettoútflytari av olju til og við 2026 og av gassi til og við 2032.
Verða vónirnar til tøkniligu menningina tiknar við saman við møguligum nýggjum fundum, væntar
Orkustovnurin, at tíðarskeiðið hjá Danmark sum nettoútflytari av olju kann leingjast til og við 2032 og
av gassi til og við 2035.
Í ár væntar Orkustovnurin, at oljuframleiðslan verður 8,7 miljónir m3, svarandi til umleið 150.000
tunnur av olju um dagin. Hetta er ein niðurskriving í mun til metingina í fjør, orsakað av væntaðari
minni framleiðslu úr Syd Arne økinum.
Roknað verður við, at framleiðslan av sølugassi verður 3,9 miljardir Nm3 í ár, svarandi til 71.000
tunnur um dagin. Hetta er ein uppskriving í mun til metingina í fjør.
Kelda: Energistyrelsen
Antares.fo

Vágsverkið hjá SEV er liðugt útbygt
30.08.2016 - 10:30
Hósdagin 1. september bjóðar SEV til móttøku á Vágsverkinum í sambandi við at útbyggingarnar á
verkinum eru lidnar og nýggi motorurin verður tikin í nýtslu.
Við nýggja motorinum økist elorkan á Vágsverkinum við 50 prosentum, skrivar SEV í tíðindaskrivi. Tað
var uppisjóvarvirkið Varðin Pelagic á Tvøroyri sum gjørdi tað neyðugt at byggja Vágsverkið út skjótast
gjørligt, tí virkið økti munandi eftirspurningin eftir elorku í Suðuroynni.
Í útbyggingini er ein maskinhøll til nýggja motorin (ið vigar 48 tons). Harafturat er verkið bygt út við
øðrum bygningum, og tangagarðurin er víðkaður. Netparturin er eisini dagførdur við nýggjari
háspenningsútgerð. Útbyggingin á Vágsverkinum hevur kostað slakar 100 milliónir krónur.
Høvuðsarbeiðstakararnir vóru MEST, Articon, Install og Tangavirkið.
Antares.fo

Krista Paralympisku leikirnar
1. september fer Krista Mørkøre við flogfarinum til Rio de Janeiro har hon skal luttaka í Paralympisku
leikunum. Tað skrivar ÍSB á síni síðu.
Leikirnir verða settir 7. september kl 17 og endahátíðin verður 18. september kl 17
Krista svimur hesar greinir og tíðir.
50m frí innleiðandi 9. sept kl 10.22
100m frí innleiðandi 13. sept kl 10.26
400m frí innleiðandi 15. sept kl 10.14
Allar tíðir eru lokalar tíðir í Rio (4 tímar aftanfyri okkum)
IPC hevur gjørt eina síðu ið savnar allar miðlar ið vísa leikirnar. https://www.paralympic.org/watchrio-2016
Hendan verður dagførd so hvørt.
Fleiri norðurlendskar rásir hava gjørt avtalur, og fara at hava nógvan paralympiskan ítrótt á skránni.
Antares.fo

Greining: Verða fiskiloyvini inndrigin er eginpeningurin hjá línuflotanum burtur
Ráðgevaraparturin hjá NUMO, løggilt grannskoðanarvirki, hevur aftur í ár greinað línuflotan.
Greiningin fevnir um línuskipini yvir 110 tons samsvarandi flokkingini í lógini um vinnuligan fiskiskap.
Viðheft er ein greining av línuflotanum fyri tíðarskeiðið frá 2011 til 2015 saman við einum grafi, sum
vísir, hvussu gjaldførið frá rakstrinum (EBITDA) hevur broytt seg, frá fiskidagaskipanin kom í gildi í
1996 og fram til 2015. EBITDA er úrslit áðrenn rentur, avskrivingar og skatt. Í grafinum sæst eisini,
hvussu veðskuld + bankaskuld hevur broytt seg frá 1996 til 2015. EBITDA er tað gjaldførið, ið kemur
frá rakstrinum til at rinda rentur og avdráttir.
Línuskipini hava árini 2011 til 2013 í meðal havt undirskot. Úrslitið í 2014 batnaði munandi og gjørdist
positivt, meðan tað aftur gjørdist negativt í 2015. Orsøkin til bøtta úrslitið í 2014 er serliga
fíggjarinntøkur hjá onkrum skipum og generelt hægri miðalprísur.

Tað er stór spjaðing í úrslitunum í 2015, okkurt av vanligu línuskipunum kláraðu seg hampuliga væl,
og serliga frystilínuskipini kláraðu seg væl. Eingangsútreiðslur høvdu við sær, at meðalúrslitið gjørdist
negativt. Lyklatølini fyri raksturin vísa tó, at raksturin hevur roynst betur í 2015 enn í 2014.
Fyrstu 6 mánaðirnir í 2016 hevur avreiðingarvirðið roynst heldur frægari enn sama tíðarskeið í 2015.
Línuskipini eru undir fiskidagaskipanini, og flestu hava íslandskvotu umframt møguleika at fiska við
Flemish Cap og Grønland.
Hesin parturin av flotanum hevur nógv fólk í arbeiði, og er eisini grundarlag fyri týðandi vinnu á landi,
og hevur potentiali fyri at landa fisk av serliga høgari góðsku.
Eitt opið føroyskt hav kundi verið við til at ment hendan partin av flotanum, skilt á tann hátt, at
møguligt kundi verið at útvega sær veiðiloyvir, ið hóska til hendan fiskiskapin, á øllum teimum økjum,
har landið hevur ræði á fiskirættindum. Hetta hevði eisini – sum víst á omanfyri – havt stóran týdning
fyri víðari virkingina av fiski á landi.
Frystilínuskipini kunnu fiska víða hvar og hava fingið ella útvegað sær møguleika at fiska aðrastaðir
enn við Føroyar ella nærhendis Føroyum og eru dømir um, at eitt opið føroyskt hav virkar væl.
Roknskapargreiningin vísir eisini, at fiskiloyvini sum línuskipini hava keypt hava áleið sama virði, sum
skrásetta eginognin hjá línuskipunum við árslok 2015. Verða loyvini inndrigin í
2017 er eginognin burtur alt annað líka.
Sí greining HER
Antares.fo

Er Løkke farin at reka valstríð?
Okkurt bendir á, at danski forsætismálaráðharrin hevur spælt trumfin so harðliga út við síni 2025
ætlan, at hann frammanundan veit, at hann við útspælinum annaðhvørt kann banka
samstarvsflokkarnar uppá pláss, ella kann hann verða noyddur at skriva út val.
Forsætismálaráðharrin gav ein lítlan forsmakk av 2025 ætlanin við eini røðu á facebook í gjárkvøldið
og í dag varð ætlanin alment løgd fram.
Eygleiðarar meta, at ætlanin skal bæði skiljast sum eitt grundarlag undir samráðingum við aðrar
flokkar, men samtíðis er hon eisini eitt valupplegg. Eisini verður lagt til merkis, at
forsætismálaráðharrin skipar fyri fundum ymsastaðni í Danmark, har hann greiðir frá ætlanini - júst
sum tá valstríð eru skotin í gongd.
Formaðurin í Liberal Alliance, Anders Samuelsen, sum er kendur fyri altíð at hava eitt svar, hevur í dag
ikki vilja gjørt viðmerkingar til ætlanina hjá Løkke. Hann og restin av flokkinum vilja hava frið til í
morgin at hugsa seg um.
So dagurin í morgin kann gerast avgerandi fyri, hvat hendir í donskum politikki. Liberal Alliance hevur
havt nøkur ófrávíkilig krøv í skattamálum, men Lars Løkke Rasmussen hevur ikki fylgt teimum
krøvunum. Hinvegin, so kann tað vera trupult hjá Liberal Alliance at fella stjórnina orsaka av einum
máli, har teirra veljarar hóast alt fáa skattalætta.
Lagt er í øllum førum upp til ein spennandi dag í morgin. Tað kann enda við semju og tað kann eisini
enda við vali.
Nordlysid.fo

30-08-2016 12:28
Apple skal rinda Írlandi 97 milliardir
Evropeiska kommisjónin er komin til ta niðurstøðu, at írska stjórnin gav Apple ólógligan statsstuðul
við einari serligari skattaavtalu. Tí skal samskiftisrisin rinda írska statskassanum 13 milliardir evrur umleið 97 milliardir krónur - aftur
Tað eru skattarokningar, og so eru tað ordiliga stórar skattarokningar.
Eina slíka fekk Apple, sum framleiðir telefonir, teldlar, teldur og annað mangt, í morgun.
Hon ljóðaði uppá slakar 97 milliardir føroyskar krónur. Ella 13 milliardir evrur.
Tað er evropeiska kommisjónin, sum hevur álagt Apple at rinda Írlandi peningin aftur, og orsøkin er,
at felagið, sambært evropeisku myndugleikunum hevur veitt samskiftisrisanum ólógligan statsstuðul.
Eftir evropeiskum reglum er tað ikki loyvt, og tí hevur felagið fingið álagt at rinda sparingina aftur,
skriva evropeiskir miðlar.
Sambært The Guardian hevur kommisjónin seinastu trý árini kannað skattaavtalurnar, sum Apple
hevði við írsku stjórnina. Avtalurnar innibóru, at amerikanska fyritøkan slapp undan at gjalda fullan
skatt av tí, sum fyritøkan forvann í Evropa.
Í september 2014 gjørdist talan um eina formiliga sak, og nú er avgerðin so fallin í málinum.

Hetta merkir tó ikki, at írski statskassin fær slakar 100 milliardir krónur alt fyri eitt. Tim Cook, forstjóri
í Apple, hevur kallað kanningina fyri politiskt humbukk, og hann hevur lovað, at felagið fær at kæra
málið.
Tað er eisini sannlíkt, at írska stjórnin fer at kæra, skrivar The Guardian. Avgerðin hjá kommisjónini
útholar strategiina hjá írsku stjórnini at brúka lágan partafelagsskatt til at draga útlendskar fyritøkur
til sín.
Dimma.fo
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Eingin nýútbúgvin lærari hevur fingið fast starv
Helvtin av teimum nýútbúnu lærarunum hava fingið tíðaravmarkað starv, og eingin hevur fingið fast
starv.
26 lærarar fingu læraraprógv í summar. Av teimum hevur eingin fingið fast starv; 13 hava fingið
tíðaravmarkað starv í eitt skúlaár, meðan fýra hava fingið starv í styttri tíð, heilt niður í ein mánað.
Hetta upplýsir Herálvur Joensen, formaður í Føroya Lærarafelag, á heimasíðuni hjá Lærarafelagnum.
Lærarafelagið hevur sent øllum lærarum, sum fingu læraraprógv í summar, eitt spurnarskema, og 25
av teimum 26 lærarunum hava svarað.
- At helvtin av nýútbúnu lærarunum hava fingið starv, væl at merkja tíðaravmarkað starv, er á ongan
hátt nøktandi. Eftir fýra ára lestur standa lærararnir eftir við ótryggum ella slett ongum starvi. Og tað
eru eingi útlit fyri, at støðan fer at batna. Barnatalið í fólkaskúlanum minkar áhaldandi, og tepra
játtanin til fólkaskúlan gevur ikki rúm fyri at gagnnýta tær væl útbúnu lærarakreftirnar, sum eru, sigur
Herálvur Joensen, formaður í Lærarafelagnum.
Sambært Herálvi Joensen eru lærararnir fullvæl greiðir um, at trupulleikar eru at fáa starv í
fólkaskúlanum. Tey hava søkt starv í fleiri skúlum, heilt upp í 26 umsóknir og í miðal fleiri enn átta
umsøknir í part.
- Tað gevur eisini eina ábending um, at nýggju lærararnir eru tilvitaðir um avmarkaða talið á størvum,
at fleiri hava tikið av størvum rættiliga fjart frá bústaðnum. Seks av lærarunum skulu koyra millum 10
og 170 kilometrar til arbeiði. Í miðal koyra teir seks lærararnir, sum ikki búgva í somu kommunu, har
skúlin liggur, 78 kilometrar aftur og fram hvønn dag, hevur formaðurin í lærarafelagnum roknað seg
fram til.
Komandi ár verða aftur eini 25-30 nýggir lærarar í røðini at søkja um starv. Nýggju læraranir vita tískil,
at tað er umráðandi at fáa starv beinanvegin, tí umráðandi er at hava styttri ella longri arbeiðsroyndir
at vísa á, tá ið kappast verður um størvini.
Lærarafelagið hevur fleiri ferðir víst á, at Námsvísindadeildin við millumbilum kundi lagt dent á
eftirútbúgving av lærarum, heldur enn at útbúgva nýggjar lærarar.
Dimma.fo
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Túsundtals flóttafólk bjargað úr bátum í Miðjarðarhavinum
Higartil í ár eru fleiri enn 100.000 flóttafólk komin til Italia. Í gjár vóru 6.500 flóttafólk tikin av
yvirfólkaðum bátum og bjargað
6.500 flóttafólk vóru bjargað uttan fyri strondina í Lybia mánadagin. Tað upplýsir italska
bjargingartænastan, skrivar Ritzau.
Í gjár var eftir øllum at døma ein tann strævnasti dagurin hjá bjargingartænastuni tey seinastu árini.
Myndir vísa flóttafólk í bjargingarvestum loypa á bláman av einum yvirfólkaðum báti.
Bjargingartænastan hjálpti børnum og nýføðingum umborð á bjargingarbátar.
- Vit samskipaðu einari 40 bjargingar og bjargaðu 6.500 fólkum, skrivar bjargingartænastan.
Við í bjargingini vóru eisini skip og bátar úr Italia, hjálparfelagsskapir og fólk frá ES-marknaliðum.
Sunnudagin høvdu bjargingarbátar í Miðalhavinum somuleiðis nógv um at vera, tí fleiri 1.100 fólk
vórðu bjargað tann dagin. Samlaða talið av flóttafólkum og migrantum, sum eru komin til Italia í
2016, er nú umleið 105.000 sambært ST-flóttafólkastovninum UNHCR. Talið er gjørt upp áðrenn
bjargingarnar mánadagin.
Fleiri enn 3.000 flóttafólk og migrantar eru deyð á havinum í royndini at náa til Grikkalands ella Italia í
ár. Tað er ein vøkstur á 50 prosent í mun til sama tíðarskeið í 2015. Síðan flóttafólkakreppan av álvara
byrjaði í 2014 eru fleiri 400.000 fólk sloppin yvirum frá Norðurafrika í øllum góðum – ella á lívi í øllum
førum.
Dimma.fo

Setrið steðgar ikki við at úbúgva lærarar
Fyrr í dag var ein grein á in.fo, har Herálvur Jacobsen førdi fram, at tað kundi givið meining, um
Fróðskaparsetrið í eitt ár, ikki tók lesandi inn á læraralinjuni.
Grundgevingin er, at tað eru so nógvir lærarar, ið verða útbúnir til arbeiðsloysi ella hálvtíðarstørv. Tað
tænti ongum endamálið at útbúgva nógvar lærarar um teir ikki fingu starv innan útbúgving tá tey eru
liðug, segði Herálvur Jacobsen.
Hann helt, at í staðin kundi Fróðskaparsetrið lagt seg eftir at endurútbúgva teir lærarar, ið longu eru í
starvi, tí tað var eisini eitt økið, ið kravdi at eftirhyggjast og dagførast.
Janus Jensen, útbúgvingarleiðari á læraraútbúgvingini, sigur at Fróðskaparsetrið hevur ongan
ítøkiligar ætlanir um at halda steðg í læraraútbúgvingini.
- Vit hava tosa leysliga um tað, men hava onga avgerð tikið, sigur Janus Jensen.
Janus Jensen sigur víðari, at um so er, at Fróðskaparsetrið fór undir at endurútbúgva verandi
lærarahóp, so má tann játtanin hjá Mentamálaráðnum hækka.
- Tað er eitt gott hugskot, men tað eru fleiri partar, sum mugu hoyrast í hesum, m.a.
Mentamálaráðið, sigur Janus Jensen.
In.fo

Almennur fundur um pensjónir, bústaðir og fiskivinnu
Almennur fundur um pensjónreform, Bústaðir og fiskivinnunýskipan verður í bygdahúsinum í Hósvík,
mikudagin 31.08 kl. 19.30.
Hesi økir eru sera týdningarmikil fyri okkum sum samfelag. Øll trý økir standa fyri stórum broytingum
og nýskipanir skulu fremjast á bæði pensjóns- og fiskuvinnuøkinum.
Hetta eru mál, sum vit hava diskutera í nógv ár og har eru nógvir spurningar, sum skulu svarast.
Hvat ætlar samgongan at gera fyri at fremja hesi stórmál og hvat ítøkiliga ætlar Javnaðarflokkurin at
gera?
Við á fundinum verða Aksel V. Johannesen, løgmaður, Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna og
Jónleif Johannesen, formaður i tingbólki Javnaðarfloksins.
In.fo

Sólvit Nolsø 30.08.2016 (13:20)
Danska stjórnin umleggur SU skipanina
Stjórnin hjá Lars Løkke Rasmussen hevur eina ætlan, ið hann kallar 2025-ætlanin.
Endamálið við 2025-ætlanini er, sambært donsku stjórnini, at framtíðartryggja danska
vælferðarsamfelagið og kjarnuvirðir tess.
Eitt, ið kann raka føroyingin beinleiðis er, at SU skipanin eftir øllum at døma verður broytt.
Frá 2019 ætlar stjórnin, at helvtin at SU skal rindast umvegis núverandi skipan, meðan hin helvtin skal
rindast umvegis eitt rentufrítt lestrarlán.
Tey, ið eftir loknan lesnað, verða verandi í Danmark og fáa eitt starv, fáa lagaligari frádráttar treytir
uppá afturrindan av láninum.
Endamálið sambært donsku stjórnini, er at verja SU skipanina, ið er undir stórum trýsti.
Ulla Tørnæs, útbúgvingarráðharri, fer á tíðindafundi seinni í dag at leggja fram nágreiniligt hvussu
skipanin verður broytt.
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Økir orkuna við eini helvt
Útbyggingarnar á Vágsverkinum eru nú lidnar, og nýggi motorurin á verkinum verður tikin í nýtslu
hósdagin.
Í tí sambandi bjóðar SEV til móttøku frá kl. 15 til 18, har øll eru hjartaliga vælkomin. Elfelagið
hátíðarheldur, at umfatandi útbyggingarnar á verkinum eru lidnar, og at nýggi motorurin, M4, verður
tikin í nýtslu.
Dagurin er merkisverdur fyri elveitingina í Suðuroynni, tí við nýggja motorinum økist elorkan á
Vágsverkinum 50 prosent. Varðin Pelagic á Tvøroyri økti eftirspurningin eftir elorku í Suðuroynni
munandi, tá ið virkið fór undir framleiðslu í august 2012, og tí var neyðugt at byggja Vágsverkið út
skjótast gjørligt.
Maskinhøll er bygd til nýggja motorin, ið vigar 48 tons, og sum er av slagnum Wärtsila. Harafturat er
verkið bygt út við øðrum bygningum, og tangagarðurin er víðkaður. Netparturin er eisini dagførdur
við nýggjari háspenningsútgerð. Útbyggingin á Vágsverkinum hevur kostað slakar 100 milliónir
krónur.
Høvuðsarbeiðstakararnir vóru MEST, Articon, Install og Tangavirkið.
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Fjarhitafelagið og Glasir skulu finna eina felags loysn
Eina viku.
So langa tíð hevur landsstýriskvinnan við mentamálum, Rigmor Dam, Javnaðarflokkyurin, givið
teimum, sum skulu fáa hitan til Glasir, at koma við einari felagsloysn.
Boðini frá landsverk vóru annars, at avgerðin um hetta skuldi takast í fyrstu viku av september, men
av tí at meiningarnar um hvat er besta loysnin er so ójavnar, so hevur Landsverk strekt hetta eina
viku afturat, til hálvan september.
Bogi Bech jensen, rektari á Glasir og professari, skal standa á odda fyri tí arbeiðnum, sum hevur til
endamáls at finna fram til, hvat er skilabesta loysnin fyri skúlan og reint samfelagsliga.
Harumframt verður nevndin mannað við umboðum fyri Fjarhitafelagið, Umhvørvisstovuna,
Landsverk, mentamálaráðið og sjálvan skúlan.
Rigmor Dam, landsstýriskvinna, sigur í kvøld, at eydnast ikki at koma við einum felags tilmæli, so
verður uppskotið, sum longu er lagt fram, viðgjørt í Løgtinginum.
Hendan mannagongdin er funnin eftir at partarnir fyrst høvdu ein fund í gjár og so aftur í dag saman
við landsstýriskvinnuni.
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Lugu fyri løgregluni
Trý ung vinfólk vórðu í gjár dømd at sita 10 dagar í fongsul fyri at hava logið fyri løgregluni. Revsingin
er tó treytað, sum merkir, at um tey einki revsivert gera komandi árið, sleppa tey undan at fullføra
hana.
Tað var 11. januar í fjør, at løgreglan steðgaði einum bili í Eysturoynni. Løgreglumaðurin greiddi í
rættinum frá, at hann hevði illgruna um, at bilførarin var ávirkaður av rúsdrekka og valdi tí at steðga
bilinum.
Tá bilurin er steðgaður sær hann, at onkur flytir seg av førarasetrinum og yvir í hina síðuna,
samstundis sum at ein ungur maður, 25 ára gamal, kemur úr bilinum høgrumegin.
Løgreglumaðurin spyr beinanvegin hvør koyrdi bilin og ungi maðurin segði, at tað var hann, sum
hevði koyrt.

Tá løgreglumaðurin fer víðari og avhoyrir hini bæði, sum sita í bilinum, ein 22 ára gomul kvinna
aftanfyri og ein 21 ára gamal maður frammanfyri høgrumegin, siga tey tað sama, at tað var tann 25
ára gamli, sum hevði koyrt bilin.
Løgreglumaðurin bað øll trý blása í ballónina fyri at kanna, um nakar var førur fyri at koyra bilin heim,
men tey høvdu øll drukkið.
Løgreglumaðurin koyrdi tí tey bæði yngru til hús, meðan hann fór til Klaksvíkar við 25 ára gamla
manninum, sum segði seg hava koyrt bilin. Tað var ikki fyrr enn á veg til Klaksvíkar, at maðurin byrjaði
at nokta fyri, at hann hevði koyrt, men kortini vildi hann ikki fortelja, hvør so hevði koyrt bilin.
Tríggjar mánaðir seinni, tá hini bæði í bilinum verða avhoyrd í samband við skuldsetingarnar um
rúsdrekkakoyring móti vinmanninum, játta bæði, at tað var ikki hin 25 ára gamli, ið hevði koyrt bilin.
Tað var hin 21 ára gamli, sum hevði flutt seg úr førarasetrinum yvir í setrið høgrumegin.
Orsøkin til, at tey høvdu logið fyri løgreglumanninum var, at hin 25 ára gamli hevði eina útistandandi
rættarsak, har hann væntandi fór at missa koyrikortið fyri at hava koyrt ov skjótt. Heldur enn at
vinmaðurin skuldi missa koyrikortið fyri rúsdrekkakoyring, hildu tey tað vera betri, at tann 25 ára
gamli átók skuldina, av tí at hann fór at missa kortið kortini.
Endin var, at tann 21 ára gamli varð ákærdur fyri rúsdrekkakoyring, og at øll trý vóru ákærd fyri at
lúgva fyri løgregluni.
Tey fingu øll ein treytaðan fongsulsdóm í 10 dagar, meðan hin 21 ára gamli, sum blásti til 1,2 í
promillu, fekk eina bót á 4.000 krónur og misti koyrikortið í eitt ár. Orsøkin til, at revsingin ikki var
harðari, var, at løgreglan ikki hevði tikið blóðroynd av manninum. Tí kundi ikki staðfestast at
promillan var 1,2. Kortini metti dómarin tað vera sannlíkt, at hon var yvir 0,5 og ásetti revsingina eftir
tí.
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Klopp ruddar út
Liverpool venjarin, Jurgen Klopp, hevur í summar av álvara fingið setti sína mynd av tí sum hann ætlar
skal vera nýggja liðið hjá Liverpool. Fimm leikarar eru komnir til hópin, meðan ein rúgva av leikarum
eru ruddaðir út úr hópinum.
Og sum skilst, eru teir seinastu leikararnir ikki ruddaðir út úr hópinum enn. Liverpool seldi í
gjárkvøldið spanska miðvallaran, Luis Alberto, til italska felagið, Lazio, og tríggir leikarar afturat eru á
veg úr felagnum.
Teir tríggir eru italski áleyparin, Mario Balotelli, serbiski álopssinnaði miðvallarin, Lazar Markovic, og
franski miðverjin, Mamadou Sakho.
Mario Balotelli hevur longu funnið sítt nýggja felag. Hann er í løtuni til læknakanning í franska
felagnum, Nice, har hann skiftir til innanfyri næsta døgnið. Eisini røkist nógv fyri, at Lazar Markovic fer
at skifta til AC Milan í Italia, sum fer at leiga serbiska miðvallaran.
Størsta ivamálið er, um Mamadou Sakho fer úr Liverpool. Hann hevur fingið greið boð frá Jurgen
Klopp, at skiftir hann ikki felag áðrenn flytingargluggin letur aftur, skal hann ikki vænta sær at fáa ein
einasta minutt í komandi kappingarárinum. Hann hevur longu sagt nei til feløg sum Stoke og West
Bromwich, men Liverpool roynir desperat at sleppa av við franska miðverjan, sum kostar felagnum
nógv í løn.
Sum sagt letur flytingargluggin í teimum stóru evropeisku deildunum aftur í annaðkvøld á midnátt.
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Andlát
Sofus Poulsen, riddari, Aberdeen, Skotland, andaðist á A.R.I sjúkrahúsi, 19. august, 86 ára gamal.

Hansina Jóhanna Magnussen, fødd Jacobsen, ættað úr Fuglafirði, búsitandi í Hirtshals, andaðist 27.
august, 64 ára gomul.

