Tíðindi úr Føroyum tann 13. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Frægari veður í væntu
Eitt djúpt lágtrýst við Ísland fer í ein norðan og grynnist og mikudagin fer ein minni hátrýstsryggur
framvið. Eitt hátrýst yvir Skandinavia sendir heita luft úr Norðsjónum inn yvir Føroyar og eitt
brúgvalag við regni fer framvið hósdagin. Síðani enda Føroyar í einum streymi av ælaveðri av
landnyrðingi og sunnudagin nærkast nýggj brúgvaløg av útsynningi.
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi. Samdrigið, turt og onkrir sólglottar. Hitin alt
døgnið millum 9 og 14 stig. Um náttina verður lutvíst klárt og hitin um 10 stig.
Í morgin verður lot til andøvsgul av útsynningi og suðri, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar.
Hitin um dagin millum 10 og 13 stig. Um náttina øtlar hann vindin í gul til stítv andøvsgul av
landsynningi og eystri, 6 til 10 m/s. Sum frá líður verður skýggjað og regn út á náttina. Hitin millum 7
og 10 stig.
Hósdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi og suðri, 8 til 13 m/s, sum um náttina
snarar í ein útsynning. Fyri tað mesta skýggjað og um náttina klárar í. Hitin millum 10 og 13 stig.
Eitt djúpt lágtrýst við Ísland fer í ein norðan og grynnist og mikudagin fer ein minni hátrýstsryggur
framvið. Eitt hátrýst yvir Skandinavia sendir heita luft úr Norðsjónum inn yvir Føroyar og eitt
brúgvalag við regni fer framvið hósdagin. Síðani enda Føroyar í einum streymi av ælaveðri av
landnyrðingi og sunnudagin nærkast nýggj brúgvaløg av útsynningi.
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi. Samdrigið, turt og onkrir sólglottar. Hitin alt
døgnið millum 9 og 14 stig. Um náttina verður lutvíst klárt og hitin um 10 stig.
Í morgin verður lot til andøvsgul av útsynningi og suðri, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta turt og sólglottar.
Hitin um dagin millum 10 og 13 stig. Um náttina øtlar hann vindin í gul til stítv andøvsgul av
landsynningi og eystri, 6 til 10 m/s. Sum frá líður verður skýggjað og regn út á náttina. Hitin millum 7
og 10 stig.
Hósdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi og suðri, 8 til 13 m/s, sum um náttina
snarar í ein útsynning. Fyri tað mesta skýggjað og um náttina klárar í. Hitin millum 10 og 13 stig.
Fríggjadagin verður gul til strúk í vindi av suðri og útsynninig, 6 til 12 m/s. Fyri tað mesta turt og
sólglottar. Hitin millum 8 og 13 stig.
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av suðri, sum snarar í ein útsynning, 5 til 10 m/s. Um
náttina snarar hann í ein landsynning. Fyri tað mesta turt og sólglottar og hitin millum 10 og 13 stig.
Um náttina turt, men meiri skýggjað og hitin millum 7 og 10 stig.
Sunnudagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, 8 til 13 m/s. Tað verður
skýggjað og út á dagin regn av útsynningi. Hitin millum 9 og 11 stig.
Fríggjadagin verður gul til strúk í vindi av suðri og útsynninig, 6 til 12 m/s. Fyri tað mesta turt og
sólglottar. Hitin millum 8 og 13 stig.
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av suðri, sum snarar í ein útsynning, 5 til 10 m/s. Um
náttina snarar hann í ein landsynning. Fyri tað mesta turt og sólglottar og hitin millum 10 og 13 stig.
Um náttina turt, men meiri skýggjað og hitin millum 7 og 10 stig.
Sunnudagin øtlar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, 8 til 13 m/s. Tað verður
skýggjað og út á dagin regn av útsynningi. Hitin millum 9 og 11 stig.

Heimsins fyrsta fiskifar við metmotori

Karstensen skipasmiðjan í Skagen verður tann fyrsta í heiminum, ið skal seta nýggjasta motorin hjá
Wärtsila av slagnum 31 í eitt fiskifar. Motorurin er komin í Guiness Book of records sum tann mest
brennievniseffektivi 4-takts motorurin.
Norska reiðaríið Peter Hepsø hevur valt motorin til nýbygning sín, sum stendur í gerð á Karstensen
skipasmiðjuni.
Nýggi motorurin setir nýggjan standard fyri effektiva gagnnýtslu av brennievninum. Og saman við
einum 2-trins girkassa, sum fylgir við motorinum, verður roknað við lágari nýtslu av brennievni.
Motorurin finst í trimum útgávum. Diesel, Dual-Fuel (DF) og Spark-Ignited Gas (SG). Harvið er
møguleiki at brúka ymisk sløg av brennievni, frá lættari til tunga diesel umframt fleiri sløg av gassi.
Tað merkisverda er eisini, sambært framleiðaranum, at fyrsta sýningin iki er neyðug fyrrenn eftir
8.000 tímar rakstur. Vanliga skulu skipsmotorar sýnast eftir 2.000 tíma rakstur.
Royndir við Wärtsila motori 31 saman við einum 2-speeds giri frá Wärtsila vísa annars eina nýtslu, ið
er 8 prosent lægri. Samstundis niðurskurðurin av NOx og SOx lægri.
Nýbygninurin, sum skal latast við nýggja motorinum frá Wärtsila, skal eita RAV ST-4-O,og skal fiska í
Norðuratlantshavi, Norðsjónum og í norskum sjógvi. Hann verður 80 metrar langur.
Kelda: fiskeritidende.dk
Antares.fo

Lægsta tal av nýbyggingarsáttmálum í 20 ár
Skipasmiðjurnar verða næstu offrini fyri ringu støðuni á turrlasta-, bingju- og frálandsmarknaðunum.
2016 sær út til at seta met við lægsta talinum av nýbyggingarsáttmálum í meira enn 20 ár.
”Eftir stóra talið av sáttmálum, ið vórðu gjørdir í 2013, væntaði BIMCO, at skipasmiðjurnar kundu
koma undir trýst. Hetta varð longu veruleiki í byrjanini av 2016, har talið av bíleggingum í fyrsta
ársfjórðingi fall til tað næstlægsta í 20 ár”, sigur Peter Sand, Chief Shipping greinari hjá BIMCO.
Eftir eitt fall frá 2010 til 2012, høvdu skipsbyggjararnir aftur framgongd í 2013, sum roknað varð við
fór at javna seg næstu árini. Veruleikin vísti eitt lítið fall í 2014 og 2015. Síðani tá hava
skipasmiðjurnar havt stóra afturgongd, og nú eru bíleggingarnar tær lægstu, síðani farið varð undir at
gera slík hagtøl.
Skipasmiðjurnar í Evropa vóru tær einastu, sum høvdu ein vøkstur í bíleggingunum fyrstu átta
mánaðirnar av 2016 samanborið við somu tíð í 2015. Japan og Suðurkorea hava havt størsta fallið í
bíleggingum við ávikavist 86,7 og 86,5 prosentum, samanborið við somu mánaðirnar árið fyri. Kina
hevur havt 49 prosent færri bíleggingar í hesum tíðarskeiðnum.
Kelda: Bimco
Antares.fo

1.500 tons av makreli til St. Pætursborg
Í gjár var farmaskipið Hvítanes hjá Smyril Line á Fuglafirði eftir 1.500 tonsum av makreli frá
uppisjóvarvirkinum Pelagos. Makrelurin hevur ligið á goymslu í frystitunlinum og skuldi allur til St.
Pætursborg.
1.100 tons rúmast í undirlastunum á skipinum, og 400 tons vórðu fylt í frystibyngjur á yvirdekkinum.
Hetta er størsta mongdin av makreli, sum Hvítanes higartil hevur ført.
Úr Føroyum siglir Hvitanes mest við frystum og feskum fiski. Til Føroya hava teir feska handilsvøru og
annað góðs.
Átta mans eru við Hvítanesi og teir eru umborð í fimm vikur í senn.
Nordlysid.fo

Føroyar og Hetland kunnu læra av hvørjum øðrum
Føroyar og Hetland hava felags avbjóðingar, og tí kunnu londini læra av hvørjum øðrum. Tað var ein
av niðurstøðunum á fundinum fyrrapartin í Tinganesi millum Aksel V. Johannesen, løgmann, og
Malcolm Bell, convener (stjórnarleiðara) í Hetlandi.
"Føroyar og Hetland hava sterk søgulig bond. Á fleiri økjum eru londini ólík, men sum oyggjasamfeløg
og grannar hava vit eisini felags avbjóðingar. Hetlendingar hava avbjóðingar við fólkasamansetingini,
tí tey hava ilt við at varðveita unga fólkið. Somu avbjóðingar hava vit. Á fundinum umrøddu vit eisini
millum annað ferðasambandið, samferðslu, útbúgving, ferðavinnu og eldraøkið, sigur Aksel V.
Johannesen, løgmaður.

Á ferðini í Føroyum skal Malcolm Bell millum annað vitja landstýrismannin í uttanríkis- og
vinnumálum, landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Løgtingið, Vága Floghavn, Smyril Line og Føroya
Tele.
Hetlendski stjórnarleiðarin fer av landinum aftur fríggjadagin.
Nordlysid.fo

Løntakarar: Byggivinnan gløðir
Hjólini mala skjótt í Føroyum fyri tíðina – kanska ov skjótt, halda summi. Eitt tekn uppá, at tað er ferð
á, er virksemið í landinum. Hyggja vit at nýggjastu tølunum fyri løntakarar hjá Hagstovuni, sæst, at
tað vóru 235 fleiri fólk, sum arbeiddu í byggivinnuni í juni í ár í mun til sama mánaða í fjør.
Í juni í ár vóru samlað 25.555 løntakarar, 603 fleiri enn í juni 2015. Framgongdin er 2,4 prosent. Tað
er framgongd í øllum høvuðsvinnubólkum, uttan í fiski- og alivinnuni, har tað triðja mánaðin á rað
hava verið færri løntakarar í mun til sama tíðarskeið í fjør. Í fiski- og alivinnuni vóru 4.052 løntakarar í
juni, sjey færri enn fyri einum ári síðani. Bæði í apríl og mai var afturgongdin størri, og var orsøkin, at
nøkur fiskavirki lógu still.
Dimma.fo

Nýggj bók: Stríðið um 200 fjórðingar - eisini ein spurningur um EF
13.09.2016 - 23:51
Mikudagin 21. september kl. 19:00 verður bókin "Stríðið um 200 fjórðingar - eisini ein spurningur um
EF", sum Hanus Samró, masterlesandi, hevur skrivað, løgd fram á søgu- og samfelagsdeildini.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, kemur at greiða frá, hvønn týdning 200 fjórðinga
fiskimarkið hevði fyri føroyska samfelagið, og Vilhelm Johannesen, fyrrverandi ábyrgdarstjóri á
Sosialinum og landsstýrismaður fyri Javnaðarflokkinum (1979-1981 & 1985-1989), fer at greiða frá,
hvussu fiskimarksspurningurin varð umrøddur í miðlunum.
"Stríðið um 200 fjórðingar - eisini ein spurningur um EF" er triðja bókin í røðini um fiskimarkið og
rættindini innan hetta mark. Hanus Samró hevur frammanundan skrivað bøkurnar"Stríðið um 12
fjórðingar"og"Stríðið um makrelin - tá Føroyar slitu strandarlandaavtaluna og kravdu sín sjálvsagda
rætt".
- Hendan bókin bindur hinar báðar saman.Hon snýr seg um eitt spennandi tíðarskeið í føroyskari
søgu, tá allur heimurin stóð í stórum broytingum. Fiskimarksspurningurin fylti nógv í Føroyum upp
gjøgnum 50- og 60-árini, men tað var eisini eitt annað rák, ið kveiktist á meginlandinum, sum Føroyar
máttu taka støðu til: skuldu Føroyar lima seg inn í EF ella EFTA?
- Fyri at lýsa fiskimarksstríðið, sum veruliga tók dik á seg í 70-árunum, er neyðugt at viðgera
stórpolitiska spurningin um EF. Spurningarnir hanga óloysiliga saman, sigur Hanus Samró,
rithøvundur.
Bókin verður løgd fram mikukvøldið 21. september kl.19.00 á Søgu- og samfelagsdeildini í Jónas
Broncks gøtu 25.
Portal.fo

Heðin: Fólka- og inntøkuvøkstur í Tórshavnar kommunu
13.09.2016 - 08:45
- Vit løgdu greiðar ætlanir fyri at styrkja vælferðina og menna flestallar tættir í kommununi. Visjónin
er virkin og vakin. Tað er hugaligt at staðfesta, at vælferð, menning og trivnaður er ein veruleiki. Vit
hava fólkavøkstur. Vinnan hevur fingið alsamt betri sømdir, og vit nærkast at nøkta tørvin á
grundøkjum.
Millum annað soleiðis segði Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, tá ið
fíggjarætlanin fyri 2017 varð løgd fram í gjárkvøldið.
Á heimasíðuni hjá Tórshavnar kommunu stendur at lesa, at kommunan yvirtók tænasturnar til
aldrandi borgararnar fyri skjótt tveimum árum síðani, og at borgarstjórin í gjárkvøldið staðfesti, at
játtanin frá landinum ikki røkkur til virksemið, og at kommunan tí má játta sín lut.
- Vit hava serliga ábyrgd fyri hesum vælferðarøki. Politikkurin fyri aldrandi borgarar, sum býráðið
samtykti, er við til at leggja kósina, og tað er upp til okkum at útinna hetta. Vit hava sett pening av til
íbúðardepil. Endamálið er at stuðla undir tilgongdina soleiðis, at Bústaðir kann byggja eldraíbúðir sum
liður í at fjøltátta bústaðarmarknaðin, segði Heðin Mortensen, borgarstjóri, víðari.
Heðin Mortensen vísti hareftir á ymisk átøk, sum kommunan hevði sett í verk hesi farnu árini á
millum annað ítróttar-mentanar eins væl og vinnuliga økinum, áðrenn hann at enda legði fram tølini
fyri fígggarætlanina fyri 2017:

- Inntøkurnar frá kommunuskatti í 2017 eru mettar at hækka 5,6 prosent borið saman við
fíggjarætlanina fyri 2016. Inntøkumetingin byggir á framrokning frá TAKS umframt eina hækking upp
á 2,0 prosent. Fíggjarætlanin er løgd við tí fortreyt, at skattaprosentið í Tórshavnar kommunu verður
verandi 19,75 prosent komandi árið. Árligi barnafrádrátturin er 8.000 kr. Hædd er tikin fyri
lønarvøkstri og virksemisbroytingum annars.
- Á fíggjarætlanini fyri 2017 eru samlaðu inntøkurnar mettar at verða 881 mió. kr. samanbornar við
848 mió. kr. fyri 2016. Vøksturin er 3,9 prosent. Av hesum eru rakstrarútreiðslurnar mettar at verða
680 mió. kr. samanbornar við knappar 645 mió. kr. í 2016. Munurin er 5,3 prosent. Størsti parturin av
vøkstrinum fer til heilsu- og umsorganartænastuna.
Portal.fo

Inntøkur frá tilfeingis- og loyvisgjøldum í Búskapargrunnin
13.09.2016 - 10:01
Føroya Arbeiðsgevarafelag mælir til, at inntøkur frá tilfeingisgjøldum, til dømis kolvetni, fiski,
aliøkjum ella jørð, fara í grunnin (Búskapargrunnin, red).
Hetta veit Kringvarpið at siga í morgun.
Kringvarpið vísir á, at Føroya Arbeiðsgevarafelag vil hava, at upprunaliga orðingin kemur innaftur í
lógina um Búskapargrunnin Kristina Háfoss, og at tað sigur í hoyringarskrivi, at kemur henda reglan
inn aftur í lógina, fara inntøkur frá tilfeingis- og loyvisgjøldum ikki beinleiðis á fíggjarlógina til rakstur,
men enda partvís sum ein uppsparing, soleiðis sum endamálið við Búskapargrunninum upprunaliga
var.
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna, hevur, sambært KVF, skotið upp at broyta lógina um
Búskapargrunnin, men har verða tilfeingisgjøld ikki nevnd.
Kringvarpið vísir víðari á, at sambært uppskotinum skal partur av avlopinum hjá landskassanum
flytast í Búskapargrunnin, umframt serinntøkur frá kolvetnisvinnu og einskiljing av almennum ognum,
og at fyrsta viðgerð, um at partur av avlopi landskassans skal fara í Búskapargrunninum, kemur til
fyrstu viðgerð í tinginum í næstu viku.
Portal.fo

65 ára gomul og eldri á Skálafjørðinum ynskja sær smærri bústaðir
13.09.2016 - 11:30
Næstan annaðhvør, sum býr við Skálafjørðin og er 65 ár ella eldri, ynskir at flyta úr húsinum, hann
ella hon býr í, í eina minni íbúð.
Hetta skrivar Kringvarpið í dag í kjalarvørrinum av einari nýggjari tørvs- og nøgdsemiskanning, sum
Skálafjarðarsamstarvið fekk Gallup at gera.
Kringvarpið skrivar, at við støði í hesari kanningini eru tey 65 ára gomlu og eldru, sum búgva við
Skálafjørðin, yvirhøvur væl nøgd og væl fyri. Tey flestu av teimum búgva í egnum sethúsum – tó at
45% av teim spurdu í hesari kanningini væl kundu hugsað sær at flutt í eina minni íbúð. Ein stórur
partur av teimum býr, sambært KVF, saman við hjúnafelaga ella familju.
Harumframt vísir KVF á, aftur við støði í tørvs- og nøgdsemiskanningini, at tey flestu av teim 65 ára
gomlu og eldru, sum búgva við Skálafjørðin, hava avvarðandi, sum búgva í nánd ella aðrastaðni í
Føroyum, og at meira enn 75 prosent av teimum ongantíð kenna seg einsamøll.
438 fólk luttóku í kanningini.
Portal.fo

Hagstova Føroya: Afturgongd í fiski- og alivinnuni
13.09.2016 - 13:20
Tað hevur ikki gingið so væl í fiski- og alivinnuni hesar seinastu mánaðirnar.
Hetta skrivar Hagstova Føroya í dag í nýggjari frágreiðing.
Hagstova Føroya leggur út við at vísa á, at í juni vóru 25.346 løntakarar, árstíðarjavnað, og at hetta
eru eini 100 fleiri enn undanfarnu mánaðirnar.
Langtíðargongdin, trendurin, verður tó, sambært Hagstovuni, ikki ávirkaður av einum mánaða og vísir
ein avtakandi vøkstur.
Hagstova Føroya vísir hareftir á, at seinastu hálvtriðju árini hevur tað verið ein javnur vøkstur, frá
23.500 í januar 2014 til 25.346 í juni í ár, og at hetta merkir, at tað nú eru 1.800 fleiri løntakarar enn
fyri hálvum triðja ári síðan.
Tað vóru, sambært Hagstovuni, flestir løntakarar á vári 2008. Tá vóru tað 26.000 arbeiðstakarar, t.e.
650 løntakarar fleiri, enn tað vóru í juni í ár.

Men meðan tað nú eru rættiliga nógvir løntakarar í Føroyum, gongur tað tó, sambært Hagstovuni,
ikki so væl í fiski- og alivinnuni. Triðja mánaðin á rað hava tað nevniliga verið færri løntakarar í fiskiog alivinnuni í mun til sama tíðarskeið í fjør. Í fiski- og alivinnuni vóru 4.052 løntakarar í juni, sjey færri
enn fyri einum ári síðani. Bæði í apríl og mai var afturgongdin størri, og var orsøkin, sambært
Hagstovuni, at nøkur fiskavirki lógu still.
Hagstovan skrivar at enda, at byggivinnan enn veksur við stórari ferð. Næstan sjey prosent fleiri eru í
byggivinnuni nú, meðan tænastuvinnurnar, bæði privatar og almennar, vaksa stívliga 2%.
Portal.fo

Fýra nýggir reglar nú hondbóltsárið byrjar um vikuskiftið
13.09.2016 - 20:35
Um vikuskiftið byrjar landskappingin í hondbólti hjá kvinnum og monnum. Kvinnudeildin hevur heitið
Hvonndeildin og kappingin hjá monnunum verður nevnd FTZ deildin. So í so máta er onki broytt í
mun til í fjør. Men onkrar reglur eru broyttar, og okkurt er, sum vit líka skulu venja okkum við.
Á limafundi hjá HSF hósdagin 25. august var samtykt at taka 4 av teimum 5 nýggju spælireglunum hjá
IHF í brúk í Føroyum fyri fremstu deildirnar. Karstin Joensen legði, vegna Dómaranevndina, tilmæli
fram viðvíkjandi nýggju reglunum og mælti til, at taka 4 av teimum 5 reglunum í brúk í Føroyum.
Nýggju reglurnar talan um eru hesar:
1. Passivt spæl: Tá ávaringartekin er givið, hevur liðið í álopi seks avleveringar, innan tað skal
avsluttast.
2. Blátt kort: Tá ein leikari fær reytt og eftirfylgjandi blátt kort, merkir hetta, at tað fylgir ein
frágreiðing við, sum verður send til viðgerðar hjá aganevndini.
3. Seinasti hálvi minuttur: Eitt brot, sum verður sektað eftir hesi reglu, gevur reytt/blátt kort. Nú kann
man ikki longur velja millum at fáa bóltin ella brotskast. Framyvir gevur eitt tílíkt brot altíð brotskast.
Samstundis hevur IHF broytt tíðarskeiðið, frá at galda seinasta minuttinum av einum dysti til at galda
seinastu 30 sekundunum.
4. Sjey móti seks: Til ber nú at spæla 7 móti 6, uttan at tann sjeyndi útispælarin skal hava vest yvir
spælitroyggjuna. Hetta hevur við sær, at einhvør leikari kann renna út og skifta við málmannin.
Hinvegin kann eingin útileikari renna inn í málteigin og verða málmaður, um liðið ikki nær at skifta
málmannin innanftur. Fer eina útileikari inn í málteigin, gevur hetta automatiskt brotskast til
mótstøðuliðið og kann eisini geva útvísing.
5. Skaddur leikari á vølli: Hendan reglan handlar um ”film” og drál. Ein leikari, sum fær viðgerð á
vøllinum fær karantenu í næstu trý álopini – tó ikki um takling, sum spælarin er blivin skaddur av,
hevur viðført sekt til mótstøðuleikaran. Hendan reglan skal fyribyrgja og straffa leikarar fyri at bevíst
filma ella latast skaddir fyri at draga tíðina.
Dómaranevndin mælti til at samtykkja tær fyrstu fýra reglurnar, meðan mælt var til bíða við nr. 5.
Orsøkin til at mælt var frá nr. 5 var, at mett var at hetta kundi vera at krevja ov nógv av
dómaraborðunum, av tí at heldur fáir dystir hava ásettar eygleiðarar, sum eru teir, sum skulu umsita
regluna. Nýggju reglurnar eru bert galdandi í fremstu deildunum hjá kvinnum og monnum.
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Tráfylgd í summar: Ansa eftir hvønn tú góðkennir á Facebook
13.09.2016 - 21:05
Tíðindi > Mentan > Miðlar & fólk
Ein maður úr Týsklandi kom allan vegin til Føroya fyri at hitta sín Facebookvin í gjøgnum fleiri ár, Káru
Jacobsen. Tað var hon als ikki áhuga í hon og hevði heldur ikki havt nakað samskifti við viðkomandi.
Í síðstu viku skrivaði hon eina almenna ávaring á Facebook um hendan mannin, sum kallar seg Alex
Faroes. Í kvøld var hon í Degi & viku, har hon greiddi frá og ávaraði onnur móti tílíkum.
- Ansa eftir hvørjum tú lovar at sleppa á tín Facebook vanga og hvat tú deilir. Nógv persónligt er á
Facebook og tað kann lætt missnýtast, segði Kára við Dag & viku.
Lat vera við at svara
- Hugsa, og lat vera við at svara. Tað eru greiðu boðini frá Elin Michelsen, ráðgeva.

- Tað kann vera freistandi at strika boðini man fær, tí tað kann vera óhugnaligt. Men tað besta er at
goyma boðini, tí tað kann vera, at tey skulu brúkast sum prógv seinni.
Eisini mælir hon til, at práta við onkran um tað. Man kann ofta blíva fjálturstungin og ikki vita síni
livandi ráð. So kann man práta um tað skal meldast ella ikki, sigur Elin Michelsen.
Søgan hjá Káru Jacobsen
Alt byrjaði við at Kára Jacobsen í juni mánaða fekk eini boð frá einum manni, sum kallaði seg Alex
Faroes.
Hann segði eg hava verið vinur við Káru síðani 2009 og at hann ætlaði sær at koma til Føroya á
ólavsøku í ár. Hann spurdi Káru um hann kundi bjóða henni á eina date ella hittast.
Hon velur ikki at svara boðunum, men áhaldandi fekk hon boð gjøgnum summarið. Eitt nú myndir av
tá viðkomandi hevur verið á Slættaratindi, í Saksum og aðrastaðni.
- Eg taki tað ikki serliga seriøst. Skemti við tí saman við vinkonunum, greiddi hon frá í Dag & viku í
kvøld.
Ólavsøkuaftan fær Kára aftur boð frá hesum sama Alex Faroes. Hann vil hitta Káru í Vágsbotni
klokkan 10. Hann greiðir eisini frá hvørjum klæðum hann fer at vera í, so at hon kundi finna hann
aftur.
- Enn einaferð haldi eg bara at hetta er nakað tvætl, fari í býin og hugsi ikki meira um tað, sigur hon.
Ólavsøkudag fóru Kára og vinkonurnar til midnáttarsangin á Vaglinum og aftaná dansaðu tær
føroyskan dans. Hon greiðir frá, at tær dansa í einar tveir tímar og tað var ein lítil ringur av fólki.
- Ta náttina fái eg eini boð frá honum, har hann takkar mær fyri føroyska dansin. Hann hevði havt
eina stuttliga nátt og spurdi, hví eg ikki hevði hugt í eyguni á honum. Hann tordi ikki at koma at tosa
við meg, tí vinkonurnar stóðu rundan um meg allatíðina.
Kára greiðir frá, at hon ikki visti av, at hesin maðurin hevði verið í sama ringi sum hon ólavsøkuaftan.
Dagarnar aftaná ólavsøku skrivar hann aftur. Nú skal hann skjótt avstað aftur, og vil gjarna hava eitt
svar frá Káru um hon vil hava nakað við hann at gera. Hann skrivar til Káru, at hon kann koma á
Tórsbreyt, har hann fer at venja, at siga ja ella nei.
- Tá blíva eg og míni vinfólk forvitin og fara oman á Tórsbreyt og lúra. Har kemur ein maður, og fer at
renna á Tórsbreyt, greiðir hon frá. Kára sigur tó, at tey fóru avstað aftur eftir lítla løtu.
Fyri einari viku síðani var hann so aftur uppá spæl. Tá fekk hon ein pakka sendandi frá hesum sama
Alex Faroes umframt, at hava sett seg í samband við mammu Káru á Facebook.
Portal.fo

IEA: Eftirspurningurin eftir olju minkar
13.09.2016 - 21:50
Prísurin á ráolju er farin at lækka aftur, eftir at altjóða orkustovnurin, IEA, í síni september-fragreiðing
vísur á at eftirspurningurin eftir olju í 2016 og 2017 minkar. Samstundis sigur IEA at
oljuframleiðararnir koma at bjoða líka nógva olju út.
IEA metir at í meðal kemur eftirspurningurin eftir olju at vera 96,12 milliónir føt um dagin í 2016, og
at eftirspurningurin í 2017 gerst 97,32 milliónir føt um dagin í 2017.
Eitt fat av Norðsjóvaroljuni Brent kostar í kvøld 47,45 dollarar fyri fatið. Tað eru knapp tvey prosent
lægri enn í gjáramorgunin.
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Tvær málveitslur, intensitet og spenning fingu vit í fyrsta umfari
13.09.2016 - 21:59
Endiliga er Champions League bólkaspælið byrjað, og vit blivu forkelaði við ikki minni enn tveimum
málveitslum og massar av intensiteti og spenningi.
Arsenal fingu sera gott úrslit í bólki A, tá tað eydnaðist at fáa 1-1 javnleik við sær úr París. Barcelona
og Bayern Munchen vístu longu í fyrsta umfari, hví tey bæði eru millum favorittarnar at vinna
kappingina.
Manchester City skuldi eftir ætlan eisini spæla í kvøld, men hesin dysturin í bólki C varð avlýstur
vegna veður. Tað hevur regnað av grimd í Manchester í dag, og tí varð dysturin móti týska liðnum,
Munchengladbach avlýstur.

Bólkur A:

Basel - Ludogrets 1-1
0-1: Cafu
1-1: Steffen
Paris Saint-Germain - Arsenal 1-1
1-0: Cavani
1-1: Sanchez
Bólkur B:
Benfica - Besiktas 1-0
1-0: Cervi
Dynamo Kiev - Napoli 1-2
1-0: Garmash
1-1: Milik
1-2: Milik
Bólkur C:
Barcelona - Celtic 7-0
1-0: Messi
2-0: Messi
3-0: Neymar
4-0: Iniesta
5-0: Messi
6-0: Suarez
7-0: Suarez
Manchester City - Munchengladbach (Útsettur vegna veður)
Bólkur D:
Bayern Munchen - Rostov 5-0
1-0: Lewandowski
2-0: Muller
3-0: Kimmich
4-0: Kimmich
5-0: Bernat
PSV - Atlético 0-1
0-1: Niguez
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Tað er ein mentanarlig vanlukka
- Hetta er ein kollvelting, og hetta er ein mentanarlig vanlukka.
Tað er metingin hjá Jógvani á Lakjuni, løgtingsmanni, av ætlanini hjá samgonguni um barnagjald til
stakar uppihaldarar, við tí endamáli at javntseta børn hjá støkum, við børn hjá pørum.
- Øll børn hava rætt til eina mammu og ein pápa, men her verða rættindini hjá teimum vaksnu tikin
framum rættin hjá børnunum.
Hann sipar til, at her verður rætturin hjá vaksnum fólki at fáa eitt barn, tikin framum rættin hjá
børnunum at kenna bæði síni foreldur.
- Rættindini hjá børnum skulu takast í allarstørsta álvara og grundarlagið undir teimum er, at tey hava
eina mammu og ein pápa.
- Børn eru ein gáva, tey eru ikki ein rættur ella ein handilsvøra og tað kann aldrin vera hjá vaksnum at
seta faðirleys børn í verðini, heldur Jógvan á Lakjuni.
- Men nú skal kvinnan hava rætt at fáa sær eitt barn - uttan at barnið hevur ein pápa. Hvar eru so
rættindini hjá børnum, spurdi fólkafloksmaðurin.

Hann heldur, at føroyingar mugu fáa høvi til at kjakast um hetta við eftirgjørdum gitnaði, tí hann
heldur ikki, at vit bara kunnu seta eina danska skipan í gildi, uttan at viðgera málið í Føroyum.
- Tað má ávarast ímóti, at hetta verður sníkt inn á okkum í eini tilvildarligari lóg, sigur Jógvan á Lakjuni
Hann heldur, at tað er beinleiðis óetiskt at taka rættin frá børnum til at hava ein pápa.
- Tað er at vanvirða rættindini hjá børnum og tað er ímóti ST sáttmálanum um rættindi hjá børnum, tí
har stendur, at børnini hava rætt til síni foreldur, har tað ber til.
Eisini Kaj Leo Holm Johannesen, tingmaður fyri Sambandsflokkin, heldur, at øll børn hava rætt itl at
vita, hvørji foreldrini eru, og Bárður Kass Nielsen, tingmaður fyri Nýtt Sjálvstýrið, heldur, at hesin
spurningurin eigur at bíða, til vit hava fingið eitt etiskt ráð, sum kann lýsa málið út í æsir.
- Hetta er ikki eitt smámál, tí hetta er ein spurningur um, hvussu vit vilja at okkara familjubygnaður
skal vera, sigur tingmaðurin fyri Nýtt Sjálvstýri.
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Clinton lurtaði ikki eftir læknunum
Hon skuldi binda frið í fimm dagar, men gjørdi tað ikki.
Fyri fyrstu ferð síðani, at Hillary Clinton mátti skundast av minningarhaldið fyri tey, sum doyði í
yvirgangsatsóknini 11. september, greiðir hon frá tí, sum hon upplivdi. Við CNN sigur forsetavalevni,
at hon hevði fingið boð frá læknunum um at binda frið í fimm dagar, men hon lurtaði ikki.
Fríggjadagin fekk Hillary Clinton at vita, at hon skuldi binda frið í fimm dagar, men heldur enn at lurta
eftir læknunum valdi hon at fara víðari eftir valstríðsætlanini.
Hendingin, sum var væl dokumentera av miðlunum, hevur elvt til, at kjakið um heilsuna hjá Hillary
Clinton hevur tikið seg uppaftur.
Hon hevur havt lungabruna, og hon sigur sjálv við útlendskar miðlar, at hon metti ikki avleiðingarnar
av sjúkuni fóru at verða so stórar.
Hillary Clinton sigur í somu samrøðu við CNN, at hon heldur, at tíðin er búgvin til, at Donald Trump
eisini skal møta somu fjølmiðlaumrøður og áhuga, sum hon hevur upplivað seinastu mongu árini.
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Evi í útvarpinum í USA
Tveir føroyingar vóru rættiliga tiknir av bóli, tá ið Evi brádliga ljómaði úr útvarpið í USA.

Evi Tausen skrivar í dag á Facebook hjá sær um eina hending, sum má sigast at vera heldur øðrvísi. Í
dag fekk Evi eina heilsan sendandi frá tveimum føroyingum, sum eru staddir í Oklahoma í USA. Og úr
útvarpinum í bilinum ljómaði eitt lag hjá føroysku songkvinnuni.

Lagið “Blue Radio” var at hoyra í útvarpinum í býnum Muskogee í Oklahoma í USA. Sig so ikki tað, at
føroyskir tónar røkka langt út um landoddarnar.
In.fo

Ferðin á búskapinum setast niður
Ferðin á føroyska búskapinum er ógvuiga høg í løtuni.
So høg, at løgmaður sigur, at tað møguliga gerst neyðugt at toyggja nakrar av íløgunum.
Í samrøðu við Sosialin í morgin sigur løgmaður, at verður hugt eftir tí, sum er sett út í kortið, so
verður mest at gera í byggivinnuni í 2018.

Tá er full ferð á almennu íløgunum. Tá ið løgmaður tosar um almennar íløgur, so tekur hann eisini
íløgurnar hjá tunnilsfelagnum, SEV, Tórshavnar havn, Føroya Tele, og IRF saman við beinleiðis
almennu íløgunum.
-Hetta eru stórar íløgur, tí arbeiða vit við at kanna, um tilber at toyggja hesar íløgur nakað, sigur Aksel
V. Johannesen,løgmaður.
Les alla samrøðuna í Sosialinum
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Venjingarskúlin gerast um til 100 lestraríbúðir
Arbeitt verður nú við eini ætlan um at taka Venjingarskúlan á Frælsinum í Havn -ella ein part av
honum- og at byggja hann um til lestrarbústaðir, tá ið børnini, sum annars ganga har, eru flutt út í
spildurnýggja skúlan úti á Fløtum við Landavegin.
Hetta skal gerast eftir sama leisti, sum við Kommunuskúlanum, har Bústaðir fingu skúlan fyri at kalla
einki, at innrætta til lestrarbústaðir.
- At innrætta ein gamlan bygning til lestrarbústaðir, er ein nógv bíligari loysn, enn tað hevði verið at
bygt nýggjan bygning til endamálið, segði Andras Róin, stjóri í Bústøðum, við Sosialin nú ein dagin.
Og nú verður tosað um, at Bústaðir skulu fáa Venjingarskúlan til taks og gera hann um til
lestrarbústaðir, upp á sama máta sum kommunuskúlan,
Samstundis hevur samgongan arbeitt við eini ætlan um at gera ein rættiligan lestrarbýling rundan um
Fróðskaparsetrið.
- Vit hava eisini boðað frá, at vit í Bústøðum eru ógvuliga áhugað í at vera við í eini verkætlan, har
Venjingarskúlin verður bygdur um til lestrarbústaðir, sigur stjórin í Bústøðum við Sosialin.
Hann sigur, at tilsamans er pláss fyri 80-100 íbúðum í skúlanum Men hann leggur afturat, at tað ber
eisini væl til at hava eina blandaða bygging, har ein partur er vanligir lestrarbústaðir, og ein annar
partur eru familjuíbúðir.
Og Andras Róin heldur, at skal talan verða um ein lestrarbýling, har tað eisini skal vera lív í eftir
skúlatíð, finst neyvan nakað betri pláss at gera lestrarbústaðir, enn nettupp í Venjingarskúlanum, sum
er beint við Fróðskaparsetrið.
Men saman við tí, ber so eisini til at gera tann stóra grasvøllin við skúlan, til ein part av ætlanini,
leggur hann afturat.
- Vit vita eisini, at umframt Venjingarskúlan fáa bæði landið, og Tórshavnar Kommuna eisini fleiri
aðrar bygningar til taks í næstum, sum eisini kunnu brúkast til bústaðir
- Óvissa er um, hvat hesir bygningar skulu brúkast til í framtíðini. Men skulu vit tosa um at
endurnýggja býin, og at fáa ótíðarhóskandi bygningar aftur til heiður og æru, kann tað vera eitt gott
hugskot at byggja teir um um bústaðir av ymsum slagi, heldur stjórin í Bústøðum.
Bygningar, hann hugsar um í hesum sambandi, eru Studentaskúlin í Hoydølum og Handilsskúlin í
Marknagili, har næmingarnir flyta í Glasir. Samdundis er ætlanin at byggja nýggjan Musikkskúla, og
sostatt verður Skúlin á Frúutrøð tøkur.
- Og á Landssjúkrahúsinum skal psykiatriska deild flytast í nýggj høli, so eisini har verða bygingar tøkir,
sum eru væl hóskandi til endamálið.
- Fleiri av hesum bygningum hava eisini tann fyrimun, at teir liggja væl fyri, miðskeiðis í býnum, leggur
Andras Róin afturat.
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Andlát
Rógvi Karbech Mouritsen, Tórshavn, andaðist mánadagin 13. september, 71 ára gamal.

Arne Midjord, ættaður úr Sumba, búsitandi í Vági, andaðist á Suðuroyar Sjúkrahúsi sunnudagin 11.
september, 73 ára gamal.
Maria Jacobsen, í Sundinum í Kollafirði, vanliga nevnd Mia, fer til gravar úr Kollafjarðar kirkju týsdagin
13. septembur kl. 13.

