Tíðindi úr Føroyum tann 14 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

Tað verður vindur í kvøld
14.11.2016 - 19:50
Eitt lágtrýst er staðið upp yvir miðjum Atlantshavi fyri nøkrum døgum síðan. Tað hevur flutt seg ímóti
okkara leiðum. Á middegi var tað statt einar 400 fjórðingar í ein útsynning úr Føroyum. Leiðin liggur
beint norðan fyri Føroyar, og tá ið tað er komið eitt sindur nærri okkum seint seinnapartin, fer
vindurin at veksa.
Í skrivandi løtu (klokkan er 3) er vindferðin 5 til 10 m/s úr útsynningi-suðuri. Um einar tveir tímar ella
so – ímillum klokkan 5 og 6 – er vindurin at vaksin upp í 10 til 15 m/s úr suðuri. Tá er helst eisini farið
at regna. Ein ella tveir tímar seinni – umleið klokkan 8 – er vindferðin 15 til 20 út útsynningi-suðuri.
Kanska er eitt sindur turrari tá.
Hugsa vit okkum aftur ein ella tveir tímar longur fram – til klokkan umleið 10 – er vindferðin 18 til 23
m/s úr útsynningi og fyri tað mesta er turt. Hetta verður løtan við mesta vindinum, meðan lágtrýstið

er næst okkum, og hon varðar til ein ella tveir tímar eftir midnátt. Tá fer at minka spakuliga. Í morgin
ári er minkað niður í 13 til 18 m/s.
Gevið gætur, at tá ið sagt verður frá vindferð, er altíð talan um miðalvindferð. Vindur er ongantíð
javnur – frávikini upp- og niðureftir eru mong. Ættin hevur eisini sera nógv at siga. Tað fara at vera
støð kring landið, sum ikki fara at merkja so nógvan vind í kvøld. Og øvugt – í støðum fer vindurin at
vera meiri enn nevnt omanfyri.
Nordlysid.fo

Stórt undirskot hjá Rem Offshore
Norska Rem Offshore hevði í ársins triðja ársfjórðingi eitt undirskot upp á 189,6 miljónir norskar
krónur ímóti 313,6 miljónir norskum krónum somu tíð í 2015. Á botnlinjuni var eitt stórt undirskot
eftir skatt upp á 248,8 miljónir norskar krónur ímóti bert -19,1 miljónir norskum krónum í fjør.
Hetta er síðsta ársfjórðingafrágreiðingin sum sjálvstøðugt felag hjá Rem Offshore, tí reiðaríið síðst í
hesum mánaðinum verður lagt saman við norska Solstad.
Níggju teir fyrstu mánaðirnar í ár hevur Rem Offshore havt eitt undirskot upp á 1.359,1 miljónir
norskar krónur ímóti einum yvirskoti upp á 51 miljónir norskar krónur somu tíð í fjør.
Fyri at rætta upp á fíggjarligu trupulleikarnar hevur Rem Offshore gjørt av at leggja skipini í somu
løtu, tey ikki fáa leiguinntøkur, ið dekka rakstrarútreiðslurnar.
Hetta fær útreiðslurnar at falla, men felagið hevur eitt eftirsleip, ið ger, at útreiðslurnar falla ikki líka
skjótt, sum inntøkurnar hvørva, sigur norska reiðaríið.
Orsøkin er millum annað, at starvsfólkini skulu hava løn til tey fara úr starvi. Síðani á nýggjárinum
hevur reiðaríið sent 130 starvsfólk til hús.
Kelda: maritime.no
Antares.fo

DIS-skattamálið nærkast endanum
Eftir hálvtfimta ár viðger Hægstirættur í dag og í morgin fyri síðstu ferð DIS-skattamálið. Søfartens
Ledere er til reiðar at góðtaka løgfrøðiligu avgerðina hjá rættinum, men er samstundis til reiðar at
halda fram við arbeiðnum at betra um DIS.
”Spurningurin í málinum er framvegis tann sami. Er DIS innrættað og regulerað soleiðis, at sjófólkini í
DIS skulu hava sínar nettolønir reguleraðar, tá Fólkatingið broytir vanligu skattingina av øllum øðrum
dønum upp- ella niðureftir?” skrivar Fritz Ganzhorn, stjóri í Søfartens Ledere millum annað í eini
fráboðan.
Hetta hava Danmarks Rederiforening og Søfartens Ledere verið samd um, síðani DIS varð stovnað í
1989 og til 2010, tá reiðaríini ikki longur vildu tillaga nettolønirnar í takt við skattin, tí DIS sambært
reiðaríunum ikki er partur av vanligu skattaskipanini.
Kravið hjá Søfartens Ledere er, at staturin skal rinda sjófólkunum í DIS skattalættarnar, sum allir aðrir
danir hava fingið, men sum sjófólkini ongan lut hava fingið í.
Fakfelagið heldur millum annað, at staturin hevur handlað ábyrgdarleyst við ikki at hava eftirkannað,
hvussu reiðaríini hava roknað nettolønirnar út. Sambært lógini skal staturin standa fyri slíkum eftirliti.
Søfartens Ladere er ikki í iva um, at tað hevur rætt í mun til upprunaligu ætlanirnar við stovnsetingini
av DIS í 1989, og soleiðis sum allir partar umsótu tær fram til 2010. Tað vónar felagið at kunna
sannføra Hægstarætt um.
Síðani dómin hjá Eystara Landsrætti fyri einum ári síðani, sum gekk Søfartens Ledere ímóti, hevur
felagið fingið stuðul frá fakfelagnum hjá dekkarunum, 3F.
Kelda: Søfartens Ledere
Antares.fo

Bjartasta mánalýsi síðani 1948
14.11.2016 - 08:54

Fjarstøðan millum jørðina og mánan broytist alla tíðina, og tá tað passar so, at mánin er næstur
jørðini samstundis sum fullmáni er, ávirkar tað styrkina á mánalýsinum.
Í dag er fullmáni klokkan 13:52 og mánin er næstur jørðini. Men tað serliga hesaferð er, at mánin er
óvanliga nær jørðini. Sambært National Geographic skulu vit heilt aftur til 1948 fyri at síggja ein
fullmána, sum hevur verið so nær jørðini.
Fullmáni sum er næstur jørðini kann vera 14 prosent størri og 30 prosent bjartari enn ein vanligur
fullmáni.
Stóri spurningurin er, um vit fara at síggja mánan í kvøld. Sambært DMI verður yvirskýggjað og regn
um okkara leiðir í kvøld, men tó fer at klárna nakað seinni út á kvøldið.
Nordlysid.fo

Eg eri ein sera edrúiligur persónur
14.11.2016 - 08:59
Í síni fyrsti sjónvarpssamrøðu, sum var við sendingina “60 minutes” hjá ABC sjónvarpsstøðuni,
viðgekk nývaldi amerikansi foresetin, at hann gjørdist sera kúrrur og hugsunarsamur, tá tað gjørdist
greitt at hann fór at vinna forseta valið.
Tá hann bleiv spurdur um tað var sum at fáa eina spann av køldum vatni oman yvir seg, tá tað
gjørdist greitt at hann fór at verða næsti forsetin, segði Donald Trump.
- Fjølmiðlar hava lindi til at dyrka eina foreinklaða útgávu av mínum persóni. Í veruleikanum eri eg ein
sera edrúiligur persónur - men eg dugi at sláa á stóru trummu fyri at fáa fólk at lurta.
Nordlysid.fo

Tobbi: Sjúrður er Føroya størsti vingluskøltur
14.11.2016 - 11:10
Býráðsvalið í havn hevur broytt tónalagið millum Tjóðveldi og Javnaðarflokkin – nú eisini á
Fólkatingið. Eftir at Sjúrður Skaale flutti fram røðu á Vaglinum sunnudagin, far hann eina skorfloyngju
frá hinum Fólkatingsliminum.
TÓRBJØRN JACOBSEN (umvegis facebook):
Føroyskur politikkur er ikki so lítið avanseraður, og dagurin ídag hevur eisini gjørt hann heilt
einastandandi áhugaverdan, eisini fyri okkum, sum búleikast aðrar staðir í landinum enn í
høvðusborgini, nú Útvarpið sendi beinleiðis frá ervinum. Við ervið á Vaglinum ídag hevur
socialdemokratiski pastorurin og Føroya størsti politiski vingliskøltur nakrantíð, SS (sum onkursvegna
hevur verið fløktur uppí flestu flokkar í landinum ígjøgnum árini) hildið eina flammandi røðu fyri
einum minni vingliskølti HM, (sum flutti úr Petur í Gong-flokkinum í Sambandsflokkin og síðani yvir í
Javnaðarflokkin) um ein stóran politiskan vingliskølt AO, sum hevur havt trupult við at finna útav
hvørjum flokki hon skal vera politikari i yvirhøvur, og sum enntá ivast í um egin persónlig undirskrift
hevur nakað virði. Kanska stundin er komin hartil, at politisku flokkarnir gevast við at stilla upp til
kommunuvalini og taka sær av landspolitikkinum, og lata borgaralistar og borgararnar taka sær av at
stjórna kommunala geiranum í øllum lutum
Nordlysid.fo

Heðin Mortensen kann leggja trýst á samgonguna longu týsdagin
Týsdagin verður løgtingsfundur og eitt av málunum á skránni er 3. viðgerða av uppskotinum um
Landsbanka Føroya og Føroya váðaráð.
Tá málið var til 2. viðgerð varð tað samtykt við bara einari atkvøðu í meiriluta. Brúk er tí fyri øllum
atkvøðunum hjá samgonguni, fyri at fáa hetta hjartabarnið hjá Tjóðveldi og Framsókn samtykt.
Tjóðveldi og Framsókn eru somu flokkar, sum hava skipa samgongu við Fólkaflokkin í Tórshavnar
Býráð.
Heðin Mortensen hevur sagt, at hann fer at taka støðu frá máli til mál í løgtinginum, og tí verður
spennandi at vita, hvussu Heðin fer at atkvøða týsdagin.
Vit hava roynt at ringt til Heðini Mortensen, fyri at spyrja um hetta, men tað hevur í skrivandi løtu ikki
eydnast at fingið fatur á honum.
Nordlysid.fo

Veljarakanning kunngjørd í morgin
Ein veljarakanning sum Gallup hevur gjørt fyri Miðflokkin og Ung fyri Miðflokkin verður
almannakunngjørd á einum tíðindafundi fyrrapartin í morgin.

Í kanningini vórðu fólk spurd, hvønn flokk tey høvdu valt, um val var nú, og eisini varð spurt um
støðuna til vígslu av tveimum av sama kyni, og aðrar spurningar sum eru knýttir at hesum.
“Nevnast skal, at bæði landspolitiska úrslitið og ”hjúnabandsúrslitini” vísa óvæntað svar,” skriva Rúni
Steintún, formaður í UfM og Jenis av Rana, formaður í Miðflokkinum, í innbjóðingini til tíðindafundin.
“Millum annað hevði størsti flokkur, um kannigarúslitið varð valúrslit, verði ein annar enn flestu óivað
vænta,” skriva teir.
Tíðindafundurin verður í Kaffihúsinum í Havn í morgin klokkan 9.
Nordlysid.fo

Soleiðis verður nýggja býráðið mannað
Nú er greitt, hvør situr við evstu ábyrgd í nevndarsessunum.
Niðanfyri sæst yvirlit:
Borgarstjóri: Annika Olsen
Varaborgarstjóri: Gunvør Balle
Nevnd
Formaður
Fíggjarnevnd
Borgarstjórin føddur formaður
Vinnunevnd
Bogi Andreasen
Tekniska nevnd
Jákup Dam
Mentanarnevnd
Gunvør Balle
Trivnaðarnevnd
Bergun Kass
Nevndin fyri eldri
Bergun Kass
Býggi og býarskipanarnevnd Marin Katrin Frýdal
Náttúru- og umhvørvisvernd Turið Horn
SEV
Marin Katrina Frýdal
Økisnevndin
Jákup Dam
Fjarhitafelagið
Bogi Andreasen
Nordlysid.fo

Sirið Stenberg á veðurlagstoppfundi í Marokko
Í hesum døgum hittast heimsins lond á altjóða veðurlagsráðstevnuni COP22 í Marakesh at gera avtalu
um hvussu tey kunnu avmarka globalu upphitingina. Landsstýriskvinnan í heilsu- og innlendismálum
luttekur.
Fyri einum ári síðani komu heimsins lond á COP21 ásamt um sonevndu Parísavtaluna. Yvirskipaða
málið í COP21-avtaluni er at halda miðal hitavøksturin á jørðini niðri, og at vøksturin av alheims
útlátum av vakstrarhúsgassi skal steðga skjótast til ber og hareftir falla skjótt.
Í Marrakesh skulu londini seta avtaluna í verk. Føroyar hava boðaðu í september donsku
myndugleikum frá, at vit taka undir við altjóða París-sáttmálunum.
- Samgongan hevur sett sær fyri at fylgja teimum altjóða tilmælum og semjum, sum verða gjørdar á
veðurlagsøkinum. Eisini hava vit sett okkum stór mál fyri at gera orkunýtsluna í Føroyum grøna.
Tað var eitt stórt og týðandi stig, tá París-avtalan varð undirskrivað fyri einum ári síðani, men enn
skulu nógvar samráðingar til millum londini fyri at málini kunnu gerast veruleiki. Hesar avgerandi
samráðingar fara fram í Marokko í hesum døgum, sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, í
viðmerking.
Føroyar eru partur av einum norðurlendskum samstarvi, sum undir Norðurlendska ráðharraráðnum
hevur ein felags skála á veðurlagstoppfundinum í Marrakesh. Norðurlendski skálin leggur dent á
nýggjar norðurlendska loysnir á umhvørvisøkinum og seinni í dag fer føroyska sendinevndin at leggja
fram ætlanirnar á orkuøkinum í Føroyum.
Á heimasíðuni hjá norden.org verður stroymað beinleiðis frá felags norðurlendska skálanum. Klokkan
16 føroyska tíð verður føroyska framløgan at síggja, síhttp://www.norden.org/da/tema/new-nordicclimate-solutions/cop22/streaming-af-begivenheder
Nordlysid.fo

Gongd í tvíkiljum hjá KJ

Tann 6. Oktobur 2016 handaði KJ eina tvíkilju til Luna í Sørvági. Snotuliga tvíkiljan er nýbygningur nr.
43 hjá KJ og er hon eisini tann størsta tvíkiljan, sum er bygd hjá KJ. Tvíkiljan er 15,5m long og 7,0m
breið, hevur ein Palfinger PK40002 krana, Volvo Penta D9 motorar og IVECO hjálpimotor.
Í síðstu viku komu tveir nýggjir skrokkar til landi. Skrokkarnir eru 13m langir og 6m breiðir. Báðar
tvíkiljurnar skulu handast Luna í Sørvági fyrst í komandi árið.
Leygardagin varð nýbygningur nr.44 sjósettur av nýggja Grove krananum hjá Articon. Hendan tvíkiljan
verður handa til Marine Harvest í næstum. Tvíkiljan er 15,5m long og 7,0m breið, hevur ein Palfinger
PK40002 krana, IVECO Cursor motorar og IVECO hjálpimotor.
Klárt er eisini at skera stáli til skrokkin á tvíkilju sum skal veitast Íslendsum alifelagi,. Hetta verður
nýbygningur nr. 47 hjá KJ. Tvíkiljan verður 14m long og 7m breið, og verður handa á várið 2017.
Nordlysid.fo

Dreingir U19: Taptu 1-0 móti Kypros
- Hetta var eitt vónbrot, tí hendan tætta dystin kundu vit havt vunnið, um vit vóru dugnaligari og
neyvari í avgerandi støðunum. Dysturin var rímiliga tættur, men vit høvdu munin í spæli og stórum
málkjansum, og tí er tað sera spell, at vit ikki megnaðu at vinna dystin, sigur Eyðun Klakstein, venjari
hjá U19-landsliðnum, við heimasíðuna hjá FSF.
Tað gekk ikki akkurát sum U19-dreingirnir høvu vónað, áðrenn síðsta dystin í EM-undankappingini, ið
seinastu dagarnar hevur verið í Montenegro. Føroyska liðið fekk annars eina góða byrjan á
kappingina, við at vinna á vertslandinum. Men síðani taptu okkara dreingir fyri Kroatia, og tí var lagt
upp til ein spennandi dyst ímóti Kypros.
Setningurin var greiður: Vinnarin av dystinum millum Føroyar og Kypros spældi seg víðari til úrvalsumfarið, sum verður í mars-apríl komandi ár. Men tíverri endaði alt í einum stórum vónbroti. Úrslitið
av dysinum gjørdist 1-0 til kypriotar, sum avgjørdu dystin longu í fimta minutti, tá Nikolas Matthaiou
setti brotsspark í málið.
Føroyska liðið hevði annars fleiri møguleikar at fáa mál, og tann størsta fingu okkara dreingir tá
vanliga leiktíðin var farin. Dómarin dømdi brotsspark til Føroyar, og David Muller var settur at skjóta.
Men føroyski framherjin mísnýtti úr ellivu metrum, og so bleiv tað Kypros, ið fer víðari í kappingini.
- Skalt tú vinna tættar og avgerandi europeiskar dystir av hesum slagnum, mást tú sleppa tær undan
stórum mistøkum í verjupartinum og verða effektivur í álopspartinum. Tíverri megnaðu vit hvørki til
fulnar í dag. Vit gjørdu brotsspark beinanvegin, og so misnýttu vit risa møguleikar – millum annað eitt
brotsspark – í seinna hálvleiki. Tí endaði tað við, at Kýpros vann, og vit taptu, sigur Eyðun Klakstein at
enda við heimasíðuna hjá FSF.
Kroatia vann bólkin við fullum stigatali, og Kypros gjørdist nummar tvey við 6 stigum. Føroyar fingu 3
stig, meðan Montenegro endaði aftast við ongum stigi.
Føroyar
1. Rói Hentze, 3. Ari Olsen (14. Hjalti Djurhuus, 81’), 4. Bjarni Petersen, 5. Ólavur Niclassen, 16. Andri
Benjaminsen, 6. Jákup B. Andreasen, 7. Janus Svabo Samuelsen, 9. Hannes Agnarsson (15. Erlendur
Magnusson, 81’), 8. Petur Knudsen (18. Pætur Petersen, 65’), 10. Teit Jacobsen og 11. David Muller
Eykaspælarar
12. Rói Zachariassen, 2. Jóhan Waag Høgnesen, 13. Petur í Túni Petersen og 17. Mórits Heini
Mortensen
Venjarar
Eyðun Klakstein og Oddbjørn Joensen
Nordlysid.fo

Kvikk sera góðan túr undir Íslandi
Línuskipið royndi í 10-11 dagar og hevði um 170.000 pund.
Kvikk byrjaði túrin 1. november og kom aftur í vikuskiftinum. Hann landaði í morgun og teir mettu
veiðina til umleið 170.000 pund, sum er góður fiskiskapur. Størsti parturin var toskur og hýsa. Kósin
keypti ein part av veiðuni, meðan ein partur var seldur á uppboðssøluni.

Nordlysid.fo

Tvey nýggj tingfólk á nýggjárinum
Eirikur Lindenskov 14.11.2016 (06:33)
Nýggja samgongan hevur í síni stevnu, at borgarstjórin í Havn skal ikki vera limur í Løgtinginum. Tað
merkir, at Annika Olsen leggur frá sær løgtingssessin á nýggjárinum, tá hon tekur við starvinum sum
borgarstjóri í Tórshavnar kommunu. Fyri hana á tingi fær Joen Magnus Rasmussen í Leirvík sæti.
Tað merkir so, at Annika Olsen verður ikki at síggja í løgtinginum tað sum eftir er av hesum
løgtingsvalskeiði, sum endar í seinasta lagi 1. september 2019. Tá hon er vald til borgarstjóra, er hon
vald at sita fram til 31. desember 2020 og kann ikki koyrast frá – heldur ikki, um ein onnur samgonga
skuldi blivið skipað.
Joen Magnus Rasmussen er nummar sjey á listanum hjá Fólkaflokkinum til løgtingsvalið seinast. Hann
fekk 278 atkvøður. Hann sat á tingi undir seinastu samgongu sum fastur varamaður fyri
landsstýrisfólkini hjá Fólkaflokkinum.
Nummar átta á listanum hjá Fólkaflokkinum er Janus Rein, og tí verður hann helst at síggja á Løgtingi
sum varamaður, tá onkrum av teimum seks berst frá at møta.
Bárður Kass Nielsen, sum hevur sæti sum varamaður fyri Jógvan Skorheim fer helst at missa sín
tingsess á nýggjárinum. Nú Sjálvstýrisflokkurin og Javnaðarflokkurin einsamallir hava skipað
samgongu í Klaksvík, fer Klaksvíkar býráð óivað at geva honum loyvi at hava báðar tingsessirnar. Tá
Javnaðarflokkurin í Havn og á Tvøroyri loyvir sínum borgarstjóra at hava sæti á tingi, so má tað sama
vera galdandi í Klaksvík – og Jógvan Skorheim hevur sagt, at hann tekur fegin við báðum sessunum,
um nýggja býrðassamgongan loyvir tí.
Bárður Kass Nielsen missir sostætt tveir fólkavaldar sessir á nýggjárinum. Hann er býráðslimur í
Runavíkar kommunu. Men hann varð ikki afurvaldur á valinum týsdagin. Hann gjørdist nummar fimm
á lista B við 63 atkvøðum. Listin fekk tvey umboð vald í Runavíkar býráð.
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Váðaráð og Landsbanki skapa eitt politiskt stríð
Barbara Holm 14.11.2016 (09:51)
Politikkur snýr seg um nógv ymisk ting.
Seinastu dagarnar hava vit sæð hvat kann henda í kommunalpolitikki og vit vita, at á landspolitisku
dagsskránni fyllir fiskivinnunýskipanin nógv.
Men onnur mál set eisini sín dám á politiska orðaskiftið og vísa, hvør munurin í veruleikanum er
millum vinstra og høgra.
Í hesi vikuni skal Løgtingið fyri aðru ferð hava 3.viðgerð av lógaruppskotinum um at endurstovna
landsbankan og seta á stovn eitt føroyskt váðaráð.
Hesi málini eru veruliga vorðin politisk stríðsmál.
Samgongan, sum legði frá sær í fjør, avtók Landsbanka Føroya í 2012. Landsbanlin hevði tá virkað í
nøkur ár, men borgarliga samgongan hevði ongantíð verið heit fyri at ein landsbanki var settur á
stovn.
Millum nógvar borgarligar politikarar var hetta sæð, sum ein møguleiki hjá vinstraflokkunum at seta
ein almennan stovn afturat á stovn. Og ein stovn, sum politikararnir kundu stýra partvís.
Tí legði táverandi landsstýrismaðurin við fíggjarmálum uppskot fram um at avtaka bankan og eftir
stutta viðgerð í Løgtinginum var hetta samtykt.
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Føroyski heimsmeistarin farin at verja heitið
Barbara Holm 14.11.2016 (10:20)
Leygardagin verður greitt, um David Arge Galán megnar at halda fast í heitinum sum heimsmeistari í
kappingini við heitinum Men's Physique.
Í fjør um hetta mundið eydnaðist tað Davidi at vinna sær heitið sum heimsmeistari og samstundis at
verða bólkaður sum professionellur innan hesa ítróttargrein. Tað merkir, at hann fær atgongd til
kappingar á hægri støðið enn frammanundan.
Nú eru tey so farin aftur til USA, har kappingin um heimsmeistaraheitið aftur skal standa. Tað verður
seint leygarkvøldið føroyska tíð, at vit kunnu vænta úrslitið.
Eisini Jórun Lassen Mørkøre er farin til USA, har hon skal royna seg í kappingini við heimsins bestu.
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Ungdómsvenjari hjá HB ávarar um pedofili
Ein ungdómsvenjari hjá HB ávarar nú um, at umstøðurnar hjá børnum og ungum í HB ikki eru nóg
tryggar.
- Tað, sum ikki mátti henda, er nú hent, skrivar Pætur Niclasen, ungdómsvenjari.
Hann sigur, at ein maður er meldaður fyri at hava gjørt seg inn á ein drong, sum venur við
ungdómsliðið hjá HB.
- Tá tey ungu eru ið Gundadali, hevur HB ábyrd av teimum, og hesa ábyrd hava vit ikki tikið í nóg
stórari álvara. Tíverri, sigur Pætur Niclasen.
Hetta skrivar hann á Facebook bólkum hjá ungdómsliðum og venjarum hjá HB.
- Eg skal umbera yvirfyri foreldrunum hjá hesum drongi, at vit hava svikið okkara ábyrd at hava
tryggar karmar um børnini, tá tey eru í HB húsinum, sigur Pætur Niclasen.
Jón Klein Olsen, varapolitiinspektørur váttar, at løgreglan í løtuni kannar ein mann fyri at hava gjørt
seg inn á ein drong.
- Eg kann ikki siga nakað um hesa ítøkiligu støðuna, men eg kann vátta, at løgreglan í løtuni kannar
eitt mál um siðamisbrot, sigur Jón Klen Olsen.
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Tveir føroyingar til HM í svimjing
Danjal av Rana 14.11.2016 (11:29)
Magnus Jákupsson og Frans Johannesen eru úttiknir á danska landsliðið til HM-kappingina, sum
verður í Kanada 6. til 11. desembur, boðaði KVF frá í morgun. Tilsamans eru 16 svimjarar við á danska
landsliðnum, milum annað Jeanette Ottesen, sum kom í finaluna í OL fyrr í ár. Pernille Blume, sum
vann gull í OL, hevur biðið sær frí frá hesi kappingini.
Magnus Jákupsson umboðar Farum Svømmeklub, meðan Frans Johannesen svimur fyri
Svømmeklubben Triton Ballerup.
Væl hevur gingist hjá Magnusi Jákupssyni seinasta árið. Í DM í stuttgeil í fjør vann hann trý
gullheiðursmerki og í Danish Open fyrr í ár vann hann tvey gullheiðursmerki og setti nýtt danskt met
á 50m rygg. Tað er eisini í 50m rygg og 100m rygg, at hann skal royna seg í Kanada, segði hann við
Kringvarp Føroya í morgun.
Frans Johannesen luttók fyrr í ár í Reykjavík International Games, har fleiri føroysk svimjifeløg eisini
luttóku. Hann vann fýra gullheiðursmerki og eitt silvurheiðursmerki. Sum skilst er ætlanin, at Frans
Johannesen skal luttaka í 4x200 m frísvimjing hjá monnum.

Magnus Jákupsson hevur síðani 2012 valt at umboða danska landsliðið. Hann flutti til Danmarkar
orsaka av, at venjingarumstøðurnar í Gundadali ikki vóru nøktandi. Frans Johannesen er føddur og
uppvaksin í Danmark, men foreldrini eru føroysk.
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REX letur upp fyri ungdóminum
REX fer framyvir at hava opið fyri øllum ungdómi yvir 15 ár.
Hettar merkir, at nú sleppa ung undir drekki aldrinum eisini, at fáa eitt stað í býarlívinum. Tó fer REX
ikki at selja rúsdrekka, tí teir fyri einum mánaði síðani søgdu skeinkiloyvið frá sær. Fyrsta roynd teirra
við diskoteki fyri ung, verður leygardagin 3. Desember, har kendi danski sangarin Blak kemur at
framføra.
Millum tey ungnu verður tosað um ,at hetta er ein góður møguleika tey hava fingið, tí leingi hevur
teimum manglað innivist í býnum í Havn.
Eigarin av REX, Rúni Djurhuus sigur soleiðis um teirra nýggja tilboðið.
-Vit hava leingi vita, at tey ungu mangla eitt stað í býarlívinum. Og vit ætla nú at geva teimum ein
møguleika at hava eitt stað inni, undir skipaðum viðurskiftum av okkara vaktum, sum allir eru
professionellir, og hava verið á vaktarskeið, sigur Rúni Djurhuus.
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Heðin gjørdi ein brølara
- Heðin gjørdi ein risastóran brølara
Somikið avgjørdur er fyrrverandi løgmaður, Jóannes Eidesgaard, í dagsins útgávur av Sosialinum.
Jóannes Eidesgaard sigur, at tá vit onnur fingu ein slíkan skelk av tíðindunum um, at Fólkaflokkurin
fór úr samgonguni við Javnaðarflokkinum og Sambandsflokkinum, so kann væntast, at Heðin
Mortensen upplividi tað enn sterkari.
Jóannes Eidesgaard sigur, at Heðin gjørdi eitt mistak tá hann ikki tryggjaði samgonguna soleiðis, at
ikki slapst uttanum Javnaðarflokkin, so hann kann ikki kasta alla ábyrgd frá sær í hesum máli.
Les meir í Sosialinum í dag
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HB formaður: Fara á nevndarfund um pedofilmálið
Nú er ein maður, sum mangan vitjar í Gundadali, blivin meldaður fyri siðamisbrot. Pætur Niclasen,
ungdómsvenjari hjá HB bað orsaka fyrr í dag við foreldrini at dreinginum og annars sum heild fyri, at
tey ungu ikki eru nóg trygg í hondunum á HB.
Pætur Niclasen segði eisini, at HB varð ávarað um hendan mannin áður, tó einki er gjørt við málið.
Formaðurin í HB, Finnbogi Arge váttar, at illgrunin til hendan mannin ikki er nakað nýtt. Men hann
afturvísir, at tey einki hava gjørt við málið.
- Vit hava viðgjørt hesa støðuna tvær ferðir á nevndarfundi áðrenn. Men slatur og sleyg kann ikki gera
av, um ein maður skal burturvísast, sigur formaður í HB.
Í samband við hesar ávaringar, sum hava verið frammi í HB, hevur nevndin í felagnum vent sær til
løgregluna og spurt, hvat tey skulu gera við málið.
- Vit hava fingið greitt at vita, at vit ikki hava heimild til at burturvísa einum, sum ikki er dømdur fyri
nakað lógarbrot, sigur Finnbogi Arge.
Hann vísir á, at vit liva í einum rættarsamfelag, har felagið noyðist at fyrihalda seg til lóg og landaskil.

- Hetta er eitt ræðuligt mál. Vit hava hildið eyga við manninum leingi, og vit hava ávarað um hann.
Men vit kundu einki meira gera, sigur Finnbogi Arge.
Men nú eitt ítøkiligt mál er meldað, hevur HB formaðurin tiltrúgv til, at nú kann onnur støða takast.
- Vit fara á nevndarfund í annaðkvøld, har vit millum annað fara at kanna, um tað ber til at burturvísa
manninum úr Gundadali, inntil niðurstøðan frá kanningini hjá løgregluni fyriliggur, sigur Finnbogi
Arge.
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Pápar burdu verði longri heima
Javnstøðunevndin hevur í dag skriva eitt lesarabræv, har tey mæla til, at pápar skulu fáa oyramerktar
størri part av barnsburðafarloyvinum. Tað vísir seg, at pápar í Føroyum taka bert uml. 5% av samlaða
barnburðartíðarskeiðinum, har fýra vikur í løtuni eru oyramerktar til pápan.
- Talan er ikki um at tvinga nakran til nakað, men vit mæla til, at ein størri partur av
barnburðafarloyvinum verður oyramerktur til pápan, sigur Ólavur Ellefsen, formaður í
Javnstøðunevndini.
Ólavur Ellefsen vísir á, at í Norra, Svøríki og Íslandi, ið hava havt størri pápakvotur í longri tíð, vísir tað
seg, at pápar taka longri farloyvi enn í hinum norðanlondunum.
- Vit hyggja ofta til Danmarkar og gera sum tey, men í hesum førinum er tað ikki gott, tí Danmark er
aftanfyri hini londini tá tað kemur til javnstøðu, sigur Ólavur Ellefsen, sum sigur, at tað er ein andsøgn
í tí, at vit biða gentur um at útbúgva seg so væl sum gjørligt, men samstundis leggja upp til, at tær
taka barnsburðarfarloyvi og ikki páparnir í líka stóran mun.
- Andsøgnin liggur í, at vit biða tær útbúgva seg, men taka tær síðani av arbeiðsmarknaðinum í longri
tíð. Tað er stórt spill av vitan og førleikum, sigur Ólavur Ellefsen, formaður í javnstøðunevndini, ið
vísir á, at kvinnur eisini eru fyri einum stórum fíggjarligum ójavna, tá tær eru leingi burtur frá
arbeiðsmarknaðinum.
Ólavur Ellefsen vísir eisini á, at summi mæla til, at foreldrini fáa fult frælsi yvir tíðina sjálvi, tað vil siga,
at tey býta tíðina sjálvi, men at tað hevur ikki víst seg at rigga væl.
- Í stuttum vísir tað seg, at besti mátin at fáa pápan at verða longri heima, er at oyramerkja eitt longri
tíðarskeið beinleiðis til hansara, sigur Ólavur Ellefsen
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Livar í Kenya: Havi hug at gráta alla tíð
Livar Nysted og konan Svanna eru nú farin til Kenya. Hetta er fyrstu ferð, at Livar er í Kenya, meðan
Svanna hevur verið fleiri ferðir síðani 2012.
Tey bæði eru í ferðalagi við 13 føroyingum, sum eru har og hjálpa til á ymiskum økjum.
Tey hava verið í kvinnufongsli og hjálpt til. Tey hava verið á einum skrelliplássi, har fólk búgva, og
givið teimum mat, og so hava tey vitjað nógv í NLAI, New Life Afrika International. NLAI er ein
felagsskapur, sum eitt danskt par setti á stovn fyri fleiri árum síðani. Har er skúli, gentu og
dreingjaheim og krisusentur fyri kvinnur knýtt at felagsskapinum. Eini 500 børn ganga á skúlanum, so
tað er ein sera stór verkætlan.
- Summi hava málað, onnur bygd leikur til børnini. Eg sjálvur havi gjørt málningar og verið útferð við
børnunum og so framvegis, sigur Livar Nysted úr Kenya.
Seinastu dagarnar hava tey verið á einum kvinnuheimið, sum ber heitið Jimmia. Støðan har er ikki
tespilig.
- Kvinnurnar har hava havt eina sera syrgiliga lagnu. Har eru til dømis tvær systrar. Tann eina eigur
ein nýføðing og hin er við barn. Tað er pápin, sum hevur neyðtikið tær, sigur Livar Nysted.

Og tá slíkar lagnur eru gerandiskostur í heiminum, er trupult at halda tárunum aftur.
- Her eru nógvar ordiliga ússaligar kvinnur. Tað er ræðuligt. Man hevur bara hug at gráta allatíð, sigur
Livar Nysted.
Tað arbeiði, sum heimið Jimmia ger, er fantastiska flott, halda tey í ferðalagnum.
-Tað er ein føroysk kvinna og maður hennara, sum eiga Jimmia. Tey brenna fyri at hjálpa hesum
kvinnunum, og hava enntá brúkt pening úr egnum lumma fyri at hjálpa, sigur Livar Nysted.
Hóast kriminalitetur er at hóma og uppliva í Kenya, so eru tey fleiri fólk, sum eru fitt og hjartagóð.
- Her eru mong fólk, sum stríðast fyri at hjálpa øðrum og veruliga eru góð fólk, sigur Livar Nysted.
Hansara vón er, at tey kunnu hjálpa sum frægast, og at føroyingar kanska vilja stuðla arbeiðinum,
sum Mia Jacobsen og maðurin gera á Jimmia til frama fyri neyðstaddar kvinnur.
Facebook síðan hjá Jimmia er her:
www.facebook.com/Jimmia.org/
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Eitt serliga gott landslið
Fyri góðum tveimum vikum síðani framdi føroyska U17-landsliðið hjá dreingjum eitt søguligt bragd, tá
ið teir spældu seg víðari í EM-undankappingini í Luksemburg.
- Allir gingu amokk. Eg havi ongantíð upplivað slíka frøi áður. Leikarar, venjarar og leiðarar – øll vóru
við. Tað var ein løta, sum ein ynskti ongantíð skuldi enda, greiðir høvuðsvenjarin hjá U17landsliðnum, Áki Johansen, frá.
- Í bussinum á veg heim á hotellið trýr man nóg illa hvat er hent. Adrenalinið er farið úr kroppinum,
og man situr nærmast og gapar og spyr seg sjálvan hvat í víðastu verð hendi har, greiðir hann víðari
frá.
Í Sosialinum í dag verður ljós varpað á hetta serliga góða landsliðið. Landsliðsvenjarin hevur síni boð
upp á hví liðið er so gott, og so kunnu vit eisini avdúka, at áhugi er fyri í minsta lagi fimm leikarum úr
trimum ymiskum londum.
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Monopol og undirhondssøla
Jørgen Niclasen, løgtingsmaður, hevur sett Henriki Old, landsstýrismanni, munnligan fyrispurning um
leiguavtalu í samband við asfaltverkið á Sundi.
Í fyrsta og øðrum lagi spyr løgtingsmaðurin, um landsstýrismaðurin hevur góðkent leiguavtaluna, sum
Landsverk hevur gjørt um asfaltverkið á Sundi, og hvussu hann hevur tryggjað sær, at prísurin er hin
rætti?
Í triðja lagi spyr Jørgen Niclasen, um leiguavtalan í almennum reglum er at rokna sum ein
leasingavtala og tískil útreiðsluførd sum slík - og í fjórða og seinasta lagi, um Kappingarráðið hevur
góðkent avtaluna, sum gevur Landsverk monopol og eisini hevur við sær undirhondssølu av útgerð,
sum løgtingsmaðurin tekur til.
- Higartil hava vit í Føroyum havt ávísa kapping innan asfalt. Tað hava verið tveir framleiðarar av
asfalti, og fýra fyritøkur hava bjóðað seg fram til útlegging av asalti.
Løgtingsmaðurin vísir á, at nú hevur Landsverk gjørt eina leiguavtalu við asfaltverkið á Sundi, sum
gevur Landsverki monopol á asfaltframleiðslu.

- Við í avtaluni hevur Landsverk eisini gjørt eina undirhondsølu av útgerð til útlegging av asfalti, sum
ikki er boðin út. Landsverk vil ikki upplýsa prís, hvørki á leiguavtalu ella útgerð.
Jørgen Niclasen heldur, at tað tí av røttum kann spyrjast, um rætti prísurin er brúktur - og um
landsstýrismaðurin hevur góðkent avtaluna.
- Soleiðis, sum leiguavtalan er orðað, sær út til, at hon í almennum reglum er at rokna sum
leasingavtala. Tá skal játtan og útreiðsluføring av allari avtaluni gerast beinanvegin.
Løgtingsmaðurin vísir at enda í fyrispurninginum á, at í avtaluni framgongur, at Kappingarráðið skal
góðkenna avtaluna, sum gevur Landsverk monopol og eisini hevur við sær undirhondssølu av útgerð.
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Ein túrur aftrat í ES-sjógvi
Uppsjóvarskipið Finnur Fríði landar 1000 tons av makreli til Varðan Pelagic á Tvøroyri í dag.
Teir hava fiskað á leiðini við Hetland og eiga nú bara ein túr eftir í ES-sjógvi. Sagt verður, at
fiskiskapurin henda túrin var í lagi.
Flestu uppsjóvarskip eru nú liðug við bæði silda-og makrelkvotuna fyri 2016 og eiga nú bara svartkjaft
eftir at fiska tað, ið eftir er av hesum árinum.
Tróndur í Gøtu er fyrsta skipið, sum er farið á svartkjaftaveiði. Teir eru norðan fyri og hava verið úti í
einar 2-3 dagar.
- Nú fara skipini at fiska svartkjaft restina av hesum árinum og til einaferð út á várið, sigur Arni
Hansen hjá Varðanum í Gøtu.
Hann sigur seg kortini vóna, at Fiskimálaráðið fer at útskriva ein part av makrelkvotuni fyri 2017 um
ársskiftið, soleiðis at skip og virkir kunnu leggja virksemið betri til rættis.
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Kristin er enn vælkomin í Javnaðarflokkinum
- Eg eri nøgdur við svarini, eg havi fingið.
Tað staðfestir Kristin Michelsen, løgtingsmaður fyri Javnaðarflokkin, og borgarstjóri á Tvøroyri.
Kristin Michelsen er afturvaldur í Tvøroyrar Býráð - men ikki sum valevni fyri Javnaðarflokkin.
Ósemja tók seg upp um uppstillingina, tí Kristin Michelsen vildi hava øll hini á listanum at vátta, at
tann, sum fekk flestar atkvøður, skuldi fáa møguleikan at verða borgarstjóri. Tað vildu hini valevnini
ikki góðtaka, og tíansheldur fór Kristin Michelsen av javnaðarlistanum og stovnaði sín egna
Kommunulista.
Og tað hepnaðist væl, tí hann varð valdur í Tvøroyrar Býráð saman við tveimum øðrum á lisstnaum.
Og síðani hava tey gjørt avtalu við tað eina umboðið, sum varð valt á Borgaralistanum um at skipa
samgongu, har hann verður borgarstjóri.
Sostatt fer Javnaðarflokkurin at sita í andstøðu í Tvøroyrar Býráð í næsta valskeiði.
Síðani hava fólk bíðað í spenningi eftir, hvussu javnaðarflokkurin fór at taka ta støðuna, at ein
løgtingsmaður fyri flokkin, nú hevur sent flokkin í andstøðu á Tvøroyri, sum annars er háborgin hjá
Javnaðarflokkinum.
Og tað hevur Kristin Michelsen helst eisini verið forvitin eftir at frætta, tí síðani hevur hann sent bæði
Javnaðarflokkinum, og lokalfelagnum hjá sær, Javnaðarfelagnum í Suðuroyrar norðaru helvt, har
hann vildi hava at vita um hann framvegis er ynsktur í flokkinum og um hann framvegis verður
roknaður, sum partur í flokkinum.

Og svarið hevur hann fingið í dag.
Fyrr í dag fekk hann svar frá Aksel V. Johannesen, formanni í Javnaðarflokkinum, við váttan um, at
hann framvegis verður mettur at vera javnaðarmaður, og er ynsktur í flokkinum.
Og í kvøld hevur hann eisini fingið svar frá Javnaðarfelagnum í Suðuroyar Norðari helvt.
Signar Dam, formaður, vil ikki siga, hvat stendur í svarinum. Men vit hava fingið at vita, at tað stendur
í tí, at tey vænta, at av tí, at hann er valdur fyri Javnaðarflokkin, fer hann eisini at virka sum
javnaðarmaður á løgtingi.
Sjálvur hevur Kristin Michelsen onga viðmerking enn, at hann er nøgdur við svarini hann hevur fingið,
bæði frá floksformanninum og frá lokalfelagnum.
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Týdningarmikið fyri skip og virkir
- Tað hevur stóran týdning, at Fiskimálaráðið longu nú og í seinasta lagi um ársskiftið býtir út nakað
av makreli, soleiðis at skip og virkir kunnu leggja árið 2017 til rættis, sigur Bogi Jacobsen, stjóri á
Varðanum Pelagic.
Stjórin sipar til, at makrelurin er feitur og góður fyrst í árinum, og áðrenn hann gýtir, og í fjør fingu
eisini virkini og arbeiðsfólkið á landi ágóðan av, at skipini sluppu at fiska makrel tíðliga í árinum.
Flestu skip eru nú liðug við silda-og makrelkvotuna, og nú er bara svartkjaftur eftir at fiska. Tað
merkir, sigur Bogi Jacobsen, at virksemið á uppsjóvarvirkjunum skjótt minkar burtur í einki.
- Tað hevur stóran týdning fyri bæði skip, virki og arbeiðsfólk, at Fiskimálaráðið býtir út nakað av
makreli, soleiðis at makrelur kann fiskast fyrst í komandi ári, og áðrenn fitin fer út fiskinum.
Stjórin vísir á, at soleiðis var í ár, og tað kom væl við hjá bæði skipum og virkjum. Tað vóru eisini
botnfiskatrolarar, eitt nú Eysturbúgvin og Vesturbúgvin, sum gjørdu tað gott í makrelinum fyrst í
hesum árinum.
- Tá vit koma nakað út í januar, og gýtingartíðin fer at nærkast, fer fitin úr makrelinum fyri hvønn dag,
sum gongur. Tí er umráðandi, at skipini sleppa at gera nakrar túrar longu við ársbyrjan.
Bogi Jacobsen sigur, at tey, sum arbeiða á uppsjóvarvirkjunum, arbeiða undir einum stórum trýsti, tá
at kalla øll vertíðin liggur um heystið.
- Tað hevur tí nógv at siga fyri bæði skip og virkir, at tey skjótast gjørligt vita, hvussu verður, og
hvussu tey hareftir kunnu leggja 2017 til rættis, sigur stjórin í Varðanum Pelagic.
In.fo

Skulu borgarstjóraheimildir skerpast?
Bill Justinussen, løgtingsmaður, hevur sett Akseli Johannesen, løgmanni, munnligan fyrispurning um
heimildirnar hjá borgarstjórum. Løgtingsmaðurin spyr, um landsstýrissamgongan ætlar at gera
broytingar í kommunustýrislógini viðvíkjandi heimildum hjá borgarstjórum?
- Eftir galdandi kommunustýrislóg hevur ein borgarstjóri nærum óavmarkað vald. Hann er valdur fyri
fýra ár og kann sita í sessinum uttan mun til undirtøku í bý- ella bygdaráðnum. Dømi er um, at ein
borgarstjóri kemur í minniluta í býráðnum, men situr framvegis sum borgarstjóri, tí lógin tryggjar
honum sessin.
Bill Justinussen vísir á, at borgarstjórin er ovasti fyrisitingarligi leiðari, og hann er ovasti politiski
leiðari. Hann hevur víðar fíggjarligar heimildir tó uttan, at fyrisitingarlig grannskoðan fer fram.
- Til dømis hevur Tórshavnar kommuna keypt dýrar ognir yvir raksturin hjá kommununi uttan at vita,
hvat ognirnar skulu brúkast til. Samanborið við tær reglur, sum løgting og landsstýri eru skipað eftir,
hevur ein borgarstjóri sera víðar heimildir, sigur løgtingsmaðurin í viðmerkingum til fyrispurningin.
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Kærleikin tolir alt
Kringvarp Føroya og DR3 hava í kvøld sent dokumentarin drápsmaðurin á hvíta rossinum, um tá
havnagentan Mariann Ingridardóttir Klein gifti seg við hópdrápsmanninum Peter Lundin.
Í sendingini hoyra vit um, hvat tað var sum hendi. Mariann Ingridardóttir Klein greiðir frá, hvat hon
føldi fyrstu ferð hon sá Peter Lundin. Hvussu hon og floksfelagarnir sótu og skrivaðu brøv til Peter
Lundin. Hon veit ikki, um hinar sendu síni brøv, men hon sendi tað – og fekk svar.
Næsta tíðin var sum eitt ævintýr.
- Hann gav mær kensluna av at vera tilbiðin. Eg kendi meg ynskta. Tá eg var tannáringur, føldi eg tað
ongantíð, sum um at nakar elskaði meg, sigur Mariann Ingridardóttir Klein í sendingini og greiðir frá,
at Peter Lundin gav henni tað kensluna.
Vit møta eisini ungdómsflammuni hjá Mariann Ingridardóttir Klein, Brandi Johansen. Tey blivu par
longu tá hon var 14 ára gomul. Tað var heima hjá mammu hansara, at Mariann Ingridardóttir Klein
fyrstu ferð sá Peter Lundin í sjónvarpinum.
Brandur Johansen, sum eisini sigur sína søgu í sendingini, sigur, at hann ikki var blíður, tá hann fann
út av, at hon sendi brøv til Peter Lundin. Tey hildu tó saman, tí hon lovaði at gevast.
Stutt innan tey fluttu til Danmarkar í 2006 leitaðu tankar hennara aftur til Peter Lundin.
- Eg vildi seta eitt andlit á mannin, sum eg hevði skrivað saman við. So eg sendi honum eitt bræv og
spurdi, um honum mintist meg. Eg fekk svar beinanvegin, at sjálvandi gjørdi hann tað.
Longu seks ella sjey dagar eftir, at Brandur, hon og dóttirin vóru flutt til Danmarkar, vitjaði hon Peter
Lundin í fongslinum fyrstu ferð – tann fyrsta av nærum 300 vitjanum komandi tvey árini.
- Eg ætlaði mær bara at síggja hann og so siga farvæl, men hann dugir so væl við orðum, greiðir hon
frá. Longu aðru ferð, hon vitjar hann, liggja tey saman.
- Eg kendi tað, sum at eg fyri fyrstu ferð í lívinum var saman við einum persóni, sum sá meg, sigur
hon.
Samlívið við Brand Johansen fór at ridla. Hann greiðir frá, at hann merkti týðiliga, at okkurt var galið,
men hann kláraði ikki at seta fingurin á, hvat tað var.
Tað gekk ikki long tíð, so byrjaði Peter Lundin at tosa um at giftast. Mariann Ingridardóttir Klein sigur,
at hon vildi ikki, men Peter Lundin hótti við at fortelja familjuni um tey bæði, um hvussu ofta, hon var
og vitjaði.
Mariann Ingridardóttir Klein sigur, at hon royndi at muta ímóti, eisini undir vígsluni.
- Eg segði við prestin, at eg ikki ynskti hetta. Ella eg haldi, at eg segði frá klárt og týðiliga, men kanska
komu eingi orð fram. Eg græt alla vígsluna, sigur hon.
Hon sigur, at hon ongantíð hevði ímyndað sær, hvussu stórar avleiðingarnar av gerð hennara fóru at
vera.
Longu á veg heim sama dag møtir hon tíðindafókum frá Ekstrablaðnum, sum vilja vita, um tað er hon,
sum hevur gift seg við Peter Lundin.
Heimkomin fer hon beint í song, uttan at siga nakað við Brand. Hann verður sitandi uppi og fær sín
lívs skelk, tá hann á Ekstrabladet.dk sær, at ein ung genta hevur gift seg við Peter Lundin. Frá
myndunum sær hann týðiliga, at talan er um unnustu sína, Mariann Ingridardóttir Klein.
- Eg bleiv sansaleysur. Eg skeldaði hana út. Eg ynskti hana til Helvitis og hevði einki tilyvirs fyri henni
longur, greiðir hann frá. Dagin eftir tekur hann dótrina við sær og fer til Føroya.
- So leingi hon var saman við Peter Lundin, skulid hon ikki hava nakað við dótrina at gera, setti eg
mær fyri, sigur Brandur Johansen.
Mariann Ingridardóttir Klein vildi tó hava dótrina aftur og tók málið líka í Føroya rætt. Har staðfesti
dómarin, at við tað, at dóttirin ikki var í vanda og at Mariann Ingridardóttir Klein hevði
foreldramyndugleikan at gentuni, so skuldi gentan vera hjá mammu síni.

Longu 11 dagar eftir at tey vóru gift, boðaði Mariann Ingridardóttir Klein frá, at hon vildi skiljast frá
Peter Lundin.
Við tíðini funnu hon og Brandur saman aftur. Brandur greiðir frá, at í veruleikanum vildi hann
framvegis einki hava við hana at gera, hann kom fyri at síggja dóttur sína.
- Eg kundi ikki líta á hana longur, eftir tað, hon hevði gjørt, sigur hann.
Sendingin endar tó vónrík. Brandur Johansen greiðir frá, hvussu støðan er nú. Tey bæði eru par aftur
og búgva nú í Havnini.
- Hon er vorðið eitt annað menniskja aftur. Hon er vorðin meiri lík tí gentuni, sum hon veruliga er,
sigur hann.
- Tá tvey menniskju veruliga elska hvønn annan, so megna tey tað mest ótrúliga. Eg elskaði Brand og
tað geri eg enn. Eg veit at hann elskaði meg og vóni, at hann enn ger tað. Tí mugu vit fyrigeva
hvørjum ørðum, sigur Mariann Ingridardóttir Klein.
Týskvøldið klokkan 18.05 verður Mariann Ingridardóttir Klein gestur í Aftenshowet á DR1.
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Annika Olsen fer at víga samkynd
Hóast hon atkvøddi ímóti, so fer hon at virða landsins lógir og at víga samkynd.
Tað segði Annika Olsen í Degi og Viku í kvøld.
Komandi borgarstjórin í Havn var gestur í sjónvarpsstovuni í kvøld, og har segði hon millum annað, at
hon ikki hevur brotið eina skriftliga avtalu um samgongusamstarv við Javnaðarflokkin og
Sambandsflokkin.
Hon segði, at tey skrivaðu undir upp á eina avtalu um at samráðast víðari dagin eftir, og at tær
samráðingarnar slitnaðu.
Hon var eisini spurd um, hvat skal hýsast í Sjóvinnuhúsinum. Men tað kundi hon ikki svarað. Hon
segði, at sitandi býráðssamgonga er í samráðingum við Mentamálaráðið, og at nýggja samgongan
bíðar eftir, hvørja niðurstøðu tey koma til.
Hon segði, at Musikkskúlin verður bygdur, hóast hann ikki er nevndur í samgonguskjalinum.
In.fo
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Samandráttur: Línuskip: Vit vantað at trý línuskip landa mánadagin, eitt undan Íslandi, eitt av
rygginum og og eitt av landgrunninum. Tey hava ein blanding av toski, hýsu, longu, brosmu og
svartkalva. So landa vantandi tvey seinni í vikuni, eitt undan Íslandi og eitt undan Føroyum. So liggja
fleiri línuskip, sum nýliga hava landa, men tey fara helst út so skjótt veðri verður tilvildar.
Útróður: Streymurin verður harður og veðri verður vánaligt, so tí vantað vit lítið av útróðri.
Djúpvatnstrolarar: Tveir fska upsa, men eru nýliga byrjaðir túr, so ivasamt er um teir landa í vikuni.
Ein frystitrolari fiskar svartkalva. Restin liggur við bryggju.
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí, men helst landa bara trý pør í vikuni, tí nógvir eru nýligaði
byrjaði túr. Fiskaríið er smáligt.
Trolbátar: Bara tveir eru til fiskarí. Annar er á Skeivabanka og hin norðanfyri. Teir eru nýligaða
byrjaðir, men veðri er ógvuliga ivasamt, so tað kann verða at teir gera ein stuttan túr.
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, annað landar helst mánadagin, meðan hitt landar síðst í vikuni. Eitt
fiskar havtasku, men ivasamt um tað landar í vikuni.
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Valutanavn

WMR

Australske dollar

521,78

Bulgarske leva

380,55

Brasilianske real

201,27

Canadiske dollar

510,56

Schweizerfranc

693,19

Kinesiske renminbi.yuan

101,07

Tjekkiske koruna

27,530

Euro

744,25

Britiske pund

866,41

Hong Kong dollar

89,12

Kuna

99,10

Ungarske forint

2,3970

Israelske new shekel

179,49

Indiske rupees

10,290

Japanske yen

6,4060

Mexicanske peso

33,280

Norske kroner

81,56

Newzealandske dollar

490,45

Polske zloty

168,94

Russiske rubel

10,410

Svenske kroner

75,84

Singapore dollar

488,30

Thailandske baht

19,500

Tyrkiske lira

210,02

US dollar

691,42

Sydafrikanske rand

48,080

Danskebank.dk

Andlát
Eli Petersen ættaður úr Kvívik, búsitandi á Grønanesi í Vestmanna, andaðist leygardagin 12.
november, 88 ára gamal.
Asgerð Mieritz, fødd Mørkøre, ættað úr Klaksvík, búsitandi í Vanløse andaðist leygardagin 12.
november, 77 ára gomul.
Ivan Klein Olsen, Vestmanna andaðist á Ríkissjúkrahúsinum sunnudagin 13. november, 59 ára gamal.
Hanna Johannesen, Vestmanna, andaðist sunnudagin, 88 ára gomul.

