Tíðindi úr Føroyum tann 24 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

Næstu dagarnar fer veðrið at verða eitt sindur umleypandi
24.11.2016 - 13:57
Nú er liðugt við høgættini á hesum sinni – og tó. Eitt hátrýstøki hevur lagt seg yvir bretsku oyggjarnar,
og tað fer beina lágtrýstini norður um Ísland. Eitt lágtýst er í Grønlandsfjørðinum ávegis eystureftir –
tað er enn í fullari menning. Í morgin er nógvum vindur rundan um tað, men tá er tað ætlandi statt
somikið langt burturi, at vindurin um okkara leiðir ikki verður so nógvur kortini. Lágtrýstið fer at
leggja seg yvir Norskahav í vikuskiftinum, so har verður fitt av vindi tá.
Í dag veksur vindurin upp í 10 til 15 m/s – í løtum 13 til 18 m/s – úr útsynningi og lágum vestri við
onkrum ælingi. Hetta verður veðrið í kvøld, í nátt og í morgin.
Fríggjakvøldið fer ein hátrýstryggur at leggja seg yvir Føroyar. Veðrið fer at vera gott leygardagin og
sunnudagin – eitt lot úr høgum útnyrðingi og turt.

Oljufeløg vænta at brúka færri pengar í Norra
Oljufeløgini vænta at brúka færri pengar til íløgur á norska landgrunninum í 2017 enn higartil hildið.
Hvønn ársfjórðing spyr Statistisk sentralbyrå vinnuna, hvussu nógvar pengar hon roknar við at brúka
til íløgur í at útvinna gass og olju næstu árini.
Sambært nýggjastu tølunum hjá stovninum vænta rættindahavararnir á norska landgrunninum nú at
gera íløgur fyri 146,6 mia. norskar kr. í 2017 – ella tað sum svarar til umleið 120 mia. kr.
Hetta eru 3,6 pst. minni, enn tá feløgini fingu sama spurning í øðrum ársfjórðingi, skrivar Statistisk
sentralbyrå í eini fráboðan.
Oljufeløgini vænta serliga at brúka færri pengar til at leita eftir olju og gassi umframt afturlating og
burturbeining av eldri boripallum.
Meðan íløgurnar síggja út til at falla næsta ár, so vænta oljufeløgini hinvegin at brúka meiri pening á
norska landgrunninum, áðrenn árið í ár er úti. Talið fyri 2016 ljóðar nú upp á 169,1 mia. norskar kr.,
sum er eitt prosent hægri enn í øðrum ársfjórðingi.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Semco Maritime fingið avtalu við Aker BP
Semco Maritime hevur gjørt avtalu við nýliga stovnaða Aker BP í Norra. Sáttmálin umfatar veiting av
frálands starvsfólki við serkunnleika í mekanikki, elektrikarar, sjálvvirkandi stýringarskipanir, radio- og
kransserfrøðingar umframt heilsuráðgevarar.
”Hesin sáttmálin hevur stórt virði og strategiskan týdning fyri felagið, tí hann kann tryggja mong
arbeiðspláss í sáttmálaskeiðnum”, sigur Bridget Njå hjá Operation Support í Semco Maritime í
Stavanger.
Rammuavtalan er galdandi í trý ár við møguleika fyri eini leinging í upp til trý ár.
30. september 2016 vórðu 100 prosent av ognarskapinum í BP Norge flutt til Aker BP ASA. BP Norge
virkar sum eitt sjálvstøðugt dótturfelag hjá Aker BP fram til samanleggingina 1. desember 2016.
Mált í framleiðslu er Aker BP sostatt eitt av størstu óheftu børsskrásettu oljufeløgunum í Evropa. Aker
BP fer at hava 97 loyvi á norska landgrunninum, harav tey 46 eru sum fyristøðufelag.
Kelda: Offshore Energy Today
Antares.fo

Sjey ára gamalt bingjuskip selt sum gamalt jarn
Bingjuskipið India Rickmers, sum Rickmers Shipmanagement eigur og er bygt í 2009 í Kina, er á veg til
upphøggingar. Harvið er nýtt met sett, tí skipið er higartil yngsta skipið, ið enn er høgt upp.
Fyrstu 10 mánaðirnar í ár eru 500.000 TEU sambært Bimco høgd upp. Hetta eru metmong
bingjuskip og 4,2 ferðir fleiri enn somu tíð í 2015.
Samstundis verða skipini, ið verða send til upphøggingar, yngri og yngri. Higartil í ár eru trý skip send
til upphøggingar, áðrenn tey vórðu 10 ára gomul, og miðalaldurin á teimum 151 skipunum, ið eru
seld sum gamalt jarn í ár, er 19 ár, sum er væl undir miðalaldurin upp á 23 ár, ið hevur verið galdandi
undanfarnu fýra árini.
Men India Rickmers upp á 4.250 TEU setur kortini nýtt met, tí skipið er higartil yngsta skipið, ið enn er
sent til upphøggingar. Hini trý ungu skipini, ið eru seld sum gamalt jarn í ár, eru øll bygd í 2006.
Tað eru serliga panamax-skip, ið verða send til upphøggingar. Higartil í ár standa panamax-bingjuskip
fyri 47 prosentum av samlaða talinum á skipum, ið eru send til upphøggingar í ár.
Kelda: Splash 24/7
Antares.fo

Atlantic Petroleum minus upp á 11 mió. kr.
Atlantic Petroleum, sum er børsskrásett í Keypmannahavn, kemur út úr triðja ársfjórðingi við
einum minusi upp á 11 mió. kr. Felagið fekk fyrr í ár eitt neyðlán upp á 8 mió. pund frá British Oil &

Gas, ið skal tryggja framtíðar raksturin næstu trý árini og brúkast til at kanna møguleikarnar fyri at
víðka oljuvirksemið í Eysturevropa og Evrasia.
Atlantic Petroleum er millum annað í ferð við at selja ognir sínar í Norra, og virðismiklasta ognin, ið er
eftir, er ein ognarpartur í bretska oljuøkinum Orlando.
Her var ein søla í eygsjón, men hon fór fyri bakka í síðstu viku, og nú arbeiðir Atlantic Petroleum
víðari við eini aðrari loysn.
"Vit eru farin undir at screena verkætlanir í Eysturevropa og Evrasia, og tað vera okkara raðfestingar,
tá vit hava tryggjað okkum virði av ognunum, sum vit hava eftir."
"Orlando-verkætlanin er virðismiklasta ogn okkara, og málið er at finna eina loysn fyri árslok, sama
um tað verður umvegis ognarskap ella við at tryggja okkum ein part av framtíðar inntøkunum," sigur
Ben Arabo, stjóri, í eini viðmerking til roknskapin.
Á partabrævamarknaðinum varð Atlantic Petroleum-partabrævið ikki handlað í gjáramorgunin.
Partabrævið er hækkað 84 pst. í ár.
Felagið var um at fara á húsagang, inntil lánið upp á tey 8 mió. pundini fekst í lag í mai, og tí hækkaði
partabrævið munandi aftaná.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Maersk Oil sleppur sær av við tvey Norðsjóvarloyvi
Sambært North Sea Energy hevur Maersk Oil gjørt av ikki at endurnýggja Bagpuss og Blofeld Licence
P. 1943 í bretska partinum av Norðsjónum. Eftir at Premier Oil gjørdi av at taka seg úr Bagpuss
loyvinum í Norðsjónum í september, er stundin nú eisini komin hjá Maersk Oil til at gera tað sama.
North Sea Energy er partnari í Bagpuss og Blofeld, sum felagið lýsir sum ”tveir góðar møguleikar
fyri gagnnýtslu í bretska partinum av Norðsjónum”. Tíðindini um, at Premier Oil ætlaði at fara úr
verkætlanini, vórðu eisini avdúkað av North Sea Energy í september.
North Sea Energy hevur ikki almannakunngjørt orsøkina til, at Premier Oil og Maersk Oil hava gjørt av
at fara úr samstarvinum. Hvørki Premier Oil ella Maersk Oil hava svarað einum telduposti frá
Offshore Energy Today um fleiri upplýsingar.
Í eini virðisbrævabørsfráboðan í september skrivaði North Sea Energy, at Premier í prinsippinum var
samt um at selja sín 40,1 prosent part í Bagpuss JV til Reach Halibut Limited, við ávísum
góðkenningum. Í eini dagføring 17. november 2016 boðaði Premier frá, at felagið hevði selt sín part í
Bagpuss loyvinum.
Kelda: Offshore Energy Today
Antares.fo

Ole Gunnar Solskjær vil hava Sonna Ragnar
24.11.2016 - 08:51
Okkurt bendur á, at Sonni Ragnar Nattestad fer at gera sáttmála við Molde.
Tá Føroyar spældu móti Sveis fyrr í hesum mánaðinum, so var venjarin hjá norska felagnum Molde,
Ole Gunnar Solskjær, millum áskoðararnar. Og nú er greitt, at tað helst var Sonna Ragnar Nattestad,
sum hann ynskti at keypa. Tí sambært góðum keldum er Sonna Ragnar í Molde og hyggur eftir
umstøðunum í felagnum í løtuni.
Molde endaði á 5. plássi av 16 liðum í Tippeliguni síðsta kappingarár.
Nordlysid.fo

Ársfundurin hjá NEAFC 2016
35. ársfundurin hjá NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) varð hildin í London í døgunum
14. til 18. november 2016. Føroyar luttaka í NEAFC saman við Grønlandi í eini felags sendinevnd undir
heitinum “Denmark in respect of the Faroe Islands and Greenland” (DFG). Limalondini í NEAFC
umframt DFG eru ES, Ísland, Noreg og Russland.
Semja var um samtyktir viðvíkjandi teimum trimum stóru ferðandi fiskastovnunum í
Norðuratlantshavi, sum eru svartkjaftur, makrelur og norðhavssild. Fyri svartkjaft og norðhavssild er
talan í høvuðsheitum um samtyktir, ið áseta eina heildarkvotu uttan at greina býtið millum londini,

meðan samtyktin fyri makrel í høvuðsheitum ásetir eina skyldu at boða frá, hvussu fiskiskapurin
verður skipaður hjá teimum einstøku londunum.
Seinastu mongu árini hevur semja ikki verið millum londini, ið fiska kongafisk í Irmingerhavinum.
Nýggjasta ráðgevingin frá ICES er, at eingin beinleiðis fiskiskapur skal vera komandi tvey árini.
Russland hevur eina aðra fatan av støðuni í stovninum og hevur ásett sær egna kvotu í
Irmingerhavinum undanfarin ár. Ísland skeyt upp at steðga fiskiskapinum í 2017 og 2018, men nóg
stór undirtøka var ikki fyri uppskotinum. Undirtøka var tó fyri einum uppskoti, har heildarkvotan av
kongafiski í Irmingerhavinum komandi ár verður 7.500 tons tilsamans, sum er ein lækking upp á 1.000
tons samanborið við 2016. Av hesum eiga Føroyar góð 500 tons. Russland tók ikki undir við
uppskotinum fyri 2017.
Eingin semja var um kongafisk í altjóða sjógvi norðanfyri. Her er ósemjan millum Russland og Noreg
øðrumegin og Føroyar/Grønland og ES hinumegin. Tvey uppskot vórðu løgd fyri ársfundin, men
hvørki fekk nøktandi undirtøku.
Føroyar hava seinastu mongu árini havt ein avmarkaðan fiskiskap eftir búrfiski í altjóða sjógvi, og DFG
legði fram uppskot um at skipa hendan fiskiskapin eftir NEAFC samtykt. Samstundis legði ES uppskot
fram um at steðga fiskiskapinum eftir hesum fiskaslagi í altjóða sjógvi. Hvørki uppskot vann frama.
Fiskiskapurin eftir búrfiski er tó fevndur av yvirskipaðu samtyktini fyri fiskiskap eftir
djúphavsfiskasløgum, sum semja var um at leingja fyri 2017.
Eitt av høvuðsmálunum hjá NEAFC í fjør var at seta arbeiðsbólkar at orða felags leiðreglur fyri
strandarlandasamráðingar og at orða eitt felags grundarlag fyri býtisatlit, tá ferðandi fiskastovnar
skulu býtast millum fleiri lond. Ársfundurin samtykti, at arbeiðsbólkarnir skulu halda áfram við sínum
virksemi í 2017.
Formansskapurin í NEAFC skiftir eftir tørni millum limalondini, og í ár skuldi nýggjur forseti veljast fyri
Johan Williams úr Noregi, sum hevur sitið sum forseti seinastu fýra árini. Jacques Verborgh, ið
starvast í Europeisku Kommissiónini, varð á ársfundinum valdur til nýggjan forseta fyri NEAFC. DFG
eigur varaforsetan komandi tvey árini, og Janet S. Nørregaard, ið starvast í Fiskimálaráðnum, varð
vald sum varaforseti.
Nýggjur aðalskrivari varð eisini settur á ársfundinum. Dr. Darius Campbell varð settur í hetta starv, og
hann starvast í løtuni sum aðalskrivari hjá felagsskapinum OSPAR. Hann tekur við starvinum á sumri
2017. Áki Johansen, sendimaður Føroya í London, varð valdur til formann í fíggjar- og
umsitingarnevndini hjá NEAFC, og hann tók við sessinum á ársfundinum.
Í føroysku sendinevndini vóru umboð fyri Uttanríkis- og vinnumálaráðið, ið hevði leiðsluna fyri
samráðingarnevndina hjá DFG, Fiskimálaráðið, Havstovuna og Vørn.
Nordlysid.fo

HB fær nógvan styrk afturat
- Ætlanin er at hava ein hóp, sum er á hædd við teir bestu í Effodeildini, sigur Finnbogi Arge, formaður
í HB.
Í HB hevur lítið verið at frætt um hópin síðani felagið setti nýggjan venjara í Sigfríði S. Clementsen og
meldaði út, at liðið fer eftir at vinna føroyameistaraheitið næsta ár. Christian R. Mouritsen er farin til
B36, men annars eru leikarar ikki farnir til annað felag. Men enn hava leikarar sum Jóhan T. Davidsen,
Fróði Benjaminsen, Arnbjørn T. Hansen og Tróndur Jensen ongan sáttmála fyri komandi ár. Finnbogi
Arge, formaður, sigur, at arbeitt verður við hópinum.
- Vit vóna ikki at missa nakran leikara afturat. Síðani arbeiða vit at styrkja um liðið við leikarum, sum
lyfta støðið á okkara liði og har kann væl hugsast, at tað vera onkrir útlendskir leikarar at síggja. Vit
vita enn ikki, um vit fáa tveir-tríggjar ella fýra nýggjar leikarar, tí tað gongur ein tíð enn til okkara
hópur er komin uppá pláss. Men ætlanin er at hava ein hóp, sum einki stendur aftanfyri hinar
hóparnar í deildini í dygd, sigur Finnbogi Arge við Norðlýsið.
Sum skilst er ikki óhugsandi, at minst tríggir nýggir útlendskir leikarar vera at síggja í HB hópinum í
2017.
Nordlysid.fo

Loganair søkt um at sleppa at flúgva til Føroya
Komandi summar verða kanska heili trý flogfeløg, ið fara at flúgva úr Vágum. SAS hevur sum kunnugt
søkt um loyvi at flúgva alt árið millum Vágar pg Keypmannahavn, men nú er eitt felag afturat, sum
hevur søgt um "føroyaloyvi". Tað er skotska felagið Loganair.

Við útvarpið hjá Kringvarpinum sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður, at skotska felagið hevur søkt
um at sleppa at flúgva millum Vágar og Aberdeen í summarhálvuni.
Dimma.fo

Fiskimenn: Fyrsti fráverudagur telur nú við
Uppskotið hjá landsstýriskvinnuni um at seta lógina um sjúkratrygd til fiskimenn úr gildi, soleiðis at
fiskimenn longu frá 1. fráverudegi skulu verða fevndir av dagpeningaskipanini, er nú samtykt.
Tað hevur við sær, at fiskimenn, sum gerast sjúkir ella fáa skaða eftir 1. januar 2017, bara skulu venda
sær til Almannaverkið – og ikki sum higartil fyrst søkja Trygdargrunnin um sjúkratrygd fyri teir fyrstu
75 dagarnar.
Broytingin hevur eisini aðrar fyrimunir við sær. Umsóknarreglurnar eru gjørdar greiðari og lættari, t.d.
skulu fiskimenn ikki longur sjálvir útvega sær váttan frá skipara og læknaváttan innan 14 dagar, eftir
at teir eru komnir í land. Eisini verða persónar, sum annars í óhepnari støðu ikki høvdu havt rætt til
dagpening, fevndir av dagpeningaskipanini, t.d. um teir eru farnir úr starvi, men gerast sjúkir, áðrenn
umsókn er latin ALS, og tí í dag ikki hava rætt til hvørki dagpening ella arbeiðsloysistrygging.
Almannaverkið hevur servitan innan almannaskipanir og veitir eina samlaða vælferðartænastu á
økinum. Almannaverkið viðger og vegleiðir tí eisini, um tørvur er á øðrum fyriskipanum útyvir
endurgjald fyri minsta lønarinntøku, t.d. um tørvur er á tillagaðum starvi.
Kelda: Almannamálaráðið
Dimma.fo

Nú kann feska vatnið flóta tvørturum Skálafjørðin
Arbeiðið við at útbyggja vatnverkið á Skála er nú liðugt, og tað merkir at tað nú ber til at flyta feskt
vatn tvørturum fjørðin frá Skála til Saltangará.
Samlaða verkætlanin hevur kostað 36 mió. kr.
- Hendan verkætlanin hevur verið eitt stórt tak hjá Runavíkar kommunu fyri at framtíðartryggja
nøktandi vatnveiting til vinnulív og borgarar bæði á Skála, á Glyvrum, Saltangará, Runavík og
Rituvík, sigur Runavíkar kommuna.
Vatnverkið verður avhendað til Runavíkar kommunu á samkomu hósdagin klokkan 11.30 á nýggja
vatnverkinum omanfyri Skála.
Dimma.fo

Føroyski sendimaðurin formaður í NEAFC-nevnd
Áki Johansen, sendimaður Føroya í London, er valdur til formann í fíggjar- og umsitingarnevndini hjá
NEAFC. Hann tók við sessinum á 35. ársfundinum, sum varð hildin í London 14. til 18. november.
Nýggjur aðalskrivari í NEAFC varð eisini valdur á ársfundinum. Dr. Darius Campbell varð settur í hetta
starv, sum hann tekur við á sumri 2017. Hann starvast í løtuni sum aðalskrivari hjá felagsskapinum
OSPAR.
Dimma.fo

Hillary nærum tvær milliónir fleiri atkvøður
Serliga valskipanin í USA við valmonnum hevur við sær, at tað ikki altíð er tann, sum fær flest
atkvøður, sum vinnur forsetavalið. Og soleiðis bleiv tað hesaferð. Allar atkvøðurnar eru ikki taldar
enn, tó at úrslitið er greitt. Higartil hevur Hillary Clinton fingið knappar 64 milliónir atkvøður, meðan
Donald Trump hevur fingið góðar 62 milliónir.
Av upptaldu atkvøðunum, hevur Hillary fingið 48,1 prosent og Trump 46,6 prosent, veit CNN at siga.
Dimma.fo

Se og Hør-málið: Qvortrup skal í fongsul
Dómur er feldur í sonevnda Se og Hør-málinum í dag. Fyrrverandi blaðstjórin, Henrik Qvortrup, er
dømdur tríggjar mánaðir treytaleysa fongsulsrevsing, umframt eitt ára treytaða fongsulsrevsing, sum
dettur burtur, um hann skikkar sær pent næstu tvey arini.
"Tys tys-keldan", sum lat Se og Hør upplýsingar um, hvar kend fólk høvdu brúkt síni gjaldskort, er
dømdur hálv annað ára treytaleysa fongsulsrevsing og 365.000 krónur í bót.

Fýra onnur fólk vóru á ákærubonkinum í dag. Ein annar fyrrverandi blaðstjóri, Kim Henningsen, fekk
eitt ára treytaða fongsulsrevsing og 200 tímar samfelagstænastu, meðan fyrrverandi blaðstjórin Per
Ingdal, varð frídømdur.
Tveir journalistar, sum høvdu sambandið við "Tys tys-kelduna", vórðu dømdir fýra mánaðar treytaða
fongsulsrevsing og 100 dagar samfelagstænastu.
Dimma.fo

Runavík Open: Íslendingur strýkur avstað
Guðmundur Kjartansson úr Íslandi er einsamallur á odda í altjóða talvkappingini Runavíkar Open.
Hann hevur sum tann einasti av øllum 40 telvarunum í kappingini vunnið hvørt talv higartil. Í fjórða
umfari í gjár vann hann á landsmanninum Jóhann Hjartarson, sum er stórmeistari. Næstir í oddanum
eru Miguel Munoz úr Spania og Jakob Vang Glud úr Danmark, sum hava hálvt fjórða stig. Helgi Dam
Ziska er á fjórða plássi saman við øðrum, sum hava 3 stig í part. Fremstir av hinum føroysku
telvarunum eru John Rødgård, sum í løtuni er nummar 12. Rógvi Egilstoft Nielsen er nummar 14 og
Olaf Berg er nummar 17 í røðini.
Tað hevur verið eitt sindur trilvandi hjá føroyingunum higartil. Helgi heldur gaman í tørn, men hjá
hinum hevur tað verið eitt sindur misjavnt. Rógvi telvaði flott remis móti Helga í øðrum umfari, men
annars hevur eingin veruliga gjørt bart enn. Umráðandi er at standa útlendingunum kurl, skalt tú gera
tær tankar um IM-norm í kapping sum hesari. Í so máta hevur fiskaríið verið heldur smáligt hjá okkara
monnum higartil, men tað kann broytast.
Helgi løðir
Tvinnanda umfør vóru í gjár. Helgi Dam Ziska koppaði íslendska stórmeistaranum Tróst Thórhallssyni í
morgunumfarinum. Helgi telvaði væl og vann sannførandi. Í seinna umfarinum í gjár sást einki til
føroyska stórmeistaran. Í kappingum við dupultumførum er ein ventilur, sum tryggjar telvarum
møguleika fyri hvíld. Skipanin er tann, at fyri fimta umfar stendur øllum frítt at fáa fríumfar. Fyri tað
fært tú hálvt stig uttan at telva. At telva tvey talv eftir einum degi er harður kostur, og Helgi kendi seg
ikki heilt fullbirgan í gjár, og tók tí avgerð um at hvíla seinnapartin. Sama gjørdi John Rødgård
fyrrapartin.
Klokkan 15 í dag verður farið undir 5 umfar. Helgi telvar móti danska stórmeistaranum Jakob Vang
Glud. Báðir telva saman á danska meistaraliðnum Philidor. John Rødgård telvar móti Jóhann
Hjartarssyni og Rógvi Egilstoft Nielsen móti øðrum íslendingi, Vignir Vatnir Stefansson, sum hevur
styrkitalið 2300.
Dimma.fo

Upphiting: Trump bakkar
Í sambandi við valstríð sítt, hevur Donald Trump, komandi forseti í USA, fleiri ferðir sagt, at
upphitingin á jørðini ikki ein veruligur trupulleiki. Hann hevur millum annað sagt, at alt kjakið um
upphiting er nakað, sum kinesarar hava funnið uppá, soleiðis at londini í vesturheiminum verða
noydd at brúka milliardir upp á at tillaga sín ídnað, so at hann ikki útleiðir so nógv co2, meðan
kinesarar halda áfram við at dálka - millum annað við at brúka stórar nøgdir av koli. Á tann hátt fær
Kina stórar handilsfyrimunir, tí framleiðslukostnaðurin verður hildin niðri, sigur Trump.
Men í eini samrøðu við New York Times sigur Donald Trump nú, at upphitingin kann vera skapt av
menniskjum. Júst hvussu nógv vit skulu gera við tað, valdast hvussu stórur partur er
menniskjaskaptur, sigur hann við blaðið.
Hetta eru kærkomnir tónar hjá teimum av heimsins londum, sum arbeiða fyri at minka um útlátið. Á
COP15, sum var í París í fjør, samtyktu 196 lond - millum annað USA - at skerja útlátið munandi
komandi árini, men Donald Trump hevur hótt við, at USA skal taka seg úr avtaluni, tá hann kemur til
valdið.
Dimma.fo

Eg trúði ikki at tað kundi verða verri enn tað er
– Eg fari at heita á Føroya Løgting um at taka hesa støðu í størsta álvara og finna neyðugu játtanina,
meðan vit enn hava eitt sjúkrahúsverk.
Tað sigur Óluva í Gong, forkvinna í felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, á heimasíðuni hjá
felagnum í dag.

Hon vísit til tíðindi her á www.in.fo fyrr dag, har vit greiddu frá, at Landssjúkrahúsið noyðist at seta
umfatandi sparingar í verk næsta ár fyri at halda játtanina.
– Eg væntaði ikki, at støðan á Landssjúkrahúsinum kundi síggja daprari út enn hon longu ger, men tí
verri eri eg farin skeiv, sigur Óluva í Gong.
Hon vísir á, at ætlanin er at játta Landsjúkrahúsinum 441 milliónir krónur næsta ár, men at tað longu
nú er greitt, at upphæddin røkkur ikki til at varðveita somu tænastu, sum í ár.
Tænasturnar skulu skerjast og ein avleiðing av tí má vera, at tilrættislagdar skurðviðgerðir mugu bíða,
men tað leingir bara um bíðilistan.
– Longu nú eru nógv tær flestu innleggingar bráðneyðugar innleggingar og tað sær næstan út fyri
mær, sum leiðslan ætlar at venda sjúklingunum í hurðini fyri at kunnu spara, sigur Óluva í Gong á
heimasíðuni hjá felagnum.

Hon skilur ikki, hvat hugsað verður um, tá sagt verður, at eitt sparitiltak verður, at heimildirnar at
boðsenda fólki til arbeiðis í úrtíð verða avmarkaðar.
– Eg haldi tað vera nasvíst, tí fólk verða ikki biðin um at koma til arbeiðis uttan, at tað er neyðugt,
sigur Óluva í Gong.
Men hon veit eisini, at avleiðingin verður, at sjúkrarøktarfrøðingarnir verða bara verandi til arbeiðis,
tí onkur skal ansa sjúklingunum.
- At Landssjúkrahúsið yvirhøvur hongur saman í dag skulu tey takka okkara limum fyri, sigur hon.
Ein onnur spariætlan er, at hjálparlæknastørv skulu niðurleggjast. Men so verður byrðan á
sjúkrarøktarfrøðingarnar enn størri enn hon er í dag.
- Hetta eru órímuligar byrður, ið verða lagdar á herðarnar á okkara limum, ið eru til arbeiðis, sigur
Óluva í Gong.
Hon ivast eisini í, hvussu nógv tað hjálpir at seta pening av til at seta fleiri serlæknar, um
landsjúkrahúsið samstundis minkar um tænasturnar og sigur fólki upp.
- Eg vænti ikki, at nýggir serlæknar tíma at koma til eitt sundursorlað sjúkrahús, sigur Óluva í Gong.
Longu í ár hevur Landssjúkrahúsið spart við ikki at seta nýtt fólk, og hetta skal halda fram næsta ár.
Óluva í Gong veit av royndum, at tá ið fólk ikki verða sett í starv, verður tímalønt fólk biðið um at
koma til arbeiðis
- Har kann pensjónin sparast í lønini, Men ofta er talan um ung fólk, sum koma í eina sera ringa
støðu, tá tey eru ítrygg í starvinum, sigur Óluva í Gong.
Hon sigur, at í versta føri kunnu vit vænta, at tey flyta fyri at finna sær trygg størv og vit hava staðfest,
at okkara grannar taka við opnum ørmum ímóti føroysku sjúkrarøktarfrøðingunum, sigur hon á
heimasíðuni hjá felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar.
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Torben Nielsen ov stórt vald í Eik
Fíggjareftirlitið, sum hevur til uppgávu at halda eitt vakið eyga við bankavirksemi, hevur vitjað í Eik
Banka.

Niðurstøðan er millum annað, at útskiftingin í nevndini hevur ført við sær, at nevndin hevur mist
førleikar.
- Harvið er ein økt persónsbundinskapur á formannin í bankanum, skrivar fíggjareftirlitið.

Torben Nielsen, fyrrverandi danski tjóðbankastjóri, er nevndarformaður í Eik og sambært
Fíggjareftirlitnum tann, sum bankin nú er bundin at.
Tí hevur Fíggjareftirlitið heitt á bankan, um at gera eina meting av støðuni.

- Bankin hevur fingið álagt at gera eina sjálvsmeting av nevndini í bankanum, skrivar Fíggjareftirlitið í
niðurstøðuni
In.fo

Annlis Bjarkhamar er vónbrotin
- Hondina á hjarta, eg hevði væntað mær meira av teimum, enn tað tey hava víst!
Soleiðis ljóðar atfinningin hjá Annlis Bjarkhamar ímóti sitandi samgongu.
Annlis Bjarkhamar tók stig stig til at stovna hjálparfelagsskapin, "Í Menniskjum Góðum Tokki" og hon
stóð á odda fyri felagsskapinum í fleiri ár, har endamálið er at lata fátækum børnum stuðul til at
halda jól fyri.
Á Facebook ásannar Annlis Bjarkhamar, at hon var rættiliga atfinningarsom ímóti undanfarnu
samgongu, tí hon onki gjørdi fyri at basa fátækadøminum ímillum børn í Føroyum.
Men hon heldur, at haðani var einki væntandi, tí hon var ein høgravend samgonga. Og hon ásannar,
at hon hevði vænta sær meiri av samgonguni, sum kom til valdið eftir løgtingsvalið fyri einum góðum
ári síðani.
Nú sita tey, sum eg havi valt, við valdið, staðfestir hon. Men hon sigur, at í roynd og veru er tað ongin
munur á hesari samgonguni og á hesari, langar hon til á Facebook.
– Framvegis eru tað Frelsunarherurin við sínum mateskjum, sum hjálpir har peningur ikki er til mat.
Framvegis er tað Reyði Krossur, sum hjálpir við heitum klæðum, nú kuldin er komin. Og aftur í ár fáa
fátækar familjur eina hjálpandi hond frá Í Menniskjum Góður Tokki á jólum, staðfestir hon á
Facebook
– Hondina á hjarta, eg hevði væntað mær meira av teimum, enn tað tey hava víst. Eri vónbrotin
vegna teirra, sum veruliga høvdu tørv á eini nýggjari politiskari kós, sum lyfti børn úr fátækadømi,
heldur hon fram
– Tey hava, eins og undanfarna samgonga, svikið fátøku børnini, leggur hon afturat.
– Fyri árið síðan kom familjuískoytið, men hetta er bara ein bráðfeingis hjálp til tey sum eru ringast
fyri. Familjuískoytið lyftir ongi børn úr fátækradømi. Nú hækkað tey barnafrádráttin, men hann
minkar ikki um gjónna millum rík og fátøk. Tí har fær millióningurin og tann undir fátækramarkinum
somu upphædd.
– Ongi miðvís stig eru tikið og ongar ætlanir lagdar fram fyri hvussu vit basa fátækadøminum.
Hon sigur, at tað vísir seg, at tá ið samanum kemur, er tað ikki so stórur munur á, hvør situr við
valdið. Hon sigur, at tað eru í øllum førum ikki tey á niðastu rók, sum merkja nakran mun.
– Tey hava merkt alt ov lítið til, at hesi sum nú sita, eru betur enn tey sum sótu áðrenn.
– Kanska er trupulleikin, at politiska skipanin við sínum embætisverki, er vaksið so langt burtur frá
teimum sum dagliga stríðast fyri at fáa breyð á borðið, og at gjáin nú er so stór, at ábyrgdarkenslan er
burtur.
– Eg ynski mær til jólar, at løgmaður, fíggjarmálaráðharrin og almannamálaráðharrin hyggja inneftir
og finna sama hjálpsemi, sum tey í Frelsunarherinum, Reyða Krossi og Í menniskjum góður tokki vísa í
verki, sigur Annlis Bjarkhamar
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Steven Gerrard gevst
Steven Gerrard hevur í dag boðað frá, at hann gevst at spæla fótbólt. Eftir 18 ár í Liverpool skifti hann
fyri tveimum árum síðan til LA Galaxy í USA.
- Eftir fleiri gitingar rundan um mína framtíð, so kann eg vátta, at eg gevist at spæla fótbólt. Eg havi
havt eina ótrúliga yrkisleið og gleðist um hvørja løtu eg havi havt við Liverpool, Onglandi og LA
Galaxy, sigur 36 ára gamli Steven Gerrard í samrøðu við BT Sport og Gary Lineker.
Miðvallarin spældi yvir 700 dystir fyri Liverpool, har hann vann alt uttan Premier League. Eisini spældi
hann 114 dystir fyri Ongland, men har er nokk óneyðugt at viðmerkja, at hann einki vann – tí tað ger
Ongland ongantíð.
Steven Gerrard hevur verið settur í samband við League One felagið MK Dons. Hann váttar at
samband var millum partarnar, men at hann ikki kennir seg til reiðar at royna seg sum venjara enn.
Nú verður mett, at Steven Gerrard møguliga verður at síggja kring Melwood, sum venjingarstøðin hjá
Liverpool. Helst sum ein partur av venjaratoyminum hjá felagnum.
In.fo

Játtan stendur ikki mát við tørvin
16 milliónir skulu sparast á okkara sjúkrahúsum. Tað hevur leiðsla á sjúkrahúsinum fingið boð um frá
Heilsumálaráðnum.
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsumálum, sigur, at hóast játtanin er hækka til sjúkrahúsini, so
stendur hon ikki mát við økta tørvin.
- Í mun til tann økta tørvin á viðgerðunum, so hevur játtanin ikki staðið mát og tað mugu vit taka upp
í fíggjarnevndini nú.
In.fo

Vilja lækka prísin á streymi
Í morgin hevur elfelagið, Sev, eykaaðalfund og tá fara tey eisini at leggja uppskot fram um at lækka
prísin á streymi.
Jákup Suni Lauritsen, nevndarformaður í Sev, sigur, at nevndin fer at skjóta upp, at prísurin lækkar
fimm oyru fyri kilowatti.
Í dag rindar eitt vanligt húsarhald 1,51 krónur fyri hvørt kilowatt av streymi, men verður príslækkingin
samtykt, lækkar prísurin niður í 1,46 krónur næsta ár. Men harafturat kemur so mvg.
Og sum er, rinda teir stóru vinnukundarnir 1,15 krónur fyri kilowattið, men næsta ár er ætlanin, at
tann prísurin skal lækka niður í 1,10 krónur.
Men príslækkingin er treytað av, at eykaaðalfundurin samtykkir tað í morgin.
Eykaaðalfundurin skal eisini taka støðu til fíggjarætlanina fyri næsta ár hjá SevHetta verður samstundis seinasti fundurin hjá hesi nevndini í Sev.
Kommunuval hevur akkurát verið, og tað merkir, at Sev skal hava nakrar nýggjar nevndarlimir, tí
summir av teimum, sum nú sita í nevndini, vórðu ikki valdir aftur, eitt nú nevndarformaðurin sjálvur.
Sev plagar at hava regluligan aðalfund í mars ella í apríl, og tá verður nýggj nevnd so vald.
In.fo

Yvir 900 bilførarar hava fingið bót
Seinastu dagarnar hava vit havt fleiri greinar, har vit hava víst á, á, at parkeringsplássini, sum eru
markað til avlamisbilar, verða ikki vird.
Fólk hava verið ymisk á málið, hvussu stórur trupulleikin er. Men tað er eisini ført fram, at trupulleikin
er í øllum førum stórur hjá teimum, sum verða rakt, tí sleppa tey ikki av við bilin, hann avleiðingin
vera, at tey noyðast heim aftur, uttan at sleppa tey ørindi, tey ætla sær.

Men at trupulleikin er rættiliga stórur, ber í hvussu so er ein uppgerð hjá løgregluni sín greiða
boðskap um.
Uppgerðin vísir nevniliga, at seinastu sjey árini hava heili 942 bilførarar fingið bót fyri at hava sett
bilin á tí, sum tey kalla »umbiðin parkeringspláss« Løgreglan sigur, at nøkur heilt fá dømi er um, at
talan er um, at vanligir bilar hava parkerað á plássum, sum eru markað til hýruvognar.
Men Løgreglan sigur, at nógv tær flestu bøturnar eru skrivaðar til bilførarar, sum hava parkerað á
parkeringsplássi til avlamisbilar.
Og enn er jólamánaðurin eftir í ár, so tá ið árið í ár er farið, er talið helst farið upp um 950 bilførarar,
sum hava fingið hetta slagið av parkeringsbót.
Uppgerðin hjá løgregluni vísir, at tað eru serliga hesi seinastu fimm árini, at nógvar bøtur eru
skrivaðar fyri hetta slagi av parkering.
Í 2010 og í 2011 vóru nakrar og 80 bøtur skrivaðar hvørt ár. Men síðani hevur talið á parkeringsbótum
fyri at parkera á plássi til avlamisbil, ligið úr 138, upp í 169 bótum um árið.
Bøturnar eru javnt býttar yvir alt árið, men tó vísir uppgerðin hjá løgregluni, at mars mánaðurin er
tann mánaði, har væl fleiri bøtur skrivaðar enn hinar mánaðirnar í árinum - og tað er at kalla galdandi
fyri øll hesi seinastu sjey árini.
Á løgreglustøðini í Havn ásanna tey, at tølini koma rættiliga óvart á tey tí tey høvdu ikki væntað, at
talið á bótum fyri at parkera ólógliga á plássum, sum eru markað til avlamisbilar, var so stórt, sum tað
í roynd og veru er.
Og her er eisini vert at viðmerkja, at her er bara talan um teir bilførarar, sum hava fingið bót og tað er
kanska bara toppurin á ísfjallinum, tí bilarnir eru nógvir, og parkeringsvørðarnir eru fáir, og tað eru
mong, ið sleppa snikkaleys frá at parkera ólógliga.
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Rani jagstrar krígsovasta
Joseph Kony og LRA hava dripið 100.000 fólk og gjørt 60.000 børn til barnasoldatar. Rani Herup
hjálpir altjóða herdeildunum, ið leita eftir krígsovastanum í skóginum millum Miðafrikalýðveldið,
Demokratiska Lýðveldið Kongo og Suðursudan.
29 ára gamli havnamaðurin, Rani Herup, er tyrluskipari. Men meðan aðrir føroyskir tyrluskiparar fest
alir antin flúgva fyri Atlantic Airways ella arbeiða í offshore-vinnuni, flýgur Rani Herup fyri
amerikanska herin – djúpt inni í afrikanska skóginum.
Starv hansara er at flúgva fyri amerikanska herin og hernaðardeildirnar hjá afrikanska samveldinum,
sum stríðast móti Joseph Kony og Lord’s Resistance Army á markinum millum Miðafrikalýðveldið,
Suðursudan og Demokratiska Lýðveldið Kongo.
- Uppgávurnar hjá okkum eru fyrst og fremst tað, sum verður nevnt Medevac, ella bráðfeingis
sjúkraflutningur. Tá kann tað snúgva seg um hermenn, sum eru komnir til skaða í skotbardøgum ella
um lokalar parkvaktir, sum eru komnir í hóslag við veiðisníkar. LRA fíggjar part av virkseminum hjá
sær við vørum frá ólógliga veiddum djórum, so sum fílabeinum, greiðir Rani Herup frá.
Les meiri um spennandi starvið hjá Rana Herup í VikuskiftisSosialinum, sum er at fáa um alt landið í
morgin.
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Royna mangt á sjógvi, landi og í luftini
Á heystskeiðnum, ið eisini hevur verið fyrsta skeið á nýggja ítróttaháskúlanum í Suðuroynni, hava
næmingar roynt ymiskt virksemi, ið bæði kemur undir ítrótt og adventure.

Til dømis hava næmingar havt ymsan ítrótt, verið tjaldtúr, flett seyð, klintrað, roynt alt møguligt á
sjónum, við og uttan skjóttgangandi bát, og í luftini hava tey roynt paragliding, men í dag var enn ein
uppliving at leggja sær í minnið.
Í dag sluppu næmingarnir ar royna seg, tí á bryggjuni í Vági lendi tyrlan á middegi, og skamma stund
seinni lætti hon sær upp frá aftur, men fór ikki avstað.
Nú sást, at fólk vórðu tikin upp í tyrluna, meðan onnur vórðu lorað niður.
Hetta vóru næmingar á Ítróttaháskúlanum, vórðu tikin upp í tyrluna á henda hátt, og tískil fingu hesa
serstøku uppliving í dag.
Nú er hendingaríka heystskeiðið um at koma at enda, og endað verður ætlandi við almennari
kvøldsetu fríggjakvøldið 2. desember.
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Náðin nóg mikið
Náði mín er tær nóg mikið. 2.Kor.12,9.
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Valutanavn

WMR

Australske dollar

520,76

Bulgarske leva

380,32

Brasilianske real

206,87

Canadiske dollar

522,31

Schweizerfranc

692,90

Kinesiske renminbi.yuan

101,89

Tjekkiske koruna

27,500

Euro

743,73

Britiske pund

877,34

Hong Kong dollar

90,87

Kuna

98,77

Ungarske forint

2,3930

Israelske new shekel

181,83

Indiske rupees

10,25

Japanske yen

6,2280

Mexicanske peso

33,930

Norske kroner

81,84

Newzealandske dollar

492,94

Polske zloty

168,22

Russiske rubel

10,920

Svenske kroner

76,10

Singapore dollar

492,17

Thailandske baht

19,770

Tyrkiske lira

205,14

US dollar

704,92

Sydafrikanske rand

49,510
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Andlát
Tórur Olsen úr Hósvík, andaðist í nátt 94 ára gamal.
Marius Pauli Thomassen, lærari, úr Sandavági andaðist 22. novembur, 74 ára gamal.
Margreta Balle, vanliga nevnd Diddan, andaðist á Lágargarði mánadagin 21. november, 82 ára gomul.

