Tíðindi úr Føroyum tann 8. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Heystið er komið - tað fer at vera heilt fitt av vindi
Hanus Kjølbro, Sjónám 08.09.2016 - 21:12
Tað fer at vera heilt fitt av vindi í vikuskiftinum. Serliga leygarnáttina og leygarmorgun.
Í hesum døgum fylgja lágtrýstini einari leið, sum gongur úr Nýfunnlandi og beint eystur um
Atlantshav. Komið til leiðirnar vestan fyri Írland snara tey í norðan og halda leiðina ímóti Føroyum. Tá
ið tey eru farin fram við okkum, fara tey fyrst norður um Ísland og eftir tað suður ígjøgnum
Grønlandsfjørðin.
Tað er eitt av hesum lágtrýstum, sum eru ávegis hendavegin. Tað er í kvøld statt einar 400 fjórðingar
vestur úr Írlandi. Trýstið ímiðjuni er 991 hPa – tað er ikki so djúpt – men í annaðkvøld er komið heilt
niður í 968 hPa. Eitt trýstfall uppá 23 hPa í 24 tímar er næstan tað, veðurfrøðingar kalla ein bumba.
Nógv megi er, tá ið trýstið er so lágt. Luftin melur ógvuliga skjótt rundan um tað. Mesti vindurin er
sunnan fyri miðjuna og eitt sindur eystanfyri.
Tað fer eftir øllum at døma beint fram við Føroyum vestanfyri. Hetta verður eftir midnátt
fríggjakvøldið – kanska ein ella tveir tímar eftir midnátt. Soleiðis er væntað, at júst hetta økið fer at
raka Føroyar um 4 -5 tíðina leygarmorgun. Tað eru serliga Suðuroy og Sandoy, ið kunnu vænta sær
henda nógva vindin.
Miðalvindferðin fer tá at liggja um 20 m/s úr útsynningi klokkan 3. Miðalvindferðin er, hvussu
vindurin er í miðal í 10 minuttir. Vindurin er ikki javnur, og tað vita flestu okkara væl. Tí kunnu
frávikini frá miðalvindinum – vanliga kallað hvirlur – verða stór. DMI ávarar í kvøld á heimasíðuni um
hvirlur av ódnarmegi um 4 – 6 tíðina, og at tær fara at raka serliga sunnanvert í landinum.
Meiri útgreinað gongd, hvussu vit kunnu vænta, veðrið fer at skikka sær, verður í morgin.
Nordlysid.fo

Reint flagg størri týdning enn samráðingarrættur
Um okkara norðurlendsku grannar sleppa kravinum um framhaldandi at halda Merkinum á svartalista
hjá ITF (International Transport Workers’ Federation), so eru føroysku manningarfeløgini til reiðar at
lata samráðingarrættin frá sær fyri skip, sum eru skrásett í Føroyum, men har veruligi
ognarrætturin er útlendskur.
Tað varð greitt á fundi í Føroya Fiskimannafelag í dag, har NTF (Nordiska
Transportarbetarfederationen) heldur ein av sínum regluligu fundum.
NTF-umboðini úr Noregi, Svøríki og Finnlandi komu til Føroya í gjár at halda fund og fara avstað aftur í
morgin. Donsku og íslendsku umboðini fingu ikki verið við hesaferð.
Føroyska útspælið koma óvart á luttakararnar úr hinum Norðurlondunum, sum tó tóku væl ímóti
útrættu føroysku hondini.
Ongin avgerð var tó tikin á fundinum í dag, har luttakaraskarin var nakað skerdur – hvørki donsku ella
íslendsku umboðini fingu møtt – men málið verður tikið upp aftur í næstum. Møguliga verður ein
NTF-fundur bara við hesum evninum.
Tó at tað er ITF, sum skal taka støðu til, um Merkið skal av svartalista ella ikki, so er støðan hjá
norðurlendsku fakfeløgunum í NTF avgerandi, tí tað vóru tey, sum í síni tíð kravdu føroyska flaggið
skrásett sum hentleikaflagg, FOC (Flag Of Convinience), og sum síðani hava blokerað allar royndir at
fáa tað av aftur svartalistanum.
Tey bæði yvirmannafeløgini Føroya Skipara- og Navigatørfelag og Maskinmeistarafelagið eru ikki limir
í norðurlendska NTF, men bara í altjóða felagnum ITF.
Fiskimannafelagið er hinvegin limur í NTF, og hevði boðið Annfinni Garðalíð, formanni í Føroya
Skipara- og Navigatørfelaeg, at greiða frá støðuni, tí hann er talsmaður fyri FMU (Faroe Maritime
Union), ið er samstarvsfelagsskapurin hjá teimum trimum føroysku manningarfeløgunum.
Annfinnur Garðalíð, formaður í Føroya Skipara- og Navigatørfelag, og FMU-talsmaður, greiddi NTFluttakarunum frá føroysku støðuni, og vegna FMU bjóðaði hann teimum samráðingarrættin fyri skip,
sum eru skrásett í Føroyum, men har veruligi eigarin er í einum av hinum Norðurlondunum.

Yvirmannafeløgini hava frammanundan litið systurfeløgunum í Norðurlondum í hendi at samráðast
um sáttmálar fyri ávis skip, sum eru skrásett í Føroyum, men talan er ikki um eina generella skipan, og
Føroya Fiskimannafelag hevur onga slíka avtalu gjørt.
Umframt at koma við tilboðnum um at sleppa samráðingarrættinum heitti Annfinnur Garðalíð vegna
FMU á NTF um at arbeiða fyri, at ITF fer frá konsekvent at seta eitt heilt flagg á svartalista til heldur at
svartlista einstøk skip, sum trupulleikar eru við.
Hann vísti á, at tað bert eru heilt fá FAS-skip ella skip, sum er leigað – bareboat-leigað – til Føroya, ið
hava trupulleikar, tá tað snýr seg um sáttmálar og manningarviðurskifti annars.
Eisini hesa áheitan lovaðu NTF-umboðini at viðgera á einum seinni fundi.
Kelda: Føroya Fiskimannafelag
Antares.fo

Nú koma endiliga reglur um barlastavatn í gildi
IMO-sáttmálin um reinsing av barlastavatni kemur nú í gildi. Eftir at Finnland í gjár góðtók sáttmálan,
er greitt, at hann kemur í gildi 8. september næsta ár. Hetta eru góð tíðindi fyri maritimu vinnuna og
altjóða havumhvørvið.
”Endiliga! Eftir fleiri ára bíðan og útseting omaná útseting! Danskir veitarar av reinsiverkum eru longu
frammarlaga á marknaðinum. Teir kunnu nú síggja fram til, at barlastavatnverk skulu setast upp
umborð á flestu skipum í heiminum næstu seks árini. Vit kunnu samstundis rokna við, at mong lond,
ið hava drálað við at taka undir við sáttmálanum, nú fara at gera tað. Hetta er ein søguligur dagur fyri
donsku, maritimu vinnuna,” segði stjórin í Danske Maritime, Jenny N. Braat, tá hon frætti um finsku
avgerðina í gjár.
Sáttmálin hevur verið nógv seinkaður. Tað hevur gjørt tað neyðugt at avtala eina nýggja skiftisskipan,
har freist verður givin í sáttmálanum fyrstu fimm árini til at íseta og royna skipanirnar.
Fleiri møguleikar eru at velja ímillum, og donsku tilboðini spenna um teir allar. Sostatt skuldi nú verið
greitt, at íløgurnar, sum donsku framleiðararnir hava gjørt á hesum øki, ikki hava verið til fánýtis.
”Samanumtikið góð tíðindi bæði fyri havumhvørvið og donsku maritimu framleiðararnar,” sigur Jenny
N. Braat.
Kelda: maritimedanmark.dk
Antares.fo

Maersk Line undir nýggja tænastu
Vaksandi eftirspurningur hevur fingið danska bingjureiðaríið at fara undir nýggja tænastu um
Kyrrahavið.
Um eina lítla viku fer Maersk Line undir eina nýggja rutu millum Asia og vesturstrondina av USA undir
heitinum TP1.
Tað upplýsir Maersk Line í tíðindaskrivi.
TP1 skal stuðla uppundir verandi tilboð á rutuni um Kyrrahavið.
"Orsøkin er vaksandi eftirspurningur á rutuni um Kyrrahavið," sigur stjórin fyri Eystur-Vestur
netverkinum hjá Maersk Line, Klaus Rud Sejling.
TP1 tænastan fer at røkja bingjuflutning millum havnarbýirnar Yantian, Shanghai, Busan og Los
Angeles/Long Beach.
Hon umfatar seks skip við einum samlaðum kapasiteti upp á 4.000 TEU um vikuna.
TP1 verður partur av 2M-netverkinum. Fyrsti túrurin verður 15. september.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Mærsk vil hava fleiri kvinnuligar leiðarar
Meira enn ein triðingur av øllum starvsfólkunum í A.P. Møller-Mærsk eru kvinnur, men bert nakrar
fáar av teimum eru leiðarar. Ein nýggj leiðsluútbúgving bert fyri kvinnur, sum Mærsk saman við m.a.
Tryg, Pwc og McKinsey, ætlar at seta á stovn, skal nú vera við til at bróta rákið, har menn flyta
meðarbeiðarar, ið líkjast teimum, upp í millumleiðara størv.
Tað sigur stjórin í Maersk Supply Service, Jørn Madsen, við Berlingske Business.
"Kvinnurnar eru sera evnaríkar, og sjálvt um tað ikki átti at verið soleiðis, so kunnu vit staðfesta, at
nógvar teirra ikki sleppa upp gjøgnum leiðsluløgini. Tí ætla vit at gera okkurt serligt fyri henda bólkin

av evnaríkum meðarbeiðarum og syrgja fyri, at tær sleppa framat í fyritøkuni, tí vit hava brúk fyri
teimum," sigur hann við blaðið.
Jørn Madsen sigur, at Maersk ikki kann loysa avbjóðingina við at rekruttera fleiri kvinnuligar leiðarar
einsamalt, men at neyðugt er at fáa málið á almennu samfelags dagsskránna.
"Tað snýr seg eisini um, hvat samfelagið heldur um margfeldi," sigur hann við Berlingske.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Sjúrður Skaale greiðir íslendingum frá fyrimunum og vansum við uppboðssølu
Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, verður í dag høvuðsrøðari á einum temafundi í Reykjavík um
uppboðssølu av fiskirættindum. Tað er íslendski javnaðarflokkurin, Samfylkingin, ið skipa fyri
fundinum.
Valstríðið í Íslandi er byrjað og eins og í Føroyum er fiskivinnunýskipan millum fremstu evnini.
Føroyska loysnin er ikki funnin
“Tað er eingin endalig semja gjørd í Føroyum, og allir flokkar mugu flyta seg til tess at finna hesa
semju. Tí ber ikki til at greiða íslendingum frá “føroysku loysnini”,” sigur Sjúrður Skaale.
Sjúrður fer tó at lýsa støðuna í Føroyum við støði í føroyska kjakinum. Hann fer fyrst at greiða frá,
hvørjir fyrimunirnir og hvørjir vansarnir verða hildnir at vera við verandi skipan. Síðani fer hann at
greiða frá teimum royndum við uppboðssølu av fiskirættindum, sum vit hava gjørt okkum – bæði
hvussu tær tekniskt blivu framdar, hvussu tær riggaðu, og hvat ymiskir partar halda um tær.
Men hann fer samtíðis at gera greitt, at tað finst eitt mark, sum samgonguflokkarnir ikki kunnu fara
um í samráðingunum við aðrar flokkar.
“Tað markið er, at fiskurin í sjónum er og skal vera ogn Føroya fólks, og hann skal fiskast burðardygt,”
sigur Sjúrður Skaale.
Fundurin verður í Sjóvinnusavninum í Reykjavík, og hann byrjar klokkan 12:15.
Nordlysid.fo

Landskassin hevði størri inntøku í fjør enn roknað varð við á fíggjarlógini
08.09.2016 - 13:28
Tøl sum landsgrannskoðanin hevur lagt fram vísa, at inntøkurnar hjá landskassanum í 2015 vóru væl
hægri, enn mett varð á fíggjarlógini.
Í vanligum lønarskatti varð á fíggjarlógini roknað við eini inntøku á 1.325 mió. krónur, men úrslitið
gjørdist 68,1 mió. krónur hægri. Landskassin fekk eisini 28,7 mió. krónur meira í skatti frá feløgum.
Í kapitalvinningsskatti varð roknað við á fíggjarlógini, at landskassin fór at fáa 125 mió. krónur, men
hetta talið bleiv heilar 134,1 mió. krónur hægri. Ein orsøk til henda stóra munin var eitt vunnið
rættarmál.
Eisini skrásetingargjøld og tinglýsingargjøld góðu landskassanum meira enn roknað varð við á
fíggjarlógini. Her var talan um eina meirinntøku á 39,4 mió. krónur tilsamans.
Nakrar inntøkur lækkaðu
Ikki allar inntøkur hjá landskassanum vóru hægri í fjør enn roknað varð við. Meirvirðisgjaldið gav
landskassanum 85,8 mió. krónur minni enn roknað við. Hetta komst millum annað av, at oljuprísirnir
lækkaður nógv, og harvið minkaði meirvirðisgjaldið eisini. Men eisini avgjald av kapitaleftirlønum,
loyvisgjøld á alivinnu og tilfeingisgjøld góðu landskassanum tilsamans 63,6 mió. krónur minni enn
mett, og útluting frá partafeløgum og grunnum góðu 25,7 mió. krónur minni enn mett varð
frammanundan.
Samanlagt var munurin millum metta inntøku og veruliga inntøku 95,2 mió. krónur.
Nordlysid.fo

Vørn selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlatnari uppboðssølu
Vørn hevur í dag selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlatnari uppboðssølu fyri 10 oyra kilo.
Seks skip lótu boð inn, men tað eina varð ógildað.
Hesi vóru innkomnu boðini:
Skip
Reiðari
Kr./kg
Nøgd kg
Norðingur
P/F Næraberg
0,15
1.900.000
Jupiter
P/F Varðin
0,13
1.000.000
Fagraberg
P/F Framherji
0,12
300.000
Tummas T
P/F Varðin
0,12
1.000.000
Finnur Fríði
P/F Varðin
0,10
2.000.000

Chr. í Grótinum
P/F Chr. í Grótinum
0,11
500.000 Ógildað
Chr. í Grótinum
P/F Chr. í Grótinum
0,08 2.
100.000 Ógildað
Boðini hjá Christian í Grótinum vórðu ógildað, tí tvey boð vórðu latin inn fyri sama skip.
P/F Varðin, við Finnur Fríða, setti marknaðarprísin á 10 oyru, og tók tey 800 tonsini, ið vóru eftir
aftaná at reiðaríini við hægri boðunum høvdu fingið sítt.
Landsstýrismaðurin hevði sett minstprísin til 0,10 kr/kg.
Nordlysid.fo

Aðrir arbeiðstakarar yvirtaka bygging hjá TG Verki við Marknagil
Tíðindaskriv frá Landsverki 08.09.2016 - 14:17
Ein røð av avtalubrotum hjá høvuðsarbeiðstakaranum og harvið seinkingar í sambandi við byggingina,
hevur fingið Landsverk at taka neyðuga stigið at biðja aðrar arbeiðstakarar yvirtaka partar av
byggingini av Glasi.
TG Verk hevur í gjár formliga boðað Landsverki frá, at byggifyritøkan kortini ikki fer at gera arbeiðið
við innilokan av bygninginum liðugt, eins og fyritøkan heldur ikki vísir vilja til at fáa víðfevndar feilir og
manglar í rættlag. Millum annað týðandi partar av betongarbeiði og brunaverju av stáli, ið TG Verk í
eini avtalu við Landsverk síðsta heyst bant seg til at gera. Sum byggiharri kann Landsverk ikki rinda
fyri arbeiði, ið ikki er gjørt sum avtalað.
Avtalubrotið merkir somuleiðis, at Landsverk fer at taka stig til at loysa út peningatrygdina á stívar 20
mió. krónur, sum TG Verk hevur veitt í sambandi við verkætlanina. Peningurin fer til at rinda fyri
arbeiðið hjá teimum arbeiðstakarum, ið nú fáa sum uppgávu at yvirtaka byggingina.
Í sambandi við størri byggiverkætlanir er vanligt, at arbeiðstakarin veitir bankatrygd fyri einum
prosentparti av byggikostnaðinum. Orsøkin er, at byggiharrin skal hava eina ávísa fíggjarliga trygd
fyri, at byggingin kann gjøgnumførast, hóast trupulleikar stinga seg upp sum í hesum føri.
Sum avtalað varð millum Landsverk og TG Verk, at betong og stálarbeiðið skuldi verða liðugt í mai í
ár. Nú vit eru farin inn í september, er arbeiðið framvegis ikki liðugt, og nakað væl er eftir at gera.
Tíðin gongur undan, og tí hevur Landsverk ikki møguleika at bíða longur eftir TG Verki. Aðrir
arbeiðstakarar eru til reiðar at fara í gongd við tað, sum eftir er at gera.
- Hetta er sjálvandi ein óheppin støða. Vit hava givið høvuðsarbeiðstakaranum allar møguleikar at
gjøgnumføra sín part av byggingini, men mugu bara staðfesta, at TG Verk ikki hevur megnað at hildið
avtalurnar okkara millum, sigur Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverki.
Stórar og torgreiddar byggiverkætlanir ganga nærum ongantíð eftir einum snóri, og ásannast má, at
tað hava verið nógvar og stórar avbjóðingar í sambandi við byggingina av Glasi.
Í gjár boðaði TG Verk so Landsverki frá, at arbeiðið við at inniloka bygningin steðgar við fimm daga
freist. Hetta merkir, at byggifyritøkan ikki hevur í hyggju at gera tær arbeiðsuppgávur lidnar, sum
stjórin so seint sum í síðstu viku boðaði frá í Degi & Viku, at TG Verk fór at gera.
- Vit hava tí tikið stig til at loysa út bankatrygdirnar hjá TG Verk, sum eru umleið 20 mió. krónur, so
arbeiðið kann halda fram við øðrum arbeiðstakarum. Vit gera nú eina roynd at byrgja upp fyri
teimum seinkingum, sum avtalubrotini hjá arbeiðstakarunum hava elvt til, sigur Ewald Kjølbro.
Landsverk fer alt fyri eitt undir at fáa endaligar avtalur í lag við tær byggifyritøkur, sum hava sagt seg
vera sinnaðar at taka yvir, nú TG Verk hevur boðað, at innilokanin ikki verður gjørd liðug.
Nordlysid.fo

Bretland fyrireikar seg til ein fiskivinnupolitikk uttanfyri ES
Skrivað hevur Helgi Abrahamsen 08.09.2016 - 14:40
Bretska yvirhúsið hevði í gjár hoyring um framtíðar bretska fiskivinnupolitikkin. Hoyringin var partur
av fyrireikingunum til, at Bretland um stutta tíð fer úr ES. Spurningurin er í tí sambandi, hvat skal
henda við bretsku fiskivinnuni.
Fer Bretland úr ES, fer landið eisini burtur úr felags fiskivinnupolitikkinum og má tí skipa sín egna
fiskivinnupolitikk.

“Fyri Føroyar kann tað fáa stóran týdning, at Bretland fer úr ES, tí tá skulu vit bæði tingast við ES og
Bretland um fiskiviðuavtalur,” skrivar felagið Nótaskip á síni heimasíðu. Felagið vísir á, at tað
mesta av føroyska fiskiskapinum í ES-sjógvi fer fram í bretskum øki, og ein áhugaverdur spurningur er
eisini, hvat hendir við Skotlandi.
“Serliga skotsk áhugamál vóru hart ímóti, at ES slakaði so nógv fyri Føroyum í makrelmálinum,”
skrivar felagið.
Verandi makrelavtala millum ES, Noreg og Føroyar fer úr gildi í 2018.
Nordlysid.fo

Munurin kann minka frá 7 til 1 stig uppá eina viku
Skrivað hevur Jákup Ósá 08.09.2016 - 15:51
NSÍ kanturin Árni Frederiksberg heldur, at NSÍ nú hevur møguleikan at spæla seg inn í toppstríðið. NSÍ
og KÍ bresta saman við Løkin sunnudagin í toppdysti í Effodeildini.
- Vit hava møguleikan nú at koma inn í toppstríðið. Vit kunnu vinna nú á KÍ og vikuna eftir skal KÍ
spæla móti Víkingi á útivølli, meðan vit hava TB heima. So vit kunnu fáa munin minkaðan frá 7 og
niður til 1 stig uppá eina viku, sigur Árni Frederiksberg við Norðlýsið.
Nordlysid.fo

Krista Mørkøre: Mín størsta uppliving nakrantíð
Skrivað hevur Jákup Ósá 08.09.2016 - 19:21
Í morgin skal Krista Mørkøre fyri fyrstu ferð luttaka í paraolympisku leikunum. KVF hevur havt
samrøðu við hana. Sí HER.
Krista skal svimja soleiðis:
Fríggjadagin 9. september kl. 14.22: 50 metrar frí (innleiðandi)
Týsdagin 13. september kl. 14.26: 100 metrar frí (innleiðandi)
Hósdagin 15. september kl. 14.14: 400 metrar frí (innleiðandi)
Nordlysid.fo

Rúsevni verða seld á gøtuni
- Tað er ov lætt hjá ungum at fáa fatur í rúsevnum. Vit á Barnaheiminum síggja alt ov nógv rúsaði ung
og okkara starvsfólk síggja eisini, at rúsevni verða seld úti á gøtuni, uttan fyri dansistøðini í býnum,
sigur Hildur Hermansen, leiðari á Barnaheiminum. Hon heldur, at hetta bendir á, at eftirlitið hjá
myndugleikunum ikki er nóg gott.
Martin Kúrberg, leiðari á Herberginum, er samdur.
- Ung, sum eg tosi við, siga, at ein má vera idiot, um ein skal verða tikin. Serliga tey nýggju syntetisku
evnini eru torfør hjá løgregluni at steðga. Narkohundarnir skulu næstan hava nøsina niðri í evnunum,
um teir skulu megna at lukta tey. Eg kenni eisini eldri kvinnur, sum hava fingið konvoluttar í postinum
við pulvuri í. Tá sigur tað seg sjálvt, at eftirlitið er ov vánaligt, sigur hann.
Nakað av práti hevur eisini verið um trupulleikan við, at Ritalin, medisin fyri ADHD, verður bæði tikið
og selt sum rúsevni.
Mariann Reinert, umboð fyri SSP-samskipanina sigur, at tey eru fleiri, ið nýta hassj sum
sjálvmedisinering.
- Vit vita eisini um føri, har ung fólk við ADHD selja Ritalin sítt og keypa hassj í staðin, tí tey siga, at
hassjið hjálpir betri enn Ritalinið, sigur hon.
Martin Kúrberg heldur, at onkrir læknar kanska eru ov skjótir at geva fólki heilivág.
- Onkrir teirra skuldu hildið reseptblokkinum longur niðri í lummanum, serliga nú vit hoyra, at fólk
selja heilivágin víðari, sigur hann.
In.fo

Hjálpið børnunum at velja góða lívið

Mariann Reinert, umboð fyri SSP-samstarvið, vísir á fundinum í Miðlahúsinum á, at støðan hóast alt
ikki er so galin í Føroyum. Hon vísir á, at spurnarkanningar hvørt ár vís, at føroysk ung undir 18 ár í
sera stóran mun velja rúsevnini frá.
- Generelt sær tað gott út, men fyri tey, sum nýta tað, er tað ein trupulleiki. Um vit sum samfelag ikki
megna at hjálpa teimum, sum eru í vanda fyri at gerast misnýtarar, so er tað ein samfelagstrupulleiki.
Fólk mugu fáa tað hjálp, sum er neyðug, men yvirskipað sær tað gott út, sigur hon.
Hon sigur, at tað liggur ein stór ábyrgd á teimum vaksnu at velja lívið til.
- Tey vaksnu mugu vísa áhuga í sosiala lívinum hjá børnunum, í skúlalívinum hjá børnunum. Foreldrini
eiga at halda eyga við, at øll børnini í flokkinum eru inkluderaði. Tað er ikki bara lærarin, sum hevur
ábyrgd. Foreldrini kunnu samstarva við læraran, sigur hon.
- Tað er eisini týdningarmikið, at børnini hava nakað annað at ganga upp í enn skúlan. Tey mugu hava
eitt umhvørvi, har tey kenna seg sum eina suksess, har tað ikki bara eru tap. Tey mugu uppliva, at tey
eru partur av onkrum størri, onkrum góðum, sum gagnar og sum ger tey glað, sigur Mariann Reinert.
In.fo

Einki heftir fyri KÍ kvinnunum
Tað er framvegis stórur spenningur um, um tað verður EBS/Skála ella KÍ, sum fer at vinna
meistaraheitið í kvinnukappingini.
Í kvøld var sekstanda umfar. 28. august tapti EBS/Skála 2-0 á heimavølli ímóti B36, sum síðstu
umførini hevur staðið seg so mikið væl, at tað var spenningur um, hvussu tað fór at ganga, tá ið KÍ í
kvøld vitjaði í høvuðsstaðnum.
Tá ið tað var hálvleikur, var tað longu greitt, at øll stigini fóru norður til Klaksvíkar. KÍ legði sera
bragdliga fyri, og eftir fyrra hálvleik var 4-0. Vandi kendist vera fyri, at B36 skuldi detta heilt saman,
men soleiðis var tað ikki. Heimaliðið menti seg eftir steðgin, og kanska tóku gestirnir tað eitt sindur
róligari, nú tær í stutta tíð hava verið burturi og spælt í eurpeisku kappingini og leygarkvøldið vunnu
steypafinaluna.
Rannvá B. Andreasen setti hol á, Evy á Lakjuni økti til 2-0, og so var tað Hervør Olsen, sum við
tveimum málum vísti, at hon er vandamikil álopsspælari. At sekstan faldu meistararnir framvegis eru
svangir sást aftur í, at Olga Kristina Hansen, ið fór av landinum í lestrarørindum eftir vikuskiftið, tá ið
hon var við til at vinna steypafinaluna, longu í dag var heima aftur. Ása K. Thomsen, sum hevur verið
útiseti, er flutt aftur til Føroya og ventur tískil fast við KÍ.
EBS/Skála er framvegis topplið. Í kvøld endaði tað við 5-1 heimasigri á B68. Talan var um trivaligan
sigur, men tað eydnaðist ikki oddaliðnum at betra serliga nógv um málmunin sammett við KÍ. Hjá
EBS/Skála er hann +39 mál og hjá KÍ er hann +57 mál.
Í Fløtugerði í Fuglafirði spældu ÍF/Víkingur og HB um fjórða plássið. Tað eydnaðist HB at fara suður
aftur við 2-1 sigri, og harvið lyfti HB seg tvey stig upp um ÍF/Víking.
EBS/Skála er topplið við 39 stigum fyri sekstan dystir, KÍ er næstfremst við 36 stigum fyri fjúrtan
dystir, B36 er á triðja plássi við 24 stigum fyri sekstan dystir, HB hevur 18 stig fyri fimtan dystir,
ÍF/Víkingur hevur 16 stig fyri fimtan dystir, og B68 hevur eitt stig fyri sekstan dystir.
Seytjanda umfar
Leygardagin 10. september
B36-HB
KÍ-B68
ÍF/Víkingur-EBS/Skála
Í kvøld
ÍF/Víkingur-HB 1-2 (1-1)
EBS/Skála-B68 5-1 (2-1)
B36-KÍ 0-4 (0-4)
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Sendu teir ómøguligu á Flemmish Cap

– Gamalt var, at um dreingir blivu for ómøguligir, so vórðu teir sendir á Flemish Cap í seks mánaðir.
So vórðu teir tiknir burturúr.
Tað segði Martin Kúrberg, leiðari á Herberginum hjá Frelsunarherinum í Havn millum annað á
pallborðsfundinum í Miðlahúsinum í gjárkvøldið, har evnið var ung og rúsevni.
– Nú ganga teir og mala í miðbýnum í Havn, og fólk peika eftir teimum.
– Hetta ber ikki til, nú er nokk snakkað, nú mugu vit gera nakað, segði hann.
In.fo

Føroyingarnir í Baku eru moyrir
Tað varð ikki akkurát soleiðis, sum tað varð vónað, tá ið føroysku telvararnir í Baku í Aserbadjan í
fyrradagin í fimta umfari í talvolympiaduni taptu tepurt ímóti Algeria, ið er styrkismett bara eitt vet
frammanfyri Føroyar.
Sambært heimasíðuni hjá Talvsambandi Føroya, faroechess.com, mundi ein partur av frágreiðingini
vera, at tað í ávísan mun er farið at merkjast, at teir somu fýra sita við borðini hvønn dag.
Sjúrður Thorsteinsson á fjórða borð vann fínt talv á fjórða borði, og hjá Helga Dam Ziska endaði tað
javnt. Helgi hevði á fyrsta borði fyrimun, men hann var ikki nóg stórur til at vinna talvið.
-Verri gekst á øðrum og triðja borði. John Rødgaard og Jóan Hendrik Andreasen taptu. Báðir telvaðu
undir miðal. John viðgongur, at hann hevur ikki orkuna longur til fimm krevjandi dystir dag um dag,
og tí kom frídagurin í gjár væl við. Jóan Hendrik hevur havt trupulleikar við búkilsku og leysum lívi,
sum ikki er óvanligt at fáa, tá tú ferðast á so fjarskotnum leiðum. Vónandi verður hann nóg birgur at
telva í sætta umfari, verður sagt á heimasíðuni hjá Talvsambandinum.
Eftir hvílidag í gjár skal føroyska liðið í dag telva ímóti Sao Tome og Principe, sum er oyggjarsasmfelag
við afrikansku vesturstrondina áraka ekvator. Á oyggjunum búgva eini tvey undrað túsund fólk.
Sao Tome og Principe er styrkismett nummar 156, og um tað gongst, sum ætlað, so fara Føroyar at
vinna tryggan sigur. Men í dystinum ímóti Japan eydnaðist tað Sao Tome og Principe at vinna talvið á
øðrum borði ímóti altjóða meistara, so hjá okkara monnum ræður um at hugsavna seg um
uppgávuna á hvørjum borði.
Í løtuni eru Føroyar nummar 104 av teimum 180 liðunum. Um tað eydnast at vinna í dag, so fara vit
at lyfta okkum longur fram í røðina aftur.
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Umvælingar og viðlíkahald darva samferðsluna
At fleiri skip hjá Strandferðsluni skulu á beding darvar samferðsluna næstu tíðina.
Strandferðslan skrivar, at hesa vikuna fór fyrsta av trimum skipum hjá Strandferðsluni á beding, og í
hesum sambandi verða umvælingar og viðlíkahald gjørd umborð á Sildberanum og síðani umborð á
Ternuni og Rituni. Hetta merkir, at onnur skip verða sett at røkja siglingina á skúvoyarleiðini,
nólsoyarleiðini og svínoyar- og fugloyarleiðini.
Ætlanin er, at siglt skal verða eftir galdandi ferðaætlan á hesum leiðum og á nólsoyarleiðini røkir Sam
farmaflutningin millum Havnina og Nóloy.
Sildberin er farin á beding og Súlan røkir siglingina á skúvoyarleiðini fram til 21. september.
Frá mánadegnum 12. september verður Ritan á beding fram til 18. september og Sildberin røkir
siglingina á svínoyar- og fugloyarleiðini. Eisini Ternan fer á beding 12. september fram til 23.
september. Mánadagin 12. septembur, tá Ternan fer á beding, siglir Ternan fyrsta túr úr Tórshavn kl.
06:55 og úr Nólsoy kl. 07:20 og síðani siglir Jósup smbr. galdandi ferðaætlan til Ternan kemur aftur av
beding.
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Fótbóltsheimasíða biður føroyingar um umbering

Kenda fótbóltsheimasíðan, 101greatgoals.com, biður nú um eina hjartaliga umbering frá øllum
føroyingum.
Undan dystinum millum Føroyar og Ungarn á Tórsvølli, gjørdu teir gjøldur burturúr føroyska
landsliðnum.
Teir skrivaðu, at vanliga var sagt, at tað var eingin lættur dystur í altjóða fótbólti, men at tey fólkini, ið
søgdu tað, kendur ikki Føroyar.
Teir skýrdu føroyska landsliðið at verða "total whipping boys" og spurningurin var ikki um Ungarn fór
at vinna, men heldur við hvussu nógvum málum teir fóru vinna við.
Dysturin vísti tó nakað annað. Føroyar var betur enn Ungarn, mett yvir allan dystin, og Føroyar vórðu
nærri við at vinna enn Ungarn var.
Nú biður 101greatgoals um umbering frá in.fo og Nela Heldarskarð, ið skrivaði søguna um
heimasíðuna, sum gjørdi gjøldur burturúr okkum. Teir biða eisini um umbering frá øllum føroyingum.
Teir skriva, at greinin vísti eina manglandi virðing fyri Føroyum og manglandi vitan um føroyskan
fótbólt. Ikki bara tað, men eisini manglandi virðing fyri fótbólti í breiðari merking.
In.fo

Millum skjótastu ross í heiminum
Leygardagin hevði Máni frá Kílhrauni sína síðstu kappríðing í trav, Máni er 20 ára gamal og hevur
verið í Føroyum síðani hann var 6 ár. Hesi 14 árini hann hevur verið í Føroyum, hevur hann verið
føroyameistari heili 13 ár.
Hann hevur sligið sínar egnu banarekordir fleiri ferðir. Hansara besta tíð á 250 m í startboks er 24,4
sek og á 500 m í startboks er 45,1 sek.
Eigarin Knút Lützen og onnur hava fylgt við og spurt seg fyri, men er ikki komin fram á nakað annað
ross, ið hevur betri tíðir enn besta tíðin hjá Mána.
Tað er sjálvandi torført at vita, um annað ross er skjótari nú tað ikki er so vanligt at kappast einans í
trav – men eingin yvi er millum rossafólk at Máni er eitt av skjótastu rossum, tá tað kemur til trav.
Tí kann Máni helst kallast skjótasti travari í heiminum, tá tað kemur til íslandsross.
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Kaj Leo útilokar ikki uppstilling
- Einki er avgjørt enn og eg kann einki siga í núverandi løtu. Alt er opið enn, sigur Kaj Leo Holm
Johannesen.
Fyri einum mánað síðani segði Kaj Leo H. Johannesen við in.fo, at hann hevði fingið fleiri áheitanir um
at stilla upp, men at hann hevði ongar ætlanir um tað.
Skjótt broytist í politikki og nú sigur fyrrverandi løgmaður, at alt er opið viðvíkjandi uppstilling til
komunuvalið.
- Eitt fólkatingsval verður kanska í oktober og tað skal takast við í roknistykkið eisini. Eg umhugsi allar
møguleikar í løtuni, men havi onga avgerð tikið, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
Sambandsflokkurin í Tórshavnar býráð hevði annars havt gott við at fingið ein profil sum Kaj Leo á
listan.
Í løtuni hevur flokkurin bert ein valdan í býráðið. Annfinn Brekkstein hevur einsamallur umboða
Sambandsflokkin seinastu tvey valskeiðini.
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Stórfeløg fingið keypsbann

Tey bæði stóru Madrid-feløgini í La Liga, Real og Atlético, sleppa ikki at skráseta nýggjar leikarar
komandi tveir flytingargluggarnar. Tað skrivar FIFA á heimasíðu sínari í dag.
Dómin fingu feløgini longu í januar, men bæði tvey valdu at kæra dómin. Hann er nú vorðin
staðfestur, og feløgini mugu tí klára seg við verandi spælaratilfari í hálvt annað ár.
Orsøkin til dómin er tann, at Real og Atlético ólógliga hava keypt og skrásett leikarar sum vóru undir
18 ár. Umframt keypsbannið hava feløgini fingið 8 mió. kr. í bót.
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Stórur áhugi fyri at listprýða Glasir
40 listafólk hava sent inn uppskot um listprýðing av nýggja skúladeplinum, Glasir.
Nevndin, ið er sett at skipa fyri listprýðing, er sera væl nøgd við innkomnu uppskotini.
“Vit eru ovfarin av, at so nógv listafólk hava víst áhuga fyri uppgávuni, og vit eru sera fegin um at
hava fingið so nógv góð uppskot at velja ímillum, “ sigur Bogi Bech Jensen, rektari á Glasi og formaður
í listprýðisnevndini.
Listprýðisnevndin hevur mett um innkomnu uppskotini og hevur valt tey listafólk út, ið fáa høvi at
gera eitt gjøllari uppskot til listprýðing. Úrslitið er, at 11 av teim 40 listafólkunum eru boðin at koma
við nágreiniligum uppskoti til, hvussu tey vilja listprýða ávís støð í bygninginum.
Listafólkini fáa freist til 31. oktober at koma við skitsuuppskoti, og tá tekur listprýðisnevndin endaliga
støðu til, hvørji listafólk fáa uppgávuna at listprýða Glasir. Listprýðingin skal vera liðug, tá bygningurin
verður tikin í nýtslu, eftir ætlan í august 2017.
Limirnir í listprýðisnevndini eru:
- Umboð fyri Glasir: Bogi Bech Jensen, rektari, formaður í listprýðisnevndini
- Umboð fyri bygningseigara, Mentamálaráðið: Armgarð Weihe, fulltrúi
- Umboð fyri arkitektin, BIG: Finn Nørkjær, arkitektur
- Umboð fyri byggiharran, Landsverk: Bárður í Baianstovu, arkitektur
- Umboð fyri listafólkini: Hansina Iversen, listafólk
- Umboð fyri listfrøðina: Solveig Hanusardóttir Olsen, listfrøðingur
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Nógv tóm setur á Tórsvølli
Nógv tíðindi vóru at lesa eftir 0-0-javnleikin hjá føroyska landsliðnum ímóti Ungarn týskvøldið – nógv
kom út á in.fo løtuna eftir dystin, men nú eru enn fleiri og øðrvísi tíðindi at lesa.
Í Sosialinum, sum kom í sølubúðirnar seinnapartin, er longri samrøða við Lars Olsen, landsliðsvenjara,
og ein samrøða við ungarska málverjan, fyrrverandi Liverpool-málverjan, Péter Gulácsi.
Harumframt er eisini samrøða við aðalskrivaran í FSF, Virgar Hvidbro, sum greiðir frá hví tað vóru so
nógv tóm setur til dystin, umframt at fleiri leikarar eisini sleppa til orðanna.
In.fo

KÍ-spælari fingið boð til serbiska landsliðið
Málverjin á kvinnuliðnum hjá KÍ hevur fingið boð til tveir landsdystir hjá Serbia í næstum.
Ana Ivanov hevur seinastu tvey kappingarárini vart málið hjá føroyameistarunum KÍ, og í fjør varð
hon kosin ársins málverji í kvinnukappingini.
Ana Ivanov er ættað úr Serbia, og hon er nú úttikin til serbiska landsliðið, sum skal spæla tveir dystir í
EM-undankappingini í næstum. Serbia spælir 15. september á heimavølli ímóti Belgia og 20.
september á útivølli ímóti Bosnia-Herzegovina.

Hetta eru teir báðir seinastu dystirnir í bólkaspælinum. Serbia, sum er í bólki saman við Onglandi,
Belgia, Bosina-Herzegovina og Estlandi, hevur 7 stig fyri 6 dystir og er nummar 4 í bólkinum.
Landskappingin hjá kvinnum hevur frí vikuskiftið 17. og 18. september, tí U19 føroyska landsliðið er
uttanlands til kapping, og tí fer KÍ ikki at mangla stinna málverjan í nøkrum dysti orsaka av
landsliðsuppgávuni.
In.fo

Andakt
Vónarinnar tíð
Ein prestur í Danmark sigur frá, at sær dámdi best at vera í
góðari tíð, tá ið hann sunnumorgnar fór í kirkju. Men av og á
bleiv hann við hús, og tá plagdi hann at lurta eftir gudstænastuni
á svenska TV2. Henda sunnumorgunin bað ein biskupur eina
1000 ára gamla bøn, ið ljóðaði soleiðis: “Ger tíð okkara til
vónarinnar tíð!”
Nógv kann sigast um tíðina, vit liva í. Hjá mongum kenst
tíðin sum vónloysisins tíð. Hon kann gerast tíðin, sum verður
merkt av fráfalli. Vit kunnu seta mong heiti á tíð okkara; men
mær og tær er unt at liva í vónarinnar tíð! Tí skoyti eg hesi
orðini upp í gomlu bønina og biði soleiðis: “Ger tíð okkara til
vónarinnar tíð fyri tann einstaka!”
Gud finnur okkum veg.
Í trúnni á Jesus Kristus liva vit í
vónarinnar tíð. Vit liva við tí vón og tí trúgv, at hann í kærleika
sínum altíð fer at finna okkum veg ígjøgnum alt, sum møtir
okkum.
Heimskendi sálarfrøðingurin Victor Frankl, varð, av tí at
hann var jødi, settur í týningarlegu í Týsklandi í nazitíðini. Hann
hevur í bók síni “Sálarfrøði og tilvera,” sagt frá eygleiðingum
sínum á hesi leguni. Hann sigur, at teir fyrstu, sum kastaðu frá
sær og fóru til grundar á leguni, vóru teir, sum vóru kropsliga
sterkir, og sum sóu út til at vera væl fyri at koma livandi út
haðani, meðan aðrir, sum ein skuldi hildið vóru teir veikastu,
sluppu haðani á lívi. Gjøgnum lýsingar av hesum fólkum, kom
Victor Frankl fram til, at tey, sum yvirlivdu, vóru tey, sum
høvdu eina vón – politiska ella átrúnaðarliga, meðan tey, sum
onga vón høvdu, kastaðu frá sær.
Við vón móti vón.
Tekur tú vónina frá einum menniskja,
hvat hevur tað so eftir? Vónin og lívsmegin hanga saman. Gud
er vónarinnar Gud! Paulus vísir í Rómverjabrævinum 4,18
ógvuliga beinrakið á faðir trúarinnar, Ábraham, og sigur um
hann, at hann trúði við vón móti vón. Hetta er eisini ein kristin
lívsáskoðan sum byggir á Jesu fullgjørda verk fyri okkum. Tað
gevur okkum vón fyri lívið her og vón inn í ævinleikan.
Bíða í kvirru, sál mín, Gudi, vón mín kemur frá honum! Eina
hann er mín klettur, mín frelsa, mín borg, eg ikki skal vikast.
Hjá Gudi er hjálp mín og æra mín, mín fasti klettur, mín vernd
er Gud. Lítið á hann, fólk, á hvørji tíð, oysið út tykkara hjørtu
fyri honum, okkum Gud er vernd.
Sálmur 62, 6-9.

Valutanavn

WMR

Australske dollar

508,49

Bulgarske leva

380,52

Brasilianske real

207,01

Canadiske dollar

511,53

Schweizerfranc

681,51

Kinesiske renminbi.yuan

98,87

Tjekkiske koruna

27,540

Euro

744,29

Britiske pund

879,40

Hong Kong dollar

84,95

Kuna

99,43

Ungarske forint

2,4120

Israelske new shekel

175,76

Indiske rupees

9,9200

Japanske yen

6,4820

Mexicanske peso

35,860

Norske kroner

80,94

Newzealandske dollar

491,29

Polske zloty

172,52

Russiske rubel

10,310

Svenske kroner

78,44

Singapore dollar

489,46

Thailandske baht

18,990

Tyrkiske lira

224,20

US dollar

658,92

Sydafrikanske rand

47,360

Danskebank.dk

Andlát
Peter Jacob Poulsen, ættaður av Leiti, andaðist á Suðuroyar Sjúkrahúsi mikukvøldið 7. september, 73
ara gamal.
Mina Knudsen, Saltangará andaðist 8. september á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi, 94 ára gomul.
Lizzy Rosendahl, fødd Jensen, ættað úr Vági, búsitandi í Brønshøj andaðist 7. september, 85 ára
gomul.
Celinda Andreasen, búsitandi í Aalborg, ættað úr Klaksvík, andaðist týsdagin 6. september, 78 ára
gomul.
Andreas Danielsen, ættaður úr Syðradali á Streymoynni, búsitandi í Runavík andaðist á
Landssjúkrahúsinum mikudagin 7. september, 80 ára gamal.

