Tíðindi úr Føroyum tann 28. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 28.09.2016 (09:48)
Frægari veður í væntu
Kaldari luft streymar eitt skifti oman yvir landið av norðri, áðrenn eitt lágtrýst, á veg í ein eystan, fer
framvið sunnan fyri Føroyar hósnáttina. Síðani koma aftur kaldari streymar av norðri. Um vikuskiftið
mennist eitt nýtt hátrýst nær Hetlandi.
Mikudagin lot til andøvsgul av útnyrðingi, seinnapartin av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Turt og
sólglottar, men í kvøld samdrigið og regn. Vindurin øtlar í gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s,
út á kvøldið andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Hósnáttina stívt andøvsgul upp í hvassan vind av
landnyrðingi, 10 til 15 m/s, og regn. Hitin millum 6 og 12 stig.
Hósdagin andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 til 13 m/s, í støðum upp í hvassan vind, um 15
m/s. Út á dagin snarar hann í ein útnyrðing. Skýggjað og ælaveður. Hitin millum 5 og 8 stig.
Fríggjadagin andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi og norðri, 8 til 13 m/s, sum út á dagin makar
niður í lot til andøvsgul, 3 til 8 m/s. Ælaveður, men eisini sólglottar. Hitin millum 5 og 10 stig.
Leygardagin lot til andøvsgul av norðri, 3 til 8 m/s, sum út á dagin snarar í ein útnyrðing. Turt og
sólglottar og hitin millum 4 og 9 stig.
Sunnudagin verður lot til andøvsgul av suðri, 3 til 8 m/s, sum út á dagin øtlar í andøvsgul upp í ein
strúk av landsynningi, 8 til 13 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar, men út á náttina regn. Hitin
millum 7 og 10 stig.
Mánadagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av landsynningi og suðri, 10 til 15 m/s. Fyri tað
mesta skýggjað og eitt skifti regn. Hitin millum 8 og 12 stig.
In.fo

47 av 97 Hanjin-skipum rakt av húsagangi
47 av teimum 97 bingjuskipunum hjá koreanska reiðarínum Hanjin eru rakt av gjaldsteðginum, sum
felagið kunngjørdi 31. august. Tað skrivar Alphaliner í tíðindaskrivi.
Eitt skip, 'Hanjin Switzerland', fekk loyvi at fara ígjøgnum Suez-veitina 23. september. Tað kemur til
New York tríggjar vikur seinkað. Hetta er fyrsta Hanjin-skipið, ið síðani húsagangin hevur fingið loyvi
at fara ígjøgnum veitina.
Tvey onnur Hanjin-skip liggja framvegis fyri teym í Reyða Havinum og bíða eftir loyvi at sigla ígjøgnum
sunnaneftir, meðan tvey, ið skuldi sigla úr Miðjarðarhavinum og inn í veitina, eru vend aftur til
ávikavist Algeciras og Valencia, upplýsir Alphaliner.
Húsagangurin hevur eisini økt talið á løgdum skipum.
Tilsamans 24 skip hjá Hanjin við einum kapasiteti upp á 152.500 teu hava økt partin av løgdum
skipum til íalt 1,21 mió. teu, skrivar Alphaliner, sum roknar við, at parturin av løgdum skipum við
árslok fer at hækka til 1,5 mió. teu.
Beint eftir húsagangin hevði Hanjin Shipping sambært Wall Street Journal eina last til eitt virði av
meira enn 92 mia. kr. liggjandi fyri teym á heimshøvunum.
Millum annað stórfyritøkan Samsung hevur vørur fyri meira enn eina fjórðings mia. kr. umborð á
raktu Hanjin-skipunum - til stóra ørkymlan fyri suðurkoreansku fyritøkuna.
Kelda: soefart.dk
Antares.fo

Navigatørar fyrireika seg til føraraleys skip
Elrikin skip, sum við hjálp av sensorum, radarum og AIS sjálv navigera á heimshøvunum uttan nakra
manning, kunnu sambært DNV GL verða veruleiki um fimm til tíggju ár. Harvið standa manningar frá
høgum til lágum til at missa arbeiðið til nútíðar tøkni. Ein gongd, sum sambært Fritz Ganzhorn, stjóra
í Søfartens Ledere, framvegis er á "dreymastøði", men sum hann kortini ikki kveistrar til viks.

"Tað er skeivt ikki at trúgva upp á tað, so vit fyrireika okkum til, at tøkniliga menningin kemur. Men
vit vilja heldur vera við til at ávirka gongdina, enn at spenna ímóti," sigur hann við ShippingWatch og
heldur fram:
"Vit vilja fegin vera við til at finna út av, hvør ið skal stýra hesi skipini til sína tíð. Tí vit vóna, at tað
framvegis verða okkara fólk, ið skulu sigla skipini – tey skulu kanska bara sita á einum eftirlitsdepli og
sigla fleiri skip í senn."
Nógvar fortreytir skulu tó lúkast, áðrenn føraraleys skip av álvara verða veruleiki, sigur
fakfelagsleiðarin. Hann vísir á, at yvirskipaða kravið fyri hesum er, at vinnan fer at gera íløgur í
tøkniligu menningina í nógv størri mun enn í dag, og at júst maritima vinnan søguliga sæð hevur verið
lutfalsliga afturhaldandi við at gera íløgur í nýhugsan.
Haraftrat kemur, at útreiðslurnar við at rætta upp á støðuna, um elektronikkurin gongur fyri og eitt
uppsteðgað skip skal fáast til lands, fara at verða nógv størri, enn innan bilar og bussar, har gongdin
við føraraleysari koyring er komin væl longri enn innan sigling.
Sambært Fritz Ganzhorn kunnu hvørki kameratól ella sensorar avloysa kensluna hjá einum skipara
fyri, um kósin á einum fulllastaðum bingjuskipi skal broytast fimm ella tíggju stig undir einum stormi
til tess at tryggja, at bingjur ikki fara fyri borð.
"Tú merkir ikki vind og veður á sama hátt, tá tú so at siga situr heima í sofuni handan nakrar skíggjar,
sum tá tú stendur har úti, og tað rullar. Gloymt verður kanska, at kreftirnar eru ógvuliga stórar har
úti, so tað krevur eisini, at styrkin og yvirlivingarevnini hjá skipunum skulu betrast, um onki menniskja
skal vera umborð," sigur hann
Gongdin móti sjálvvirkan er longu farin at gera vart við seg í havnum, har sjálvkoyrandi kranar kunnu
flyta bingjur allan vegin frá skipinum og yvir á lastbilar uttan menniskjaliga luttøku. Útlitini til, at
havnaarbeiðarar harvið missa arbeiði til robottarnar, hava longu elvt til verkføll í eitt nú Rotterdam.
Har eydnaðist fakfeløgunum at tryggja limum sínum arbeiðstrygd, sum merkir, at uppsagnir bert
kunnu henda við natúrligari frágongd.
Fritz Ganzhorn væntar ikki, at líknandi tiltøk fara at henda við skipum, tí manningarnar ikki eru
organiseraðar á sama hátt sum havnaarbeiðarar.
"Verkføll virka jú best, um okkurt kann verða lagt stilt. Tað er truplari hjá okkum, tí so skulu tildømis
bæði eysturevropearar og filippinarar vera við upp á hetta, og tað verður trupult. Tá tað er sagt,
trúgvi eg als ikki, at tað ber til at vinna á nýhugsan við vanligum burturoldaðum fakligum bardaga."
Fritz Ganzhorn væntar ikki, at ómannað skip verða veruleiki fyrstu 25 árini, um tað verður nakrantíð
yvirhøvur. Hann útilokar tó ikki, at tøknin stigvíst fer at vinna fram, og at eitt av fyrstu stigunum fer at
vera at seta robottar umborð fyri at hjálpa eini nógv minni manning, enn vit síggja í dag,
"Tað rokni eg við verður fyrsta stigið á leiðini móti ómannaðum skipum. Tað verður leingi, áðrenn vit
fara at síggja ómannað skip vinna á vanligum menniskjariknum skipum. Tað verður, sum alt annað,
bert til veruleika, um tað fer at loysa seg at gera íløgur í slíkt, og tær útrokningarnar havi eg enn ikki
sæð," sigur hann.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Bara 15 milliónir millum tilboðini
Feløgini, ið bjóða uppá arbeiðið at gera teir báðar undirsjóvartunlarnar, hava gjørt sær ómak, heldur
stjórin í tunnilsfelagnum
Norsku byggifyritøkurnar, AF-Gruppen og NCC, bjóða sær til at gera Eysturoyartunnilin og
Sandoyartunnilin, og báðar fyritøkurnar liggja lið um lið í kappingini um at fáa størstu byggiverkætlan
í føroyskari søgu.
Tilboðini vórðu kunngjørd seinnapartin, men kappingin er ikki avgjørd enn, tí bara hálv sekstanda
millión krónur er er millum tilboðini. Munurin er sera lítil, tí talan er um eina verkætlan, sum fer at
kosta góðar tvær milliardir krónur.
Skriva undir í november
Tilboðið frá NCC er 1.891 mia. krónur og tilboðið hjá AF-gruppen er 1.876 mia. krónur. Stjórin í
Tunnilsfelagnum, Teitur Samuelsen, fegnast um, at tilboðini liggja so tætt, tí tað er tekin um, at
feløgini hava gjørt sær ómak.
Báðar fyritøkurnar eru norskar, og báðar kenna til føroysk viðurskifti. NCC gjørdi bæði Vága- og
Norðoyatunnilin, og AF-Gruppen hevur bjóðað upp á tunnilsverkætlanir í Føroyum.
Sáttmáli verður skrivaður við eina av fyritøkunum í november, og tá væntar Teitur Samuelsen eisini,
at fíggingin fyri tunlarnar er fingin.
Vónar at føroyingar kunnu verða við
Teitur Samuelsen, stjóri í tunnilsfelagnum, kann í dag ikki siga, um undirveitarar í Føroyum verða
partur av sáttmálanum við norsku fyritøkuna.

Tó sigur hann, at tað er eitt greitt ynski hjá Tunnilsfelagnum, at so nógvir føroyingar sum tilber verða
við í arbeiðnum at byggja tunlarnar.
Tilboðini fevna um sjálva tunnilsgerðina, vegagerð í tunlinum og allar innleggingar, sum ikki hava við
streym at gera. Tað arbeiðið verður boðið út seinni, og fer at leggja umleið 10-15 prosent aftrat
kostnaðinum.
Kvf.fo

Letur seg ikki trýsta
Lógararbeiðið skal gerast liðugt áðrenn talan kann verða um at leggja aliøkini í Suðuroynni saman
Eingin avtala er um, at Hvalbiarfjørður skal leggjast saman við Trongisvági í einum og sama loyvi.
Tað sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum, ið er farin at endurskoða alilógina.
Hann fer ikki at lata seg trýsta til at leggja økini í Suðuroynni saman nú, áðrenn lógararbeiðið er
liðugt, sigur hann.
Kvf.fo

Astrup fingið stevningina
28.09.2016 - 14:58
Jørn Astrup Hansen, fyrrverandi stjóri og nevndarlimur í Eik er nú blivin stevndur í sambandi við
skattamálið hjá Eik
Jørn Astrup Hansen skrivaði tann 16. apríl undir yvirskriftini, "Eik: Fup eller fakta", eina grein í
Sosialinum, har hann millum annað sigur, at TAKS hevur fingið skeivar og villeiðandi upplýsingar frá
EIk. Eisini skrivar hann, at tað er ilt at trúgva, at TF-Holding og nevndarformaðurin í bankanum hava
verið í góðari trúgv, tá leiðslan í Eik og TF-Holding royndu at lensa landskassan fyri 90 milliónir krónur,
sum bankin ikki hevði rætt til.
Jørn Astrup Hansen váttar í dag, at hansara sakførari hevur fingið eina stevning. Í stuttari viðmerking
sigur Jørn Astrup Hansen, at hann er vónbrotin og harmur um, at verða stevndur.
Kvf.fo

Topas, Sardis, Magnus Heinason og Vesturland landa í Havn
28-09-2016 - 11:44 - Jóanis Nielsen
Topas/Sardis, Magnus Heinason og Vesturland landa allir til Barðið í Havn.
Topas og Sardis hava tilsamans 100.000 pund.
Magnus Heinason hevur 14.000 pund.
Vesturland hevur 10.000 pund.
VESTURLAND - ( VN 307 )
MAGNUS HEINASON - ( TN
407 )
TOPAS - ( TN 1428 )
SARDIS - ( TN 1429 )
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22-09-2016
HAVN (BARÐIÐ)
TÓRSHAVNAR
16-09-2016
HAVN (BARÐIÐ)
TÓRSHAVNAR
19-09-2016
HAVN (BARÐIÐ)
TÓRSHAVNAR
18-09-2016
HAVN (BARÐIÐ)

28-09-2016

5.280
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10,12

49.570,00

Jn.fo

Hækkingin í makreltilmælinum longu útlutað
28-09-2016 - 14:22 - Jóanis Nielsen
Ein roknifeilur hjá ICES, tá teir í fjør heyst skuldu staðfesta, hvussu stórur makrelstovnurin er, hevur
nú við sær, at ICES hevur hækkað sítt tilmæli við 107 tús. tonsum. Upprunaliga mælti ICES til, at
heildarkvotan av makreli í 2016 skuldi verða 667 tús. tons, men roknifeilurin ger, at tilmælið nú
hækkar við 107 tús. tonsum upp í 774 tús. tons.
ES, Noreg og Føroyar, sum hava eina makrelavtalu til 2018, ásettu eina kvotu, sum var munandi
hægri.Partarnir komu ásamt um, at kvotan skuldu verða 896 tús. tons. Eftir hesum var úrtøkan úr
stovninum 29%, meðan ICES heldur seg til talið í umsitingarætlanini, sum er 22%.
Kvotan upp á 896 tons er býtt soleiðis: ES 412.586 tons, Noreg 201.663 tons, Føroyar 112.892 tons og
onnur strandalond 139.760 tons. Í makrelavtaluni eru 15,6% sett av til onnur strandalond.

Onnur lond hava hinvegin ásett kvotur, sum eru munandi hægri enn tey 15,6%. Ísland hevur ásett
sær eina kvotu upp á 152.876 tons og Grønland eina upp á 85.000 tons. Eftir tí gamla býtinum átti
Russland 8% av kvotuni, og hava teir fylgt hesi reglu í 2016, so er teirra kvota 71.672 tons.
Hesi trý londini hava sostatt tilsamans ásett sær eina kvotu upp á sløk 310 tús. tons, sum eru 170 tús.
tons meira enn tey 15.6 prosentini, sum eru sett av til teirra í avtaluni millum ES, Noreg og Føroyar.
Harvið eru samlaðu kvoturnar í 2016 1.066 tús. tons í mun til upprunaliga tilmælið hjá ICES upp á 667
tús. tons.
Tilmælini hjá ICES um kvoturnar í 2017 verða kunngjørd fríggjadagin.Tað ljóðar at ICES fer at mæla til
hækkingar í kvotunum bæði fyri norðhavssild, makrel og svartkjaft. Havast skal í huga, at kvoturnar í
2016 fyri øll trý fiskasløgini eru hægri enn tilmælið hjá ICES. Fyri svartkjaftin er samlaða kvotan góð
40% hægri, enn tilmælið hjá ICES.
Í avtaluni um makrelin er tann avmarking, at frá 2017 kann kvotan í mesta lagi broytast -/+ 20% frá
einum ári til annað. Halda londini hesa avtaluna, so kann føroyska makrelkvotan í 2017 í mesta lagi
hækka 22.500 tons, tað skrivar www.notaskip.fo
Jn.fo

Christian í Grótinum landar bæði fryst og fekst í Fuglafirði
28-09-2016 - 09:04 - Jóanis Nielsen
Christian í Grótinum kom á Fuglafjørð í morgun við 500 tonsum av skráskornum/frystum makreli og
600 tonsum av feskum í tangunum, sum teir landa í Fuglafirði.
Tað feska byrjaðu teir at landa nú kl. 9 til Pelagos. Tað frysta verður landað í morgin til Bergfrost.
Christian í Grótinum hevur gjørt ein skjótan túr, teir fóru avstað 23. september, og hava roynt á 64N
og 3V.
Vit á JN.fo tosaðu umborð í gjárkvøldið, teir søgdu, at tað var heilt nógvur makrelur at síggja á leiðini
har teir royndu.
Jn.fo

Brestir hevur fiskað fyri 34,5 milliónir higartil í ár
27-09-2016 - 08:39 - Jóanis Nielsen
Sørvágstrolarin Brestir kom á midnátt í Ánirnar, har teir landa í morgun. Brestir hevur 182 tons,
harav 170 tons eru svartkalvi.
Brestir hevði eitt gott ár í fjør, tá fiskaðu teir tilsamans fyri 31 milliónir, men í ár hevur gingið betri,
teir hava higartil í ár fiskað fyri tilsamans 34,5 milliónir.
Tá ið liðugt er at landa í Ánunum, tá fer Brestir á Sørvág, har teir fara at rigga til at fara nýggjan túr við
Føroyar.
Jn.fo

Áki Bertholdsen 28.09.2016 (10:50)
Sea Sheperd rindar ikki bótina
- Tað er meiningsleyst at geva okkum bót, tí hon kann ikki krevjast inn.
Oddamaðurin í Sea Shepherd, Paul Watson, hevur loksins gjørt vart við seg, eftir at umstríddi
hvalaverndarfelagsskapurin varð dømdur at rinda 250.000 krónur í bót í Føroya Rætti í farnu viku.
Bótina fekk felagsskapurin fyri at hava lagt upp í grindadrápið í Sandavági tann 19. mai í fjør við teirri
avleiðing, at drápið varð órógvað, og lív og heilsa hjá fólki varð sett í vanda.
Paul Watson ger greitt, at bótin verður ikki goldin og hann staðfestir samstundis, at føroyskir
myndugleikar hava heldur ongan møguleika at krevja hana inn.
Hann sigur, at bótin er tápulig og meiningsleys og hann vísir eisini aftur, at lív og heilsa hjá fólki varð
sett í vanda.
Hann sigur, at bótin kann ikki krevjast inn tí ongin skrásettur felagsskapur er til, sum eitur Sea
Shepherd Global, og sum eigur nøkur virði.
Hann sigur, at Sea Shepherd Global er rætt og slætt ein yvirskipaður felagsskapur fyri eina rúgvu av
lokalum felagsskapum, og tí kunnu føroyingar skjóta eina hvíta píl eftir bótini.

Yvirhøvur hevur Sea Shepherd ikki goldið eina krónu í bót, av øllum teimum bótum, tey hava fingið
fyri virksemið í Føroyum, leggur hann afturat.
Hann leggur eisini lítið í, at hald er lagt á bátin, sum varð brúktur at leggja upp í grindadrápið við.
At missa ein bát her og har, er prísurin vit rinda fyri at verja hvalin, sigur hann.
- Vit hava mist bátar fyrr, men hesa ferð fingu vit beinanvegin fíggjarligan stuðul til at keypa ein
annan.
In.fo

Heri Simonsen 28.09.2016 (12:50)
Nógvir um boðið til enska landsliðsvenjarastarvið
Enska fótbóltssambandið, FA hevur givið Sam Allardyce sekkin, og tað verður Gareth Southgate, sum
fyribils skal taka sær av enska landsliðnum meðan leitað verður eftir einari permanentari loysn.
Enska blaðið "The Telegraph" hevur roknað seg fram til ein lista av kandidatum til
landsliðsvenjarastarvið hjá Onglandi.
Sambært "The Telegraph" eru hesir kandidatarnir :
Alan Pardew: Crystal Palace-venjarin verður mettur at verða ein tann besti høvuðsvenjarin í Premier
League.
Steve Bruce: Hevur royndir frá feløgum, sum Hull, Sunderland, Wigan og Birmingham og hann var til
starvsfólkasamrøðu hjá FA um landsliðsvenjarastarvið í summar. Ta ferðina var Sam Allardyce valdur.
Eddie Howe: Bournemouth-høvuðsvenjarin er spáddur at fáa starvið í framtíðini, men í løtuni verður
mett, at hann hevur ov fáar royndir.
Jürgen Klinsmann: Hevur gjørt tað gott, sum venjari hjá USA. Hevur drúgvar royndir, sum bæði
spælari og venjari.
Glenn Hoddle: Hóast hann fekk sekkin, sum enskur landsliðsvenjari í 1999, so verður hann av fleiri
mettur at verða ein góður kandidatur. Alan Shearer og Harry Redknapp høvdu Glenn Hoddle sum
favoritt til starvið, tá Roy Hodgson legði frá sær í summar.
Gary Neville - Hjálparvenjarin hjá Roy Hodgson hevur framvegis eitt gott orð á sær hjá FA og kann
verða ein møguligur kandidatur. Eisini, sum ein møguligur hjálparvenjari.
Slaven Bilic - West Ham-venjarin var eisini aktuelur í summar. Hevur royndir, sum venjari hjá Kroatia.
Alan Shearer - Fótbóltsekspertur hjá BBC, og ein av bestu áleyparunum hjá Onglandi nakrantíð. Kann
eisini koma uppá tal, sum hjálparvenjari.
Roberto Mancini - 51 ára Roberto Mancini var eisini nevndur, sum ein kandidatur í summar. Er tøkur
á arbeiðsmarknaðinum, og hann kennir væl Ongland frá sínari tíð, sum høvuðsvenjari hjá Manchester
City.
Harry Redknapp – Happy Harry hevur nógvar og drúgvar royndir. Men hann hevur ikki verið í einum
venjarastarvi í nøkur ár, og hann var forbígingin seinast enska landsliðsvenjarastarvið var sett.
Guus Hiddink – Niðurlendingurin hevur tvær ferðir traðkað til, sum bjargingarmaður hjá Chelsea í
samband við, at venjarar hjá Chelsea hava verið uppsagdir. 69 ára gamli Guus Hiddink er framvegis
knýttur at Chelsea, sum ráðgevi.
Laurent Blanc – Vann franska meistaraheitið við PSG trý ár á rað. Men hann megnaði ikki at liva upp
til krøvini um góð úrslit í Champions League. Er tøkur á arbeiðsmarknaðinum.
Claudio Ranieri – Framdi eitt søguligt bragd við at føra undirtippaða Leicester City til enska
meistaraheitið. Byrjanin í Premier League hevur verið sløk, men í Champions League hevur Leicester
vunnið tveir av tveimum dystum. Ranieri vandi Chelsea í fýra kappingarár fyrst í hesari øldini.
Arsene Wenger – Tað er lítið sannlíkt, at Arsene Wenger fer frá, sum høvuðsvenjari hjá Arsenal mitt í
einum kappingarári. Hartil hevur Arsenal fingið eina góða byrjan í Premier League. Hevur áður boðað
frá, at hann er ikki tøkur fyrrenn í 2017.
David Moyes – Skotin hevði vánalig úrslit í Real Sociedad og í Manchester United, og hevur
trupuleikar við at koma í gongd við Sunderland í Premier League. Gjørdi tað tó framúr væl við smáum
midlum í Everton, og tann tíðin vigar tungt.
Sir Alex Ferguson – Fór á pensjón í 2013, og tað er rættiliga ivasamt um gamli Ferguson kann lokkast
at taka við enska landsliðsvenjarastarvinum. Hevur tó úrslit, sum eingin annar, og tað ger, at hann er
eisini á listanum yvir kandidatum til enska landsliðsvenjarastarvið.
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Neli Heldarskarð 28.09.2016 (13:10)
Big Sam angrar sínar gerðir
Eftir bert 67 dagar sum enskur landsliðsvenjari er 61 ára gamli Sam Allardyce, eisini kendur sum "Big
Sam", blivin frákoyrdur. Orsøkin er, at hann bleiv lumpaður av fólki hjá bretska miðlinum, The
Telegraph, ið søgdu seg vera handilsmenn, sum høvdu sambond við íleggjarar í miðeystri.
Loyniligar videoupptøkur eru kunngjørdur av Allardyce, har hann greiðir frá, hvussu ein kann snúgva
seg uttan um reglurnar hjá enska fótbóltssambandinum viðvíkjandi keyp og sølu av leikarum. Eisini
happar hann undangongumann sín, Roy Hodgson, og hjálparvenjara hansara, Gary Neville.
Harumframt skal hann hava forhandlað seg til eina avtalu verda fýra milliónir krónur í egnan lumma.
Fyrr í dag høvdu bretskir fjølmiðlar savnað seg uttan fyri húsið hjá Sam Allardyce í Bolton, har nú
fyrrverandi landsliðsvenjarin snøgt sagt ikki slapp undan at tosa við fjølmiðlarnar.
- Eg royndi at hjálpa einum, sum eg havi kent í 30 ár. Tíverri var hetta skeivt av mær at gera. Eg bleiv
lumpaður í eina fellu, sigur Sam Allardyce, ið tó eisini tekur ábyrgd fyri sínar gerðir.
Allardyce sigur eisini, at hann hevur biðið um umbering frá enska fótbóltssambandinum. Eisini ynskir
hann bestu eydnu til avloysara sín í komandi dystunum, Gareth Southgate, ið fær ábyrgdina av enska
landsliðnum restina av hesum árinum.
Nú fer Sam Allardyce uttanlands, tí at hann sigur seg hava tørv á at sleppa burtur frá øllum
meldrinum. Hann hevur tó ikki ætlanir um, at starvið sum enskur landsliðsvenjari skal vera hansara
síðsta venjarastarv.
Sam Allardyce er søguligur enskur landsliðsvenjari á tann hátt, at hann er tann venjarin, ið hevur sitið
stytst í sessinum sum landsliðsvenjari hjá Onglandi. Hann stóð bert á odda fyri Onglandi í einum
einstakum HM-undankappingardysti ímóti Slovakia, ið varð vunnin 1-0.
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Meldaður fyri at koyra við kenning
Seinnapartin í dag varð ein bilførari í Eysturoy tikin fyri at koyra við kenning.
Løgreglan sigur, at tað vóru fólk, sum ringdu á løgreglustøðina at melda bilføraran, tí tey høvdu
illgruna um, at hann hevði kenning.
Løgreglan fór eftir honum, og tey fingu eisini fatur á honum. Tá ið rúsdrekkaroynd varð tikin av
honum, vísti hon, at hann hevði drukkið meiri enn loyvt er, og tískil varð hann førdur til lækna at taka
blóðroynd.
Løgreglan sigur, at sostatt er bilførarin skuldsettur fyri at koyra við kenning.
Løgreglan sigur, at tað hendir seg rættiliga ofta, at fólk ringja til løgregluna at melda bilførarar, sum
tey hava illgruna um, koyra við kenning. Og tað kemur eisini meiri enn so fyri, at tað gevur úrslit, og at
bilførararnir verða tiknir.
In.fo

Visti ikki at tilfarið varð sent víðari
Málið móti 63 ára gamla manninum, sum er ákærdur fyri varðveitslu og útbreiðslu av barnaporno,
bleiv ikki liðugt viðgjørt í dag.
Tá løgreglan 4. desembur í 2014 kom á gátt hjá manninum, hevði hann 6.483 myndir og 14.554
filmsbrot av barnaporno á teldum og harddiskum heima hjá sær sjálvum. Myndirnar hevði hann
heintað av internetinum síðani 1. mai 2007.
Maðurin er eisini ákærdur fyri at hava deilt 412 myndir og 3.069 fimlsbrot víðari, síðani 31. januar
2014.

Á myndunum er bæði gentur og dreingir, heilt niður í smábarnaaldur. Onkrar av myndunum sýna
børini nakin, onnur eru av seksuellum karakteri, meðan uppaftur onnur eru bólkað sum av serliga
grovum slag. Allar myndirnar eru av børnum undir 18 ár.
Maðurin játtaði seg sekan í ákæruni um varðveitslu, men noktaði seg sekan í ákæruni um at hava
deilt barnapornografiska tilfarið víðari.
Maðurin hevur nýtt eitt telduforrit, sum gevur honum atgongd til tilfar hjá øðrum brúkarum av sama
forriti.
Við tað, maðurin játtaði at hava tilfarið, men noktaði fyri at hava sent tað víðari, hava avhoyrinini í
dag í stóran mun snúð seg um at staðfesta, hvørt ákærdi visti, at tilfarið eisini bleiv sent víðari.
Sjálvur segði ákærdi, at hann ikki skilti, at tað, sum hann sjálvur heintaði niður, eisini kundi heintast
av øðrum frá sínari teldu, men løgreglumenn bæði úr Danmark og Føroyum hava greitt frá, at tað
eigur at vera brúkarum av forritinum púra greitt, at soleiðis er.
Tá løgreglan kom á staðið, var forritið eisini tendrað á telduni og 200 blivu heintaðar niður, eins og at
10 blivu sendar.
Málið verður tikið upp aftur fríggjamorgunin. Ikki er greitt, hvussu harða revsing, ákærin krevur, men
talan er heilt víst um fongsulsrevsing.
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Danjal av Rana 28.09.2016 (21:26)
Hugsaði ongantíð at talan var um misbrúkt børn
Tað var ein sera tung løta í Føroya rætti, tá ákærin legði fram, hvat slag av tilfari, sum var funnið á
teldunum heima hjá ákærda manninum. Umframt at nevna dømi um heitið á myndum og
filmsbrotum, vísti ákærin eisini á leitiorð, sum ákærdi hevði nýtt.
Dómarin, ákærin og verjin sóu eisini eitt lítið úrval av myndum fyri at vísa, hvussu slíkt tilfar ferður
flokkað í ymiskar bólkar. Bara frágreiðingarnar og heitini vóru nokk, til at tað vendi sær í maganum á
áhoyrarunum.
Tær 6.483 myndirnar og tey 14.554 filmsbrotini eru býtt í tríggjar bólkar. Í bólki eitt eru myndir av
naknum børnum, tó uttan nakran seksuellan aktivitet. Maðurin hevði 4.379 slíkar myndir og 4.365
slíkar filmar. Í bólki tvey eru myndir og filmar av børnum í seksuellum aktiviteti. 1.812 slíkar myndir
og 9.585 slíkir filmar eru í tilfarinum. Í bólki trý, sum er serliga grovur seksuellur aktivitetur, eru 294
myndir og 604 filmar. Tá er talan millum annað um børn, sum eru bundin og týðiliga noydd at fremja
ymiskar gerðir.
Út frá nøvnunum á fílunum og leitiorðunum, sum ákærdi hevur nýtt, tá hann hevur leitað eftir tilfari,
sæst, at talan er um børn heilt niður í lágan smábarnaaldur, bæði gentur og dreingir.
Linda Margrethe Hesselberg, ákæri, vildi hava at vita frá manninum, um hann nakrantíð hevði skonkt
tí tankan, at øll børnini á myndunum og filmunum, vórðu misbrúkt.
- Nei, tað hugsaði eg ikki um í løtuni. Eg veit tó væl, at hetta er forkert, segði ákærdi. Hann segði
eisini, at um hann visti, at tilfarið bleiv sent víðari av sær sjálvum, hevði hann steðgað umgangandi.
Tilfarið skuldi bara vera til egna nýtslu, hann hevði ongan hug at deila nakað.
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Árni Gregersen, ting.fo 28.09.2016 (22:34)
Nú byrjar stríðið
Sjálvt um ein arbeiðsbólkur hevur arbeitt síðani í vár, so er langt eftir á mál, til vit hava eina nýggja
fiskivinnuskipan í Føroyum.
Nýskipanarbólkurin letur mánadagin álitið frá sær til Høgna Hoydal, landsstýrismann við
fiskivinnumálum.

Tað mesta er kent, sum stendur í álitinum, men sjálvt álitið verður neyvan grundarlag undir
fiskivinnunýskipanini.
Til tess er politiska ósemjan ov stór. Vit fara í komandi mánaðum at síggja eitt hart stríð millum
flokkarnar um hetta málið. Allir vita teir at okkurt má gerast, men tað verður torført at finna eina
semju, sum allir taka undir við.
Hinvegin, so hevur nýskipanarbólkurin viðgjørt nógvar spurningar og fingið hóp av upplýsingum til
vega, sum kunnu brúkast undir politisku viðgerðini av spurninginum.
Bæði løgmaður og landsstýrismaðurin við fiskivinnumálum hava sagt, at uppskot um nýskipan skal
leggjast fram áðrenn tingið fer í summarfrí næsta vár.
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Kyndil vann eisini hjá monnunum
Eins og kvinnurnar hjá Neistanum og Kyndli fyrr í kvøld spældu landskappingardyst, spældu menninir
hjá somu liðum seinni í kvøld eisini.
Og tað var eins og hjá kvinnunum, Kyndil ið dró tað longra stráðið í kvøld hjá monnunum.
Kyndlamenn vunnu dystin 26-22, eftir at Neistin annars hevði verið á odda 9-12 í hálvleikinum.
Talan var um fyrsta sigurin hjá kyndlamonnum hetta kappingarárið, meðan Neistin enn eigur síni
fyrstu stig til góðar í hesum kappingarárinum.
Fyri Kyndil í kvøld var Hjalti Mohr Jacobsen toppskjútti. Hann skjeyt 7 mál, meðan Tummas Pauli
Hanusarson var honum næstur á toppskoraralistanum við 5 málum.
Hjá Neistanum var Rói Berg Hansen toppskjútti við 7 málum, meðan John í Innistovu, Christopher
Moe og Teis Horn vóru honum næstir, allir við 4 málum.
Kyndil – Neistin 26-22 (9-12)
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Jóannes Hansen 28.09.2016 (23:41)
Nú er KÍ topplið
Í fleiri vikur hava tveir dystir restað í bestu kvinnudeildini. KÍ var partur av teimum báðum. Í kvøld
varð tann fyrri spældur. Hann var í Klaksvík, har felagsliðið ÍF/Víkingur vitjaði.
Heimaliðið var greitt oman á og endaði við at vinna 7-1. Hálvleiksstøðan var 3-0. Sigurin bar við sær,
at KÍ skumpaði EBS/Skála av ovasta plássinum. Bæði liðini hava 45 stig. KÍ er ovari, tí málmunurin hjá
teimum í Klaksvík er +76, meðan hann hjá EBS/Skála er +44.
At KÍ eigur ein dyst til góða – ímóti HB í Gundadali næsta mikukvøld – og hevur so mikið nógv betri
málmun enn einasti avbjóðarin ber við sær, at tað er sera góður møguleiki fyri, at heimsmetið hjá KÍ
um nakrar vikur ikki longur verður sekstan men seytjan meistaraheiti á rað. KÍ hevur verið meistari øll
árini síðani 2000.
Um KÍ vinnur tveir av teimum trimum dystunum, ið eru eftir at spæla, so verður enn eitt FM heiti
veruleiki.
Umframt útsetta dystin ímóti HB næsta mikukvøld skal KÍ spæla á útivølli ímóti ÍF/Víkingi og á
heimavølli ímóti EBS/Skála, sum eisini skal spæla á heimavølli ímóti HB.
Aftur í kvøld var tað Hervør Olsen, sum skoraði flestu málini. Tá ið lítið korter var farið hevði hon
skorað tvær ferðir. Tríggjar minuttir undan steðginum umsetti Malena Josephsen brotsspark til mál,
og harvið var hálvleiksstøðan 3-0.
Tíggju minuttir eftir steðgin var Hervør Olsen aftur upp á spæl. Tríggjar minuttir seinni minkaði Bjørg
Djurhuus um munin til 4-1, og seinna partin av seinna hálvleiki skoraði KÍ tríggjar ferðir aftrat. Lilja

Jacobsen varð skift inn, tá ið ein tími var farin, og tjúgu minuttir seinni hevði hon skorað tvær ferðir.
Hervør Olsen staðfesti 7-1 sigurin, tá ið hon skoraði fyri fjórðu ferð.
Í september mánað hevur Hervør Olsen í fýra dystum skorað níggju mál. Nú hevur hon tilsaman
skorað seytjan ferðir. Toppskorarar eru Margunn Lindholm, EBS/Skála, og Milja R. Simonsen, HB, sum
báðar hava skorað átjan mál.
Nítjanda umfar verður sunnudagin annan oktober: ÍF/Víkingur-KÍ, B68-B36 og EBS/Skála-HB.
Støðan http://www.faroesoccer.com/content.php?pid=67
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Eirikur Lindenskov 28.09.2016 (15:45)
Fari eg – so fari eg eftir borgarstjórasessinum
– Eg skal geva Føroya Væl (valfelag Sambandsfloksins í Havn) svar fyrsta dagin, um eg taki av at stilla
upp til býráðsvalið í Havn. Men eg havi ikki tikið endaliga støðu enn.
Tað sigur Kaj Leo Holm Johannesen, sum váttar, at tað eru fólk í Sambandsflokkinum, sum fegin vilja
hava hann at stilla upp til býráðsvalið í Havn.
Tað hevur verið nevnt fleiri ferðir, at Sambandsflokkinum tørvar eitt valevni í høvuðsstaðnum, sum
kann draga atkvøður til flokkin. Sum fyrrverandi løgmaður og formaður Sambandsfloksins verður
mett, at Kaj Leo Holm Johannesen er eitt gott boð.
– Tað er uttan iva rætt, at eg kundi fingið nakrar atkvøður, sum flokkurin annars hevði fingið, og so er
tað kanska ringt at siga nei, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
Men er tað ikki ein trupulleiki, at fólk sum sita á Løgtingi eisini sita í býráðnum í Havn?
– Nei, tað haldi eg slett ikki – tá talan er um vanligar býráðslimir. Eg haldi, at hatta er yvirdrivið. Men
tá tað snýr seg um at vera borgarstjóri, so haldi eg ikki, at tað ber til eisini at vera løgtingsmaður. Til
tað er arbeiðsbyrðan ov stór.
– Eg eri 52 ára gamal. Skuldi eg bæði verið borgarstjóri og løgtingsmaður, so skuldi eg verið eitt
fysiskt unikum, um tað skuldi borið. So tað ber heldur ikki til, tá tú ert farin um tey 70 at halda fokus,
tá tú situr í fleiri slíkum sessum, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
– Men bjóði eg meg fram, so fari eg eftir maksimalari ávirkan, og tað er at vera borgarstjóri. Eg havi
eisini nakrar leiðsluroyndir, sum eisini kunnu koma mær til góðar, sigur Kaj Leo Holm Johannesen.
Sambandsflokkurin hevur bara havt eitt umboð av 13 í Tórshavnar býráð seinastu tvær seturnar. Tá
Lisbeth L. Petersen var í vælmaktini vann Sambandsflokkurin seg upp á fýra umboð, sum hann hevði
fram til 2004, tá hann fekk trý umboð vald. Í 2008 og í 2012 fekk Sambandsflokkurin bara eitt umboð
valt.
Kaj Leo Holm Johannesen varð valdur í býráðið í Havn á valinum í 1996. Á valinum í 2000 stillaði hann
ikki uppaftur. Hann varð valdur í Løgtingið í 2002.
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Andlát
Sanna Joensen, fødd Petersen, ættað úr Vági, andaðist í Keypmannahavn 23. september.

