Tíðindi úr Føroyum tann 25. Septembur 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.
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Glasir: Máttu søkja innanhýsis
Glasir hevur fingið nógvar ákoyringar fyri, at tað bert eru menn, sum í dag mynda leiðsluna. Men
orsøkin er, at Mentamálaráðið í avtalu kravdi, at tað skuldi søkjast innanhýsis – og at tað bara vóru
menn sum søktu. Freistin var eisini long, og tað bar ikki til at sálda skikkaðar umsøkjarar frá, bara tí
teir vóru menn
- Avtalan við Mentamálaráðið er, at øll starvsfólkini skuldu fylgja við í eini samanlegging, og tí varð
lýsingin eftir trimum útbúgvingarstjórum og einum umsitingarstjóra bara lýst innanhýsis, sigur Bogi
Bech Jensen, stjóri á Glasi.
Tá setanarbólkurin hugdi umsóknirnar ígjøgnum gjørdist greitt, at bert menn høvdu søkt
stjórastørvini.
- Vit vóru skjótt samd um, at alllir umsøkjararnir vóru væl skikkaðir. Freistin hevði eisini verið long,
sjey til átta vikur, so øll vistu um leysu størvini., sigur Bogi Bech Nielsen.
Setanarbólkurin kundi ikki fara inn at sálda millum skikkaðu umsøkjararnar, bara tí teir vóru menn.
Og sum nevnt kundi setanarbólkurin ikki lýsa uttanhýsis, tí so skuldu fólk setast afturat, og har fylgir
játtanin ikki við – hin møguleikin, at koyra fólk til hús, var heldur ikki til staðar, tí so hevði skúlin
brotið avtaluna við Mentamálaráðið.
Dimma.fo

23-09-2016 15:30
Hurðin gloppað til fýra fundir um føroyskt fullveldi
Beint eftir túsundáraskiftið fór Føroya landsstýri at fundast við donsku stjórnina um at skipa Føroyar
sum fullveldi. Málið var at fáa í lag ein sáttmála við donsku stjórnina um ein frælsan felagsskap
At tað kom so langt var einari djúpari kreppu fyri at takka, har danska stjórnin í veruleikanum tók
ræðið í Føroyum, og nógv kendu seg eyðmýkt. Løgtingsvalið í 1998 gav sjálvstýrisflokkunum
meiriluta, og tað var byrjanin til eina ógvuliga hendingaríka og dramatiska politiska tíð, sum var í
hæddini í 2000, tá ið fýra samráðingarfundir vóru í Keypmannahavn.
Hvat veruliga hendi á hesum fundum, hevur verið trupult at fingið innlit í, tí danska stjórnin og Føroya
landsstýri hava verið samd um, at innlit ikki verður givið í fundarfrásagnir og annað tilfar, ið objektivt
kundi lýsa, hvat veruliga hendi handan leiktjøldini. Fundirnir hava verið læstir við dupultum lási.
Nú gloppar ein, sum var við, dyrnar inn til sjálvar samráðingarnar. Hann greiðir frá fyrireikingum,
taktikki og stórum ætlanum, men hann sigur eisini frá ósemjum og samanbrestum á fundum og
politiska leikvøllinum. Hann fær ikki lýst málið frá danskari síðu, tí har er framvegis læst og lokað,
men sum tann, ið skrivaði fundarfrágreiðingar á føroysku síðuni, gevur hann sína útgávu.
Hann roynir ikki at spæla óheftur. Hann er politiskt litaður, tí hann var partur av fullveldissíðuni, sum
hann seinni meldaði seg úr. Og frágreiðingin er eisini merkt av eftirklókskapi og nýggjari sannføring.
Men hann er tann fyrsti, ið fortelur eina samanhangandi søgu um fullveldisætlanina – sæð innanífrá.
Og tað er serstakliga áhugavert.
Við útgávuni lyftir Sjúrður Skaale tað lokið, sum myndugleikarnir hava neglt fast. Sostatt ger hann
helst nakað, sum myndugleikarnir ikki halda hann hava rætt ella loyvi til. Hann ger tað kortini. Hann
sigur seg gera tað, tí hann heldur almenningin hava rætt til eitt meira víðfevnt innlit í hendingarnar,
tá ið Føroyar royndu at loysa frá Danmark.
Tað kunnu vit fegnast um, tí hetta var eitt søguligt tíðarskeið, sum ikki eigur at sleppa í gloymibókina
og verða yvirlatið til gitingar og mýtugerð.
Dimma.fo

24-09-2016 14:21
Seinasti føroyski laksurin verður tikin í heyst
Í mong ár varð kynbótararbeiði gjørt í Føroyum, og ein serføroyskur laksur mentur. Arbeiðið steðgaði
í 2007, og í heyst verður tann seinasti tikin – og so er vinnan tengd at laksi, sum útlendskar fyritøkur
eiga einkarrættin til
Kreppur hava myndað føroyska laksaaling. Í 80-unum var farið undir føroysk kynbótararbeiði, tí
sjúkan IPN var staðfest laksinum, sum hevði norskan uppruna. Forboð varð sett fyri innflutninginum,

og føroyskt kynbótararbeiði byrjaði. Í 2001 var kreppa aftur, og loyvi varð givið til at innflyta rogn og í
2007 steðgaði kynbótararbeiðið – og nú verður seinasti føroyski laksurin tikin.
Bakkafrost sigur seg vilja seta ferð aftur á arbeiðið við føroyskum kynbótararbeiði, tí tað millum
annað styrkir brandingina av føroyska laksinum. Hiddenfjord hevur ikki hug at vera við, og ivast
millum annað í hvussu føroyskur tann føroyski laksurin er, tí upprunin er norskur – og so heldur
stjórin Hiddenfjord heldur ikki, at Fiskaaling er tann besti veitarin av rognum.
Í dag arbeiðir Fiskaaling saman við norska Salmobread við rognaframleiðslu, men hetta er eisini í
vanda, tí gjaldið, sum norska felagið vil hava afturfyri, er farið munandi upp.
Dimma.fo

Nýtt Sjálvstýri vil hava familjudepil
24.09.2016 - 10:19
Landsstýrið skal seta á stovn ein familjudepil, sum skal hjálpa serliga hart raktum familjum, heldur
Nýtt Sjálvstýri
Nýtt Sjálvstýri vil hava løgtingið at heita á landsstýrið um at seta á stovn ein familjudepil í Føroyum.
Familjudepilin skal miðsavna tænastur, sum hava við fyribyrging, ráðgeving og tilboð annars
viðvíkjandi familjuviðurskiftum at gera, undir eina og somu eind.
Tað var Bárður Kass Nielsen, sum legði uppskotið fyri løgtingið í gjár.
Í viðmerkingunum vísir flokkurin á, at barnapolitikkurin seinastu árini í stóran mun hevur snúð seg um
dagstovnatilboð og tey serliga raktu børnini og familjurnar. Nú er tíðin komin at varpa ljós á vanliga
tørvin hjá barninum at sleppa at vaksa upp undir góðum og tryggum umstøðum saman við
foreldrunum.
Víst verður á nógvu tilboðini sum eru, men samstundis verður víst á, at nógv børn hava brúk fyri
sálarligari hjálp og hava trupult við at virka í gerandisdegnum. Royndir vísa, at ein vaksandi skari av
ungdómum upplivir strongd, ótta og depressión. Hetta kann hava álvarsligar avleiðingar fyri tey ungu
sjálvi og samfelagið sum heild. Tað er tí av alstórum týdningi, at ein virkisætlan verður gjørd fyri,
hvørji átøk skulu setast í verk fyri at venda gongdini.
Tí er neyðugt at miðsavna tey tilboðini sum eru til børn og ung fyri at fáa sum mest burturúr. Gáttin
til familjudepilin skal vera so lág, so eingin aftrar seg við at venda sær til depilin við fyrispurningum
o.ø, sigur Nýtt Sjálvstýrið í uppskotinum.
Kvf.fo

36 uppskot komu inn
Freistin at lata inn uppskot var úti 13. september og tvær tær næstu vikurnar verður støða tikin til
uppskotini.
36 uppskot komu inn at prýða nýggja H-bygningin á Landssjúkrahúsinum. Freistin at lata inn uppskot
var úti 13. september og tvær tær næstu vikurnar verður støða tikin til uppskotini
Nýggi bygningurin á Landssjúkrahúsinum verður umleið 12.400 fermetrar í seks hæddum og fýra
teirra skulu allar prýðast við list
Umsøkjararnir fingu at vita, at aðalmálið við listini er at "stuðla undir leking" soleiðis at ein vitjan á
sjúkrahúsinum skal vera ein nærverandi, trygg og jalig uppliving í serflokki. Uppskotini kundu fevna
breitt soleiðis at tey kundu koma við uppskotum innan list, listahandverk og brúkslist.
Kvf.fo

Stórur spenningur í oddanum
So er aftur spenningur í EFFO-deildini, eftir at KÍ spældi javnleik 2-2 á heimavølli ímóti B36,
samstundis sum Víkingur vann 2-0 á NSÍ.
Eftir dagsins umfar kom aftur veruligur spenningur í kappingina.
Í seinastu minuttunum eydnaðist tað verjukempuni hjá B36, Oddmari Færø, at fáa bóltin í KÍ málið.
Soleiðis at endaliga úrslitið í dystinum í Klaksvík gjørdist javnleikur 2-2.
Samstundis sum B36 tók tvey stig frá KÍ, eydnaðist tað Víkingi at vinna 2-0 á NSÍ.
Harvið minkaði munurin niður í tvey stig, ímillum nummar eitt og nummar tvey í kappingini.
Nú bert tríggir dystir eru eftir, er tískil lagt upp til ein sera spennandi enda av kappingini.
Úrslitini í dagsins umfari gjørdust hesi:
KÍ - B36 2-2
1-0 Jóannes Bjartalíð, 14.min
1-1 Róaldur Jacobsen, 16.min

2-1 Jóannes Bjartalíð, 30.min
2-2 Oddmar Færø, 88.min
Víkingur - NSÍ 2-0
1-0 Andreas Lava Olsen, 30.min
2-0 Hans Pauli Samuelsen, 63.min
TB - ÍF 3-2
1-0 Salmundur Bech, 6.min
2-0 Albert Adu, 33.min
2-1 Karl Løkin, 80.min
2-2 Jan Ellingsgaard, 81.min
3-2 Poul Ingason, 90.min
HB - AB 1-2
1-0 Øssur Dalbúð, 70.min
1-1 Patrik Johannesen, 80.min
1-2 Dion Splidt, 90.min
Skála - B68
1-0 Ólavur Mikkelsen, 14.min
2-0 Edvin Jakobsen, 15.min
3-0 Rasmus Andersson, 42.min
3-1 Damir Yuksel, 45.min
4-1 Rasmus Andersson, 53.min
5-1 Edvin Jakobsen, 87.min
Støðan í EFFO-deildini sær nú soleiðis út:
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Komandi umfar er á skránni komandi sunnudag.
Dystirnir í 25.umfari eru hesir:
B36 - NSÍ
B68 - HB
Víkingur - TB
AB - KÍ
ÍF - Skála
Kvf.fo

Danskt oljufelag dømt fyri grovt svik
24.09.2016 - 07:24
Eitt ikki navngivið danskt oljufelag er dømt til at rinda eina bót uppá tíggju milliónir danskar krónur
dyri grovt svik. Eitt av leiðandi starvsfólkunum er dømt til trý og eitt hálvt ára fongsul í sama máli.
Sambært tíðindastovuni NTB visir dómurin at oljufelagð yvir longri tíð við vitan og Vilja hevur latið
minni av olju til felagið Pacific Inter-Link úr Malaysia, enn hvat felagið fekk rokning fyri. Talan skal
vera um 24 oljusølur sum danska felagið skal hava latið minni av olju enn tað sum rokningarnar
ljóðaðu uppá.

Talan er um svik fyri 24,3 milliónir danskar krónur. Oljufelagið og tvey av starvsfólkunum sum hava
verið ákærd, avvísa at tey hava gjørt nakað skeivt. Oljufelagið og annað av starvsfólkunum, ein av
stjórunum í felagnum, hava kært úrskurðin.
Oljan.fo

Reiðarí sigur øllum úr starvi - leigar inn bíliga arbeiðsmegi í staðin
23.09.2016 - 07:34
66 sjófólk umborð á teimum níggju skipunum hjá reiðarínum GC Rieber Shipping í Bergen missa
arbeiði. Sambært Sysla er hetta talan um øll tey sjófólkini sum hava fast starv umborð á skipunum. Av
teimum 66 fólkunum eru 58 norsk sjófólk.
GC Rieber Shipping hevur annars 280 fólk í arbeiði á sjónum.
Leiðslan í reiðarínum vísir á at støðan er so óviss í oljuvinnuni at hetta er seinasti møguleikin hjá
teimum at finna eina loysn. Í staðin fyri hesi 66 starvsfólkini skal GC Rieber Shipping leiga inn fólk í
hesi størvini.
Sjómannafeløgini halda lítið um at reiðaríið velur at koyra norska arbeiðsmegi, fyri at seta bíliga
útlendska arbeiðsmegi inn í staðin.
Rune Larsen Røine hjá Norsk Sjøoffiserforbund sigur í samrøðu við E24 at tað als ikki kann góðtakast
at reiðaríið koyrir norska arbeiðsmegi heim fyri síðani at leiga inn bíliga útlendska arbeiðsmegi.
Sjómannafeløgini hava í áravís víst á óhepna politikkin hjá meirlutanum á Stórtinginum, ið loyvir
reiðaríunum at koyra norskar arbeiðstakarar, fyri síðani at leiga bíliga útlendska arbeiðsmegi innaftur.
Millum annað halda feløgini lítið um at føroyska FAS-skipanin verður brúkt til at manna skip sum at
kalla bara sigla innanskerðs millum norskar havnir.
Oljan.fo

Oljuvinnan helst orsøkin til jarðskjálvtar í Texas
23.09.2016 - 10:48
Í nógv ár hevur oljuvinnan í eystaraparti av Texas í USA pumpa vatn niður í oljubrunnarnar, so hvørt
sum oljan verður pumpa úr brunnunum. Hetta hevur fingið jarðarskorpuna at bólgna, og helst er
hetta eisini orsøkin til fleiri jarðskjálvtar á leiðini í 2012.
Tað er granskingarritið Science sum hevur almannakunngjørt nøkur av kanningarúrslitunum hjá
einum granskingartoymi sum hevur kanna avleiðingarnar av inntrivum í náttúruna á hesi leiðini.
Granskararnir vóna at úrslitini kunnu brúkast til at finna út av hvussu olju- og gassvinnan ávirkar
nattúruna har virksemi er, og um møguligt er at gera nakað við hetta.
Oljan.fo

Nýtt spennandi oljuævintýr eystan fyri føroyska markið
23.09.2016 - 14:54
Um somu tíð sum oljufeløg minka um sítt leitivirksemi kring heimin sum heild vegna lága oljuprísin,
so er gongdin ein onnur á Atlantsmótinum tvs. í økinum millum Hetland og Føroyar. Í farnu viku
frættist, at oljufelagið OMV kannar møguleikan fyri at leiga eitt framleiðslu- og goymsluskip, FPSO í
sambandi við møguliga útbygging av trimum oljukeldum tætt við føroyska markið, Cambo, Tornado
og Suilven. Eisini stendur enn ein útbygging av tí uppaftur størri kelduni Rosebank á skránni.
Fara vit nú í ein sunnan miðskeiðis millum Hetland og føroyska markið, so finna vit fleiri smærri
oljukeldur í einum øki, sum liggur nærhendis stóru og kendu oljukeldurnar Schiehallion og Foinaven.
Tað serstaka við hesum nýggja oljuøkinum er, at oljan liggur goymd í sjálvum grundfjallinum og
verður hetta slagið av oljuskipan nevnt ”fractured basement reservoir”. Her verður nú av álvara
varpað ljós á oljukelduna Lancaster, sum varð funnin í 2009. Serfrøðingar siga, at Lancaster umboðar
eitt heilt nýtt slag innan oljuleiting, og sum er ein tann mest áhugaverda og lovandi søgan á bretska
landgrunninum í dag. Rundan um Lancaster kelduna eru fleiri aðrar keldur, eitt nú Typhoon, Lincolm,
Whirlewind og Mustard.
Oljufelagið Hurricane Energy, sum einsamalt stendur fyri Lancaster verkætlanini, hevur júst borað ein
avmarkingarbrunn og vísir hann, at keldan er nógv størri enn upprunaliga hildið. Har eru kanska
millum 200 og 400 milliónir tunnur av olju. Og tað verður mett sum ein stór oljukelda. Og oljan er av
góðum slag verður sagt. Ætlanin er nú at bora enn ein avmarkingarbrunn við pallinum Transocean
Spitzbergen og gongur alt sum ætlað fara vit møguliga at síggja eitt FPSO framleiðsluskip framleiða
olju á leiðini longu í næsta ár. Stóra avbjóðingin nú er at útvega nóg mikið av tøkum peningi at kunna
fara undir útbyggingina.

Eydnast Lancaster útbyggingin eru eisini stórar vónir til aðrar líknandi keldur í grannalagnum. Við hesi
nýggju oljuleiðini á Atlantsmótinum fær økið millum Hetland og Føroyar uppaftur størri raðfesting og
týdning fyri bretska oljuvinnu. Í apríl í ár var enn ein nýggj oljukelda í grannalagnum, Solan, tikin í
brúk. Og í hennara grannalag liggur Strathmore. Nú kemur so túrurin fyrst til Lancaster. Og seinni
fara vit møguliga at síggja uppaftur aðrar keldur í økinum so sum Lincoln og Whirlevind fara undir
framleiðslu.
Ein kann siga, at vit eru vitni til, at hol er sett á eitt spildurnýtt oljuframleiðandi øki vestan fyri
Hetland. Beint norðan fyri liggja risastóru oljukeldurnar Foinaven og Schiehallion. Og fara vit enn
longur norður, so finna vit Clair kelduna, sum er nógv tann størsta á bretska landgrunninun. Tætt við
hana finna vit fyrstu framleiðandi gasskeldurnar Laggan Tormore og stutt har frá tætt við føroyska
markið finna vit Rosebank, Cambo, Tornado og Suilven, sum allar standa fyri at verða útbygdar. Tað
er tí einki at taka seg aftur í, at menningin á Atlantsmótinum, í økinum millum Hetland og Føroyar,
gongur eini bjartar olju- og gassframtíð fyri framman.
Og alt hetta hevur ikki ongan týdning fyri Føroyar heldur. Vanligt er at oljufund í einum nýggjum øki
birta uppundir áhugan fyri, hvat man vera í grannalagnum. Og tí er náttúrligt og ein sjálvfylgja at seta
spurningin: Nú tá oljufund verða gjørd nærum allan vegin framvið føroyska markinum, hví skal olja og
gass tá ikki eisini finnast okkara megin markið. Spurningurin er hvar. Til tess at finna út av tí hava
føroyskir myndugleikar við Jarðfeingi á odda sett sær fyri at bjóða altjóða oljufeløgum at koma til
Føroya at leita komandi árini.
Oljan.fo

Asbjørn sett kós móti Skagen
23.09.2016 - 08:15
Danska uppsjóvarskipið, Asbjørn úr Hirtshals, hevur sett kós móti Skagen.
Teir hava fiskað rognsild í Norðsjónum, og fiskiskapurin hevur verið hampiligur. Meginpartin av
túrinum er brúktur til at leita eftir sildini.
Asbjørn verður í Skagen í morgin, har veiðan -800 tons, skal landast. Vektin á silini er umleið 180
gramm.
Við Asbjørn hendan túrin eru 7 mans, harav 3 eru føroyingar. Skipari er Hildibjartur Olsen úr
Vestmanna.
Fiskur.fo

Norðborg kemur á Fuglafjørð í kvøld
25.09.2016 - 10:04
Norðborg setti í gjár kós móti landi. Fyrst verður farið á Fuglafjørð og síðan í Ánirnar.
Norðborg loysti tann 17. september, og teir skulu landa 100 tons av fiskamjøli og 150 tonsi av lýsi. Tá
ið hetta er landað í Fuglafirði, verður kósin sett móti Ánunum, har teir skulu landað 1170 tons av
heysaðum makreli.
Tá Norðborg hevur landað, verður farið nýggjan túr eftir makreli. Skipari hendan túrin var Kristian
Martin Rasmussen.
Fiskur.fo

Tónleikaummælari dámar væl nýggju fløguna hjá Kata
22.09.2016 - 16:06
Í ummæli, sum Fríðálvur Jensen, tónleikaummælari, í dag hevur sent til Portalin, ummælir hann
nýggju fløguna hjá Kata, sum ber heitið ”Tívils Døtur”.
Fríðálvi Jensen dámar væl fløguna og metir samanumtikið um hana, at sjálvt um tað kanska eru ávís
ting, ið kunnu draga niður, er samlaða verkið somikið væl frágingið, at hon fær fimm stjørnur frá
honum.
Fløgummælið hjá Fríðálvi Jensen er soljóðandi:
”Kata er samanrenning av kvinnurøddum í serflokki. Vit kenna tær frá egnum, góðum projektum, sum
eisini hoyrist aftur í hesi útgávuni
Eg fekk eina góða kenslu, tá eg setti meg við fløguni Tívils Døtur, tí serliga uppsetingin er sera væl
frágingin.
Framleiðslan, sum Unn Paturson hevur tikið sær av, er meistarlig, tí tað er ikki bara soleiðis at fáa eitt
slíkt verk at hanga saman.
Sum tær nevna, er støðið tikið í stóra nóta- og laglinjuarbeiðnum hjá Marionnu Clausen, sum vit hava
tosað um her í Kvørnini – uttan tað, hevði útgávan ikki verið veruleiki, siga tær.

Røddirnar eru valdur – júst har tær eru hoyra heima, so her er eitt gott verk latið úr hondum, sum
eisini gevur mær eina kenslu av sangligum dugnaskapi.
Eg eri glaðast fyri a capalle partin, tí onkrastaðni haldi eg elektronisku ljóðini hjá Lasse Thorning
Jæger eru ikki so væl vald – serliga í skering 2 – har eitt hvínandi ljóð er, sum ikki er serliga stuttligt at
fáa gjøgnum oyratelefonirnar.
Hinvegin, haldi eg at tað aðrastaðni er ókey - eisini slagverkið hjá Rógva, sum fær meg at føla eina
kenslu av fetum í hesi nógvastaðni kvæðakendu framførsluni.
Sjangran er fólksligur, kvæðakendur poppur, har íblásturin eisini er tikin úr modernaðum bulgarskum
kórsangi.
Onkuntíð kann ein fáa eina kenslu av, at nógv líkist og endurtøkur eru, men onkursvegna er neyðugt
at fara ígjøgnum verkið nakrar ferðir, so tú kann skilja hetta sundur og her stendur sjálvur teksturin
eisini sterkari.
Kanska er uppsetingin ov “vøkur” í støðum, men eri eg rættiliga sannførdur um, at tær hava vilja gjørt
verkið til heiðurs fyri Marionnu og tað hon legði eftir seg.
Mær tykir, at KATA er meira ein LIVE bólkur, sum skal upplivast á palli, tí tá trúgvi eg, at ein fær ein
størri og inniliga uppliving og nærveru.
Mær dámar væl ljóðblandingina og mastringina hjá Finni Hansen og Óla Poulsen og húsin er sera væl
frágingin, har myndin av teimum fimm er sigandi og lýsandi.
Fínt tekstblað og frágreiðing er at finna í húsanum, sum gevur áhugaverda meining, í hesum kanska
ofta einsporaða tónalagnum.
Sjálvt um tað kanska eru ávís ting, ið kunnu draga niður (líkheitin og tað drúgva) so er samlaða verkið
so væl frágingið, at hon fær 5 stjørnur frá mær.”
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Jórun Mørkøre og David Arge Galán vunnu gull í Brooklyn
25.09.2016 - 10:45
Tey flestu hava fingið við, at Heðin Mortensen er staddur í USA í hesum døgum. Men Heðin er ikki
einasti føroyingur í USA. Heðin og konan fingu frænir av, at bodybuildararnir, Jórun Mørkøre og David
Arge Galán skuldu luttaka í stórari kapping tætt við Brooklyn Bridge í gjár. Tað gekk eisini sera væl hjá
Jóruni og David.
Heðin er føroyska umboðið í parlamentarikarabólki úr Danmark. Átta danir, ein úr Grønlandi og
Heðin eru til ST aðalfundin í New York, sum byrjaði 13. september. leygardagin var onki
fundarvirksemi, so Heðin og konan nýttu møguleikan at fara at hyggja runt í býnum. Tey frættu síðani
um føroysku íðkararnar, og avgjørdu, at hesa kapping máttu tey síggja. Hetta skrivar Heðin
Mortensen millum annað á facebook vanga sínum.
103 luttakarar samanlagt kappaðust í ymiskum greinum, og eftir lógvabrestunum eina at døma, stóðu
føroysku umboðini í kappingini seg sera væl.
Tá Jórun og David høvdu verið á palli, kom venjari teirra, Jákup Jacobsen eftir Heðini og gav honum
møguleika at sleppa afturum, so hann kundi sleppa at heilsa uppá. Nakrar myndir blivu eisini tiknar,
og tær síggjast niðanfyri.
Tá úrslitið fyrilá, tá vísti tað seg, at bæði Jórun Mørkøre og David Arge Galán ikki gjørdu mætari enn
at vinna gullmerki í sínari grein. Hetta er megnar úrslit, og Heðin skrivar á facebook, at tey heppaðu
óført á føroysku íðkararnar.
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Sea Shepherd fingið risabót
23.09.2016 - 12:52
Stichting Sea Shepherd Global er í Føroya Rætti í dag dømt at rinda tjúgu dagbøtur á 10.000 krónur
hvør, umframt at hald eisini verður lagt á bátin Echo og tveir motarar, sum hava eitt virði á okkurt um
234.000 krónur. Harumframt skal felagsskapurin eisini rinda sakarmálskostnaðin.
Felagsskapurin er dømdur fyri brot á grindalógina og revsilógina í sambandi við, at bátar hjá
felagsskapinum løgdu seg uppí grindadrápið, sum var í Sandavági tann 12. august í fjør.
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Teldusníkaálop: Ráðini eru at skifta loyniorð
23.09.2016 - 16:34
Um tú hevur tín teldupost á eini kontu hjá Yahoo, so eru eini góð ráð at skifta loyniorð. Hetta siga
serfrøðingar eftir at tað er komið fram, at internetfyritøkan Yahoo hevur verið úti fyri einum álopi av
teldusníkum.
Hildið verður, at upplýsingar um upp móti eini hálvari milliard brúkarum eru stolnir, skrivar Ritzau.
Talan er um ógvusligasta teldusníkaálop í søguni, og kann hava avleiðingar fyri vanligar brúkarar við
yahoo-kontu, sigur Rasmus Kærsgaard Theede, sum er formaður fyri danska Rådet for Digital
Sikkerhed, við Ritzau.
- Nú á døgum leggja vit nógar privatar upplýsingar út á netið. Vit eru stórbrúkarar av tænastum á
netinum, so sum Yahoo og Google. Og ofta brúka fólk sama loyniorð á teimum ymsu tænastunum,
sigur hann og vísir á, at júst tað kann vera ein stórur vandi.
- Á henda hátt kann ein, sum fær upplýsingar av Yahoo, knappliga eisini fáa atgongd til aðrar privatar
tænastur á netinum. Hetta kann misbrúkast til sokalla samleikarán og til at fáa upplýsingar um
fíggjarviðurskifti og atgongd til gjaldskort.
Yahoo hevur í dag váttað, at fyritøkan í 2014 varð álopin av teldusníkum. Formaðurin fyri Rådet for
Digital Sikkerhed ræður brúkarum til at skifta loyniorð. Eisini sjálvt um sníkararnir hava havt atgongd
til upplýsingarnar síðan 2014.
Yahoo hevur verið varið við at koma við upplýsingum um teldusníkaálopið, men varð í dag trýst til at
koma við fleiri upplýsingum í málinum, skrivar AFP-tíðindastovan.
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Sigla inn við líkum frá soknum flóttafólkabáti
23.09.2016 - 17:04
Langt omanfyri 100 lík eru nú bjargað úr burturgingna etyptiska skipinum við flóttafólkinum og
migrantum, sum sakk út fyri egyptisku strondina mikudagin, upplýsir egyptiska heilsumálarðaðið.
Í dag eru 53 lík fingin í land, og harvið er talið av funnum deyðum komið upp á 133, sigur ein
talsmaður. Ein lokalur guvernørur hevur sagt, at talið á deyðum er 148. Bjargingarfólk siga, at 169 eru
bjargað á lívi.
Fólk, sum komu frá hendingini á lívi siga, at umleið 450 fólk vóru umborð.
Báturin hevði kós móti Evropa, men gekk burtur út fyri havnabýin Rosetta. Hetta hendi bert
hálvanannan tíma eftir, at báturin hevði lagt frá kei.
Fólkini umborð komu frá Egyptalandi, Eritrea, Sudan og Sýrialandi, segði ein egyptiskur
embætismaður í gjár.
Myndugleikarnir hava handtikið minst fýra persónar, sum eru skuldsettir fyri menniskjasmuggling,
skrivar Ritzau.
Síðan 2014 eru yvir 10.000 fólk druknað í royndini at koma yvir Miðjarðarhav, vísa tøl hjá ST. Í ár eru
minst 3.200 fólk deyð.
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Kendir sjónleikarar í herferð móti Trump
23.09.2016 - 17:44
Amerikanarar standa fyri einum týdningarmiklum vali 8. november. Og nú er ein røð av kendum
amerikanskum sjónleikarum farin út at agitera og ávara beinleiðis ímóti at atkvøða fyri Donald
Trump.
Nøvn sum Robert Downey Jr., Mark Ruffalo og Scarlet Johansson eru við á filminum, sum ein herferð,
nevnd Save The Day, hevur lagt út.
Ein stórur partur av teimum luttakandi hava havt leiklutir sum superhetjur, og tað er helst tí, at
herferðin kallast Save The Day.
Kendu fólkini hava enntá eitt lyfti um, at um Trump ikki verður valdur – Trump verður tó ikki nevndur
við navni í filminum – so skal ein av teimum kendu sjónleikarunum stíga fram spillnakin á hansara
næsta filmi.
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Hoyringsbólkurin hjá fiskivinnu-nýskipanarnevndini følir seg uttan ávirkan
23.09.2016 - 21:50
Sum partur av hoyringsbólkinum hjá fiskivinnunýskipanarnevndini følir Mortan Berjastein seg hildnan
fyri spott. Tað er honum púra greitt, at Johnny í Grótinum bert arbeiðir eftir tí leisti sum

landstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur álagt honum, og at sjónarmiðini hjá hoyringsbólkinum
verða slettis ikki tikin í álvara. Tey verða skúgvaði til viks, sigur Mortan Berjastein.
- Eg fari her at loyva mær at siga mína hugsan alment. Tí í fiskivinnunýskipanarnevndini verða okkara
sjónarmið slettis ikki tikin í álvara, tey eru rætt og slætt skúgvað til viks. Alt, sum ikki hevur við eina
uppboðssølu av kvotum at gera, verður sópað burtur, sigur ein avgjørdur Mortan Berjastein.
Mortan spyr, hví man skal hava hoyringsbólkar, vælvitandi, at ongin ynskir eina uppboðssøluskipan.
Í kjaki í Degi & Viku herfyri, har Johnny í Grótinum og Jóannes Jacobsen kjakaðust nevndi Jóannes
millum annað, at um eitt skip onga kvotu fekk eitt ár, so kundi eitt annað skip bara koma í staðin.
Hetta fekk sinnið í kók hjá Mortani, sum hálvgum uppgevandi spyr, hvat so hendir við skipinum sum
onga kvotu fær tað árið.
Umboðið í hoyringsbólkinum sigur seg hinvegin hava eitt boð uppá, hvussu ein nýggj
fiskivinnunýskipan skal skipast, sum er til gagns fyri alt Føroya fólk.
- Fyrst av øllum eiga vit at fáa at vita, hvussu nógvar krónur landið skal hava burtur úr fiskivinnuni.
Tað má vera minsta krav, um man skal gera eina fiskivinnunýskipan, hvørs endamál er at fáa pening í
landskassan, sum er brúklig. Tá vit hava fingið tað at vita er ikki so trupult at seta reglur fyri hvat og
hvussu. Vit vita, hvussu nógv tilfeingi vit hava at fiska og eisini rættuliga neyvt, hvat virði er í tí.
Vit hava nakrar strámenn í Føroyum, summir "størri" enn aðrir, men felags fyri allar er, at ongin teirra
betalur partafelagsskatt, tí har er onki yvirskot.
Tískil verður meira hjá teimum veruligu reiðaríunum at gjalda.
Um vit í staðin fyri tilfeingisgjald, avreiðingargjald og eina eventuella uppboðssølu strikaðu alt, sum
eitur partafelagsskatt fyri fiskivinnuna, so kundu vit kravt ein ávísan prosentpart av bruttosøluni av
øllum fiski, sum verður avreiddur. Soleiðis at tað bleiv líka fyri øll skip og reiðaríir.
Og tá nú skip og virkir ofta eru tengd at hvør øðrum, so átti virkið, sum keypir fiskin, eisini sloppið at
goldið sín prosentpart av virðisøkingini.
Síðani nevnir Mortan eitt dømi:
Eitt skip selur fyri ein miðalprís á 7 krónur. 10 prosent fara til landskassan = 0,70 krónur fyri kilo.
Virkið sum keypir og virðisøkir fiskin, betalir eisini 10 prosent av virðisøkingini.
elur virkið fiskin útaftur fyri 18 krónur, er virðisøkingin 11 krónur, og so fara 1,10 krónur landskassan.
Nú hevur landið fingið 0,70 + 1,10 = 1,80 krónur fyri hvørt kilo av hasi lastini.
Fluttu vit okkum í eina tílíka skipan, ja so komu strámannareiðaríini at gjalda tað sama sum tey
Føroysku reiðaríini.
Hetta er eftir mínum tykki ein sera rættvís skipan, sum er til gagns fyri alt føroya land.
Tað hevur ein uppboðssøluskipan ikki, tvørturímóti. Hon kemur at gera enda á allari føroyskari
fiskivinnu.
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Fagna margfeldnið í Tórshavn
24.09.2016 - 18:47
Mangir ymsir tjóðskapir eru í Tórshavnar kommunu, og tí skipar kommunan í næstum fyri
margfeldnisviku, har mongu tjóðskapirnir verða fagnaðir.
Vikan hevur fingið heitið “Diversity 2016”, og verður hon hildin í viku 40, ið er mánadag 3. oktober til
10. oktober.
Sambært Tórshavnar kommunu eru fólk úr fleiri enn 100 ymiskum londum búsitandi í kommununi, og
í øllum Føroyum er talið 142. Og tað er júst tað, ið Diversity 2016 skal varpa ljós á.
Millum tiltøkini kunnu nevnast uttandurða yoga í Vágsbotni, afrikansk mótaframsýning og
forkunnugir brellbitar ymsastaðni frá.
Skráin fyri vikuna verður borðin í øll húsarhald í kommununi, og hon kann eisini síggjast á
heimasíðuni hjá Tórshavnar kommunu.
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Triton Reefer flytir 2000 tons av makreli av Tvøroyri til Russlands
25.09.2016 - 14:50
Makrelfiskiskapurin gerst betur og betur, og tað merkist eisini á avskipingini hjá Varðanum Pelagic.
Fríggjamorgunin kom Triton Reefer á Tvøroyri, har hann skal innskipa umleið 2000 tons av makreli.
Hetta skrivar Suðurrás.

Skipið verður helst liggjandi nakrar dagar.
Suðurrás skrivar, at fiskurin verður fluttur til Russlands. Nigeria, ið áður hevur tikið móti stórum
mongdum av fiski úr Føroyum, er enn ikki vorði klárt at taka ímóti fiski, men arbeitt verður fyri at
vinna inn aftur á henda marknaðin eisini.
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Klárt til fyrsta kjakið
25.09.2016 - 17:10
Tað er í annaðkvøld, at Hillary Clinton og Donald Trump fyri fyrstu ferð skulu í krovið á hvørjum
øðrum í beinleiðis kjaksending.
Kjakið verður varpað út á øllum teimum stóru amerikansku sjónvarpsstøðunum, og í annaðkvøld
verður tað Lester Holt, sjónvarpsvertur í NBC støðini, ið skal vera kjakleiðari.
Hini bæði forsetavalevnini, Gary Johnson fyri Frælsisflokkin og Jill Stein fyri tey Grønu, fáa tó ikki
innivist í kjakinum, tí hvørgin teirra megnaðu at fáa neyðugu undirtøkuna í nakrari stórari
veljarakanning. Upptøkukravið til forsetakjakið er, at valevnið fær undirtøku á í minsta lagi 15% í
minst einari stórari veljarakanning.
Um dømast skal út frá feskastu veljarakanningunum, hava bæði Clinton og Trump nógv at stríðast fyri
í kjakinum í morgin. Ein veljarakanning, ið Washington Post lat gera saman við ABC News, vísir, at
millum tey, ið ætla sær á val, er undirtøkan 46% fyri Hillary Clinton og 44% fyri Donald Trump.
Samstundis fær Gary Johnson 5% og Jill Stein 1%. Men um hugt verður eftir teimum, ið longu eru
skrásettir veljarar, so stendur á jøvnum - 41% til bæði Trump, meðan Gar Johnson fær 7% og Jill Stein
fær 2%.
Í føroyskari tíð byrjar kjakið klokkan 02 týsmorgunin og endar klokkan 03:30.
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Andakt
Gudsmynd, heilasíla og gerandisdagur hanga saman
Tey flestu eru nokk samd um, at gerandisdagurin kann verða ávirkaður av okkara gudsmynd, men
hvat í allara víðu verð hevur heilafiltur við tað at gera? Jú, atburðarsálarfrøðin sigur, at vit kunnu hava
stóra ávirkan á, um dagurin verður góður ella minni góður, og at tað millum annað hongur saman við
heilanum. Heilin kann jú bara tilvitað viðgera ein part av veruleikanum. Í skrivandi løtu eru hópin av
tingum kring meg her á skrivstovu míni, men heili mín sorterar meginpartin frá so eg kann miðsavna
meg um tað týdningarmesta – og soleiðis ger heilin dagin langan. Tað merkir at av tí, at ein stórur
partur av veruleikanum verður sílaður frá heila okkara, so uppliva vit øll eina sera subjektiva og
ófullfíggjaða útgávu av veruleikanum. Soleiðis eru vit menniskju samansett, men um vit skilja, hvussu
heilin virkar, kunnu vit ávirka, hvussu vit fata og uppliva gerandisdagin. Reglurnar eru tær, at heilin
leggur tilvitað merki til tað, sum fyllir huga okkara, tað, vit eru upptikin av og sum hevur mest at siga
fyri okkum.
Eitt stuttligt dømi er, tá ið ein keypir nýggjan bil, so leggur ein brádliga merki til, hvussu nógv onnur
eisini hava sama slag av bili. Tað er ikki tí, at tað brádliga eru komnir nógv fleiri av hesum bilum á
vegin, men tað kemst av at júst “mítt” bilmerki og modell fyllir meiri í huga mínum, og so leggur heili
mín meiri tilvitað merki til júst tað bilmerkið og modellið.
Eitt annað dømi er, at um vit eru í ringum lag, so fer heilin í holt við at forma okkara uppfatan av
øllum kring okkum á ein hátt, sum staðfestir at tilveran er tung og tvørlig. Men um vit hinvegin eru í
góðum lag, so fært tú brádliga eyga á alt tað góða, gerandisdagurin inniheldur. Aftur her er heilasílan
uppá spæl. Hetta kalla sálarfrøðingar eisini fyri sjálvuppfyllandi profeti ella úrveljandi ansur.
Um vit nú taka Gud við inn í líkingina, so er hetta eisini galdandi fyri, hvussu okkara Gudsmynd
ávirkar, hvat vit leggja merki til við Gudi og hansara verki og í lívi okkara.
Um vit halda, at Gud er strangur og fegin revsar okkum, so tulka vit tað, sum møtir okkum í tí ljósi. Tá
hava vit lyndi til at skilja mótgongd sum Guds revsing heldur enn Guds agi og uppaling. Síggja vit Gud
sum ein dómara ella sum ein kærleiksfullan faðir, sum viðhvørt má aga okkum fyri okkara egna besta.
Hebrearabrævið sigur: Sonur mín, vanvirð ikki aga Harrans... Haldið út og takið móti aga; Gud fer við
tykkum sum við sonum (Hebr 12,5,7).
Um Gudsmynd okkara sær soleiðis út, so ávirkar tað, hvussu heili okkara sílar tað, vit uppliva, og
harvið ávirkar tað, hvussu vit síggja gerandisdagin og skilja, hvussu Gud fer við okkum.
Um vit veruliga fevna tann veruleika, at tann almáttugi Gud, sum stýrir øllum alheiminum, kennir
navn okkara og veit hvussu nógv hár, vit hava á høvdinum, og at hann elskar okkum sum børn síni, so

verður alt, sum hendir okkum, sílað ígjøgnum hesi lyfti. Tað merkir ikki, at vit ikki fara at uppliva
torførar dagar, men tað merkir hinvegin, at vit altíð skulu minnast, at hann sum heldur alheimsins
taktsstavi og hevur tamarhald á øllum, hann stjórnar øllum í kærleika til okkara og til okkara besta.
Kanska hevur heili mín sílað okkurt týdningarmikið frá í dag...
Jóannis Fonsdal, sóknarprestur í Emdrup
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Andlát
Gunnar Joensen, av Eiði, vanliga nevndur blindi Gunnar, andaðist á Landssjúkrahúsinum 20.
september, 80 ára gamal.
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.

