Tíðindi úr Føroyum tann 10 nov. 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Hey øll.
Vit hava roynt okkara besta at skipa fyri tiltøkum her upp til jólar og hava vit fylgjandi at bjóða uppá.
1. Tann 26/11 verður ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 26/11''.
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo
2. Tann 10/12 verður bowling og góður matur í Havn. Tað kostar 250,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar
klokkan 19. Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan við. Vinir og kenningar
eru eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 15+ luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Bowling 10/12''.
Vinarliga send win mail til Andreas um luttøku: andreas@antares.fo
3. Tann 17/12 verður aftur ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni
verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru
fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta
nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar.
Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar
Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 17/12''.
Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo
Hava tit spurningar vinarliga sendi mail til Martin ella Andreas.

Bestu heilsir frá Martin og Andreas

Áhugafelagið Antares
- vit sum starvast uttanlands
www.antares.fo / antares@antares.fo

J. Lauritzen gevst í frálandsvinnuni
Norska Prosafe leggur saman við frálandsfelagið hjá danska J. Lauritzen, Axis Offshore.
Sambært einum tíðindaskrivi ætlar norska felagið at keypa øll partabrøvini í hotellskipunum Axis
Nova og Axis Vega umframt 25 prosent av partabrøvunum í Dan Swift.
Prísurin er 170 mió. dollarar.
-Hetta er skilabesta loysnin - annaðhvørt at høgga upp ella konsolidera - um marknaðurin skal koma
aftur á beint. Við hesi samanleggingini - ella yvirtøkuni, um tú vilt - veita vit eitt íkast til
konsolideringina á marknaðinum, sigur stjórin í Axis, Jesper Kragh Andresen, í eini viðmerking til
ShippingWatch.
Eftir samanleggingina verður J. Lauritzen ikki longur virkin í frálandsvinnuni, men bert ein fíggjarligur
íleggjari.
Axis varð sett á stovn í 2012, tá J. Lauritzen legði hotellskipið Dan Swift í eitt joint venture við Hitec
Vision.

Eftir samanleggingina av Axis og Prosafe verður ognarskapurin hjá J. Lauritzen umlagdur til eina
partabrævaogn upp á undir 10 prosent í Prosafe.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Íleggjarar siga nei til arktiska olju
Nei til olju- og gassframleiðslu í Arktis.
Soleiðis ljóðar ein áheitan frá 19 stórum íleggjarum, ið umsita ognir og virði fyri útivið 5000 miljardir
evrur ella nærum 37.000 miljardir krónur.
Tað er ein bólkur av pensjónsfeløgum og kapitalumsitarum, ið vilja steðga øllum olju- og gassvirksemi
í Arktis. Tað skrivar netmiðilin Investment & Pensions Europe.
Bólkurin av íleggjarum kallar hetta fyri eina bráðneyðuga áheitan til tess at verja arktiska økið ímóti
gransking av olju- og gasstilfeingi. Bólkurin setir fleiri krøv, ið skulu herða lógirnar, sum olju- og
gassfeløg kunnu virka undir í Arktis.
Heitt verður á londini, ið tillutta nýggj loyvi, um at minnast veðurlagslyfti síni, áðrenn tey geva loyvi til
nýggjar verkætlanir, at seta strangari krøv til verandi verkætlanir og avmarka loyvini til bert at galda
fyri verkætlanir, ið hava minst møguligan vanda við sær.
Harumframt skulu olju- og gassfyritøkurnar steðga boringum í umráðum, har ísur er, og halda seg
heilt burtur frá viðbreknum og týdningarmiklum umhvørvisøkjum, skrivar bólkurin.
Kelda: knr.gl
Antares.fo

Hon koppaði Heðin: Sat og bíðaði í høllini í tríggjar tímar
10-11-2016 08:55
Hevði Heðin Mortensen vitað, hvat Bergun Kass fór at gera dagin eftir valið, hevði hann nokk brúkt
meiri enn fimm-seks orð upp á hana valnáttina. Eftir at hon var vald í býráðið í Tórshavnar kommunu,
sum einsamalt umboð fyri Framsókn, tyktist hon ikki at vera nøkur hóttan fyri sitandi
samgongusamstarv, men tað bleiv hon, sum var tungan á vágskálini.
Valnáttina kom Heðin Mortensen yvir til Bergunn og segði við hana, at hann fyrst fór at tosa við
Fólkaflokkin og Tjóðveldi, og so skuldi hann koma at tosa við hana. Og har sat so Bergunn og bíðaði
og bíðaði. Tá meiri tríggir tímar vóru farnir, tímdi hon ikki meira og fór til hús. Dagin eftir hoyrir hon
so, at Heðin Mortensen heldur fram sum borgarstjóri, tí avtala er gjørd um samgongusamstarv við
Fólkaflokkin. Tað var eitt sindur løgið, tí samband hevði verið millum Bergunn, umboðiði hjá Tjóðveldi
og so Anniku Olsen úr Fólkaflokkinum, og fyri at tann kabalan skuldi ganga upp, var neyðugt at hava
einsamalla limin hjá Framsókn við.
Sum kunnugt, endaði tað eisini við at tað eydnaðist Bergunn Kass og Tjóðveldi at fáa Anniku Olsen og
Boga Andreasen yvirum, tó at tað kostaði borgarstjórasessin.
So er bara spurningurin, hvat ið var hent í høllini á Hálsi, um Bergunn ikki hevði staðið og bíða í
tímavís.
Antares.fo

Løgmaður: Eg klári framvegis at telja upp í 17
10-11-2016 10:16
Nú Heðin Mortensen hevur sagt, at "kongamorðið" í gjárkvøldið, har hann varð koppaður sum
borgarstjóri, gevur honum rætt til at seta seg eitt sindur uttanfyri skipaða politiska samgonguarbeiðið
í løgtinginum, sigur løgmaður Aksel V. Johannesen tó, at hann framvegis kann telja upp í 17 í
løgtinginum.
Við dimma.fo segði Heðin Mortensen í gjárkvøldið, at hann var somikið illur inn á at verða stungin í
ryggin av samgonguflokkunum Tjóðveldi og Framsókn, at hann kendi seg hava rætt til at atkvøða frá
máli til mál í løgtinginum frameftir.
Javnaðarflokkurin á tingi hevur havt fund í morgun, og við útvarpið hjá Kringvarpinum sigur Aksel V.
Johannesen, at einki kom fram á tí fundinum, sum skal geva honum nakra orsøk til at halda, at
samgongan saman við stuðuli ikki framvegis hevur meiriluta á tingi.
Hann segði seg harmast um støðuna í Tórshavnar kommunu, har fólk leypa frá greiðum avtalum, men
segði samstundis, at tað ikki er ókent, at slíkt politiskt talv fer fram.
Dimma.fo

Eyðdis ætlar at geva Havnini ein skarpan gang
Nýggi borgarstjórin í Vága kommunu, Eyðdis Hartman Niclasen, ætlar at arbeiða fyri, at Vágoyggin
verður sjónligari, og ikki bara er ein gjøgnumkoyring til flogvøllin.
Nú fáa vit at síggja, hvat Nýggi listin og Borgaralistin, sum hava gjørt samstarvsavtalu í Vága
kommunu, seta sær fyri, men dagin fyri valið luftaði Eyðdis Hartman Niclasen nøkrum tankum í
lesarabrævið.
- Alt kann ikki draga seg um Tórshavn, og vit skulu geva Havnini ein skarpan gang, tá ið tað snýr seg
um nýggjar borgarar. Her er byggilendi og møguleikar, skrivaði Eyðdis millum annað.
Sitandi borgarstjóri, Rósa Samuelsen, verður varaborgarstjóri í Vága kommunu.
Dimma.fo

Tobbi heldur fram sum borgarstjóri komandi fýra árini
Komandi býráðið í Runavíkar kommunu varð skipað á fundi í gjárkvøldið. Full semja er ímillum øll tey
11 valdu um býtið av sessunum, sum skulu mannast tey næstu fýra árini, sigur kommunan á
heimasíðu síni.
Undir tingingunum komu tey valdu m.a. ásamt um, at skipast skal ein nevnd, ið skal taka sær av
natúru- og umhvørvismálum.
Semja er um, at Tórbjørn Jacobsen verður borgarstjóri í næsta valskeiði og at Terje Beinar
Vestergaard verður varaborgarstjóri.
Annars eru meginnevndirnar mannaðar soleiðis:
Í Fíggjarnevndini er Tórbjørn Jacobsen formaður, Kári Egholm Jacobsen næstformaður og Helgi
Lamhauge Petersen nevndarlimur.
Í Teknisku nevnd er Jonhard Danielsen formaður, Jóhan Vest næstformaður og Kristian Gaardbo
nevndarlimur.
Í vinnu- og havnarnevndini er Kári Egholm Jacobsen formaður, Selinda í Heiðunum næstformaður og
Jonhard Danielsen nevndarlimur.
Í Sosialu nevndini er Jonnhild Reynholdsdóttir formaður, Jonhard Danielsen næstformaður og Kristian
Gaardbo nevndarlimur.
Í Mentanarnevndini er Helgi Lamhauge Petersen formaður, Terje Beinar Vestergaard næstformaður
og Etly Nord Højgaard nevndarlimur.
Í Byggi- og býarskipanarnevndini er Etly Nord Højgaard formaður, Selinda í Heiðunum næstformaður
og Hans Jákup Johannesen nevndarlimur.
Í Nátúr- og umhvørvisnevndini er Jóhan Vest formaður, Jonnhild Reynholdsdóttir næstformaður og
Hans Jákup Johannesen nevndarlimur.
Í Kongshavnar havnastýri eru Kristian Gaardbo og Etly Nord Højgaard vald.
Í stýrið fyri Roðan – samtakið ímillum Runavíkar, Nes- og Sjóvar kommunu eru hesi vald fyri Runavíkar
kommunu: Tórbjørn Jacobsen, Kristian Gaardbo, Selinda í Heiðunum og Jóhan Vest.
Kelda: runavik.fo
Dimma.fo

Dennis Holm heldur fram sum borgarstjóri í Vági
10-11-2016 14:58
Listi E og Javnaðarlistini hava gjørt samstarvsavtalu um at skipa meiriluta í Vágs Býráð valskeiðið 2017
– 2020.
Dennis Holm heldur áfram sum borgarstjóri og Eydis Kjærbo heldur áfram sum varaborgarstjóri.
Nevndarformenninar verða býttir soleiðis, at Listi E hevur formannin í Teknisku Nevnd og Havna- og
Vinnunevndini, sum verður ein víðkan av verandi Havnanevnd. Javnaðarlistin fær formannin í
Mentanarnevndini, Sosialu nevnd og í nýstovnaðu Ungdómsnevndini, sum hevur til endamáls at
uppraðfesta ungdómsarbeiði í Vágs kommunu.
Dimma.fo

Fólkaflokkurin tók stig til samráðingar við Tjóðveldi og Framsókn
Tað tykist sum at fólk hava ta fatan, at tað var Tjóðveldi, sum fekk stoypt kúlurnar, nú nýggjur
meiriluti er skipaður í Tórshavnar kommunu, ið hevur tað við sær, at sitandi borgarstjóri skal frá 1.
januar og nógvar aðrar broytingar fremjast. Men soleiðis hongur tað ikki saman. Dimma.fo veit, at
tað var Fólkaflokkurin, sum sjálvur setti seg í samband við Tjóðveldi og Framsókn. Flokkarnir hittust í
eini smáttu úti í Havnardali um seks tíðina í gjárkvøldi, har avrátt varð at skipa nýggjan meiriluta.

Hálvan annan tíma seinni fór Fólkaflokkurin á fund við Javnaðarflokkin, sum har fekk at vita, at
stuðulin var trektur aftur.
Dimma.fo

H71 vann tepurt
10.11.2016 - 09:50
Oddaliðið í bestu mansdeildini í hondbólti, H71, vann í gjárkvøldið ein tepran sigur móti
kollfirðingum.
Úrslitið av dystinum gjørdist 23-22 til hoyvíkingar. Tá 12 minuttir vóru eftir av dystinum, stóð á
jøvnum, 22-22. Tá fingu hoyvíkingar eitt brotskast, sum Dánjal Tórgarð setti í neti. Tað vísti seg eisini
at gerast sigursmálið.
Jónas Djurhuus gjørdist toppskorari fyri H71 við seks málum, meðan Rúni Joensen skjeyt átta fyri KÍF.
Í Klaksvík vann Kyndil í gjárkvøldið ein tryggan 28-19 sigur móti Team Klaksvík.
Støðan í FTZ-deildini er tann, at H71 hevur 15 stig fyri 10 dystir. VÍF og Kyndil hava 12 stig fyri
ávíkavist 9 og 10 dystir, KÍF hevur 10 stig, Neistin 8, StÍF 6 og Team Klaksvík 1 stig.
Portal.fo

Føroyska landsliðið havt fyrstu venjingina í Sveis
10.11.2016 - 11:18
Føroyska landsliðið kom týskvøldið til Sveis, og nú byrja veruligu fyrireikingarnar til dystin móti Sveis á
Swissporarena í Luzern, sum verður sunnukvøldið.
Ferðaliðið fór úr Føroyum tíðliga gjáramorgunin og ferðaðust umvegis Keypmannahavn til Sveis
meðan vit onnur vóru á vali.
Myndirnar frá fyrstu venjingini í Sveis niðanfyri legði Fótbóltssambandið í gjár.
Lars Olsen kunngjørdi fríggjadagin føroyska hópin.
Hann er:
Gunnar Nielsen, FH Hafnarfjørður (ICE)
Teitur M. Gestsson, HB Tórshavn
Tórður Thomsen, B36 Tórshavn
Bárður J. Hansen, Fremad Amager (DEN)
Viljormur Davidsen, Vejle BK (DEN)
Hallur Hansson, AC Horsens (DEN)
Rene Shaki Joensen, Vendsyssel FF (DEN)
Brandur H. Olsen, Randers FC (DEN)
Gilli R. Sørensen, Brann SK (NOR)
Jóan Símun Edmundsson, OB Odense (DEN)
Atli Gregersen, Víkingur
Sonni Ragnar Nattestad, FH Hafnarfjørður (ICE)
Jóhan Troest Davidsen, HB Tórshavn
Jónas Tór Næs, B36 Tórshavn
Fróði Benjaminsen, HB Tórshavn
Odmar Færø, B36 Tórshavn
Sølvi Vatnhamar, Víkingur
Kaj Leo í Bartalsstovu, FH Hafnarfjørður (ICE)
Andreas Lava Olsen, Víkingur
Klæmint A. Olsen, NSÍ Runavík
Portal.fo

Stórur áhugi fyri føroyska liðnum
10.11.2016 - 14:56
Komandi sunnudag spælir føroyska A-landsliðið við monnum fjórða undankappingardystin til HM
2018, sum verður í Russlandi. Mótstøðuliðið hesaferð er Sveis, og tað er einki at ivast í, at hetta
verður ein stór avbjóðing, sum okkara menn skulu í holt við. Aftaná tríggjar dystir hava sveisar fingið
fult stigatal, og eru í løtuni fremst í bólkinum.
Týskvøldið kom føroyski hópurin til Luzern í Sveis, har dysturin verður spældur á Swissporarena
sunnudagin klokkan 17, føroyska tíð.

Seks venjingar eru á skránni, áðrenn sjálvan dystin, og til hvørja venjing hava sveisisku fjølmiðlarnir
víst stóran áhuga fyri føroysku spælarunum, umframt Lars Olsen, landsliðsvenjara, sum í níti-árunum
spældi fyri sveisiska stórfelagið, FC Basel.
Sum heild hava fyrireikingarnar í Luzern gingið væl, og allir spælararnir tykjast at vera væl fyri. Men
veðurlagið í Sveis er heldur ivasamt í november mánaða, og tí hevur venjingarvøllurin ikki verið nakað
at rópa hurrá fyri. Tað hevur verið torført at fáa góðan grasvøllir at venja á, og tí eru onkrar venjingar
á graslíki.
Portal.fo

- Støðan eina og aleina skapt av Javnaðarflokkinum
10.11.2016 - 16:01
- At Heðin Mortensen og Javnaðarflokkurin vísti okkum ta respekt, nú vit í Tjóðveldi vóru blivin ein so
stórur flokkur, næststørsti flokkur í Tórshavnar býráð, skuldi verið ein sjálvfylgja - og tað skuldi eisini
verið ein sjálvfylgja, at hann spurdi okkum fyrst (um eitt komandi samstarv, red).
- Tá hann so ikki gjørdi tað, og yvirhøvur ikki snakkaði við okkum – vit fingu ongan kjans –, so var tann
einasti møguleikin, vit stóðu eftir við, tá ið Fólkaflokkurin so vendi sær til okkum. Tað var tann einasti
møguleikin, vit høvdu fyri at fáa ávirkan, og honum máttu vit fara eftir. Og tí er støðan, sum hon er.
Hon er eina og aleina skapt av Javnaðarflokkinum.
Hetta sigur Gunvør Balle, býráðslimur fyri Tjóðveldi, við Kringvarpið í dag, nú Tjóðveldi, Fólkaflokkurin
og Framsókn hava gjørt avtalu um at skipa eina nýggja býráðssamgongu í Tórshavnar kommunu eftir
valið týsdagin, og nú spurningurin, sum ein fylgja av hesum, er komin upp at venda, hvørt hetta setur
samgongusamstarvið á tí landspolitiska pallinum ímillum Javnaðarflokkurin á tí einu síðuni og
Tjóðveldi og Framsókn á hinari síðuni í vanda.
Gunvør Balle metir tó ikki, at tað, sum hendir í kommunalpolitikki í Tórshavnar kommunu ímillum
Tjóðveldi, Javnaðarflokkin og Framsókn, kemur at hava nakra ávirkan á, hvat ið hendir við við
samstarvinum ímillum hesar tríggjar flokkarnar á tí landspolitiska pallinum.
- Eg haldi ikki, at vit í kommunalpolitikki kunnu leggjast undir eitt sovorðið trýst (at skula verða noydd
til at taka atlit til tað landspolitiska samstarvið ímillum Javnaðarflokkin, Tjóðveldi og Framsókn, red).
Tað er kanska eisini aðrastaðni í landinum, at tað eru problemir (ímillum flokkarnar, sum nú manna
landsstýrið, red), og ikki bara her, at samgongan kann koppa. Og tað skal ikki snúgva seg um ein
persón og ein borgarstjórasess, hvønn politikk man førir í løgtinginum.
Gunvør Balle hevur rætt, tá ið hon leggur upp til, at tað eisini er aðrastaðni í landinum, at flokkarnir,
sum nú manna landspolitiska stjórn í Føroyum, ikki eru í samgongu í kommunalum høpi.
Sum dømi um hetta er Klaksvík, har ið Javnaðarflokkurin hesi næstu fýra árini kemur at manna
býráðssamgonguna, meðan Tjóðveldi kemur at sita uttanfyri.
Tó verður býráðssamgongan í Eysturkommunu hesi næstu fýra árini mannað av C-E-F flokkunum –
eins og hon hevur gjørt hesi síðstu fýra árini.
Portal.fo

Elin Lindenskov hevur rætt – støðan var verri fyri 12 árum síðan
10.11.2016 - 16:16
- Elin Lindenskov sigur, at støðan fyri 12 árum siðani var ein onnur, enn hon er í dag. Tað kann eg
geva henni rætt í: Hon var verri tá, enn hon er í dag. Tá leyp Heðin Mortensen frá einari skrivligari
avtalu við Fólkaflokkin og síni egnu partafólk.
Soleiðis sigur Høgni Mikkelsen, fyrrverandi býráðslimur fyri Sambandsflokkin í Tórshavnar kommunu,
í viðmerking til Portalin í dag.
Høgni Mikkelsen sigur víðari hesum viðvíkjandi, at Elin Lindenskov førir fram, at Beate L. Samuelsen
og Høgni Mikkelsen ikki vildu hava Heðin Mortensen til borgarstjóra, men at tað ikki er rætt.
- Valkvøldið skrivaðu vit trý undir eina avtalu við fólkaflokkin at skipa eina samgongu, og at
Fólkaflokkurin, sum størsti flokkur, skuldi hava borgarstjóran. Men somu nátt skrivaði Heðin eina
avtalu við Tjóveldi og Javnaðarflokkin um eina aðra avtalu, uttan at vit vistu av nøkrum.
Víðari sigur Høgni Mikkelsen, at...
- Vit, Beate og eg, vildu ikki leypa frá gjørdu og undrskrivaðu avtaluni, men Heðin valdi at slíta alt
samstarv við okkum. Longri er tann søgan ikki.
Høgni Mikkelsen leggur aftrat at enda, at hann vil ynskja hesari nýggju samgonguni, um tað yvirhøvur
verður til eina nýggja samgongu, alt tað besta.
Portal.fo

- Heðin tekur samgonguna til gísla
10.11.2016 - 17:09
- Eg haldi, at tað, sum vit síggja beint nú, er eitt gott tekin uppá vánaligt politiskt handverk frá
borgarstjórans síðu. Hann sigur nú, at hann gjarna vildi hava eina samgongu ímillum Javnaðarflokkin,
Tjóðveldi og Framsókn, men tann møguleikan hevði hann eisini valkvøldið, og tá valdi hann at gera
avtalu við Fólkaflokkin og Sambandsflokkin, og hann trúði, at tá ið hann hevði gjørt eina avtalu, so
helt tann avtalan, men hann átti at vitað betur.
Millum annað soleiðis segði Sveinur Tróndarson, politiskur viðmerkjari, í samrøðu við Kringvarpið fyrr
í dag í sambandi við, at Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, nú eftir øllum at døma
kemur at sita í andstøðu í Tórshavnar býráð hesi næstu fýra árini, eftir at Tjóðveldi, Fólkaflokkurin og
Framsókn nú hava savnað seg saman um at gera eina býráðssamgongu rundan um Sambandsflokkin
og, ikki minst, Javnaðarflokkin.
Víðari hesum viðvíkjandi segði Sveinur Tróndarson millum annað soleiðis við Kringvarpið fyrr í dag:
- Fyri tað fyrsta hevur hann (Heðin Mortensen, red) gjørt tað sama fyri tólv árum síðan, tá ið hann
rann frá einari avtalu, sum var bindandi, og hann visti, at tann avtalan, sum hann gjørdi nú, var ein
avtala, sum hann gjørdi við Anniku Olsen, sum kom inn við einum endamáli, og tað var at fáa valdið í
býráðnum í Havn – og hon hevur eisini fyrr sagt, at hon vil gera tað, sum hon kann, fyri at byggja
flokkin uppaftur.
Sveinur Tróndarson segði í aðrar mátar víðari við Kringvarpið, at tað er ódámligt, at Heðin Mortensen
nú setur landspolitisku støðuna í vanda:
- Tað er kanska tað ódámliga við tí, at fyri mær at síggja til, snýr hetta seg meira um Heðin sjálvan enn
um Javnaðarflokkkin, og tað sum eg seti spurnartekin við, er, um hini umboðini í Tórshavnar
kommunu góðtaka tað, sum hendir. Tað, sum Heðin Mortensen ger við hesum her, er, at hann setur
alla landsstýrissamgonguna í váða og krevur, at løgmaður nú kemur inn og tekur ábyrgdina av tí, sum
hann sjálvur hevur koyrt út á villspor...Nú hevur hann beinleiðis tikið samgonguna til gísla.
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Umhvørvisfólk boykotta Týr í Studentarhúsinum í Aalborg
10.11.2016 - 17:36
Studentarhúsið í Aalborg er undir hørðum atfinningum frá umhvørvisfólki í samband við, at føroyska
Týr skal á pallin har um vikuskiftið.
Tað veit TV2 Nord.
Týr skal framføra í Studentarhúsinum í samband við Heavy Metal Festivalin í Aalborg, sum byrjar í
dag. Men ein fanatiskur bólkur av útlendingum krevur, at framførslan hjá Týr verður tikið av skránni.
Hetta kemur tí Heri Joensen, forsangari í bólkinum, fyri nøkrum mánaðum síðani legði eina mynd út á
Facebook, har hann var við at skera upp. Tað fekk øði í umhvørvisfólk kring knøttin, eitt nú Sea
Shepherd, sum síðani tá hava roynt at boykottað konsertferðina hjá teimum.
Í teldupostunum, sum vóru sendir fyriskiparum av konsertum fyrr í ár var hótt við at skipa fyri
mótmælisgongum uttanfyri konsertirnar. Eisini orð sum “Bloodthirsty barbarians” ella “Blóðtyrstir
villmenn” vóru nevnd.
Bombarderaði á Facebook
Tað er eftir øllum at døma tað sama sum nú eisini hendir í Danmark.
- Tey hava skipað seg vuð einari rúgvu av fólki, sum hava givið vánalig ummæli á okkara
Facebooksíðu. Eisini hava tey sent eina rúgvu av boðum til okkum og alment, sigur Lars Hellerup,
leiðari av Studentarhúsinum við TV2 Nord.
- Tíverri hevur herferðin hjá hesum fólkunum eydnast væl í Týsklandi, har tey hava fingið fleiri
konsertstøð at avlýsa konsertir við Týr, sigur Lars Hellerup.
Hann letur seg tó ikki trýsta av hóttanunum og shitstorminum, sum er íkomin.
- Eg haldi at tey spilla okkara tíð, sigur hann við TV2 Nord.
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Republikanarar ovurfegnir um Trump-sigurin: - Hillary Clinton keypti fjølmiðlarnar
10.11.2016 - 17:59
Eftir at sera óvæntaða úrslitið av amerikanska valinum var greitt í gjáramorgun, fóru republikanskir
veljarar í hópatali út á gøturnar at hátíðarhalda sigurin – alt meðan ein stórur partur av heiminum
undrunarsamur og skelkaður mátti ásanna, hetta á ársdegnum fyri fallinum hjá Berlin-múrinum, at
eitt tað mest óvæntaða valúrslitið í nýggjari tíð (kanska Brexit-úrslitið fyrr í ár var meira óvæntað enn
úrslitið á forsetavalinum) var veruleiki.
Í videobrotinum omanfyri hoyra vit republikanskar veljarar í New York føra fram sín dóm yvir valið.

Tann eina kvinnan í videobrotinum vísir á, at Hillary Clinton hevði keypt fjølmiðlarnar og fingið teir at
føra fram eina skeiva mynd av veruleikanum, at valið longu var avgjørt til hennara fyrimun, so at
republikanskir veljarar ikki skuldu fara á val.
Ein onnur latínamerikonsk kvinna greiðir í videobrotinum frá, at tað góða við sigrinum hjá Trump er,
at hann nú fer undir at loysa trupulleikan við ólógligum tilflytarum til USA úr Meksiko, og at tað fer at
hava við sær, at meksikanar ikki longur fara at royna at flýggja um markið til USA og doyggja á
vegnum í oyðimørkini (Trump hevur jú tosað um at byggja ein múr við markið til Meksiko, red).
Hon vísir víðari á, at um Hillary Clinton hevði fingið valdið í USA, hevði hon einki gjørt við trupulleikan
við tí opna markinum ímillum USA og Meksiko, og at so høvdu meksikanar framhaldandi komið út fyri
tí ræðuligu lagnu at doyggja á vegnum frá Meksiko til USA.
Tann triði afro-amerikanski republikanski veljarin vísir í videobrotinum á, at hann er illur inná Bill
Clinton, at hann innførdi lógir, sum hevði við sær, at sera nógvir afro-amerikanarar endaðu í
geglinum, meðan tann fjórði hvíti republikanski veljarin vísir á, at hvít fólk hava eins stóran rætt til at
vera til og ymiskir minnilutar, allarhelst sipandi til ímillum linjurnar, at Clinton (og kanska eisini
Obama)-legan hevur niðurraðfest tørvin hjá hvítum arbeiðaraklassa-amerikanarum.
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U19 landsliðið fekk fantastiskt úrslit í Montenegro
10.11.2016 - 19:31
Tað eydnaðist føroyska U19-landsliðnum við dreingjum at vinna 2-1 á vertslandinum í gjár, í fyrsta
EM-undankappingardystinum í Montenegro. Hetta skrivar Fótbóltssambandið á heimasíðuni.
- Hóast oddsini av álvara vóru ímóti okkum, og Montenegro var á heimavølli, so trúðu vit allir fult
uppá, at vit kundu fáa eitt gott úrslit – eisini tá vit í hálvleikinum vóru aftanfyri við einum máli. Men í
seinna hálvleiki var avrikið rættuliga gott. Vit megnaðu at venda dystinum, og koyrdu í grundini
sigurin trygt heim, sigur Eyðun Klakstein, ið er annar av U19-landsliðsvenjarunum, við heimasíðuna
hjá FSF.
Mikudagin spældi føroyska U19-landsliðið við dreingjum fyrsta dystin í EM-undankappingini, sum í
hesum døgum er í Budva í Montenegro. Og við 2-1 sigri á vertslandinum, hevur føroyska liðið fingið
eina framúr byrjan á kappingina.
Tað var annars Montenegro, ið kom á odda tíggju minuttir fyri steðgin, og 1-0 til heimaliðið var eisini
hálvleiksstøðan. Men í seinna hálvleiki reisti føroyska liðið seg, og við málum frá Hannes Agnarsson
og David Muller vunnu Føroyar 2-1.
- Fyrst og fremst vóru vit ágrýtnir og væl skipaðir, og tað røkkur langt. Harafturat vóru vit eisini
hvassir í mótálopum og deyðbóltum, sum samanlagt rakk til ein góðan sigur, sum vit vónandi kunnu
brúka til eina góða endastøðu í bólkinum, sigur Eyðun Klakstein, og leggur afturat, at nú hava okkara
dreingir spælt seg í eina góða støðu, sum vónandi endar við, at føroyska liðið sleppur víðari í
kappingini.
- Nú skulu vit rinda møðina og njóta sigurin, men fyrireikingarnar til næsta dyst byrja eisini
beinanvegin. Vit vita, at sterk mótstøða bíðar okkum í teimum báðum næstu dystunum, sum eru eftir
at spæla, og at vit skulu avrika á høgum støði fyri at koma eitt stig víðari í kappingini, sigur Eyðun
Klakstein, ið saman við Oddbjørn Joensen stendur á odda fyri U19-landsliðnum við dreingjum.
Í dystinum millum hini bæði londini í bólkinum, Kypros og Kroatia, gjørdist úrslitið 4-0 til kroatar.
Fríggjadagin 11. november spæla Føroyar og Kroatia, meðan dysturin ímóti Kypros verður mánadagin
14. november.
FØROYAR
1. Rói Mørk Hentze (GK), 3. Ari Olsen, 4. Bjarni Petersen (C), 5. Ólavur Niclasen, 6. Jákup Andreasen,
7. Janus Svabo Samuelsen, 8. Petur Knudsen (18. Pætur Petersen, 68’), 9. Hannes Agnarsson, 10. Teit
Jacobsen, 11. David Muller (15. Erlendur Magnusson, 90’) og 16. Andri Benjaminsen
Eykaspælarar
12. Rói Zachariassen (GK), 2. Jóhan Waag Høgnesen, 13. Petur í Túni Petersen, 14. Hjalti Kárason
Djurhuus og 17. Mórits Heini Mortensen.

Venjarar
Eyðun Klakstein og Oddbjørn Joensen
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Aksel blandar seg ikki uppí
10.11.2016 - 19:56
Formenninir í samgonguflokkunum í løgtinginum hava seinnapartin havt fund um íkomnu støðuna í
høvuðsstaðarkommununi, nú Heðin Mortensen eftir 12 ár í borgarstjórasessinum er koppaður.
- Vit eru samdir um, at hetta kann vera ringt fyri kemiina í samgonguni, segði Aksel V. Johannsen í
Degi & viku í kvøld.
Hann var júst komin av fundi við hinar samgonguleiðararnar, Høgna Hoydal úr Tjóðveldinum og Poul
Michelsen úr Framsókn. Formenninir fyri júst teir báðar flokkarnar, sum hava skipað býráðssamgongu
við Fólkaflokkinum og Anniku Olsen sum borgarstjóra.
Løgmaður segði í Degi & viku í kvøld, at Høgni Hoydal og Poul Michelsen ikki ætlaðu at blanda seg
uppí kommunalpolitikk, og tað ætlaði hann at virða.
Javnaðarflokkurin er tó í einari truplari støðu. Heðin Mortensen fekk eitt kanónval við 2507
atkvøðum, og væntaðu tey flestu ikki annað enn, at hann fór at halda fram. So var ikki, og í samrøðu
við Kringvarpið í gjárkvøldið peikaði fráfarandi borgarstjórin niðan móti løgtinginum, har hann sum
kunnugt eisini situr, og nevndi mál sum fiskivinnunýskipanina.
Aksel V. Johannesen segði, at hann ikki ætlaði at blanda seg uppí hvat hendi í Tórshavnar kommunu,
men hann duldi ikki fyri, at tað eftir hansara tykkið ikki var í lagið, at leypa frá avtalum.
- Eitt orð er eitt orð, segði hann.
- Mín uppgáva sum leiðari er, at politikkurin, sum vit hava í samgonguskjalinum verður førdur út í lívi.
Higartil hava vit klárað at ført tey málini í gjøgnum, vit hava sett okkum fyri.
- Um vit skuldu komið í ta støðu, at vit ikki longur klára tað, so mugu vit hyggja eftir øðrum
møguleikum, segði Aksel V. Johannesen í Degi & viku í kvøld.
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Brandur Sandoy borgarstjóri fýra ár afturat, men so er liðugt
10.11.2016 - 23:37
Brandur Sandoy heldur fram sum borgarstjóri í Sands kommunu. Hesum boðar hann sjálvur frá í
kvøld. Varaborgarstjórn, Eyðvarur Petersen, heldur eisini fram. Hann sigur, at breið semja er gjørd
millum lista A og C.
- Viljin til samstarv hevur verið framúr, og má eg rósa øllum kommunustýrislimum í komandi stýri fyri
innsatsin, og viljan at geva seg fyri at náa semjum, skrivar Brandur Sandoy.
Við 80 atkvøðum fekk Brandur Sandoy nógv flest atkvøður í Sands kommunu. Varaborgarstjórin fekk
næstflest, hann fekk 34.
Takkar fyri seg eftir hetta valskeiðið
- Eg gleði meg til komandi valskeið, sum verður tað mest avbjóðandi valskeiðið í nýggjari tíð, har vit
skulu fyrireika okkum at taka ímóti tunlinum, skrivar hann.
- Eisini nýtti eg høvið at boða frá, at hetta verður seinasta setan hjá mær í kommunustýrinum á Sandi.
Tá fýra ár afturat eru farin, havi eg sitið sum borgarstjóri í 11 ár, og tá haldi eg at onkur annar skal
sleppa at royna seg.
- Valdið skal umsitast við skynsemi, og eg haldi ikki at man skal halda fast við valdið tí ongin annar
skal sleppa framat, skrivar Brandur Sandoy, borgarstjóri í Sands kommunu.
Fimm fólk stillaðu upp á lista B í Sands kommunu, men tað eydnaðist ikki at fáa nakran
bygdaráðssess.
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Skriðulop í Noregi helst kravt trý mannalív
10.11.2016 - 23:41
Seinnapartin í gjár tók eitt ógvusligt skriðulop tríggjar mans við sær í Sørum, sum liggur í ein
landnyrðing stutt frá Oslo. Tað verður nú roknað við, at allir tríggir hava latið lív.
Sambært norsku løgregluni, sum TV2 Norge hevur tosað við, vóru seks mans til staðar í økinum, tá
skriðan leyp, umleið klokkan 15 føroyska tíð.
Teir seks menninir, sum eru litavskir statsborgarar arbeiddu í økinum, og koyrdu millum annað við

traktori. Ríkur skógarvøkstur er í økinum, upplýsir TV2 Norge. Tríggir av monnunum sluppu til
rímingar, men hinir tríggir vóru ikki eins hepnir.
Síðan vanlukkan hendi hevur stór leiting verið eftir teimum trimum, men enn eru teir ikki funnir.
- Vit hava leita við sjúkraflutningsflogførum, tyrlum, umframt at vit hava brúkt serligt hitasøkjandi
myndatól. Men vit hava ikki funnið nakað, segði innsatsleiðarin, Knut Hammer.
Klokkan 18:30 í kvøld kunngjørdi innsatsleiðarin, at tað ikki verður roknað við, at horvnu menninir
verða funnir á lívi. Leitingin helt tó fram, segði Knut Hammer.
Klokkan 20 føroyska tíð steðgaði løgreglan leitingini fyribils, tí serfrøðingar meta, at tað ikki er trygt at
ferðast í økinum, av vanda fyri nýggjum skriðulopum. Byrjað verður at leitað aftur í morgin,
fríggjadagin.
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Er nøkur meining við lívinum?
Mikil eru Harrans verk, gjøgnumhugsað eftir øllum sínum málum. Sálmur 111,2
Hevur lívið eina meining? Er møguligt at savna allar træðrirnar til eitt
mynstur. Mugu vit ikki bara leggja handa spurningin til viks? Ein óheft
meting noyðir okkum at viðganga, at tað meiningsleysa og tað ónda er
tað, sum vit síggja mest til. Er tað ikki so?
Hevur lívið nakra meining? Hugsa um tína egnu tilveru. Finnur tú
nakran samanhang? Hvat heildarsjónarmið ert tú komin til? Summi
hugsa als ikki um tað. Onnur siga, at so nógv er hent, sum forðar teimum
at trúgva, at lívið hevur nakra meining. Tey eru vónbrotin og beisk og
halda, at tey hava fingið eina órættvísa viðferð. Nei, siga tey og knýta
nevarnar, nei, lívið er meiningsleyst.
Ein vísur maður er komin við svari til henda spurningin. Hann
sigur: ”Annaðhvørt hevur lívið eina æviga meining, ella hevur tað
onga meining.. Ein tíðaravmarkað meining er meiningsleys.“ Ein ævig
meining - hvat merkir tað? Tað merkir, at lívsins skapari hevur eina
heimsætlan. Tað er ein pástandur, og hann kann avnoktast. Men avnokta
vit hann, eru vit annaðhvørt brikkar í tilvildarinnar putlispæli ella eru vit
undirløgd eina harða og tilvildarliga lagnu. ”Ein tíðaravmarkað meining
er meiningsleys.”
Gud hevur eina ætlan við okkum og øllum heiminum. Hansara
gerningar eru stórir, væl egnaðir til sítt endamál, og allir samvirka til
góða fyri tey, sum viðganga, at tey ikki kunna umvera Gud. Tað einfalda
er gátuført, og teir ósvaraðu spurningarnir eru óteljandi, men vit trúgva
á Gud Faðir hin Alvalda.
At lívið hevur eina meining – ella at siga tað á ein annan hátt, at
Guds heimsætlan er ein frelsuætlan, kann bara ein forvissa okkum um.
Jesus royndi sjálvur tað meiningsleysa og ræðuliga og lærdi lýdni av tí,
sum hann leið. Til hansaraskulu vit fara við spurninginum um lívsins
meining. Bara hann situr við rætta svarinum
sunnudagsblaðið
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Andlát
Hilda Næs, Hvalba andaðist á Suðuroyar Sjúkrahúsi mikudagin, 91 ára gomul.
Birita Jacobsen, Vatnsoyrum, andaðist týsdagin 8. november, 50 ára gomul.

