Tíðindi úr Føroyum tann 13 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

Nú koma frostnæturnar
Danjal av Rana 13.11.2016 (11:49)
Ælini streyma inn yvir Føroyar av vestri. Í dag ferðast eitt nýtt lágtrýst norður gjøgnum
Grønlandsfjørðin og eitt tilhoyrandi brúgvalag við regni kemur seinnapartin inn yvir Føroyar av
útsynningi. Seint mánakvøldið fer eitt lágtrýst, á veg í ein landnyrðing, tætt fram við Føroyum, og við
tí fylgir nógvur vindur av vestri. Seinni í vikuni koma aftur lágtrýst tætt fram við Føroyum, áðrenn
kaldari luft streymar inn yvir landið av norðri.
Í dag
Andøvsgul upp í ein strúk av útsynninig og suðri, 8 til 13 m/s, sum øtlar í stívt andøvsgul upp í hvassan
vind, 10 til 15 m/s. Samdrigið og regn. Hitin um 10 stig. Regnið heldur á í alt kvøld, men í nátt snarar
hann í ein útsynning og vestan og makar vindin í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Hann klárar í, tó
okkurt æl. Hitin um 8 stig,

Í morgin
Gul til stívt andøvsgul av útsynningi og vestri, 5 til 10 m/s, sum lækkar í ein útsynning og sunnan.
Yvirhøvur skýggjað og ælaveður og hitin millum 7 og 10 stig. Um kvøldið øtlar hann vindin í strúk í
vindi upp í skrið av útsynningi og vestri, 13 til 18 m/s, í hvirlunum upp í hvassan storm, 25 m/s. Út á
náttina makar hann vindin í stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Samdrigið og regn, men
út á náttina klárar í, tó okkurt æl. Hitin millum 5 og 8 stig.
Týsdagin
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útsynningi, 10 til 15 m/s, í støðum upp í skrið, 18 m/s. Yvirhøvur
skýggjað og regn ella ælaveður meginpartin av degnum. Hitin millum 5 og 10 stig.
Mikudagin
Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útsynningi, 10 til 15 m/s. Yvirhøvur skýggjað og ælaveður,
møguliga heglingur, og hitin um 5 stig. Um náttina makar hann vindin í andøvsgul upp í ein st´ruk av
vestri og útnyrðingi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður, møguliga heglingur ella vátaslettingur, og
hitin millum frostmarkið og 5 hitastig.
Hósdagin
Andøvsgul upp í ein strúk av vestri og útnyrðingi, sum spakuliga makar niður í lot til andøvsgul av
ymsum ættum, 2 til 7 m/s. Samdrigið og fyrrapartin ælaveður og hitin millum 2 og 6 stig. Um náttina
lot til andøvsgul av landnyrðingi, 2 til 7 m/s. Turt og lutvíst klárt og hitin millum 3 kuldastig og 5
hitastig.
Fríggjadagin
Lot til andøvsgul av landnyrðingi og norðri, 2 til 7 m/s, sum øtlar í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s.
Sólglottar, men okkurt æl. Hitin um dagin millum 3 og 7 stig, um náttina millum frostmarkið og 5
hitastig.
In.fo

Veðrið er illfýsið kring landið - Í Suðuroynni er fitt av vindi
13.11.2016 - 13:47
Boðað verður frá nógvum vindi í dag, og í støðum í Suðuroynni er sera illfýsið . Ættin er útsynningur
sunnan, og á Porkerishálsi, útsynningur vestan.
Seinastu málingarnar siga:
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin, - 11:46 Skrið, Í hvirlunum upp til 32 m/s.
Porkerishálsur - 13:07 Skrið, Í hvirlunum upp til 30 m/s.
Norðadalsskarð - 13:17 Skrið, Í hvirlunum upp til 23 m/s.
Portal.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

Farstad fær meiri tíð til at endurskipa seg
Norska frálandsfelagið Farstad Shipping hevur nú fingið freist til 20. desember at endurskipa seg.
Gamla avtalan gekk út í gjár, men Farstad hevur fingið eina longda freist fyri at lætta um
samráðingarnar, sum eru við íleggjararnar í løtuni.
Farstad Shipping, ið er skrásett á børsinum í Oslo, arbeiðir við at útvega sær ein sterkan fíggjarligan
pall í samstarvi við norska íleggjaran Kristian Siem. Siem Industries hevur gjørt eitt ikki-bindandi
ætlanarskriv um fíggjarligu endurskipanina av Farstad Shipping.
Sum fyrsta stig gjørdu Farstad og ein meiriluti av lánveitarunum 30. juni 2016 eina avtalu um steðg og
útseting av gjaldingum. Sambært avtaluni samdust lánveitararnir um at útseta allar
skuldarniðurgjaldingar, ið fullu til gjaldingar í tíðarskeiðnum frá og við 1. juli 2016 til 1. oktober 2016.
Farstad heldur fram við at gagnnýta sín flota, ið telur 55 skip, best møguligt, og skerja útreiðslurnar.
Raksturin heldur fram sum vanligt, tó við ávísum avmarkingum til tess at tryggja lánveitararnar.
Kelda: Farstad Shipping
Antares.fo

Ruth setir nýtt landingarmet
Uppsjóvarskipið Ruth hjá føroyingum í Hirtshals kom í gjár til Hirtshals við størstu makrellastini, ið
nakrantíð er landað í Danmark. Lastin er upp á 2.400 tons, sum skal virkast víðari hjá Sæby
Fiskeindustri.
”So vítt vit vita, er hetta størsta makrellastin, ið nakrantíð er landað bæði í Danmark, Norra, Føroyum
og Skotlandi. Í ár hava vit landað umleið 7.000 tons av makreli. Stóri kapasiteturin og at skipið siglir
væl og skjótt, ger fiskiskapin einfaldariog effektivari”, sigur Hans Jacob Petersen, skipari.
Teir vænta ikki at vera lidnir at landa fyrrenn um fýra-tíðina fø. tíð í nátt.
Hirtshals er í dag heimstaður hjá meginpartinum av danska uppsjóvarflotanum, sum fiskar sild og
makrel. 90 prosent av makrelveiðuni hjá donsku uppsjóvarskipunum verða í dag løgd upp í Hirtshals.
Síðsta fríggjadag setti Ruth tvey norsk met. Skipið landaði 2.150 tons av norðhavssild í Egersund.
Hetta er størsta lastin, ið nakrantíð er landað har. Virðið á veiðuni var eisini methøgt. Pelagia
Egersund Seafood flutti millum 17 og 18 miljónir norskar krónur til eigararnar av Ruth í Hirtshals.
Kelda: Hirtshals Havn
Antares.fo

400 føroysk sjófólk á skúlabonk eftir nýggjár
Á skúlabonk eftir nýggjár!
Soleiðis verður støðan hjá fleiri sjófólkum, um tey ikki søkja sjóvinnubræv ella førleikaprógv áðrenn
árslok.
Talan er um sjófólk, sum sigla sum óútbúnir kokkar við fiskiskipum og handilsskipum og fulltiknir
motormenn og dekkarar við handilsskipum. Krøvini til hesar bólkar verða munandi herd eftir nýggjár.
Søkir tú nú, ber til at fáa sjóvinnubræv ella førleikaprógv grundað á starvsroyndir umborð. Bíðar tú
hinvegin til eftir 1. januar 2017, so verður tú viðgjørdur sambært herdu krøvunum, og tá verður
útbúgving kravd.
Skiftistíð
Tey seinastu árini hava verið roknað sum ein skiftistíð, har sjófólk hava kunnað tikið skeið, fingið
siglingartíð og annars tillagað seg nýggju krøvunum sambært STCW 2010 og nýggju kunngerðini um
sjóvinnubrøv og førleikakrøv til manning við skipum.
Men tá ið skiftistíðin gongur út á nýggjárinum, sleppur Sjóvinnustýrið ikki longur at skriva út
sjóvinnubrøv og førleikaprógv eftir gomlu og lægru krøvunum sambært STCW 95.
Hetta merkir, at óútbúnir kokkar mugu á kokkaskúla, áðrenn teir kunnu fáa sjóvinnubræv, og
fulltiknir dekkarar og motormenn mugu eitt ár í skúla. Hartil er krav um longri siglingartíð eftir
nýggjár.
Tí mugu skipskokkar og fulltiknir dekkarar og fulltiknir motormenn senda Sjóvinnustýrinum umsókn
um sjóvinnubræv ella førleikaprógv sum skjótast og áðrenn 31. des. 2016 fyri at tryggja, at teir ikki
missa starvið, tí teir hava verið ov sein á sjóvarfallinum.
350-400 hava ikki søkt
Sjóvinnustýrið hevur í miðlunum staðiliga heitt á sjófólk í øllum størvum um at kunna seg um nýggju
krøvini sambært STCW 2010 og at senda umsókn um sjóvinnubræv sum skjótast. Men enn vanta 350400 umsóknir at koma inn.
Sjóvinnustýrið kann ikki veita vissu fyri, at allar umsóknir verða avgreiddar áðrenn árslok, men tað
avgerandi er, at umsóknin verður latin inn í skiftistíðini – sum altso gongur út tann 31. desember
2016.
Kelda: Sjóvinnustýrið
Antares.fo

Oljuprísurin niður um aftur 45 dollarar
Oljuprísurin fall fríggjadagin niður um aftur 45 dollarar fyri tunnuna. Ein tunna av norðsjóvarolju
kostar nú 44,37 dollarar. Hetta er tað lægsta síðani august.
Orsøkin eru nýggj tøl frá felagsskapinum hjá oljútflytaralondum, OPEC. Tey vísa, at teir 14 limirnir í
felagsskapinum framleiddu 33,64 mió. tunnur av olju um dagin í oktober, ein hækking upp á 240.000
tunnur síðani mánaðin undan.
OPEC sendi annars søguliga lágu oljuprísirnar upp, eftir at felagsskapurin fyrr í ár boðaði frá, at arbeitt
varð við at minka framleiðsluna til tess at økja prísirnar. Men hetta er ikki hent enn.
OPEC hevur fund 30. november, har ein avtala kann koma.
"Sjálvt um ein avtala kemur í lag tá, er ótrúliga nógv olja á marknaðinum í løtuni. Prísirnir hava
uppiborið at verið so lágir, kanska enntá lægri," sigur oljuseljarin í Tyche Capital, Tariq Zahir, við
Reuters.
Hósdagin segði orkufelagsskapurin IEA, at alheims dagliga framleiðslan av olju var upp á 97,8 mió.
tunnur, ein hækking upp á 800.000.
Samstundis kom fram, at felagsskapurin metti, at yvirkapasiteturin, ið hevur sett dám á marknaðin í
fleiri ár, kann halda fram langt inn í 2017.
Oljuprísurin lá omanfyri 100 dollarar eitt langt skifti eftir fíggjarkreppuna, men økta amerikanska
framleiðslan av skiferolju saman við, at Iran aftur kom á oljumarknaðin, sendi á sumri 2014 til
byrjanina av 2016 prísin niður um 30 dollarar.
Samstundis hevur OPEC havt trupult við at koma til sættis um eina avtalu um at avmarka
framleiðsluna til tess at tryggja ein støðugan oljuprís.
Kelda: energiwatch.dk
Antares.fo

Fleiri tangaskip brúkt sum goymslur í Norðsjónum
Plásstrot á landi hevur fingið fleiri oljufeløg at leiga stórt tal av tangaskipum í Norðsjónum, sum beint
nú verða brúkt sum flótandi goymslur. Sambært fyristøðufelagnum Tankers International er talan í

løtuni um 14 til 16 Aframax-skip, ið hava útivið níggju mió. tunnur av ráolju umborð, skrivar
Bloomberg News.
Nøgdin av ráolju umborð á tangaskipunum kann hækka næsta mánaðin, tí framleiðararnir í
Norðsjónum væntandi fara at skrúva upp fyri kranunum undan komandi Opec-fundinum í næsta
mánaða.
Her skulu limalondini í felagsskapinum finna fram til smálutirnar í framleiðsluloftinum, ið varð avtalað
í oktober.
Hetta hevur fingið allar framleiðarar, bæði í og uttan fyri Opec, at seta ferð á framleiðsluna á einum
marknaði, sum frammanundan er plágaður av yvirkapasiteti.
Fleiri orsøkir eru til, at tangaskip verða brúkt sum flótandi goymslur. Í summum førum er orsøkin, at
feløgini vænta, at oljuprísurin fer at hækka um stutta tíð, og at tað tí kann loysa seg at hava ráoljuna
umborð á skipunum ístaðin fyri á landi.
Tankers International roknar tó við, at orsøkin til núverandi støðuni, er, at tað ikki eru nóg nógv
goymslupláss á landi í útnyrðingspartinum av Evropa, skrivar Bloomberg News.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Framvegis undirskot hjá Viking Supply Ships
Svenska reiðaríið skar næstan 200 miljónir av minussinum í 3. ársfjórðingi.
Viking Supply Ships økti umsetningin við 3 miljónir svenskum krónum í 3. ársfjórðingi 2016
samanborið við somu tíð árið fyri.
Samstundis eydnaðist felagnum at minka undirskotið til ein triðing, so tað eftir skatt var eitt minus
upp á 93 mió. svenskar krónur ímóti 282 mió. svenskum krónum í 3. ársfjórðingi 2015.
Fyritøkan hevur júst fingið eina endurskipingaravtalu í lag. Ikki færri enn 98,26 prosent av
lánsbrævaeigarunum tóku undir við avtaluni, sum tó ikki hevur fingið gildi enn.
Men tá tað hendir, fylgir eitt kapitalinnskot við, sum skal kunna halda felagnum omanfyri
vatnskorpuna til 2020.
Kelda: Viking Supply Ships
Antares.fo

Berjast um Havila Shipping til tað seinasta
13.11.2016 - 12:50
Norska veitingarfelagið Havila Shipping hevur alt hetta áriv stríðst fyri at yvirliva. Húsagangurin hevur
ligið sum ein hóttan yvir fyritøkuni í langa tíð.
Leuðslan hevur leingi arbeitt við at fáa uppá pláss eina bjargingarætlan, men strilti gongur. Við eini
skuld uppá fleirimilliradir eru nógvir endar sum skulu bindast saman fyri at finna røttu loysnina.
Fyrsta uppskotiv sum kom á borðið í januar bleiv avvíst av pørtum av eigarunum.
Í vikuni kom so leiðslan við eini nýggjari bjargingarætlan. Heldur ikki hendan er fallin í góða jørð,
serliga millum minnilutaeigararnar sum sita við obligasjónum sum ikki eru tryggjaðar.
Minnilutaeigararnir skuldseta Sævik-familjuna, sum eigur 51 prosent í fyritøkuni, fyri at halda aftur
uppýsningum. Havila-stjórin Njål Sævik hevur sagt ay tey hava eina aðra ætlan klára, um tann sum
bleiv løgd fram í vikuni ikki verður samtykt. Hetta, at Sævik-familjanhevur eina B-ætlan, er tað sum
øsir minnilutaeigararnar, tí hesir siga at sum støvan er eigur leiðslan at upplýsa um allar útvegir og
møguleikar, skrivar E24.
Dagens Næringsliv skrivar at ein nevnd við umboðum fyri tey sum Havila skyldar pengar til, hevur
skotið upp at hesir skulu strika alla skuld í Havila Shipping, men at teir afturfyri yvirtaka ognarskapin
og leiðsluna í Havila Shipping.
Tom Henning Slethei, ið umboðar kravánarar, sigur í samrøðu við Dagens Næringsliv at tað eru bara
tveir møguleikar, antin yvirtaa kravánararnir fyritøkuna, ella so er tað húsagagur. Hann sigur at
kravánararnir við hesum missa 90 prosent av tí teir eiga tilgóðar. men hesum hava teir góðtiki, um so
er at teir kunnu yvirtaka fyritøkuna.
Uppskotið hjá Sævik-familjuni gongur í stuttum út uppá at roynt verður at halda reiðarínum flótandi
komandi árini, við at kravánararnir útseta krøvini um inngjald av skuld. Harafturat skal meir pengar
setast í Havila Shipping og skip skulu seljast, fyri at fáa betri javna í búskapin í fyritøkuni.
Tað eru eini 600 starvsfólk knýtt til skipini hjá Havila Shipping.
Oljan.fo

Írsk skip landa í Fuglafirði
12.11.2016 - 12:42
Uppsjóvarskipini, Father Mckee og Brendelen komu í morgun á Fuglafjørð.
Skipini hava fiskað havgølt í útsynning úr Hetlandi, og fiskiskapurin hevur verið góður. Skipini hava
umleið 1300 tons av havgølti hvørt. Veiðan verður landað til Havsbrún.
Tummas T hevur júst landað hvítingsbróður til Havsbrún. Tiummas T hevði umleið 1400 tons av
hvítingsbróðri.
Fiskur.fo

Christian í Grótinum fiskað makrelkvotuna
12.11.2016 - 19:12
Makrelkvotan hjá Christian í Grótinum er nú fiskað. Tað skrivar jn.fo í dag.
Christian í Grótinum, sum hevur roynt í ES-sjógvi í ein landsynning úr Hetlandi, fór í nátt at sigla heim
við 730 tonsum av makreli, sum teir skulu landa til Pelagos í Fuglafirði.
Teir verða á Fuglafirði kl. 21 í kvøld.
Nú verður so farið á svartkjaftaveiðu, skrivar jn.fo.
Fiskur.fo

B36 gjørt sáttmála við stórtalent
11.11.2016 - 20:56
Magnus Holm Jacobsen - sum herfyri var partur av føroyska U17-landsliðnum, sum framdi tað
megnar bragd, at spæla seg víðari úr EM-undankapping í Luksemburg - hevur nú skrivað undir
sáttmála við B36.
B36 skrivar millum annað soleiðis á heimasíðu síni...
Magnus Holm Jacobsen er ein av fleiri spennandi ungdómsspælarum her hjá okkum. Longu í heyst
hevur Magnus fleiri ferðir verið partur av venjingunum hjá Effo-hópinum, har hann ikki hevur smæðst
burtur, og nú er sáttmáli skrivaður við spælaran.
Tað gekk somikið væl hjá Magnusi í EM-undankappingini, at hann varð kosin besti spælarin í
kappingini.
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Ongland og Danmark vunnu tryggar sigrar
11.11.2016 - 22:02
Í søguríka dystinum á Wembley í London vann Ongland tryggan sigur á Skotlandi í kvøld. Danir vunnu
eisini tryggan heimasigur á Kasakstan, men noðrmenn og sviar taptu tepurt á útivølli.
Ongland er framvegis oddalið í bólki F, eftir at nakrir HM-undankappingardystir blivu spældir í kvøld.
Spælt varð í bólkunum C, E og F, umframt ein dystur í bólki A. Ongland varðveitti oddasessin við
tryggum 3-0 sigri á Skotlandi, og tað vóru teir báðir Liverpool leikararnir, Daniel Sturridge og Adam
Lallana sum skutu tey fyrstu málini. Gary Cahill hjá Chelsea økti til 3-0. Merkisvert er, at øll trý málini
hjá Onglandi blivu skoraði við skallarum.
Christian Eriksen vísti tekin um, at tað nú eisini byrjar at ganga heilt gott hjá honum á landsliðnum.
Hann hevur annars ikki klára at víst eins nógv á landsliðnum, sum hann vanliga ger í Tottenham í
Premier League. Men seinna málið hjá Eriksen í kvøld, gevur ábendingar um, at okkurt er við at
broytast. Danir vunnu 4-1 á Kasakstan, og Eriksen skoraði tvey av málunum.
Bæði Noreg og Svøríki taptu tepurt 1-2 fyri ávíkavist Kekkia og Fraklandi. Sviar løgdu seg annars á
odda í Fraklandi, men við einum máli frá Paul Pogba og einum frá Dimitri Payet, fekk Frakland vent
dystinum.
Kekkar vunnu sær eina 2-0 leiðslu, áðrenn norðmenn megnaðu at svara aftur í teirra dysti í kvøld, og
Noreg hevur sostatt bert vunnið sær trý stig, og er næstniðast í bólki C. Svøríki var undan dystinum
móti Fraklandi í kvøld ájavnt við júst Frakland á fyrsta plássi í bólki A. Nú eru sviar á øðrum plássi.
Úrslit:

Bólkur A:
Frakland - Svøríki 2-1
Bólkur C:
Kekkia - Noreg 2-1
Norðurírland - Aserbajan 4-0
San Marino - Týskland 0-8
Bólkur E:
Armenia - Montenegro 3-2
Danmark - Kasakstan 4-1
Rumenia - Pólland 0-3
Bólkur F:
Ongland - Skotland 3-0
Malta - Slovenia 0-1
Slovakia - Litava 4-0
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Súni Olsen nýggjur venjari hjá B68
12.11.2016 - 18:44
Súni Olsen verður komandi kappingarár venjari fyri B68. Hesum boðar felagið frá á heimasíðu sínari í
kvøld.
Eitt ára sáttmáli er undirskrivaður.
B68 var í Effodeildini og vendi í ár, men toftamenn megnaðu bara at skrava 7 stig saman í 27 dystum.
Tað var alt ov lítið, og rættiliga tíðliga í kappingini gjørdist greitt, at B68 helst fór at flyta niður.
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Neistin og Kyndil draga frá hinum
13.11.2016 - 16:44
Tríggir dystir vóru í dag leiktir í bestu hondbóltsdeildini hjá kvinnum. Í Havn tók Kyndil móti StÍF, og
tað gjørdist til ein tryggan sigur hjá kyndlakvinnunum.
StÍF at fylgja við frá byrjan og støðan í hálvleikinum var 15-5. Úrslitið av dystinum gjørdist
avsmurningur 26-17 til Kyndil.
Grannanir hjá Kyndli og eisini oddaliðið í deildini, Neistin, var á vitjan hjá Stjørnuni í Klaksvík. Talan
var eisini um avsmurning har. Støðan í hálvleikinum 8-16 til útiliðið. Úrslitið gjørdist 33-24, og harvið
varðveitir Neistin oddasessin í Hvonn deildini.
Í Vági tók VB móti VÍF. Undan dystinum vóru liðini høvn í stigum, og tí kundi hetta vera ein spennandi
dystur í mun í mun til oddin í deildini við Neistan og Kyndli. Heimaliðið legði best fyri, og tá 15
minuttir vóru leiktir var VB á odda við seks málum, 11-5. VÍF kom spakuliga aftur í dystinum og
støðan í hálvleikinum var 16-14.
Dysturin gjørdist rættiliga spennandi og eitt skifti var javnleikur 20-20. Tað var VB, sum streyk avstað
við báðum stigunum við úrslitinum 33-29.
Úrslit í dag
Kyndil - StÍF (26-17)
Stjørnan - Neistin (33-24)
VB - VÍF (33-29)
Støðan í Hvonn deildini
1. Neistin (16 stig)
2. Kyndil (14 stig)
3. VB (10 stig)
4. VÍF (8 stig)
5. StÍF (3 stig)
6. Stjørnan (1 stig)
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Taptu 2-0 í Luzern
13.11.2016 - 18:52
Føroyska landsliðið var í kvøld sett á eina torføra uppgávu. At fáa stig móti Sveis, sum er eitt av
oddaliðnum í okkara bólki í undankappingini.

Eitt øgiligt trýst frá Sveis í fyrra hálvleiki hevði við sær, at støðan var 1-0 í steðginum.
Seinni hálvleikur byrjaði eitt sindur tamur, og hóast sveisararnir megnaðu at spæla seg fram til onkrar
møguleikar, var tað ikki sami álopsinnaði fótbólturin vit sóu frá teimum. Hetta gav føroyingunum eitt
sindur av plássi, men okkara menn vóru alt ov óneyvir í avgerandi støðunum.
Sum fráleið byrjaði Sveis at koma til farligar møguleikar aftur, og bólturin var eisini á stongini. Og eftir
eina løtu við fleiri málmøguleikum avgjørdi Stephan Lichtsteiner dystin.
Fleiri mál komu ikki í dystinum.
Hini liðini í bólkinum spæla eisini í kvøld. Dysturin millum Ungarn og Andorra er júst brísklaður av, og
Ungarn vann tann dystin 4-0. Portugal og Lettland spæla klokkan 19:45.
Sveis - Føroyar (2-0)
27’ Eren Derdiyok 1-0
83’ Stephan Lichtsteiner 2-0
Portal.fo

Leonard Cohen deyður
11.11.2016 - 08:02
Heimskendi kanadiski yrkjarin og sangarin Leonard Cohen er deyður. Hann gjørdist 82 ára gamal.
Hetta upplýsir plátufelag hansara Sony á Facebook vanganum hjá Leonard Cohen sjálvum.
- Í djúpari sorg boða vit frá, at legendariski sangarin, yrkjarin og listamaðurin Leonard Cohen er farin.
Vit hava mist ein av teim mest virdu og virknu hugsjónarfólkunum í tónleiki. Ein minningarløta verður
hildin í Los Angeles seinni. Familjan biður um frið, meðan tey syrgja, sigur Sony á Facebook vanganum
hjá Leonard Cohen.
Í stuttum boðum til tónleikamiðilin Rolling Stone skrivar sonurin hjá Leonard Cohen, Adam Cohen, at
Leonard Cohen fór friðarliga í heimi sínum í Los Angeles.
Seinasta fløgan hjá Leonard Cohen, ”You want it darker” kom út tann 21. oktober í ár. Leonard
Cohen, sum varð borin í heim tann 21. septembur 1934 í Westmount í Quebec, Kanada, gav í alt 14
plátur, ella fløgur, út í tíðarskeiðnum frá 1967 til 2016, og royndi hann seg frá 1950-unum og
frameftir eisini sum yrkjari, umframt at hann í aðrar mátar skrivaði tvær skaldsøgur - The Favorite
Game frá 1963 og Beautiful Losers frá 1966.
Í samrøðu við New Yorker herfyri - ein samrøða, sum varð gjørd í sambandi við hansara nýggjastu
fløgu -, segði Leonard Cohen millum annað, at...
- Eg eri til reiðar at doyggja. Vónandi er tað ikki ov óhugnaligt. Hetta var helst tað fyri meg.
Portal.fo

Í kjalarvørrinum av Trump - Hart stríð ímillum løgregluna og mótmælisfólk
11.11.2016 - 12:51
Í sambandi við, at mótmælisfólk eru farin út á gøturnar í einari røð av amerikonskum stórbýum at
gera vart við ónøgd sína við valið av Donald Trump, hevur løgreglan sligið hart niður á tey, sum hava
verið úti í gøtunum og mótmælt í Portland, Oregon.
Hetta skrivar DR í dag.
DR vísir á, at mótmælisfólkini, sambært løgregluni í Portland, millum annað hava gjørt stóran skaða á
bilar, ið hava staðið parkeraðir, og at mótmælisgongur í býnum hava havt við sær, at ein motorvegur
er latin aftur. Harumframt hava mótmælisfólk blakað við ruski ímóti løgregluni og brúkt fýrverk og
neyðljós.
Løgreglan í Portland, harafturímóti, hevur ikki vent hin kjálkan til og hevur eitt nú brúkt gummikúlur,
piparsprei og táragass ímóti mótmælisfólkunum.
Í sambandi við ógvusligu mótmælini, sum hava verið í fleiri amerikonskum stórbýum eftir forsetavalið
týsdagin, hevur Donald Trump, komandi forsetin í USA, úttalað seg á Twitter, vísandi á, at...
- Tað hevur júst verið eitt opið og væleydnað forsetaval. Nú mótmæla professionell mótmælisfólk
eftir øsing frá fjølmiðlum. Hetta er sera órættvíst.
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Ruth aftur inni við metlast
11.11.2016 - 18:21
Stóra danska uppsjóvarskipið, Ruth, sum kvívíkingurin Gullak Madsen í Hirtshals eigur, skrivar aftur
yvirskriftir í útlendskum miðlum.

Í gjár landaði Ruth eina makrellast í heimstaðnum, Hirtahals. 2.400 tons av makreli var í lastini, og
hetta er, sambært Danmarks Radio, tann størsta makrellastin, sum nakrantíð er landað í Danmark,
Noregi, Føroyum og Skotlandi.
Við dr.dk sigur Gullak Madsen seg fegnast um nógvu pengarnar, sum verða vunnir við hesi lastini,
men einki óvanligt er í stóru mongdini, sambært honum.
- Vit hava nú eitt størri skip, enn vit hava havt fyrr, og tað er orsøkin til, at vit nú kunnu seta met í
mongd, sigur hann við dr.dk.
Fongurin verður nú fluttur úr Hirtshals til Sæby, har Sæby Fiske-Industri, skal brúka virka hann í dós.
Sjey stórir lastbilar koyra nú uttan íhald millum norðurjútsku býirnar við lastini.
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Nú er apotek í miðbýnum aftur
12.11.2016 - 15:18
Tað var ein gamal dreymur hjá Heðini Mortensen, borgarstjóra, ið var uppfyltur í dag, nú Tjaldurs
Apotek hevði móttøku í miðbýnum eftir næstan 40 ára útlegd.
Apotekarin, Hjalti Gunnarstein, nevndi eisini, at hetta í stóran mun var “prosjektið hjá
borgarstjóranum”, at fáa apotek aftur í miðbýin. Hann greiddi frá, at nýggja apotekið er gjørt eftir
útlendskari fyrimynd, har gingið verður frá stóru apotekunum til fleiri smærri.
Heðin Mortensen treiv aftur í søguna. Í 1883 lat danska Svane Apoteket upp deild í Havn. Tá búðu
1500 fólk í Havn og 12.000 í Føroyum. í 1898 gjørdist hetta apotek sjálvstøðugt. Í 1909 var fólkatalið
vaksið og nú vóru 150 skip, sum skuldu røkjast við heiligvágskistum.
- Tá kom Tórshavnar býráð til ta niðurstøðu, at kapping á apoteksøkinum hevði verið gagnlig, men
løgtingið noktaði. Løgtingið samtykkir tó eina nýggja apotekaralóg í 1913, tá verður kapping á økinum
og Svane Apoteket hórar ikki undan, tá "Tjaldurs Apothek" verður stovnað.
- Í 1934 letur stásiligt apotek upp á Vaglinum, har tað helt til líka til flutt varð niðan á Trapputrøðna í
1977 - altso fyri næstan 40 árum síðan.
Hein Mortensen nevndi eisini, at í heimastýrislógini var apoteksverk nevnt sum sermál, ið skuldi
yvirtakast. Apotekið var rikið privat frammanundan. Apotekið varð yvirtikið í 1949 sum fyrsta
yvirtøkumál eftir heimastýrislógini og løgtingið samtykti, at apotekið skuldi gerast alment.
- Heilivágsøkið er ein týðandi partur av heilsuverkinum. Tær skipanir og siðvenjur, sum gjøgnum
tíðina eru mentar í stýringini av Apoteksverkinum, hava givið góðar, tryggar og álítandi
tænastuveitingar. Apoteksverkið hevur ein týðandi lut í fyribyrgjandi og fólkaheilsuligum tænastum til
borgaran.
- Tjaldurs apotek er í dag einasta apotek í býnum og er eisini tað einasta, sum framleiðir heilivág til
fólk og til fæ. Umframt at selja heilivág selur apotekið vørur til heilsurøkt, vælveru, vakurleikarøkt,
kostískoyti, nátturuheilivág og vørur til tekniska nýtslu. At veita skipaflotanum heilivág og tænastur er
framvegis apoteksins uppgáva.
- Apotekið avgreiðir nógvar hundraðtals kundar hvønn einasta dag beinleiðis um diskin, ein partur
reseptavgreiðslur og hin parturin er handkeypsvøra. Harumframt sendir Tjaldurs Apotek pakkar við
forskriftarheilivági út til bygdirnar.
- Umleið 80 fólk starvast á apotekinum í Havn. Hetta er sostatt eitt av okkara størstu arbeiðsplássum
við einum sera stórum kundaskarða.
Heðin Mortensen greiddi víðari frá, at Tórshavnar kommuna hevur javnt og støðugt fingið hópin av
áheitanum frá fólki, um at virka við til, at at í øllum førum ein handkeypssøla kemur aftrat í
miðbýnum. Fólk hava hildið, at tað átti at verið grundarlag fyri eini útsølu aftrat.
- Seinnu árini eru hesar áheitanir vorðnar fleiri í tali. Og tá hugsað verður um tann týdning, sum
Gamla Apotek hevði fyri trivnaðin í miðbýnum, so heitti kommunan á apoteksverkið og avvarðandi
myndugleika at skipa so fyri, at eitt apotek aftur kom í miðbýnum. Kommunan lovaði eisini at hjálpa
við at útvega egnaði høli.
- Og nú letur apotek uppaftur í miðbýnum. Fyrsta byggistigið av miðbýarætlanini her í Steinatúni var
at gera eitt tilhaldstorg uttanfyri bankabygningin og at umskipa ferðsluna. Næsta stigið var at lata
niðastu hæddina í bankabygninginum upp fyri fólki.
- Hetta er hervið gjørt, nú VisitTórshavn, Gómagott og Apotekið eru flutt inn í húsið. Apotekið byrjar
við handkeypssølu, men um stutta tíð verða eisini reseptir avgreiddar her.
- Vit, sum minnast, í hvussu stóran mun Gamla Apotek var ein savnandi depil á Vaglinum, fegnast um,
at tit nú lata uppaftur í miðbýnum. Tí vit vita, hvussu stóran týdning tað hevur fyri miðbýin, at vit fáa
hundraðtals fólk aftrat at hava sína dagligu gongd her.
Borgarstjórin endaði við at ynskja øllum hjartaliga tillukku og bestu eydnu við nýggju útsøluni í
miðbýnum.
- Hetta fer at økja um talið á teimum, sum ferðast í býnum, hetta verður til gleði fyri mong og fer at
økja munandi um trivnaðin í miðbýnum.

- Hjartaliga væl afturkomin í miðbýin, segði Heðin Mortensen, borgarstjóri, at enda.
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Heðin gevur ikki upp
12.11.2016 - 16:59
Hóast Fólkaflokkin, Tjóðveldi og Framsókn longu hava skrivað undir avtalu um býráðssamgongu í
Tórshavnar kommunu, og flokkarnir sita og leggja síðstu hond á samgonguskjalið, so gevur Heðin
Mortensen, borgarstjóri ikki upp.
Hann roynir framvegis at fáa meirluta, og hann dyrgir eftir at fáa Bergun Kass úr Framsókn í sín part,
so samgonga kann skipast millum Javnaðarflokkin, Sambandsflokkin og Framsókn.
Bergun Kass váttar fyri Kringvarpinum, at Heðin Mortensen hevur ringt og boðið Framsókn til
samráðingar, men hon sigur, at tey ikki eru áhugað.
- Tá hann ikki hevði áhuga fyri okkum á valkvøldið, so hava vit heldur ikki áhuga fyri Heðini
Mortensen nú, sigur hon.
Avtalan, sum Framsókn hevur undirskrivað stendur við, sigur Bergun Kass við Kringvarpið.
Heðin Mortensen hevur bjóðað varaborgarstjórasessin og annað, sum Framsókn vil hava, váttar hann
skrivliga fyri Kringvarpinum.
Í tíðindaskrivi hósdagin boðaði nýggja býráðssamgongan frá, at samgonguskjalið verður lagt fram ein
av komandi døgunum.
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Magni Arge: - Vit mugu taka ræði á egnum handilspolitiskum viðurskiftum
13.11.2016 - 10:25
Fiskavørur úr Kanada fáa betri sømdir á danska marknaðinum enn føroyskur fiskur og grønlendskar
rækjur, tá nýggi fríhandilssáttmálin millum ES og Kanada kemur í gildi næsta ár. Tað viðurkennir
Kristian Jensen, danskur uttanríksráðharri, í svari til Magna Arge, fólkatingsmann.
Magni Arge hevði spurt, um danska stjórnin tók atlit til kappingarførið hjá Føroyum og Grønlandi á
danska marknaðinum, tá tingast varð um fríhandilsavtalu millum Kanada øðrumegin og danska
kongsríkið og ES hinumegin.
- Danska stjórnin kann ikki gera avtalu við Føroyar og Grønland um fríhandil við Danmark, tí tað er ein
spurningur millum Europasamveldið og ávikavist Føroyar og Grønland, sigur Kristian Jensen,
uttanríkisráðharri.
Tingingar um at fáa javnbjóðis marknaðaratgongd til danska marknaðin mugu Føroyar og Grønland tí
taka upp við Evropasamveldið.
Kristian Jensen ger samstundis greitt, at samráðingarrætturin hjá Føroyum kortini er skerdur, tí hann
skal haldast innan fyri tær avmarkingar, sum liggja í heimastýrislógini og uttanríkispolitisku lógini frá
2005.
Danski uttanríkisráðharrin sigur, at danska stjórnin vil stuðla landsstýrinum í samráðingum við ES um
betri treytir fyri útflutningi til Danmarkar, og at hesar samráðingar fara fram í felags
samráðingarnevndini millum Føroyar og ES. Tann seinasti fundurin varð hildin í 2015, og tann næsti
er settur á skrá í 2017, men Kristian Jensen hevur onga meting um, hvørt slíkar samráðingar bera á
mál.
- Tað veldst alt um úrsltið av samráðingunum millum Føroyar og ES, sigur hann í svarinum til føroyska
fólkatingsmannin.
Magni Arge sigur í stuttari viðmerking, at hann er ikki bilsin um svarið.
- Tað er umráðandi, at vit í Føroyum og Grønlandi skilja, at danskur handilspolitkkur verður stýrdur úr
Bruxelles og gagnar bara Danmark, meðan okkara frælsi at reka egnan handilspolitik er skert, tí vit
kunnnu bara við serligum loyvi frá dønum taka upp samráðingar undir heitinum Danmark for så vidt
angår Færøerne.
Hesi viðurskiftini hava sera stóran týdning fyri Føroyar, tí mátturin at verja føroysk áhugamál og
tilfeingið er grundarsteinurin undir vælferðini í Føroyum, og við hesi heilsan úr Danmark er rist í stein,
at Føroyar mugu taka við fullum ræði á egnum handilspolitiskum viðurskiftum, sigur Magni Arge.
Tjóðveldi upplýsir, at Tórbjørn Jacobsen, virkandi fólkatingsmaður, fer at taka spurningin upp við Lars
Løkke Rasmussen, forsætisráðharra, í næstu viku.
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Regnvátt mótmælistiltak á Vaglinum
13.11.2016 - 14:48
Tey mótmæla, at Annika Olsen úr Fólkaflokkinum verður borgarstjóri, tey umleið 200 fólkini, sum
vóru møtt upp á Vaglinum í dag.
Annars vóru tað 550 fólk, sum á Facebook høvdu boðað frá, at tey ætlaðu sær at mótmæla. Men
kanska hevur keðiliga veðrið havt sína ávirkan á tað.
Sjúrður Skaale helt eina talu og Jens Marni Hansen spældi nøkur løg eisini. Eisini tók
høvuðspersónurin sjálvur, Heðin Mortensen, orðið.
Hann var rørdur um at so nógv fólk vóru møtt upp á Vaglinum í dag. Hann segði, at tá man skipar
samgongu, er tað vanligt at man fyrst vendi sær til tey, sum man hevur samstarvað við farna valskeið.
Og so fer ein víðari.
Fólkini, sum høvdu leitað sær oman á Vaglið vóru glað at hoyra málið á Heðini Mortensen og tey
kvitteraðu við lógvabrestum.
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Føroyska kona hópdrápsmansins
13.11.2016 - 16:05
Í annaðkvøld sendir danska sjónvarpsrásin DR3 dokumentarfilmin ’Morderen på den hvide hest’, sum
er um føroysku Mariann Poulsen og nógv umrødda giftamál hennara við fongslaða danska
hópdrápsmannin, Peter Lundin.
Í dokumentarinum greiðir Mariann frá, hvussu hon longu sum 15 ára gomul kendi seg drignan at
Peter Lundin eftir at hava sæð ein film um hann. Hvussu hon setti seg í samband við Peter Lundin, tá
hon flutti niður til Danmarkar saman við dronginum og dóttrini, og hvussu danski psykopaturin
snaraði sinn hennara, so at hon til endans kendi seg noydda at gifta seg við honum.
Mariann er sera ærlig í filminum. Eisini drongur hennara, Brandur, luttekur í filminum. Tey bæði eru
saman aftur, hava fingið eitt barn afturat og eru flutt heimaftur til Føroya.
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Landspolitikari uppi í spælinum
13.11.2016 - 17:19
- Tað sigst at onkur landspolitikari, sum einki hevur við býráðið at gera, var uppi í hesum spælinum,
sum endaði við, at ein persónur bleiv borgarstjóri, sum fólkið als ikki hevði biðið um.
Tað segði Sjúrður Skaale í røðu á mótmælistiltakinum á Vaglinum í dag. Mótmælt var móti nýggju
býráðssamgonguni í høvuðsstaðarkommuni.
- Tað kann ikki annað enn koma bland í, tá fleiri landspolitikarar sita og telvað um valdið í Havn á
hendan hátt – summir valdir í býráðið; aðrir ikki. Tá persónarnir eru teir somu, verður stríðið av sær
sjálvum ført inn í løgtingið - og har hoyrir tað ikki heima. Løgtingið er ein annar myndugleiki – og nógv
fólk velja jú als ikki sama flokk til løgting og býráð.
- Her eiga vit at broyta skipanina við at seta eitt hægri skott millum býráðið og løgtingi. Vit kunnu til
dømis gera tað ómøguligt at vera løgtingslimur og borgarstjóri í eini stórari kommunu samstundis,
segði Sjúrður Skaale.
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Nýggja býráðssamgongan: - Fevnandi og rúmlig
13.11.2016 - 21:34
- Nýggja býráðssamgongan fer at seta borgaran fremst og hevur sett sær fyri, at framtíðartryggja
Tórshavnar kommunu. Saman skulu býurin og bygdirnar vera kraftdepil við atdráttarmegi, sum
røkkur út um kommunumark og landoddar. Tórhavnar kommuna skal vera fevnandi og rúmlig
soleiðis, at børn, vaksin, ung sum eldri her kunnu liva, mennast, skapa og samvirka – okkum øllum til
felags gagns.
Soleiðis verður skrivað í kunningarskrivi frá nýggjari býráðssamgonguni millum Fókaflokkin, Tjóðveldi
og Framsókn.
Aðalmálini eru millum annað at lyfta eldraøkið upp á eitt virðiligt stig, loysa tørvin á grundøkjum og
strimbra fjøltáttaðari bústaðarbygging, at tryggja vinnulívi og handilslívi karmar, heldur enn sjálvt at
fylla teir.

Í kunningarskrivinum verður eisini sligið fast, at borgarstjórin í Tórshavnar kommunu ikki situr í
løgtinginum. Hetta er eisini nakað, sum Annika Olsen hevur boðað frá áður.
Nýggja býráðssamgonga hevur verið undir hørðum atfinningum seinastu dagarnar. Mikudagin
kunngjørdu flokkarnir, at teir fóru at skipa samgongu uttanum Heðin Mortensen og við Anniku Olsen
sum borgarstjóra.
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98 ár síðani fyrra veraldarbardaga
11. novembur 1918 endaði fyrri veraldarbardagi. Tað var klokkan fimm um morgunin 11. novembur
1918, at vápnahvílan millum teir sameindu og Týskland bleiv undirskrivað í Compiègne í norðurFrankaríki.
Seks tímar seinni, klokkan 11, steðgaðu bardagarnir. 20 milliónir fólk lótu lív hesi fýra árini. Líka nógv
vóru løstað. Hermótini vóru nærum ikki flutt hesi fýra árini, kríggið herjaði á.
Dreymsólan er vorðin ímyndin av endanum av fyrra veraldarbardaga um stóran part av heiminum.
Tað er serliga í Onglandi, at tey eru farin undir at nýta dreymasóljuna.
Orsøkin er, at dreymasóljufræ kunnu liggja í jørðini í áravís í dvala. Tá eingirnar blivu rivnar upp av
hermonnunum undir fyrra veraldarbardaga, komu túsundtals fræ upp í sólarljósið, so at blóðreyðu
blómurnar blómaðu sum ongantíð fyrr.
Mett verður, at eingin er longur á lívi, sum stríddist á vígvøllinum frá 1914 til 1918. Seinasti týski
hermaðurin, Erich Kastner, doyði í 2008, 107 ára gamal. Sama ár doyði eisini seinasti franski
hermaðurin, Lazare Ponticelli, 110 ára gamal.
Seinasti enski hermaðurin, Claude Choules, og seinasti amerikanski, Frank Buckles doyðu báðir í 2011,
110 ára gamlir.
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Mótmæli ímóti grind sló bakk
Nú um dagarnar hava fólk, sum eru móti grindadrápi tikið seg saman í eini roynd at trýsta ein
konsertfyriskipara í Danmark at avlýsa eina konsert við føroyska orkestrinum, Týr.
Men síðani hevur tað víst seg, at mótmælisfólkini forroknaðu seg so dyggiliga.
Nakað síðani varð Heri Joensen, sangari og gittarspælari í Týr, avmyndaður, har hann skar grind upp í
Hvannasundi.
Myndina legði hann á Facebook og tað var eitt høvið, hvalaverndarfólk ikki lótu fara aftur við
borðinum.
Tey fóru undir eina sanna herferð ímóti Týr, og teimum konserthøllum, har orkestrið skuldi spæla, og
tað hevur eisini eydnast teimum eisini at leggja so hart trýst á, at fleiri konsertir eru lýstar av tí sama.
Síðani hevur Heri Joensen sjálvur gjørt ein stuttan videofilm, har hann greiðir frá sínum sjónarmiði
um grind, og um tað, sum er farið fram.
Leygarkvøldið skuldi Tyr spæla í Studenterhuset í Aalborg í Danmark, har tey halda Aalborg Metal
Festival í hesum døgum.
Og danska Tv2 Nord skrivar, at í hesum sambandi er Studenterhuset undirdýkt í mótmælum ímóti at
Týr sleppur at spæla tí at føroyingar drepa grind.
Felagsskapurin, Sea Shepherd er ímyndin av herferðini ímóti grundadrápi og tað er eisini hesin
felagsskapurin, sum nú er undir illgruna fyri at samskipað herferðina ímóti konsertfyriskiparanum í
Aalborg.

Fyriskipararnir ásanna, at teir eru tiknir eitt sindur á bóli, tí slíkt hava tey ikki upplivað áður. Men teir
siga við Tv2 Nord, at sum fyriskiparar hava tey onga støðu til grindadráp og at tey umhugsaðu
ongantíð yvirhøvur at avlýsa konsertina.
Tey kalla atburðin hjá mótmælisfólkunum fyri tíðarspilla, men fyri at tryggja seg boðaðu tey kortini
løgregluni frá.
Men síðani er støðan fullkomiliga broytt, tí síðani tað kom fram, at fólk brúktu hetta høvi til at
mótmæla grindadrápi, eru fólk í hópatali eisini farin at senda Konerthuset brøv, har tey stuðla
avgerðini um at lata Týr spæla, sum ætlað.
Og tað eru fegnast fyriskipararnir stórliga um, siga teir við Tv2 Nord.
Tað hevur stóran týdning fyri okkum, tí tey, sum stuðla okkum, eru fólk, sum kenna okkum, leggja teir
afturat.
Og Týr fer á pallin í kvøld, sum ætlað, klokkan 20.30, danska tíð.
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Bíligari hjá vanligum føroyingum at vera grønir
Nú skal ein roynd av álvara gerasat at skumpa undir føroyingar fyri at fáa okkum at leggja um til
grøna orku.
Í hesum sambandi er ætlanin at gera tað væl bíligari hjá vanligum føroyingum at útvega sær grønar
orkuskipanir.
Sirið Stenberg sigur, at í roynd og veru er hetta eitt samstarv ímillum samgonguna og
Sjálvstýrisflokkin, sum annars situr í andstøðu.
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í orkumálum, sigur, at tað er ein serlig orsøk til hetta óvanliga,
politiska samstarvið.
Orsøkin er, at fyri einum ári síðani legði Nýtt Sjálvstýri uppskot fyri Løgtingið um at avtaka mvg á
grønum orkuskipanum.
Sirið Stenberg sigur, at hetta var ein ætlan, hon tekur undir við, men tey mettu ikki, at uppskotið var
nógv fullfíggjað, og tískil var ætlanin at laga uppskotið til.
Eitt, sum skuldi nágreinast í hesum sambandi, var, at tað skuldi bara vera góðkendar orkskipanir, sum
vórðu mvg fríar.
- Endamálið er, at bara orkuskipanir, sum eru góðkendar, skulu vera mvg fríar, so at tey, sum fáa sær
grønar orkuskipanir, ikki koma í neyð, tí tey hava fingið eina vánaliga skipan.
Men tá ið broytingarnar vórðu gjørdar, kom umsitingin hjá Løgtinginum til ta niðurstøðu, at
broytingarnar vóru so umfatandi, at talan var ikki um sama uppskot, sum varð lagt fram. Og tískil datt
uppskotið burtur.
Men Sirið Stenberg sigur, at tey eru ikki sinnað at lata ætlanina detta niðurfyri, og tí hevur hon
avtalað við Nýtt Sjálvstýrið, at tey skulu leggja uppskotið fyri Løgtingið aftur í felag.
Hon sigur, at talan verður um at gera góðkendar, grønar orkuskipanir mvg fríar í eitt avmarkað
tíðarskeið upp á tvey ár.
Sirið Stenberg sigur, at arbeitt verður eisini við einum uppskotið um at gera elbilar mvg fríir í tvey ár,
og ætlanin er at lata hesi bæði uppskotini fylgjast.
Endamálið við at gera orkuskipanir til hús, og elbilar, mvg frítt, er at skumpa undir søluna, so at
grønar orkuskipanir, og elbilar, fáa fótin fyri seg í Føroyum.

Spurningurin um at gera orskuskipanir til bústaðir, mvg fríar, hevur nýliga verið umrøddur í
landstsýrinum, og endamálið er at seta hesar mvg fríu skipanirnar í gildi longu á nýggjárinum, so at
tær verða galdandi í 2017 og 2018.
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Andlát
Birita Jacobsen, Vatnsoyrar, andaðist týsdagin 8. november, 50 ára gomul.
Ása Petersen, Sandavágur, andaðist á Sýnini hósdagin 10. november, 84 ára gomul.
Hilda Næs, Hvalba andaðist á Suðuroyar Sjúkrahúsi mikudagin, 91 ára gomul.

