Tíðindi úr Føroyum tann 21. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

300 norskir oljuarbeiðarar í verkfalli
300 arbeiðarar í fimm norskum oljufeløgum fóru í gjár í verkfall, eftir at samráðingarnar millum
fakfelag teirra og arbeiðsgevararnar slitnaðu í gjáranáttina.
Talan er um 300 starvsfólk í norsku deildunum hjá oljufeløgunum Schlumberger, Baker Hughes,
Halliburton, Oceaneering og Oceaneering Integrity.
Verkfallið sær fyribils ikki út til at raka norsku oljuframleiðsluna, skrivar Norsk olje & gass.
Ósemjan millum meðarbeiðararnar og arbeiðsgevararnar snýr seg í høvuðsheitum um løn.
Starvsfólkini vilja hava høgri løn, meðan arbeiðsgevararnir mæla til hóvsemi.
Arbeiðarar á boripallum leru millum best løntu starvsfólk í Norra.
Norska frálandsvinnan hevur sent túsundtals meðarbeiðarar til hús seinastu árini, eftir at lági
oljuprísurin hevur sligið botnin undan marknaðinum. Tí halda arbeiðsgevararnir, at arbeiðararnir átt
at sýnt størri samhaldsfeti mótvegis teimum mongu, sum nú eru í vanda fyri at missa arbeiði.
Vandi er eisini fyri, at verkfallið, sum í høvuðsheitum rakar umhvørvisviðgerð av boriavfalli, verður
víðkað.
"Í fyrsta umfari hava vit tikið eitt avmarkað tal av limum úr arbeiði, men møguleiki er at herða
verkfallið, gerst tað neyðugt," sigur skrivarin í fakfelagnum Industri Energi, Einar Johannesen, við
Dagens Næringsliv.
Sambært Norsk olje & gass fær ein norskur oljuarbeiðari í miðal umleið 630.000 norskar kr. um árið.
Haraftrat koma teknisk ískoyti og yvirtíðarløn.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Barlastaskipanir skunda undir upphøgging
Reiðarí sum Norden, Pacific Basin og NYK kunnu fáa fyrimunir av, at sáttmálin um barlastavatn
endaliga er góðtikin og kemur í gildi um eitt ár. Fleiri reiðarí ætla heldur at velja at høgga skip síni upp
enn at útvega teimum nýggju kostnaðarmiklu skipanirnar, sigur Bloomberg í eini greining.
Sáttmálin ber í sær, at ein rúgva av skipum og herundir turrlastaskip skulu hava nýggja útgerð ísetta
til at reinsa barlastavatn.
Tá útgerðin bert til eitt skip kann kosta upp í 750.000 dollarar, loysir tað seg betri hjá fleiri reiðaríum
at høgga skipini upp enn at seta útgerð upp til reinsing av barlastavatni umborð.
Upphøgging fer at geva luft til hart rakta turrlastamarknaðin, og lágu gjøldini fara at trýsta inntøkuna
frá eldru skipum og harvið eisini skunda undir eina upphøgging av teimum.
Fleiri smærri ljóspunkt eru í greiningunum hjá turrlastareiðafríunum. Millum annað ein vón um
smærri gjaldshækkingar í mun til núverandi gjøld.
"Turrlasta timecharturgjøldini kunnu falla 9 pst. i 2016 og so koma aftur við 26 pst. í 2017 sambært
greinarunum. Orsøkin er ein størri dynamikkur millum útboð og eftirspurning," skrivar Bloomberg.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Greining: Vinnan hevur ikki tikið hædd fyri at loyvini verða inndrigin í 2018
Greining av línuskipunum við árslok 2015 - framhald
Greiningin fevnir um línuskipini yvir 110 tons samsvarandi flokkingina í lógini um vinnuligan fiskiskap.
Grundarlagið er almennu ársfrásagnirnar fyri línuskipini.
Við støði í roknskapunum fyri línuskipini fyri roknskaparárið 2015 eru sett upp tøl og upplýsingar fyri
fiskiloyvir og eginpening.
Greiningin er ætlað at geva skipaeigarum, lánistovnum og myndugleikum høvi til sjálvi at gera sínar
niðurstøður, ella geva høvi til víðari útgreiningar, fyri at hava eitt gott búskaparligt grundarlag, tá
avgerðir verða tiknar.
Tøl og upplýsingar um fiskiloyvir og eginpening við árslok 2015:
Ár
Skipatal
Bókaði fiskiloyvir sambært ársroknskapi, t.kr.

2015
14
28.750

Áramálsavskriving fyri fiskiloyvir sambært nýttum roknskaparhátti, ár 5 til 20
Áramál eftir at avskriva fiskiloyvir í miðal, ár
11
Eginpeningur, t.kr.
25.980
Línuskipini hava árini 2011 til 2013 samlað 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 úrslitið samlað
gjørdist negativt. Tølini fyri raksturin vísa tó, at raksturin hevur roynst betur í 2015 enn í 2014.
Ársúrslitið samlað vísti eitt hall á 5,5 mió. kr. í 2015.
Samlaðu fiskiloyvini eru bókaði til 28,8 mió. kr. við árslok 2015, meðan eginpeningurin vísti 26,0 mió.
kr.
Núverandi fiskiloyvir verða sambært roknskaparháttinum í ársroknskapunum fyri 2015 avskrivað yvir
eitt áramál uppá 5 til 20 ár. Í miðal avskriva tey línuskip, sum hava keypt fiskiloyvir, fiskiloyvini yvir 11
ár.
Í § 7 b í lóg um vinnuligan fiskiskap hava veiðiloyvi latin sbrt. hesi lóg gildið til 1. januar 2018. Í § 7 c í
somu lóg er ásett, at hóast ásetingarnar í § 7 b kann veiðiloyvið verða endurnýggjað (fyri 5 ár ísenn),
um loyvishavari framhaldandi lýkur treytirnar sambært hesi lóg og treytum, ið settar eru í veiðiloyvið
og fiskiloyvið.
Sambært úttalilsum frá Fiskimálaráðnum verða veiðiloyvini varðveitt fyri 5 ár ísenn, henda ikki
lógarbroytingar áðrenn 31. desember 2017.
Reiðaríini hava út frá hesum, mett sum fyritreyt í teirra ársroknskapum, at fiskiloyvini verða
endurnýggjað. Tað sæst aftur í, at keypt fiskiloyvi í miðal verða avskrivað yvir 11 ár.
Høvuðsreglan í ársroknskaparlógini er, at immateriel støðisogn (fiskiloyvir) ikki mugu avskrivast yvir
eitt longri áramál enn 20 ár, og um áramálið er longri enn 5 ár, skal hetta upplýsast og grundast
ítøkiliga. Um markið uppá 20 ár stríðir í móti aðalklausulinum í ársroknskaparlógini “eina rættvísandi
mynd”, kann avskrivingaráramálið uppá 20 ár leingjast. Men hetta vil vera sjáldsamt í praksis.
Roknskapargreiningin vísir eisini, at fiskiloyvini, sum línuskipini hava keypt, hava áleið sama virði, sum
skrásetta eginognin hjá línuskipunum við árslok 2015. Verða veiðiloyvini ikki longd í 2018, og
fiskiloyvini seld á uppboðssølu er eginognin burtur - alt annað líka - við árslok 2017.
Nordlysid.fo

Danskur stuðul til føroyskar flokkar á tingborði
– Hvussu nógvar pengar hevur danski staturin latið føroysku flokkunum í fólkatingsstuðuli síðani
1998?
Hesum spurningi fer Dan M. Knudsen, ríkisumboðsmaður, at svara á tingfundi í dag.
Tað er Kári P. Højgaard, sum hevur spurt soleiðis:
– Kann ríkisumboðsmaðurin stutt nágreina galdandi reglur fyri, at ein politiskur flokkur í Føroyum
kann fáa fíggjarligan stuðul/blokkstuðul frá statinum?
– Koma pengarnir av sær sjálvum eftir fólkatingsval, ella er neyðugt at søkja Indenrigsministeriet um
at fáa pengarnar útgoldnar?
– Kann ríkisumboðsmaðurin upplýsa, hvat teir einstøku politisku flokkarnir árliga hava fingið útgoldið
síðan 1998?
Í viðmerking til fyrispurningin vísir Kári P. Højgaard á, at Føroyar hava til fólkatingsval
grundlógartryggjaðan rætt at velja tveir limir til Fólkatingið. Teir flestu politisku flokkarnir hava brúkt
teirra rætt at luttaka í tí danska fólkatingsvalinum. Sjálvandi hevur tað við sær ein ávísan kostnað at
luttaka.
– Tað, sum er áhugavert at fáa greiði á í hesum høpi, er m.a., í hvønn mun stuðulin í roynd og veru
rindar hesar útreiðslur, og harnæst um stuðulin er ætlaður eisini at rinda aðrar útreiðslur, sum ikki
beinleiðis viðvíkja valinum.

Kári P. Højgaard sigur, at tað má eisini haldast at vera viðkomandi at fáa at vita, hvørjar møguleikar
teir valdu fólkatingslimirnir hava fyri at fáa stuðul til teirra politiska arbeiði, og eisini hvørjar serstakar
fyrimunir hesin stuðulin møguliga hevur við sær fyri tey viðurkendu valevnini, sæð í mun til onnur
mótvalevni, sum stilla upp til fólkatingsval.
Tingfundur verður klokkan 11 í dag, og fyrispurningurin frá Kára P. Højgaard er 3. punkt á skránni.
In.fo

Dámdi landsstýrismanninum ikki familjuna
Rættuliga hvast var orðaskifti um setanina av nýggjum aðalstjóra í vinnumálaráðnum.
Jørgen Niclassen, Fólkaflokkurin, helt tað var ógvusligt, at ein umsøkjari ikki fekk starv, tí
landsstýrismanninum ikki so fekk arbeitt vegna familjubond.
-Kann løgmaður so hava álit á, at landsstýrismaðurin við vinnumálum umsitir til dømis matvørulógina,
tá ið hann sjálvur hevur arbeitt á júst tí økinum sjálvur, segði Jørgen Niclassen.
Jacob Vestergaard staðfesti, at tað ikki er í lagi, tá ið ein persónur, sum er góðkendur av
setanarnevndini verður vrakaður, tí viðkomandi hevur ættarbond við vinnulívsfólk.
Løgmaður segði, at ongar ætlanir eru um politiska setanir, men tað er júst tað sum hendir, segði
jacob Vestergaard.
-Nú má ættartalvan leggjast við, tá ið ein søkir starv í almennu fyrisitingini, segði Jacob Vestergaard.
In.fo

Hví kemur hjúnarbandslógin ikki aftur í tingið
Jógvan á Lakjuni, Fólkaflokkurin, vil hava svar frá løgmanni, hví roynt verður at forða fyri, at
broytinganar í hjúnabandslógini koma aftur í Løgtingið.
Landsstýrið arbeiðir fyri at gjøgnumføra ta samtykt, sum var gjørd í vár - hvørki meira ella mini,
svaraði løgmaður.
Talan er um broytignarnar í grein 14, stk.2 í hjúnarbandslógini.
Elsebeth Mercedes Gunnleygsdóttur, Fólkaflokkurin, helt, at eisini hetta var eitt dømi um, at tað
rættvísi og tað gjøgnumskygni, sum samgongufólk tosaðu um, tá ið tey sótu í andstøðu, ikki ber tila t
fáa eyga á nú.
Bjørt Damuelsen, Tjóðveldi, segði, at lógarsamtyktin er so greið, at ongin eigur at ivast í tí, sum var
samtykt.
Bill Justinussen, Miðflokkurin, undraðist á, at hendan samgongan nú hevur gloymt allar
mannagongdir, sum tey tosaðu so nógv um, tá ið tey sótu í samgongu.
Jørgen Niclassen, Fólkaflokkurin, fanst at, at samgongan nú bara sigur, at viljin hjá Løgtinginum er
kendur, so ongin grund er at koma aftur í tingið við summum málum.
-Hetta er eitt álvarsligt brot á allar mannagongdir, segði Jørgen Niclassen.
Kaj Leo Holm Johannesne, Sambandslfokjkurin, segði, at neyvan er nakað so fløkt mál samtykt fyrr.
In.fo

Skattamálið: Taks vil einki siga enn
Skattamálið hjá Eik syngur eftir øllum at døma nú sítt seinasta vers. Men hvat málið endar við, fáa
føroyingar ikki at vita, um tað stendur til myndugleikarnar.

Taks hevur sent hoyringsskriv til Eik banka við sínari niðurstøðu í málinum, men orsaka av, at talan er
um skattaviðurskifti hjá einari løgfrøðiligari eind, verjir Taks seg við, at tey ikki hava rætt at kunna um
niðurstøðuna uttan so, at Eik banki sjálvur tekur undir við tí.
Tað kann tó undra, tí hetta er ikki eitt vanligt mál um skattafrádrátt.
Tað var á sumri 2010, at gamli Eik Banki fór á heysin og Fíggjarligum Støðufesti varð álagt sambært
lóg at bjarga føroysku kundunum burturúr tí, sum kundi endað verri enn tað gjørdi. Fíggjarligt
Støðufesti yvirtók bankan og hálvan oktober 2010 varð ein nýggjur banki stovnaður við heitinum Eik
Banki Føroyar. Fíggjarligt Støðufesti átti 100 prosent í nýggja bankanum fram til apríl 2011, tá ið TF
Holding keypti 70 prosent av bankanum.
Tá Fíggjarligt Støðufesti yvirtók kollsilgda bankan varð ogn og skuld ikki gjørt upp, tí tað var snøgt sagt
ikki áhugavert - Fíggjarligt Støðufesti skuldi undir øllum umstøðum yvirtaka bankan. Síðani stovnaði
Fíggjarligt Støðufesti eitt nýtt felag og flutti alt bankavirksemi í nýggja felagið. Og tá var gjørt eitt
skattaskjal. Í skjattaskjalinum stóð, at einki tap frá gamla bankanum kann trekkjast frá í nýggja
bankanum. Nýggi bankin byrjaði við 1.486 milliónum í eginogn, hóast Fíggjarligt Støðufesti spýtti
2.000 milliónir í bankanum at byrja við - við teirru skrivligu treyt, at tapið hjá bankanum skuldi
dragast frá teimum 2.000 milliónunum, tá ið grannskoðarar vóru lidnir við at gera ognir og skuld hjá
kollsilgda bankanum upp.
Tað úrslitið bleiv 514 milliónir krónur og nýggi bankin byrjaði tí við 1.486 milliónum krónum, sambært
Fíggjarligum Støðufesti og sambært rokniskapinum frá Eik banka frá tí tíðarskeiðnum. Men sambært
nýggi eigaranum í Eik Banka og núverandi stjóranum - Súna Schwartz Jacobsen, varð nýggi bankin
stovnaður við 2.000 milliónum, og tá hann fór til gongu misti hann 514 milliónir og tí eigur nýggi
bankin rættin til frádráttin.
Sambært táverandi stjóra í Eik er hetta tó ikki rætt. Jørn Astrup Hansen sat sum stjóri í Eik banka í
hesum tiðarskeiðnum fram til á vári 2011, og hann og Fíggjarligt Støðufesti eru á einum máli um, at
tað er Fíggjarligt Støðufesti, sum hevur rætt til hasar 514 milliónirnar.
Niðurstøðan í hesum skattamálinum er ikki bara nakað, sum viðkemur leiðsluni í Eik. Tí lat okkum
siga, at Eik fær viðhald frá Taks og eigur hasar 514 milliónirnar og harvið góðar 90 milliónir í
skattafrádrátti. So merkir tað, at Fíggjarligt Støðufesti hevur gjørt eitt stórt mistak, sum krevur
rættingar. Tí ein og sama upphædd kann ikki dragast frá í skatti tvær ferðir. Samstundis skal
rættarmálið móti fyrrverandi leiðsluni í Eik rættast, um so er, at Taks gevur nýggja Eik viðhald í
skattamálinum, tí sum nú er, eru hasar 514 milliónirnar partur av rættarmálinum móti fyrrverandi
nevnd og leiðslu í kollsilgda Eik Banka.
Lat okkum so hinvegin siga, at nýggi Eik ikki fekk viðhald í skattamálinum. Hvat merkir tað so?
Eyðun Mørkøre, stjóri á Taks hevur áður sagt við miðlarnar í hesari tilgongdini, at nýggir upplýsingar
eru komnir fram í málinum umvegis fjølmiðlarnar. Sambært keldum hjá Miðlahúsinum hevur nýggi
Eik tilvitað roynt at hildið ávísum upplýsingum aftur frá Taks.
Men um so er, at Taks er komið til tað niðurstøðuna, at nýggi upplýsingarnir gera, at Eik ikki fær
viðhald kortini, er talan so um ósketni frá Eik? Verður niðurstøðan bara rættað ella er ein bót, sum
fylgir við?
Hevur dóttirfelagið hjá ein av Føroya sterkastu fíggjarsamtøkum av ósketni givið skeivar upplýsingar
til Taks? Av grovum ósektni? Púra tilvitað? Er ein bót í so fall nóg mikið ella er málið farið til
ákæruvaldið?
Hevur Eik rætt í øllum tey hava gjørt, og skal Fíggjarligt Støðufesti tí fáa smekk fyri teirra mistøk? Skal
rættarmálið móti nevnd og leiðslu í gamla Eik rættast?
Vit vita ikki. Og stendur tað til skattamyndugleikarnar, so fáa vit ikki niðurstøðuna at vita.
In.fo

Treytaðan dóm fyri at smuggla hassj

Tveir ungir mans vóru í síðstu viku dømdir 50 dagar treytaða fongsulsrevsing fyri at smuggla 200
gramm hvør av hassji til Føroya.
Tað var í novembur í fjør, at hassjhundurin leiddi tollvaldið til teir báðar vesturi á flogvøllinum. Teir
játtaði seg sekar í at hava smugglað hassji, men noktaðu fyri, at teir høvdu samstarva um tað. Teir
noktaðu somuleiðis fyri, at hassjið var smugglað til Føroya við tí fyri eyga at selja tað víðari.
Teir báðir greiddu frá, at teir vóru farnir ein ballingartúr til Keypmannahavnar báðir. Báðir hava teir
ADHD og siga, at teir áður javnan royktu hassj til at tálma sjúkuni. Nú eru báðir komnir í viðgerð og
siga seg ikki roykja hassj longur.
Teir vóru farnir á Christiania at keypa hassj, men høvdu báðir kanska keypt nakað meiri, enn tær
ætlaðu. Heimafturkomnir høvdu teir keypt eini 200 gramm hvør. Teir eru vanir at keypa hassj á
Christiania, tá teir eru niðri og annar teirra segði sum var, at hann møtir føroyingum hvørja ferð, hann
keypir har.
Teir høvdu hvør í sínum lagi pakkað hassji í minni pakkar, sum teir síðani høvdu svølgt og stungið upp
undir seg. Á hendan hátt ætlaðu teir at smuggla rúsevnini til Føroya.
Teir vildu báðir vera við, at tað var fyri at spara pengar, at teir høvdu keypt eina so stóra nøgd.
Ætlanin var, at hon skuldi vara nakrar mánaðir. Teir keyptu hassjið fyri 40 krónur grammið, men
høvdu væntandi goldið eini 250, 300 krónur grammið í Føroyum.
Báðir eru áður dømdir fyri brot á lógina um rúsevni.
Løgreglan vildi vera við, at ætlanin var at selja hassjið víðari. 200 gramm er ov nógv at keypa einans til
egna nýtslu, metir løgreglan. Ákærin vildi vera við, at gøtuvirðið á hassjinum var yvir 10.000 krónur.
Hon bað tí dómaran revsa ungu menninar við fongsulsrevsing í 60 dagar. Hon vísti eisini á, at tá
nøgdin er so stór, eigur høvuðsreglan, sambært dómi í landsrættinum, at vera treytaleys
fongsulsrevsing.
Verjin meinti, at dómarin átti at taka atlit til, at menninir nú fingu viðgerð fyri ADHD og at báðir vóru
givnir at nýta rúsevni. Hann helt tí ikki, at neyðugt var at senda teir í fongsul, men at teir áttu at fáa
ein møguleika afturat frá dómaranum.
Dómarin var samdur við verjanum í hesum. Teir fingu eina langa revsing, 50 dagar, sum vísir, at
Føroya rættur metir lógarbrotið vera álvarsamt, men revsingin var gjørd treytað, við
samfelagstænastu, so menninir kunnu halda við arbeiðinum at fóta sær í gerandisdegnum.
In.fo

So ringt er tað at parkera á Skálatrøð í Havn
Tað er vónleyst at finna parkeringspláss á Skálatrøð, tá liðið er nakað út á dagin.
Trýst á pílin á myndini fyri at síggja, hvussu har sá út klokkan 11:30 í dag.
Skálatrøð er einasta parkeringspláss, sum íbúgvar í miðbýnum, fólk sum arbeiða í miðbýnum og fólk
sum vitja í miðbýnum kunnu brúka, um tey ætla sær at parkera í longri tí enn tveir tímar.
Hevur tú eitt lítið ørindi í miðbýnum, so eydnast tær kanska at finna eitt av
stutttíðarparkingsplássunum. Á fleiri teirra ber bara til at standa í 15 minuttir, hálvan tíma, heilan
tíma ella í tveir tímar. Tað eru bara tey átta landsstýrisfólkini, sum kunnu standa á hesum plássum fyri
dagin.
Um tú býrt í miðbýum, og ætlar at lata bilin standa, so kann hann bara standa á Skálatrøð, á
parkeringsplássinum á Glaðsheyggi ella á Frúutrøð. Tú kanst ikki brúka stutttíðarparkeringsplássini, tí
tað er bannað at ganga út og flyta parkeringsskivuna. Skal parkeringsskivan flytast, so skal bilurin
flytast – men ikki nóg mikið við tí. Tú kanst ikki flyta bilin bara fyri at flyta parkeringsskivuna, tú skalt
»eitt veruligt ørindi«, annars fært tú bót.
Tí er fólk, sum búgva í miðbýnum og fólk sum arbeiða í miðbýnum sera illa fyri viðvíkjandi
parkeringsplássum.

In.fo

Orðaskifti um nýskipan av fiskivinnuni
Fiskivinnunýskipan fyllir ómetaliga nógv í politiska landslagnum.
Bæði Jøren Niclassene, Fólkaflokkurin, og Bill Justinussen, Miðflokkurin, vildu hava svar uppá ymiskar
spurnignar frá landsstýrismanninum við fiskivinnumálum, Høgna Hoydal, Tjóðveldi.
Bill Justinussen segði seg vera skelkaðan um, at øll rættindi skulu yvir eina uppboðssølu. Hann segði,a
t hetta fyrstu ferð kom fram á einum fundi í Løkshøll og loypti hvøkk áhoyrarnar.
Høgni Hoydal svaraði, at onki nýtt er í hesum, men vísti samstundis til, at talan verður um eina
skiftistíð, so tað verður ikki soleiðis, at øll rættindini verða seld 1.januar 2018 fyri spottprís.
Jørgen Niclassen vildi hava at vita, hví arbeiðssetningurin hjá nýskipanarbólkinum eru so trongur.
Munnligu spurningarnir í tinginum vístu greitt, at stór ósemja er um nýggjan fiskivinnupolitikk. Partar
av tinginum vilja als ikki hava nakrar broytingar, meðan onnur tingfólk vilja hava broytingar, men ikki
so ógvusligar, sum nýskipanarbólkurin leggur upp til.
Fríggjadagin skal politiski fylgibólkurin á fund við nýskipanarbólkin.
In.fo

Gunnar ársins spælari í Íslandi
FH og Gunnar Nielsen vunnu í vikuni íslendska meistaraheitið. Hóast tað eru tvey umfør eftir, so
hevur heimasíðan 433.is valt føroyska landsliðsmálverjan sum ársins spælara í Íslandi í ár.
Til ber at síggja ein heldur litfagran Gunnar Nielsen tosa við 433.is við at trýsta á pílin á myndini
Gunnar Nielsen skifti í ár til FH frá Stjarnuni. Málið var at vinna íslandska meistaraheitið og tað
eydnaðist. So væl hevur Gunnar Nielsen spælt, at hann er kosin sum ársins málverji og ársins spælari
av fótbóltsheimasíðuni 433.is.
- Gunnar Nielsen er nógv tann besti málverjin í Íslandi. Hann hevur bjargað okkum fleiri stig, sigur
Heimir Guðjónsson, venjari hjá FH við heimasíðuna.
433.is hevur eisini eina samrøðu við Gunnar Nielsen, sum fegnast um at hava vunnið meistaraheitið í
fyrstu royndini við FH. Føroyski landsliðsmálverjin hevur langtíðarsáttmála við FH, sum eisini hevur
Kaj Leo í Bartalsstovu og Sonna Ragnar Nattestad á lønarlistanum.
- Eg taki tað sum tað kemur. Eg havi sáttmála við FH, men kemur okkurt á borðið, so hyggja vit eftir tí,
segði Gunnar Nielsen í Fótbóltspanelinum, sum var á Rás2 fríggjadagin.
Havnarmaðurin bleiv í fjør valdur til besta spælaran í Stjarnuni. Tað er framvegis tvey umfør eftir í
Pepsi-deildini.
In.fo

Miðvíst arbeiði liggur til grund
Talið á níggjunda floks næmingum í Føroyum, sum roykja dagliga, er síðstu fýra árini fallið úr 19
prosentum niður í átta prosent.
Tað vísir ein kanning, sum Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hevur gjørt saman við
Fólkaheilsuráðnum, av hugburði og atburði hjá níggjunda floks næmingum viðvíkjandi eitt nú
rúsdrekka og rúsevnum.
Talan er um eina størri europeiska kanning, sum Føroyar eru partur av, saman við 30 til 35 øðrum
londum í Europa, og sum hevur verið gjørd síðani 1995 við umleið fýra ára millumbili.

Ólavur Jøkladal, skrivstovuleiðari í Fólkaheilsuráðnum, sum hevur samskipað kanningina og verið úti
við spurnarbløðunum í fjør vár, fegnast serliga um, at talið á ungum roykjarum er fallið nógv.
In.fo

VÍF kom væl frá byrjan
Team Klaksvík hevur fingið eina torføra byrjan upp á nýggja kappingarárið. Sunnudagin taptu
klaksvíkingarnir heili 36-19 á útivølli ímóti silvurvinnarunum frá í fjør, H71. Í kvøld var enn ein stór
uppgáva á skránni, tá ið føroyameistaraliðið í fjør, VÍF, vitjaði í Badmintonhøllini í Klaksvík.
VÍF vann dystin trygt, 26-16.
VÍF legði seg skjótt á odda og varðveiddi eina tepru leiðslu í fyrra parti av fyrra hálvleiki, áðrenn
vestmenningar øktu meir um leiðsluna undan hálvleikssteðginum. Hálvleiksstøðan var 14-9 til VÍF.
Í seinna hálvleiki gekk tað soleiðis, sum ofta fyrr er sæð hjá Team Klaksvík - liðið megnar ofta ikki at
fylgja við í einum heilum dysti. Endaliga úrslitið gjørdist 26-16 til VÍF.
Sostatt er VÍF komið á stigatalvuna, meðan Team Klaksvík framvegis hevur síni fyrstu stig til góðar
eftir fyrstu tveir dystirnar, har finalistarnir frá í fjør hava verið mótstøðuliðini.
In.fo

H71 bankaði StÍF
Viðhaldsfólkini hjá StÍF fingu eina góða byrjan upp á kvøldið, tá ið kvinnuliðið hjá StÍF vann trivaligan
sigur ímóti Stjørnuni. Men tá ið H71, ið greitt vann grundspælið í deildini í fjør, kom á vitjan, so var
ikki nógv, sum mansliðið hjá StÍF kundi gera. H71 vann heili 36-23 í høllini á Skála í kvøld.
Talan var um tvey lið, sum fingu hvør sína kappingarársbyrjan um vikuskiftið. H71 sorlaði Team
Klaksvík við at vinna heili 36-19, meðan StÍF tapti tepurt ímóti KÍF í Kollafirði - 26-25.
Tað tyktist ongantíð at vera nakar ivi um vinnaran í mansdystinum á Skála í kvøld. H71 kom skjótt á
odda 11-5, og hendan leiðslan varð síðani økt til heili 10-20. Endaliga úrslitið gjørdist 36-23 til H71.
Úrslitið merkir, at H71 er komið væl frá byrjan við tveimum greiðum sigrum og einari málúrtøku, sum
sigur 72-42. Hinvegin hevur StÍF framvegis síni tvey fyrstu stig til góðar eftir tveir dystir.
In.fo

Rimmar comeback av KÍF
Kyndil spældi sín fyrsta dyst í hesum kappingarárinum í FTZ-deildini, tá ið KÍF kom á vitjan í høllini á
Hálsi í kvøld. Talan var um dyst nummar tvey hjá KÍF í nýggja kappingarárinum, tí at í vikuskiftinum
vunnu kollfirðingar tepran heimasigur ímóti StÍF - 26-25.
Og KÍF dugir tað við at vinna við einum máli, tí at kvøldsins dystur endaði 27-26 til KÍF.
Í fyrra hálvleiki var ikki nakar serligur munur á liðunum stóran part av hálvleikinum. At enda dróð
Kyndil tó eitt sindur frá KÍF, og hetta merkti, at hálvleiksstøðan var 14-12.
Í fyrra partinum av seinna hálvleiki tyktist ongin ivi at vera um, at tað fór at blíva til tryggan
heimasigur. Tá ið 40 minuttir vóru farnir var støðan 20-15 til Kyndil.
Men síðstu 20 minuttirnar komu kollfirðingar sterkt aftur, og endaliga úrslitið gjørdist 27-26 til KÍF.
Harvið hevur KÍF fýra stig eftir tveir dystir, meðan Kyndil framvegis er stigaleyst eftir sín fyrst spælda
dyst.
In.fo

Full spælitíð til Hall

Tveir føroyingar hava verið í dysti í dag í donskum fótbólti. Hallur Hansson spældi fullan dyst fyri AC
Horsens, meðan René Shaki Joensen spældi ein hálvleik fyri Vendsyssel.
Hallur Hansson og AC Horsens høvdu vitjan av FC Nordsjælland í superliguni. Dysturin endaði við
málleysum javnleiki. Føroyski landsliðsspælarin vísti í løtum tenn. Poul Hansen, viðmerkjarin hjá TV3,
segði at Hallur Hansson hevði orkuna og hugskotini at skapa nakað, men tað gav ongantíð mál. AC
Horsens liggur á sætta plássi.
Í næstbestu deildini tók Vendsyssel móti FC Helsingør. Vendsyssel vann 1-0. René Shaki Joensen
byrjaði inni og spældi allan fyrra hálvleik. Málið kom í fyrra hálvleiki og føroyski landsliðsspælarin
hevði ein møguleika at økja, men skotið fór framvið.
Við sigrinum er Vendsyssel komið upp á fimta pláss, men tað er sera tætt millum liðini í deildini.
In.fo

Hótti við at taka orðið frá fyrrverandi tingformanni
Orðaskiftið er mangan hvast í Løgtinginum og so var eisini fyrrapartin.
Jógvan á Lakjuni, Fólkaflokkur, segði millum annað, at samgonga royndi at luska málið um
broytingarnar hjúnabandslógini ígjøgnum.
Tað fekk hann eina átalu fyri frá Páll á Reynatúgvu, løgtingsformanni.
Seinni segði Jógvan á Lakjuni, at verður gjørt, sum samgongan ætlar í málinum, so eru Føroyar ein
rein bananrepublikk.
Tá segði tingformaðurin:
-Eg gevi ikki sama tingmanni tvær ávaringar sama dag, so broytir tingmaðurin ikki orðalag, so taki eg
orðið frá honum.
Longri kom málið ikki, tí orðaskiftið um hjúnabandslógina endaði.
In.fo

Fiskivinnugransking skal raðfestast
Nógv størri íløgur og savnað átøk skulu gerast í fiskivinnugransking við tí fyri eyga at fáa betri góðsku
og nógvar nýggjar vørur við góðum prísi
Játtanin til fiskivinnugransking skal trífaldast, og saman við øðrum inntøkum frá uppboðssøluni, skal
fiskivinnugransking nú raðfestast.
Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum arbeiðir við at fáa fíggingina upp á pláss, og nýskipanarnevndin
nevnir í tilmæli sínum íslendska stovnin Matis sum brúkiligt fyridømi.
Kvf.fo

Evropa kann ikki verjast móti álopi
Hvørki Bretland ella restin av NATO-samgonguni hava munadygga æltan fyri at verja Evropa móti
russiskum álopi, sigur pensjoneraður herovasti
Richard Barrons, ið er pensjoneraður herovasti, og sum hevur verið við í NATO-atsóknum í Afganistan
og Irak, sigur í samrøðu við Financial Times, at NATO er sera viðbrekið.
- Innanfyri 48 tímar kann Russland, saman við skipum og flogførum, senda inn tíggjutúsundtals
hermenn í NATO-øki, meðan tað fer at taka NATO tveir mánaðir at gera tað sama, sigur Barrons.
NATO kann orsaka av hesum missa tamarhaldið bæði í luftini og á landi, áðrenn tey 28 limalondini
eru vorðin samd um, hvar tey skulu svara aftur, heldur Richard Barrons.
Vantandi samstarv ger støðuna verri
- Um tú sært yvirlitið yvir styrkina hjá NATO, er hon nógv størri enn hjá Russlandi. Men av tí at
meginparturin av henni er "semi-sovandi"-støðu, verður tað ein gluggi við nógvum møguleikum, sigur
Barrons sambært The Independent.

Pensjoneraði herovastin, Richard Barrons, sigur, at vantandi samstarv millum fleiri partar í NATOsamgonguni ger støðuna álvarsliga.
- Tá eingin semja er millum norður, miðju og suður, fellur alt niður á lægsta felagsnevnara, og einki
hendir, sigur Barrons, ið fór úr starvi sínum sum generalur í bretska herinum fyrr í ár.
Gera eftirlitsstøð í Gotlandi
Mánadagin kom fram, at svenskir myndugleikar hava framskundað sína æltan um at herdeildir skulu
hava fasta støð í Gotlandi, tí Svøríki hevur fingið upplýsingar um, at hóttanarstøðan frá Russlandi er
økt.
Wilhelm Agrell, professari í fregnartænastuanalysum við lærda háskúlan í Lund, sigur, at okkurt er
broytt í svenska fregnartænastumyndini.
- Men vit vita ikki, hvat. Hinvegin síggja vit avleiðingarnar av tí. Púra óvæntað vóru brádliga herdeildir
sendar til Gotlands, sigur Agrell.
Kvf.fo

Andlát
Anfinn Poulsen, Klaksvík, vanliga nevndur Anfinn hjá Saksuninginum, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi
20. september, 80 ára gamal.
Martha Ljósheim, ættað av Økrum, búsitandi í Havn, andaðist á Landssjúkrahúsinum sunnudagin 18.
september, 93 ára gomul.
Alma Aston, vanliga nevnd Mimmy, fødd Wang, ættað úr Miðvági andaðist í Brighton mánadagin 19.
september, 89 ára gomul.

