Tíðindi úr Føroyum tann 22 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

Trump tekur USA úr handilsavtalu frá degi eitt
Komandi forsetin í USA, Donald Trump, fanst undir valstríðnum harðliga at handilsavtalunum við
onnur lond, sum USA hevur tikið undir við ella umhugsar at taka undir við. Nú sigur Trump, at hann
fer at royna at taka USA úr handilsavtaluni Trans- Pacific Partnership (TPP) "frá degi eitt", eftir at
hann er fluttur inn í Hvítu Húsini. Tað skrivar Reuters og aðrir miðlar.
"Eg havi biðið mínar embætismenn gera ein lista yvir umsitingarlig tiltøk, sum vit kunnu seta í verk frá
degi eitt. Vit gera tað fyri at endurreisa lógir okkara og flyta arbeiðspláss okkara heim aftur," sigur
Donald Trump.
Undir valstríðnum segði Trump á einum valfundi fyri og øðrum eftir, at avtalur sum tildømis Nafta, ið
er eitt slag av heimamarknaði millum USA, Kanada og Meksiko, og TPP, kosta amerikonsk
arbeiðspláss.
"Eg fari at senda út eina fráboðan við atliti at fara burturúr TPP, ið kann gerast ein vanlukka fyri
okkara land," sigur Trump sambært avstralska ABC News.

TPP umfatar USA og Kanada umframt eina røð av londum kring Kyrrahavið og í Asia. Teirra millum
Japan og Avstralia.
Samráðingarnar um avtaluna, sum fær stuðul frá Barack Obama forseta, eru lidnar. Men enn er
hon ikki góðkend av Senatinum í amerikonsku kongressuni.
Sunnudagin segði Obama á tíðindafundi eftir Apec-toppfundin í Peru, at TPP langt frá er deyð.
Trump hevur skírt TPP sum eina "ræðuliga avtalu", ið fer at "neyðtaka" USA við at flyta arbeiðspláss
til lond við lægri lønum.
"Ístaðin fara vit at royna at fáa rættvísar, sínámillum handilsavtalur í lag, sum fáa arbeiðspláss og
fyritøkur aftur á amerikanska jørð," sigur Trump.
Eydnast tað Trump at fáa kolldømt luttøkuna hjá USA í TPP, so er handilsavtalan lítið verd. Tað heldur
japanski forsætisráðharrin, Shinzo Abe.
"Hon er meiningsleys uttan USA," sigur Abe sambært Reuters í eini viðmerking til TTP-útsøgnina
hjá Trump.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Havila Shipping tekur fleiri skip aftrat úr flotanum
Norska útgerðarfelagið Havila Shipping hevur sum avleiðing av marknaðarviðurskiftunum lagt trý skip
aftrat. Tað skrivar reiðaríið í eini fráboðan.
Talan er um tveir PSV-arar, Platform Supply Wessels, og eitt akkerhandfaringarskip.
At skipini eru løgd merkir, at umleið 70 mans standa uttan arbeiði.
Havila Shipping hevur meginpartin av 2016 arbeitt við eini endurskipanarætlan fyri reiðaríið, sum
stríðist við eina miljardaskuld.
Ætlanin varð løgd fram herfyri, men ótryggjaðu lánsbrævaeigararnir hava enn ikki góðkent hana, og tí
er hon heldur ikki sett í verk enn.
"Felagið vil gera greitt, at sannlíka alternativið, um endurskipanarætlanin dettur niðurfyri, er
húsagangur," upplýsti felagið í eini børsfráboðan í síðstu viku.
Flotin hjá Havila Shipping fevnir um 27 skip íalt.
Felagið verður rikið av høvuðsskrivstovuni í Fosnavåg í Norra og hevur deildir í Brasilia og Asia.
Bara í ár hevur Havila Shipping mist tveir stórar sáttmálar við Petrobras, sum er týdningarmikil kundi
hjá reiðarínum. Samlaða skuldin í felagnum er upp á stívar 5 mia. norskar krónur.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Eldur í boripalli í Norskahavinum
Eldur kyknaði seinnapartin í gjár í maskinrúminum á boripallinum Scarabeo 5, sum í løtuni er staddur
í Njord-økinum í Norskahavinum.
Tað upplýsti Statoil í gjárkvøldið.
Umleið 100 persónar vóru staddir á boripallinum, men ongin teirra fekk skaða.
Trygdarmannagongdirnar á pallinum gjørdu, at Statoil visti, hvar allir meðarbeiðararnir vóru staddir,
og tí var heldur ongin nakrantíð saknaður í sambandi við eldsbrunan.
33 meðarbeiðarar, sum ikki høvdu uppgávur í sambandi við sløkkiarbeiðið, vórðu fluttir av
boripallinum.
Eldurin varð sløktur um átta-tíðina í gjárkvøldið.
Statoil leigar pallin frá Saipem til 2017. Saipem rekur tó pallin í løtuni.
Kelda: energiwatch.dk
Antares.fo

Fyrsta serstaka evropeiska prógvið í fronskum málførleikum handað
22-11-2016 09:03
Í fjør bleiv Miðnám á Kambsdali góðkent at standa fyri sokallaðu DELF próvtøkuni, og í farnu viku
bleiv fyrsta prógvið handað Rebekku Askham, sum eisini tók studentsprógv í summar.
DELF stendur fyri Diplôme d’études en langue franҫaise og er skipað í trimum torleikastigum.
Endamálið er at fáa skjalfest førleikarnar í fronskum eftir einum felags evropeiskum leisti.
Fransktlærarar skúlans, Hanna Jensen og Hallgerð Brim, eru góðkendir próvhoyrarar og próvdómarar
til DELF royndirnar. Tær eru skúlaðar frá franska stovninum, Institut Franҫais, í Keypmannahavn.
Dimma.fo

Týdningurin hjá toskinum fyri íslendingar
Í sambandi við at Hreiðar Þór Valtýsson frá universitetinum á Akureyri í Íslandi vitjar
Fróðskaparsetrið, fer hann at halda fyrilestur í Føroyum um tosk, og hvønn týdning hesin fiskurin í
øldir hevur havt fyri íslendingar.
Heitið á fyrilestrinum er “Icelanders and cod through the centuries”. Fyrilesturin verður hildin á
enskum.
Fyrilesturin verður mikumorgunin 23. november kl. 11.00 á Havstovuni.
Øll eru vælkomin at lurta, sigur Havstovan.
Dimma.fo

Útflutningsvøkstur upp á 900 milliónir krónur
Samlaði útflutningurin fyrstu tríggjar ársfjórðingarnar í ár er 5,6 milliardir krónur. Hetta er 900
milliónir krónur meira enn sama tíðarskeið í fjør. Tað svarar til ein vøkstur upp á næstan 20 prosent.
Hetta skrivar heimasíðan hjá Hagstovuni í dag.
Virðið av útflutta alifiskinum er vaksið næstan 700 milliónir krónur fyrstu tríggjar ársfjórðingarnar í ár,
samanborið við í fjør. Tað er ein vøkstur á 36 prosent í virði. Í nøgd er vøksturin 17 prosent.
Alifiskur er gott 46 prosent av øllum útflutninginum. Av fiskavøruútflutninginum er alifiskurin 49
prosent.
- Um gongdin higartil í ár heldur fram, fer útflutningurin av laksi væl uppum 3 milliardir krónur. Tað er
ikki hent fyrr, sigur Hagstovan.
Dimma.fo

Átala skerjing av løgreglustyrkini í oynni
Politiið í Vágum má undir ongum umstøðum skerjast, Tað siga Kommunurnar í Vágum í dag í eini
áheitan, send fútanum.
Kommunurnar skriva soleiðis:
"Kommunurnar í Vágum vilja hervið harðliga mótmæla, at ætlanin er at skerja politiið í Vágum.
Heldur eigur at vera økt um styrkina her vesturi.
Vit í oynni hava stórar avbjóðingar. Flogvøllurin liggur her vesturi. Eisini vita vit um, at sera nógv
rúsevni er millum ungdómin í oynni. Ein avbjóðing, sum politiið higartil ikki hevur makta og sum
hevur kosta okkum, at vit hava mist ungdóm til rúsevnismisnýtslu og vandin er stórur fyri, at vit missa
fleiri. Kommunurnar vilja hervið alment heita á Fútan um at koma á fund við borgarstjórarnar skjótast
gjørligt, so vit kunna greiða nærri frá støðini her vesturi og frá tørvinum á politi í oynni."
Dimma.fo

Føroyskt grindadráp sum bretsk krimisøga
Bretski rithøvundurin Chris Ould gevur komandi ár út bókina The Killing Bay – Drápsvágin. Bókin er
ein brotsskaldsøga sett í einum bakstøði, har føroyingar og bólkurin Samband fyri verju av
djóralívinum í Atlantshavinum bresta saman
- Sum tey siga, ”allar samanberingar við veruligar bólkar ella persónar eru púra tilvildarligar”, sigur
Chris Ould við Dimmalætting, men so roynir hann heldur ikki meiri enn tað at krógva, hvaðani
íblásturin til nýggja bókina er komin.
The Killing Bay, ið merkir Drápsvágin á føroyskum, er onnur bókin, sum bretski rithøvundurin Chris
Ould hevur skrivað í sonevnda Føroyatríverkinum hjá sær. Í fyrsta bókini The Blood
Strand/Blóðstrondin, kemur løgreglumaðurin Jan Reyna til Føroyar fyri fyrstu ferð, síðani hann sum
trý ára gamal flutti av landinum. The Killing Bay tekur við, har fyrsta bókin endaði. Hesa ferð má Jan
Reyna royna at greiða drápið av einari ungari kvinnu mitt í øllum rokinum, ið stendst av, at
Sambandið fyri verju av djóralívinum í Atlantshavinum hevur herferð í Føroyum.
- Eg vildi ikki skriva eina ov politiska bók, men gerðirnar hjá Sea Shepherd hesi seinasti árini hava gjørt
kjakið um grindadráp til ein part av samleikanum hjá Føroyum. Tað at síggja burtur frá hesum hevði
verið sum at síggja burtur frá, at tað regnar nógv í Føroyum. Í mun til kjakið um grindadráp havi eg
roynt at skriva út frá einum uttanveltaðum sjónarmiði, tí eg eri ikki føroyingur, og eg haldi bert
føroyingar hava rætt til at gera av, hvat framtíðin skal vera fyri grindadrápið, sigur Chris Ould.
Rithøvundurin hevði ynskt at sleppa við í grind, men hetta bar ikki til í ár, og tí hevur hann verið
noyddur at nýta filmar og søgur frá fyrstu hond til at skriva hesar partarnar av bókini. Hóast hann ikki
vil taka støðu til grindadrápið sum so, er hann púra greiður í mun til, hvat hann heldur um
hergonguna, ið felagsskapir – uppspunnir ella veruligir – hava framt í Føroyum.

- Eg haldi ikki fólk uttanífrá eiga at royna at diktera ella leggja sínar egnu virðismetingar inn á nakað
sovorðið, serligt tá hetta sær út til at vera meira grundað á kenslur heldur enn veruleika.
Longri grein um Chris Ould og "føroysku" krimibøkur hansara er at lesa í Dimmalætting, sum kom í
sølubúðirnar farna vikuskiftið.
Dimma.fo

Oljuprísurin hækkar aftur í morgun
22.11.2016 - 06:37
Oljuprísurin heldur fram at hækka í morgun, samstundis sum OPEC-londini hava teir innleiðandi
fundirnar undan fasta OPEC-fundinum síðst í hesum mánaðinum.
Norðsjóvaroljan Bret hækkar á leið eitt prosent síðani í gjár til 49,42 dollarar fyri fatið, og tað sama
ger amerikanska lættoljan WTI, sum í morgun kostar 48,80 dollarar fyri fatið.
Heimsins orkueygu eru vend móti komandi OPEC-fundinum. Sambært Bloomberg Newsskal libiska
OPEC-umboðið Mohammed Oun hava sagt at tað gongur framá við samráðingunum um at búta
framleiðslukvotur millum londini.
Millum greinarar hjá millum annað Goldman Sachs og ANZ-bankanum, so verður roknað við at
oljuprísurn kemur at hækka enn meir í dag.
Oljan.fo

Japan: Flóðalduávaringin avblást
22.11.2016 - 06:44
Japan hevur avblást ávaringina um eina tsunami fram við landnyðringsstrondini. Hetta hendi fýra
tímar eftir sterka jarðskjálvtan út fyri Japan.
Skjálvtin hendið í gjárkvøldið, umleið klokkan 6 týsmorgun, japanska tíð.
Størsta aldan, sum rakti strondina gjørdist 1,4 metrar høg.
Veðurstovan í Japan hevði ávarað um, at talan kundi verða um aldur upp á millum ein og tríggjar
metrar.
Skjálvtin, ið merktist í høvuðsstaðnum Tokyo, hevði miðsepil sín umleið tíggju kilometrar undir
havskorpuni. Skjálvtin var harðastur út fyri Fukushima, har kjarnorkuverkið varð oyðilagt av eini
flóðaldu í 2011.
Ein 60 sentimetrar høg flóðalda rakti havnina Onahama í Fukushima.
Køliskipanin á kjarnorkuverkinum Fukushima II støðgaði eitt stutt bil eftir skjálvtan, men Tokyo
Electric Power Company (Tepco) sigur, at hitaskipanin megnar at køla reaktorarnar, og at ein
eykaskipan er tilbúgvin.
Skjálvtin varð máldur til eina megi upp á 7,3, upplýsa bæði amerikanski og japanski
jarðfrøðisstovnurin, sambært Reuters tíðindastovuni.
Síðan hevur amerikanski jarðfrøðisstovnurin rættað skjálvtan til 6,9 men hetta er ikki váttað í Japan,
skrivar Ritzau.
Portal.fo

Lættari hjá føroyingum at fáa cpr-nummar
22.11.2016 - 07:25
Hol er komið á størstu markaforðingina – til gagns fyri føroyskar sjúklingar, sum verða sendir til
Danmarkar
Í gjár var Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, á fundi við danska almanna- og innanríkisráðharran, Karen
Ellemann, um status í arbeiðinum at beina burtur markaforðingar millum Føroyar og Danmark.
Tað, sum skapar flestu markaforðingarnar, er at Føroyar hava eina skipan við p-tølum og Danmark
hevur eina skipan við cpr-nummarum. Sera nógv viðurskifti í Danmark eru tengd at cpr-nummarinum,
og tað skapar stórar trupulleikar hjá føroyingum, sum skulu hava tænastur í Danmark – ikki minst
sjúkraviðgerð og útbúgving.
Higartil hevur tað verið soleiðis, at føroyingar hava verið noyddir at fáa sær bústað í Danmark, og
síðani møta upp persónliga á eini skrivstovu í Danmark fyri at fáa cpr-nummarið.
Sjúrður Skaale og Edmund Joensen, fólkatingsmenn, løgdu í 2014 eitt uppskot til samtyktar fyri
fólkatingið, sum álegði stjórnini at beina burtur tær mongu markaforðingarnar. Við hesi samtykt í
rygginum hevur áhaldandi verið víst á bæði trupulleikarnar og møguligar loysnir – og tað er eisini
henda samtykt, sum nú verður framd í verki.

Danski ráðharrin greiddi á fundinum frá, at heimildin at útskrivað cpr-nummur nú er víðkað, so bæði
SU-styrelsen, ríkissjúkrahúsið og ríkispolitiið kunnu útskrivað umsitingarlig cpr-nummur til føroyingar,
ið venda sær til teirra – uttan at noyðast at flyta ella møta upp persónliga á eini danskari skrivstovu.
Hetta eitt sera stórt framstig – serliga hjá teimum mongu føroysku sjúklingum, sum verða sendir til
Danmarkar at fáa viðgerð. Higartil er ofta tað hent, at læknarnir á Ríkissjúkrahúsinum ikki hava fingið
atgongd til journalirnar, tí tær í Danmark verða skrásettar gjøgnum cpr-skipanina. Tað hevur givið
sjúklingunum og teirra avvarðandi stórar trupulleikar. Men nú kunnu føroyskir sjúklingar og teirra
journalir uttan trupulleikar skrásetast í donsku skipanini.
Fyri tey lesandi er fyrimunurin millum annað, at tey nú kunnu søkja um SU áðrenn tey fara til
Danmarkar í lestrarørindum, og soleiðis fáa øll síni viðurskifti uppá pláss, áðrenn skúlin byrjar.
Nógvar markaforðingar eru eftir at loysa – men samtyktin frá 2014 stendur við, so arbeiði at fáatær
burtur heldur fram.
Tíðindaskriv frá Javnaðarflokkinum á Fólkatingi
Portal.fo

Svartkjafturin kemur aftur á Fuglafjørð
22.11.2016 - 08:26
Flestu føroysku uppsjóvarskipini, hava fiskað kvoturnar eftir sild og makreli.
Tey flestu føroysku skipini í uppsjóvarvinnuni hava fiskað makrel og sildakvoturnar fyri 2016, og fara
nú at rigga til at fiska svartkjaft.
Eitt av skipunum, sum hevur fiskað svartkjaft, er Christian í Grótinum úr Klaksvík, sum kom á
Fuglafjørð í gjár við 2400 tons av svartkjafti, sum teir landa til Havsbrún í Fuglafirði.
Talan hevur verið um góðan fiskiskap, og tá ið Christian í Grótinum hevur landað, verður farið nýggjan
túr eftir svartkjafti.
Portal.fo

Jarðfeingi brynjar seg til oljuleiting við nýggjari heimasíðu
22.11.2016 - 09:22
Jarðfeingi, sum er almenni stovnurin, ið skal fáa gongd á aftur føroyska oljuleiting, hevur nú tikið í
brúk eitt týðandi amboð í arbeiðinum fram móti eini spildurnýggjari útbjóðing á landgrunninum –
nevniliga eina nýggja heimasíðu. Henda fer sjálvandi at kunna føroyingar um tað arbeiði, sum fer
fram á stovninum, men haraftrat fer hon uttan iva eisini at vera við til at byggja brýr til tey útlendsku
oljufeløgini, sum kunnu hugsast at gerast partur av eini komandi oljuleiting.
Heimasíðan er so bert eitt av mongum amboðum, sum Jarðfeingi hevur til taks í royndunum at fáa
Føroyum eina væleydnaða útbjóðing til framtíðar oljuleiting. Stovnurin arbeiðir miðvíst við at fáa til
vega og viðgera tilfar, sum kann hava áhuga fyri oljufeløg, ið ynskja at vera við til at finna oljuna í
føroysku undirgrundini. Eisini leggur stovnurin stóran dent á at marknaðarføra føroyska økið við eitt
nú at luttaka á messum og ráðstevnum í útlandinum. Júst í hesum døgum hava fólk frá Jarðfeingi
luttikið á eini stórari messu í London. Eisini hava Jarðfeingi og Uttanríkis- og Vinnumálaráðið skipað
fyri móttøku í London fyri oljufeløgum, har landsstýrismaðurin Poul Michelsen greiddi frá komandi
útbjóðing, og har Heri Ziska frá Jarðfeingi hevði eina framløgu.
4. útbjóðingin letur upp 17. mai komandi ár, tá Jarðfeingi skipar fyri ráðstevnu í
Norðurlandahúsinum.
Í grein á nýggju heimasíðuni verður greitt frá hesum nýggja tiltakinum hjá stovninum:
“Jarðfeingi hevur fingið nýggja heimasíðu, eina dagførda og snotiliga inngongd til stovnin. Nýggja
heimasíðan ger tað lættari hjá áhugaðum at fáa yvirlit yvir tað arbeiði, sum fer fram á stovninum og
samstundis ger síðan tað eisini lættari at fáa upplýsingar um tað tilfar, Jarðfeingi framleiðir og
umsitur. Tilfar so sum jarðfrøðilig kort og onnur kanningarúrslit á sjógvi og landi, fakligar bókmentir,
seismiskar dátur og dátur frá oljuleitiboringum.
Nógv tilfar er tøkt á stovninum um føroyska jarðfrøði, og til ber eisini at senda jarðfrøðiligar
spurningar inn umvegis síðuna.
Í løtuni er nógv fokus á fjórða útbjóðingarumfar til oljuleiting, sum letur upp 17. mai 2017 á fimtu
FIEC-ráðstevnuni, sum Jarðfeingi skipar fyri.
Upplýsingar um hesa og aðrar ymiskar verkætlanir á stovninum fara altíð at finnast á forsíðuni á
nýggju heimasíðuni. Jarðfeingi hevur eisini fingið sær ein Instagram profil, har til ber at fylgja okkara
jarðfrøðingum á ferð. Nýggja heimasíðan er bæði á føroyskum og á enskum.”
Oljan.fo

Uppsøgnir og skip verða løgd hjá Havila Shipping
22.11.2016 - 11:41
Havila Shipping bovar í einum boðum til keypsskalan í morgun, frá at orsaka av støðuni í
marknaðinum, so er reiðaríið noytt at leggja fleiri skip.
Havila-skipini sum nú verva løgd eru hesi: Havila Fortune, Havila Borg og Havila Mercury.
Umleið 70 persónar verða raktir av at skipini skulu leggjast. Talan er bæði um uppsagnir og
permitteringar.
Skipini verða løgd so skjótt sum til ber.
Oljan.fo

Løkke: Løgtingið sleppur ikki at forða fyri ES-handilsavtalum
Føroyskir politikarar sleppa við mínari hjálp ikki – eins og tingið í belgiska landspartinum Wallonia – at
forða fyri eini handilsavtalu millum ES og Kanada.
Tað segði Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðharri, í svari til Tórbjørn Jacobsen, sum nýtti spyrjitíman
á Fólkatingi í dag til at spyrja eftir handilsavtaluni við Kanada.
Fólkatingslimurin hjá Tjóðveldi vísti á ójavnan við nýggju avtaluni, sum gevur Kanada fría atgongd til
ES-marknaðin, og sostatt fær ein órímiligan kappingarfyrimun í mun til føroyska útflutningin.
Lars Løkke segði seg vera sinnaður til at stuðla føroyingum, um vit hava serlig ynski viðvíkjandi
sáttmálanum, men tað verður ikki við hansara hjálp, at staðfestingin av einum ES-sáttmála verður
latin Føroya Løgtingi at avgera, eins og tað hendi við Wallonia herfyri.
Vandi var nevniliga fyri, at handilssáttmálin við Kanada fór í vaskið, tí wallonska tingið ikki kundi
góðtaka hann í fyrstu atløgu. Seinni tóku wallonar tó undir við sáttmálanum.
Tá Tórbjørn Jacobsen vísti á tað asymetriska í hesum sáttmálanum, var forsætisráðharrin skjótur at
vísa til handilsviðurskiftini millum ES og Russland, sum eru alt annað enn symmetrisk.
- Tað er mín varhugi, at føroyingar hava gagn av ikki at vera bundnir at evropeiska boykottinum av
Russlandi. Í tí førinum er neyvan ynski um symmetri, segði Lars Løkke Rasmussen.
Men hann legði afturat, at hann fegin við stuðla føroyskum áhugamálum í slíkum førum sum hesum,
og hetta lyfti gav hann seinni eisini Sjúrði Skaale, sum heitti á forsætisráðharran um at taka føroysku
forðingarnar til ES-marknaðin við í komandi stjórnarsamráðingunum.
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Borgarlig vígsla: Samkynd mugu bíða - Ivi um grein 14, stykki 2
22.11.2016 - 14:36
Samkynd, sum eru borgarliga gift, skulu ikki kunnu biðja prest signa seg.
Hetta er semja um í løgtinginum, sum nú er.
Men nú vit skjótt hava tann 1.desember, tá ið hjúnabandslógin, eftir ætlan, skuldi broytast, hetta so
at samkynd kunnu giftast borgarliga, so sum samtykt varð í løgtinginum í apríl í ár, er nú greitt, at
hjúnabandslógin ikki verður broytt til ásettu tíðina.
Orsøkin er grein 14, stykki 2 í hjúnabandslógini, sum eftir ætlan skuldi broytast, men ikki er broytt
enn av tí einføldu orsøk, at semja ikki er um, hvør eigur broytingina – føroyingar ella danir.
Grein 14, stykki 2 í hjúnabandslógini sigur, at ”Ægtefæller kan få et ægteskab, som er indgået ved
borgerlig vielse, kirkeligt velsignet af en præst i folkekirken”.
Kringvarp Føroya greiðir frá hesum viðvíkjandi, at danska Almanna- og innanríkismálaráðið og
Løgmansskrivstovan á tí einu síðuni føra fram, at málsøkið er yvirtikið (Føroyar yvirtóku fólkakirkjuna
í 2007, og grundgevingin hjá jústnevndu er, at Føroyar tá eisini yvirtóku lóggevandi og útinnandi
valdið viðvíkjandi grein 14, stykki 2 í hjúnabandslógini, red), meðan Mentamálaráðið á hinari síðuni
førir fram, at grein 14, stykki tvey í hjúnabandslógini er danskt málsøki, av tí at hjúnabandslógin er
donsk.
Og harí stendst ósemjan.
Kringvarp Føroya vísir í hesum viðfangi á, at Løgmansskrivastovan síðst í oktober
Forsætismálaráðnum fyrispurning, hvørt danir ella føroyingar eiga broytingina.
Forsætismálaráðið í sínum lag hevur sent málið til ummælis í Almanna- og innanríkismálaráðnum og í
Kirkjumálaráðnum.
Hvussu leingi málið verður til ummælis í Almanna- og innanríkismálaráðnum og í Kirkjumálaráðnum
er ógreitt.
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Asfaltið heldur ikki – Sparing er orsøkin

22.11.2016 - 17:10
Asfaltið á nýggja vegnum til Viðareiðis heldur ikki, og sambært Ewaldi Kjølbro, stjóra á Landsverki, er
sparing orsøkin til tað.
- Tað, sum er galið, er, at vit hava lagt eitt ov tunt lag av asfalti á, og tað vistu vit av, sigur Ewald
Kjølbro við Norðlýsið í hesum sambandi.
Ewald Kjølbro sigur víðari við Norðlýsið hesum viðvíkjandi, at...
- Tá vit fóru í gongd við hasa verkætlanina, vistu vit, at tað fóru at mangla 25 milliónir krónur í. Vit
noyddust tí at spara allastaðni, og millum annað spardu vit asfaltið. So vit løgdu eitt tunt lag á sum
eina fyribilsloysn.
Ætlanin var, at henda fyribilsloysnin skuldi halda árið út, og so skuldi tann veruliga asfalteringin
fíggjast av rakstrinum hjá Landsverki í komandi ári, men nú vísir tað seg, sambært Ewaldi Kjølbro, at
tað tunna lagið byrjar at støkka sundur, hetta tí har er so nógv tung ferðsla.
Hetta kemur tó ikki óvart á Ewald Kjølbro, sum vísir á, at hetta høvdu tey á Landsverki roknað við, tó
at tey høvdu vónað, at lagið fór at halda til komandi ár.
Eftir ætlan verður nýggi vegurin til Viðareiðis asfalteraður, so skjótt sum líkindi eru til tess eftir
ársskiftið
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Svøk málveitsla í Dortmund - 12 mál í Champions League er óhoyrt
22.11.2016 - 22:16
Tað var í Dortmund í Týsklandi, at man skuldi verið og hugt eftir Champions League fótbólti í kvøld.
Heili 12 mál blivu skotin millum Dortmund og pólska høvuðsstaðarfelagið, Legia. Aðrastaðni fekk FC
Keypmannahavn málleysan javnleik móti Porto, og Leicester debuterar í Champions League, við at
vinna bólkin.
Longu tá dysturin var hálvrunnin vóru 7 mál skotin í Dortmund, og serliga vóru tað dugnaligu
miðvallararnar, Shinji Kagawa, Nuri Sahin, og ikki at gloyma, Marco Reus, sum skræddu mótstøðuliðið
sundur. Tey sum nú hildu, at hatta var tað, og nú hendi ikki stórvegis meira, tey fóru heilt skeiv. Tí í
seinna hálvleiki komu heili 5 mál afturat. 3 til Dortmund og 2 til Legia.
Í Keypmannahavn tók FCK móti FC Porto, og har var undirhaldið ikki á støði við tað í Dortmund. Langt
frá. Men tað skuldi eisini ómetaliga nógv til, fyri at toppa tann dystin. Ongi mál komu í Parkini í kvøld,
og FCK livir sostatt enn í vonini um, at liðið megnar at spæla seg víðari úr bólki G. Men nú skulu danir
hava hjálp frá ensku meistarunum úr Leicester, sum í kvøld tryggjaði sær fyrsta plássið, við at vinna 21 á Club Brügge á heimavølli.
Leicester ævintýrið í Champions League heldur sostatt fram, hóast tað í øðrum hálvleiki sá meira
skinklut út. Annar hálvleikur var meira meinlíkur kappingarárinum í Premier League, enn tí sum teir
hava víst í undanfarnu bólkadystunum í Champions League. Hvussu er og ikki, Leicester vann fjórða
dystin í bólkaspælinum, og hevur harvið ikki tapt ein einasta Champions League dyst enn. Ein hava
teir spælt javnan, og restin er vunnið. Í kvøld varð eisini fyrsta málið skotið móti ævintýrarliðnum úr
Onglandi.
Úrslit :
Bólkur E:
CSKA - Leverkusen 1-1
Monaco - Tottenham 2-1
Bólkur F:
Dortmund - Legia 8-4
Sporting - Real Madrid 1-2
Bólkur G:
FCK - Porto 0-0
Leicester - Club Brügge 2-1
Bólkur H:
Dinamo Zagreb- Lyon 0-1
Sevilla - Juventus 1-3
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Talv: Soltið hjá føroyingum í Runavík Open
22.11.2016 - 22:52
Ítróttur > Ítróttur > Huga ítróttur (talv/bridge osv.)
Eingin av føroysku telvarunum formáddi sær nakað móti sterku útlendsku mótstøðuni í øðrum umfari
í altjóða talvkappingini Runavíkar Open í Løkshøll mánadagin.
Helgi Dam Ziska mátti sættst við remis (javnleik) við svarta fólkinum móti næstbesta føroyinginum á
altjóða styrkilistanum, føroyameistaranum Rógva Egilstoft Nielsen. Sandavágsmaðurin gav føroyska
stórmeistaranum ein skarpan gang og helt tørn allan vegin. Eitt skifti var líkt til, at Helgi fór at knógva
honum, men í góðum mótálopi eydnaðist Rógva at fáa upp javna støðu.
Spennandi at síggja, um Rógvi fer at halda á við góðu telvingini komandi dagarnar. Kappingin átti at
verið gylt høvi hjá gávuríka vágamanninum at fara eftir einum IM-normi.
John Rødgård, Olaf Berg, Høgni Egilstoft Nielsen, Ólavur Simonsen, Hans Kristian Simonsen og Silas
Eyðsteinsson taptu allir.
Úrslitini hjá fremstu føroyingunum í 2. umfari:
Rógvi Egilstoft Nielsen - IM Helgi Dam Ziska ½ - ½
IM Vladimir Havitevici - IM John Rødgård 1 - 0
Olaf Berg - GM Jakob Vang Glud 0 - 1
Høgni Egilstoft Nielsen - IM Simon Bekker-Jensen 0 - 1
GM Miguel Munoz - Ólavur Simonsen 1 - 0
GM Thróstur Thórhallsson - Hans Kristian Simonsen 1 - 0
IM Guðundur Kjartansson - Silas Eyðsteinsson 1 - 0
Í morgin mikudagin er fyrri dagurin við tvinnanda umførum. Byrjað verður longu í morginári kl. níggju.
Tá er triðja umfar. Kl. 15.00 verður farið undir fjórða umfar.
Sterku gestirnir

Her er stutt gjøgnumgongd av stinnastu gestunum í altjóða talvkappingini í Runavík:
GM Jóhann Hjartarson (Ísland) 2541

53 ára gamal. Íslandsmeistari í ár. Mætasti telvari í Íslandi síðani Fríðrik Ólafsson, sum útinti síni
størstu brøgd í 50- og 60-árunum. Stórmeistari í 1985. Spældi seg fram í fjórðingsfinaluna í HMkappingini fyri einstaklingar í 1988, men tapti tá fyri fyrrverandi heimsmeistaranum Anatolij Karpov.
80-ini vóru stóru árini hjá Jóhann og íslendskari telving. Saman við Margeir Petursson, Helga Ólafsson
og Jón L. Árnason setti hann Ísland á talvheimskortið. Við hesari manning sum kjarnu gjørdist Ísland
nummar 4 í talv-OL í Dubai í 1986. Jóhann hevur telvað lítið seinnu árini. Í løtuni er hann nummar 4 í
Íslandi.
GM Jacob Vang Glud (Danmark) 2506

28 ára gamal. Stórmeistari í 2014. Í fremstu røð í danskari telving seinnu árini. Umboðað Danmark í
talv-OL seinastu fimm ferðirnar. Liðfelagi hjá Helga Dam Ziska á danska meistaraliðnum Philidor. Í
løtuni nummar 8 í Danmark.
IM Vladimir Hamitevici (Moldova) 2484

Føddur 1991. Altjóða meistari og meistari í Moldova í 2010. Umboðað Moldova í talv-OL í 2010, 2014
og 2016.
IM Simon Bekker-Jensen (Danmark) 2473

Føddur 1980. Altjóða meistari 1999. Frammarlaga í danskari telving í fleiri ár, men ikki gjørt seg
galdandi av álvara í DM-einstaklingskappingini ella á landsliðnum. Í løtuni nummar 11 í Danmark.
GM Daniel Semcesen (Svøríki) 2469

Føddur 1986. Svøríkismeistari í 2014. Stórmeistari sama ár. Í løtuni nummar 14 í Svøríki.
IM Nikolaj Mikkelsen (Danmark) 2669

Føddur 1988. Altjóða meistari í 2008. Liðfelagi hjá Helga Dam Ziska í Philidor. Á danska OL-liðnum
2010. Í løtuni nummar 12 í Danmark.
GM Miguel Munoz (Spania) 2457

Føddur 1975 í Peru. Umboðaði Honduras í talv-OL í 1990. Spanskur ríkisborgari síðan stutt eftir
aldamótið. Altjóða meistari 2002 og stórmeistari í 2012. Nummar 40 í sterka talvlandinum Spania.
IM Guðmundur Kjartansson (Ísland) 2438

Føddur 1988. Altjóða meistari 2009. Íslandsmeistari í 2014. Umboðað Ísland í talv-OL seinastu tvær
ferðirnar. Í løtuni nummar 14 í Íslandi.
GM Tróstur Tórhallsson (Ísland) 2317

Føddur 1969. Altjóða meistari 1987 og stórmeistari í 1996. Í fremstu røð í íslendskari telving í drúgt
áramál. Hevur umboðað Ísland á nógvum talvolympiadum frá 1988 til 2014. Í løtuni nummar 16 í
Íslandi.
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Jógvan Skorheim heldur fram sum borgarstjóri
22.11.2016 - 23:02
Tíðindi > Norðoyggjar - Klaksvík
Klaksvíkar Býráð hevur í kvøld skipað seg fyri komandi setuna. Hetta boðar kommunan frá í
tíðindaskrivi.
Kommunustýrislógin ásetur, at nývalda býráðið skal skipa seg innan árslok í valárinum. Og í kvøld
kallaði Jógvan Skorheim, ið var fyrstvaldi býráðslimur á kommunuvalinum 08. november inn til
skipandi býráðsfund í kvøld, týskvøldið 22. november.
Á skránni var val av borgarstjóra, og 1. og 2. varaborgarstjóra. Eisini skuldu limir og tiltakslimir í føstu
nevndum býráðsins veljast, umframt at fundardagar býráðsins fyri árið 2017 skuldu ásetast.
Nývalda býráðið tekur við 01. januar 2017.
Nýggja býráðið skipaði seg soleiðis:
Formansskapur
Jógvan Skorheim varð afturvaldur til borgarstjóra. Signhild V. Johannesen varð vald til 1.
varaborgarstjóra, og Gunvá við Keldu til 2. varaborgarstjóra.
Síðani var val av limum og tiltakslimum í fíggjarnevndina, trivnaðarnevndina Børn og Ung,
trivnaðarnevndina Eldri og Bústaðir, havna- og vinnunevndina, mentanarnevndina, teknisku nevndina
og umhvørvis- og býarskipanarnevndina.
Fíggjarnevndin verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Jógvan Skorheim, borgarstjóri / (Kristian Eli Zachariasen)
Signhild V. Johannesen / (Óli M. Lassen)
Tummas J. Lervig / (Beinta Klakstein)
Gunvá við Keldu / (Atli S. Justinussen)
Herfrí J. Sørensen / (Beinir Johannesen)
Trivnaðarnevndin Børn og Ung verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Beinta Klakstein / (Kristian Eli Zachariasen)
Signhild V. Johannesen /(Óli M. Lassen)
Tummas J. Lervig / (Óli M. Lassen)
Beinir Johannesen /(Gunvá við Keldu)
Herfrí J. Sørensen / (Atli S. Justinussen)
Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Beinta Klakstein / (Óli M. Lassen)
Signhild V. Johannesen / (Tummas J. Lervig)
Kristian Eli Zachariasen / (Tummas J. Lervig)
Gunvá við Keldu / (Beinir Johannesen)
Herfrí J. Sørensen / (Atli S. Justinussen)
Havna- og Vinnunevndin verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Tummas J. Lervig / (Signhild V. Johannesen)
Kristian Eli Zachariasen / (Beinta Klakstein)
Óli M. Lassen / (Signhild V. Johannesen)
Atli S. Justinussen / (Gunvá við Keldu)
Beinir Johannesen / (Herfrí J. Sørensen)
Mentanarnevndin verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Signhild V. Johannesen / (Tummas J. Lervig)
Beinta Klakstein / (Kristian Eli Zachariasen)
Óli M. Lassen / (Kristian Eli Zachariasen)

Gunvá við Keldu / (Beinir Johannesen)
Atli S. Justinussen / (Herfrí J. Sørensen)
Tekniska nevndin verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Óli M. Lassen / (Signhild V. Johannesen)
Tummas J. Lervig / (Signhild V. Johannesen)
Beinta Klakstein / (Kristian Eli Zachariasen)
Atli S. Justinussen / (Gunvá við Keldu)
Steinbjørn O. Jacobsen / (Beinir Johannesen)
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin verður soleiðis mannað:
Fastur limur / (tiltakslimur)
Kristian Eli Zachariasen / (Tummas J. Lervig)
Óli M. Lassen / (Beinta Klakstein)
Signhild V. Johannesen / (Tummas J. Lervig)
Gunvá við Keldu / (Herfrí J. Sørensen)
Beinir Johannesen / (Atli S. Justinussen)
Fundardagar í 2017
At enda vórðu fundardagar býráðsins í 2017 ásettir. Býráðið fer at hava regluligu fundir sínar 26.
januar, 23. februar, 23. mars, 04. mai, 01. juni, 29. juni, 28. september, 26. oktober, 16. november og
14. desember.
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Andlát
Margreta Balle, vanliga nevnd Diddan, andaðist á Lágargarði mánadagin 21. november, 82 ára gomul.
Mary Gaard, búsitandi í Hoyvík, ættað úr Svínoy, andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 19.
november, 60 ára gomul.

