
 
Tíðindi úr Føroyum tann 30 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. 
 
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 
 
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 
 

 
Minni vindur næstu dagarnar 
30.11.2016 - 10:12 
Vindurin er komin úr lágum vestri í tveir dagar. Vindferðin hevur ligið um 10 til 15 m/s – í løtum upp í 
13 til 18 m/s – og soleiðis sær út, dagurin í dag eisini fer at verða. Ælaveður og hiti ímillum 7 og 9 stig.  
Í morgin verður øðrvísi. Dagurin byrjar við, at vindurin minkar niður í 3 til 8 m/s, og ættin fer upp í 
norðan. Allan dagin regn ella ælaveður. Um kvøldið verður ættin landnyrðingur, og vindferðin minkar 
niður í 2 til 5 m/s. Hitin í morgin fer at liggja um 5 til 6 stig.  
Fríggjadagin og leygardagin verður eftir øllum at døma gott veður. Vindferðin fer at liggja um 2 til 7 
m/s úr suðuri og útsynningi, og onkrir ælingar fara at koma. Hitin hesar dagarnar fer at liggja um 5 ti  
Nordlysid.fo 
 

 
Ivasamt um Opec-londini fara at semjast 
Felagsskapurin av oljuútflytaralondum, Opec, fer á fundi í dag at royna at fáa semju í lag millum 
limalondini um at skerja oljuframleiðsluna. Útlitini fyri hesum eru ikki av teimum bestu. 
Eftir ein tíggju tímar langan innanhýsis fund mánadagin vóru bæði Iran og Irak ímóti eini avtalu, 
upplýsti ein Opec-umboðsmaður sambært Bloomberg News.  
Tí er uppskotið um at skerja framleiðsluna við 1,2 mió. tunnum um dagin í mun til framleiðsluna í 
oktober aftur sent frá embætismannastigi til ráðharrastig. 
Á rávørubørsinum fall Norðsjóvaroljan fyrrapartin í gjár til 47,77 dollarar úr umleið 48 dollarum 
seinnapartin mánadagin. 
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Sambært íleggingarbankanum Goldman Sachs sær oljumarknaðurin bert 30 pst. sannlíkindi fyri, at ein 
avtala fæst í lag í dag. 
Eydnast at fáa endarnar at røkka saman, hækkar oljuprísurin helst uppum 50 dollarar fyri tunnuna og 
kemur upp á ein miðalprís upp á umleið 55 dollarar fyri tunnuna í fyrra hálvári 2017. 
Spyrst ongin avtala burturúr um at avmarka framleiðsluna, fer miðalprísurin fyrra hálvár at liggja um 
45 dollarar, metir Goldman Sachs. 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Sjófólkið fær jólapakkar aftur í ár 
Tað eru sjómanskvinnuringarnir, sum koma við allarflestu pakkunum, sigur Torleif Johannesen, 
sjómanstrúboðari. 
Í hesum døgum ber sjómanstrúboðarin, Torleif Johannesen, jólapakkar umborð á skip. 
Eingin er gloymdur. 
Langfaraskipini og skip í oljuvinnuni, hava longu fingið pakkar umborð, og nú eru tað skipini, sum fleiri 
skifta manning áðrenn jól, sum skulu hava pakkar umborð. 
Pakkarnir kunnu latast inn til fyrst í desember á hesum støðum: Føroya Fiskimannafelag á 
Bryggjubakka í Havn, Klaksvíkar Sjómansheim, Blái Krossur Føroya í Runavík og Leguhúsið í Nesvík. 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
Opec-semja sendir oljuprísin upp eftir 
Prísurin á eini tunnu av olju í London hækkaði 8,6 pst. til meira enn 51 dollarar, tá tað seinnapartin í 
gjár frættist, at Opec londini á fundi í Wien vóru komin ásamt um at skerja oljuframleiðsluna. 
Sambært avtaluni minkar oljuframleiðslan hjá Opec londunum við 1,2 mió. tunnum um dagin, so hon 
lendir á 32,5 mió. tunnum um dagin. 
Sambært Bloomberg hevur Saudi Arabia góðtikið, at Iran sum eitt undantak kann økja sína 
framleiðslu. Samstundis hevur Russland góðtikið at skerja sína framleiðslu við 300.000 tunnum um 
dagin. 
Avtalan kann fáa stóra ávirkan á gongdina í oljuprísinum næstu mánaðirnar. Eygleiðarar vænta, at 
prísurin fer at liggja omanfyri 55 dollarar fyri tunnuna við árslok. Í gjáramorgunin kostaði ein tunna 
umleið 47 dollarar. 
Hetta er fyrstu ferð síðani 2008, at tey 14 limalondini í Opec eru vorðin samd um at skerja dagligu 
framleiðsluna. 
Kelda: jp.dk/shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Maersk Line umhugsar at keypa týskt reiðarí 
Maersk Line liggur framvið at ogna sær týska reiðaríið Hamburg Süd. Tað skrivar Wall Street Journal 
við tilvísing til keldur við innliti í málinum. 
- Maersk Line fer at bjóða upp á Hamburg Süd, um tað verður sett til sølu. Danska reiðaríið er áhugað 
í at keypa brandið, sum umfatar skipini hjá Hamburg Süd, kundar og starvsfólk - heldur enn bert at 
velja einstøk skip, sigur ein av keldunum sambært Wall Street Journal. 
Tað hevur leingi ligið ljóðað, at Hamburg Süd er á veg ímóti eini sølu, og Mærsk-leiðslan hevur áður 
víst á, at eitt keyp kundi verið skilagott til tess at økt um marknaðarpartin á einum sera hørðum 
kappingarmerktum marknaði. 
Familjufyritøkan Oetker Group, ið eisini virkar innan bankaøkið og mat- og drykkjuvørur, eigur 
Hamburg Süd - og Wall Street Journal skrivaði herfyri, at familjan umhugsar at selja shipping-
virksemið burturúr fyritøkuni. 
 
Maersk Line vil ikki gera viðmerkingar til tíðindini. 
 
Aðrir kandidatar til at bjóða upp á Hamburg Süd kunnu sambært Wall Street Journal vera Hapaq-
Lloyd, Cosco og CMA CGM. 
 
Kelda: soefart.dk 
Antares.fo 
 



 
Bárður Hansen aftur til føroyskan fótbólt 
30.11.2016 - 09:33 
Bakkurin á A-landsliðnum verður aftur at síggja í føroyskum fótbólti komandi kappingarár.  
 
Tað er bold.dk, sum í dag skrivar, at Bárður Hansen ikki heldur fram í Fremad Amager. Hann flytur 
heim aftur til Føroyar av persónligum orsøkum. Tað hevur leingi ljóðað, at Bárður fer aftur til Víking, 
um hann vendir heim aftur, men tað má tíðin so vísa, um hald er í tí.  
Nordlysid.fo 
 

 
Føroyar fáa ikki sjálvstøðugan limaskap í Norðurlandaráðnum 
Tað verður ikki á hesum sinni, at Føroyar fáa sjálvstøðugan limaskap í Norðurlandaráðnum. Tað 
skrivar heimasíðan hjá ráðnum, norden.org. 
Formansskapurin í Norðurlandaráðnum hevði mánadagin fund í Keflavík í Íslandi, har føroyska 
umsóknin varð viðgjørd. Niðurstøðan á fundinum var, at málið átti fyrst og fremst at verða viðgjørt 
millum Danmark og Føroyar.  
Ruth Vang, løgtingskvinna og limur í Norðurlandaráðnum, var við á fundinum, og hon greiddi frá 
føroyska ynskinum. Hon sigur við heimsíðuna hjá Norðurlandaráðnum, at hon er ikki nøgd við 
avgerðina hjá formansskapinum.  
”Vit síggja ikki okkum sjálvi sum eitt sjálvstýrandi øki. Vit eru eitt fólk, ein tjóð. Eg veit ikki hvat vit 
hava at gera í Norðurlandaráðnum, um hetta er áskoðanin hjá ráðnum,” sigur hon.  
Føroyska umsóknin var bæði um at fáa fullan limaskap í Norðurlandaráðnum (fyri parlamentarikarar) 
og í Norðurlendska Ráðharraráðnum (fyri ráðharrar). Samstarvsráðharrarnir (umboðini fyri allar 
norðurlendsku stjórnirnar í Ráðharraráðnum) viðgjørdu tann partin av umsóknini á teirra fundi tann 
1. november, og heldur ikki har vann umsóknin frama.  
Nordlysid.fo 
 

 
A.P Møller stuðlar Kringvarpssavninum 
Kringvarpssavnið verður bjargað. A. P. Møller Fonden stuðlar SavnsGulli við fimm milliónum krónum  
SavnsGull er komið væl ávegis, og nógv tilfar er bjargað. Játtanin á figgjarlógini er 900.000 kr. árliga til 
verkætlanina SavnsGull. Nógv er longu komið burturúr, og heilt fitt av útvarpspartinum er bjargaður 
við hesari játtan. Ein skattur, ið nógv longu hava fingið gagn av, har tey kunna hoyra og síggja brot og 
sendingar, m.a. á kvf.fo og facebook, ið ríkar okkara samleika.  
Játtanin á fíggjarlógini hevur tó ikki rokkið til at bjarga sjónvarpspartinum í Kringvarpssavninum.  
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal hava nú játtað 5.000.000 
kr. til at talgilda sjónvarpspartin. Ein játtan, ið fer at bjarga sjónvarpspartinum.  
Við játtan frá A. P. Møller Fonden og almennari játtan fer alt savnið at vera bjargað í 2021.  
Nordlysid.fo 
 

 
Sær betur út hjá snellubátunum 
Í dag avreiddi Karlamagnus 6000 pund av stórum upsa til Kósavirkið. Magnus Johansen, skipari sigur, 
at nú sær betur út fyri upsanum norðanfyri, eg haldi eg kann siga at upsin er komin inn ímóti 
kantinum nú. 
Vit hava roynt ein dag og fingu 6000 pund av góðu upsa og tað er betur enn tað hevur verið leingi. 
Onkur annar hevur eisini fingið væl av upsa norðanfyri, so tað sær út til at vend er við at koma í. 
Nordlysid.fo 
 

 
07Vestur vísir musklar á marknaðinum 
07Vestur.fo skrivar: Síðani 07 Vestur yvirtók barnafótbóltin frá SÍ og SÍF, hevur ítróttarfelagið fyri 
vestan lagt stóran dent á at menna egnar leikarar. Eitt nú hevur 07 Vestur fulltíðarsettan 
høvuðsungdómsvenjara, ið leiður og skipar menningararbeiði í felagnum. Hetta sæst aftur í unga 
miðal aldrinum á besta liðinum, ið einans er gott 22 ár, samstundis sum U18, U16, U14 og U12 øll 
blandað seg í toppin í sínum árgangum í 2016.  
Nú felagið hevur vunnið sær sæti í bestu deildini, verða hesir ungu leikararnir og hetta stóra ungdóms 
arbeiði álitið hjá 07 Vestur framyvir. Nevndin ætlar at liðið harafturat skal styrkjast við nøkrum 
útlendskum profilum og undangongumonnum, har liðið manglar leikarar.  



Ein teirra er Ken Fagerberg, ið kom til felagið fyrr í mánaðinum, og nú er so næsti leikarin komin í 
hópin. Talan er hesaferð um 28 ára gamla brasilska miðvallaran Thiago Pinto Borges, ið hevur leikt út 
við 40 dystir í superliga ini í Danmark við ávíkavist Esbjerg og FC Vestsjælland, umframt at leikt við 
Trelleborg FF í bestu svensku deildini. Til stuttleikar kann nevnast, at Thiago á ungum árum var og 
royndarvandi í so navnframum feløgum sum AC Milan og Valencia. Thiago verður lýstur sum ein 
skjótur, tekniskur og arbeiðssamur miðvallari við nógvum dynamikki.  
Tað er eingin ivi, at Thiago og Ken Fagerberg er ein rættuliga stórir styrkir hjá liðnum fyri vestan, og 
má 07 Vestur roknast sum ein rættuligur avbjóðari at bíta seg fastan í Effo deildini.  
Thiago kemur saman við unnustu síni til landið beint eftir nýttárið.  
Nordlysid.fo 
 

 
Samráðast í Føroyum um framtíðar fiskiskap í Íshavinum 
Í hesum døgum er Føroya landsstýri vertur fyri samráðingum um møguliga framtíðar fiskivinnu í 
altjóða sjógvi í Íshavinum. Talan er um samráðingar um at forða fyri óskipaðum fiskiskapi við tí 
endamáli at tryggja burðardyggan fiskiskap, tá ið grundarlag verður fyri tí. 
Føroyar og Grønland taka lut í samráðingunum í felags sendinevnd. Onnur lond í samráðingunum eru 
hini strandalondini til Íshavið Kanada, Noreg, Russland og USA. Harumframt eru ES, Ísland, Japan, 
Kina og Suður Korea, sum verða mett at vera millum tey fáu londini í heiminum, sum hava hegni og 
reiðskap til at fara undir fiskiskap í Íshavinum, tá ið umstøðurnar væntandi einaferð fara at loyva tí.  
Talan er um fjórða samráðingarumfar. Tey fyrstu vóru í Washington og triðja umfar var í Iqaluit, 
Kanada í juli.  
Fundurin byrjaði í gjár og endar í morgin.  
Nordlysid.fo 
 

 
Føroyar og Russland gjørt avtalu fyri 2017 
Føroyar og Russland skrivaðu týsdagin 29. november undir fiskiveiðiavtalu fyri 2017, eftir at 
samráðingar hava verið í Murmansk 28. og 29. november. Hetta var 40. fundurin í felags russisku-
føroysku fiskivinnunevndini. 
Mynstrið hevur vanliga verið, at Føroyar hava latið Russlandi uppsjóvarfisk í føroyskum sjógvi 
afturfyri botnfisk í russiskum sjógvi, og avtalan fyri 2017 er einki undantak.  
Bert smávegis broytingar eru gjørdar í avtaluni fyri 2017. Føroyska toskakvotan í russiskum sjógvi 
lækkar 170 tons, og hýsukvotan lækkar 200 tons. Allar aðrar kvotur verða óbroyttar í 2017. Orsøkin til 
broytingarnar er, at heildarkvotan av toski og hýsu í Barentshavinum lækkar í 2017, og tað hevur 
ávirkan á føroysku kvotuna.  
Avtalan ber sostatt í sær, at Føroyar fáa 19.330 tons av toski og 1.800 tons av hýsu í russiskum sjógvi í 
2016 umframt 900 tons av flatfiski og 5.000 tons av rækjum.  
Russland fær hinvegin 81.000 tons av svartkjafti og 14.500 tons av makreli í føroyskum sjógvi í 2017 
umframt hjáveiðu av í mesta lagi 10.000 tons av sild. Russland fær eisini atgongd at fiska part av 
svartkjaftakvotuni, sum Russland fær tillutað í altjóða sjógvi umvegis samtykt í NEAFC, í føroyskum 
sjógvi í 2017.  
Tað vóru samráðingarleiðararnir, Sergey V. Simakov og Andras Kristiansen, ið týskvøldið 29. 
november undirritaðu semju millum Russland og Føroyar um fiskiveiðirættindi í 2017.  
Nordlysid.fo 
 

 
Børn í fátækraváða betri umstøður 
Børn í fátækraváða hava fingið ein munandi styrk seinastu árini. Tað gjørdi Aksel V. Johannesen, 
løgmaður, greitt í einum fyrispurningi á Føroya løgtingi fyrrapartin. 
- Hvørt barn, sum livir í fátækraváða í Føroyum, er eitt barn ov nógv. Okkara samhaldsfasta og ríka 
vælferðarsamfelag skal altíð stremba eftir, at okkara børn hava somu møguleikar, tá ið tey veksa upp. 
Nøkur týðandi stig eru tikin, men vit kunnu altíð gera meira, sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður.  
Løgmaður varð fyrrapartin ítøkiliga spurdur um, hvussu nógv ein støk mamma við tveimum børnum – 
einum barni undir skúlaaldur og einum barni yvir skúlaaldur – hevur fingið meira at liva fyri. Hennara 
ársinntøka varð sett til slakar 200.000 krónur um árið.  
Løgmaður svaraði, at samanlagt fáa stakir uppihaldarar við tveimum børnum slakar 40.000 krónur 
meira um árið at liva fyri í 2017 sammett við 2015. Bøttu umstøðurnar stava frá fleiri ymiskum 
átøkum, sum millum annað landið, kommunurnar og partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava tikið stig 
til. Úr rúgvuni kann nevnast:  

 Skattafría familjuískoytið  



 Lønarhækkanin seinastu árini  

 Lækkaða kringvarpsgjaldið  

 Økti barnafrádrátturin hjá kommununum  

 Økti barnafrádrátturin hjá landinum fyri børn undir skúlaaldur komandi ár  

 Lækkaði kommunuskatturin  

 Lækkaði landsskatturin  
Nordlysid.fo 
 

 
Savnaðu saman 300.000 krónur! 
Stuðuls-Grunnurin hjá felagsskapinum KRIS takkar fyri stuðulin. 
Leygardagin 12. november savnaðu vit pening inn. Fólk fóru glað til verka, bússu-berarar vórðu væl 
móttiknir.  
Vit eru sera glað, og duga nú at síggja, at Føroya folk vilja hjálpa fólki við seinárinum av kynsligum 
ágangi.  
Ongin ivi skal verða, hesin stuðul kemur nógvum fólkið til gagns.  
Okkara fantastisku bússu-berarar, kontoflytingar og 90 telefonringingar góvu til samans úrslitið á kr. 
309.862.  
Vit takka frá hjartaliga fyri stuðulin!  
Stuðuls-Grunnurin hjá KRIS  
Nordlysid.fo 
 

 
Trump leggur frá sær sum vinnulívsmaður  
Trump leggur frá nú sær sum vinnulívsmaður.  
Hann ætlar at brúka alla sína tíð uppá at vera forseti, upplýsir hann í einum Twitter boðum sum hann 
hevur sent út í dag.  
- Tað er eitt alt ov týdningarmikið starv til, at eg kann vera tvey støð í senn, ber helst til at týða boðini 
hjá honum, og hann leggur eisini afturat, at neyðugu skjølini eru við at blíva gjørd, so hann kann 
leggja sjógv ímillum seg og vinnuligu áhugamálini. 
Vp.fo 
 

 
Norðlýsið rent seg í álvarsaman shitstorm  
Netsíðan varð so mikið álvarsliga álopin, at hon at enda krasjaði, blaðmaðurin Helgi Abrahamsen er 
útsettur fyri álvarsligari sjikanu og fólk hava sagt blaðhaldið frá sær.  
Tað skrivar John William Joensen á nordlysid.fo.  
Sambært greinini á Norðlýsinum er álopið "kanska tilrættarlagt".  
Norðlýsið er farið at eftirmeta tað sum er hent.  
Vp.fo 
 

 
Samráðast í Føroyum um framtíðar fiskiskap í Íshavinum  
Í hesum døgum er Føroya landsstýri vertur fyri samráðingum um møguliga framtíðar fiskivinnu í 
altjóða sjógvi í Íshavinum. Talan er um samráðingar um at forða fyri óskipaðum fiskiskapi við tí 
endamáli at tryggja burðardyggan fiskiskap, tá ið grundarlag verður fyri tí.  
Føroyar og Grønland taka lut í samráðingunum í felags sendinevnd. Onnur lond í samráðingunum eru 
hini strandalondini til Íshavið Kanada, Noreg, Russland og USA. Harumframt eru ES, Ísland, Japan, 
Kina og Suður Korea, sum verða mett at vera millum tey fáu londini í heiminum, sum hava hegni og 
reiðskap til at fara undir fiskiskap í Íshavinum, tá ið umstøðurnar væntandi einaferð fara at loyva tí.  
Talan er um fjórða samráðingarumfar. Tey fyrstu vóru í Washington og triðja umfar var  í Iqaluit, 
Kanada í juli.  
Fundurin byrjaði í gjár og endar í morgin. 
Vp.fo 
 

 
Farin at ótolnast  
Kringvarpið: Nývalda býráðið í Havn er við at ótolnast, tí tey ikki eru sloppin at skipa seg enn.  
Tey hava í dag sent Heðini Mortensen, borgarstjóra í Havn, skriv.  
Nývalda býráðið heitir nú á Heðin Mortensen, borgarstjóra, um at kalla inn býráðið skjótast gjørligt, 
so nýggja býráðið í Havn kann skipast, skrivar Kringvarpið. 
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Magnus Carlsen varðveitir heimsmeistara tittulin  
Magnus Carlsen (26) hevur vart HM-tittulin í talvi fyri aðru ferð – takkað verið sigri í snartalvi í New 
York.  
Hann vann triðja og fjórða talvið í umtalvunum móti Sergej Karjakin (26) og er sostatt heimsmeistari í 
tvey ár afturat. Minst.  
Sigurin gevur Magnus Carlsen einar 5 milliónir krónur – minus tey fimm prosentini sum hann má 
rinda í revsing fyri at fara av tíðindafundi eftir talv nummar átta. 
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Ov lítið av brennievni var helst orsøkin  
Flogskiparin í flogfarinum sum datt niður í Kolumbia, boðaði frá ikki nógvum brennievni beint áðrenn 
flogfarið datt niður.  
Tað skiltist á samrøðu við flogleiðsluna, skrivar NRK.  
Kolumbianska útvarpsstøðin W Radio hevur hoyrt upptøkuna.  
Hon boðar frá, at flogskiparin fleiri ferðir biður um loyvi at seta seg av «elektriskum breki» og lítið av 
brennievni.  
Flogleiðarin vegleiður flogskiparan meðan flogfarið missur ferð og hædd. Beint áðrenn flogskiparin 
tagnar, upplýsur hann at flogfarið heldur eina hædd á 9.000 fót.  
Útvarpsstøðin sigur ikki, hvussu hon hevur fingið hendur á upptøkuni, men tað sum upplýst verður er 
í tráð við tað sum ein flogskipari í ferðafólkaflogfari tætt við hevur greitt frá. 
Vp.fo 
 

 
Ágangurin stórur á Sirið Stenberg 
Landsstýriskvinnan við heilsumálumhevur tað ikki serliga lætt í hesum døgum.  
  
Fyrst og fremst hevur hon fingið ákoyringar fyri ikki at hava biðið Løgtingið um nóg mikið av pengum 
til virksemi næsta ár.  
  
Men tingfólk finnast eisini at nógvum øðrum, sum hevur við heilsuverkið at gera. Tá ið ófráboðaðir 
spurningar vóru á dagsskránni í dag, vóru ógvuliga nógvir spurningar til landsstýriskvinnuna.  
  
Hon segði at enda, at vit eiga øll at vera góð við heilsuverkið og umtala tað virðiliga.  
-Tí heilsuverkið er ein av grundsteinunum undir okkara vælferðarsamfelag, segði hon.  
  
Undir orðaskiftinum vóru eisini fleiri av tingfólkunum við spurningum um, hví serliga Klaksvíkar 
Sjúkrahús ikki fær somu lønarframskriving, sum hini bæði sjúkrahúsini.  
  
Men landsstýriskvinnan fekk eisini spurningar um orku, sum Sirið Stenberg eisini umsitur. Magni 
Laksáfoss,Sambandsflokkurin, vildi hava at vita um samgongan hevði valt eina svart ella grøna loysn, 
nú elveitingin skal útbyggjast. Hann vísti á, at fyri somu pengar, sum tað kostar SEV at keypa nýggjar 
motorar til Sundsverkið ber til at grøna loysn.  
  
Landsstýrskvinnan svaraði, at loyvi er givið SEV  at skifta motorarnar út, men hon helt ikki at tað 
forðar fyri atarbeitt verður víðari við einari grønari loysn - sjálvt um hetta verður dýrt. 
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Risastórir eiturkoppar vóru bilinum 
- Teir báðir risastóru eiturkopparnir, sum Torkil Sørensen fann í einum bili á bilaverkstaðnum hjá 
Glenn Perdomo hin 19. november í ár, eru nú eyðmerktir at vera av slagnum Larinioides ixobolus 
(Thorell, 1873).  
  
Tað veit Marita Gulklett í Nólsoy at siga á sínari Facebook-síðu, har hon eisini vísir til heimasíðuna hjá 
Jens-Kjeld Jensen http://jenskjeld.info/FO_side/eiturkoppar.html  
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Hon vísir á, at hetta slagið av eiturkoppi er ikki kent í Norðanlondum, men finst í Týsklandi, 
Eysturevropa og yvir móti Asia.  
  
- Bilurin, sum eiturkopparnir vóru í, kom úr Ungarn, so helst stava teir haðani. Hetta vóru tvær honir.  
  
Marita Gulklett veit eisini at siga, at tað var okkara lokali “spiderman”, Dánial Jespersen, sum var 
lívbjargari hetta kvøldið, tá eiturkopparnir vórðu fangaðir.  
 
- Hann fór á verkstaðið og fangaði allan bandan - og kom so oman til okkum við teimum.  
 
At enda heldur Marita Gulklett fyri, at fólk, sum ferðast uttanlands, eiga at ansa eftir, hvat sníkir seg 
niður í kuffertið á ferðini.  
 
- Tað eru heilt nógvir ”blindir passagerar”, sum koma til Føroya á henda hátt, leggur hon aftrat. 
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Samgongan tekur ikki undir við fylgjarauppskotinum 
Samgongan vil ikki taka undir við uppskotinum hjá Miðflokkinum um, at øll skulu eia rætt til at hava 
fylgjara við sær, tá ið tey verða send uttanlands til sjúkraviðgerð.  
  
Fyri tað fyrsta søgdu umboð fyri samgonguna, at hetta fór at kosta munandi meira enn tær 
milljónirnar, sum nevndar eru í uppskotinum.  
  
Harafturat siga tey, at tey eiga at taka støðu til um hesir pengar kunnu brúkast á betri hátt í 
heilsuverkinum. Summi av umboðunum ásannaðu, at tað er torført hjá fólkum sum koma í eina slíka 
støðu at verða sendur uttanlnds, meðan onnur hildu, at tað er púra óneyðugt at senda fylgjara við, tá 
ið tað eru vaksin fólk, sum ikki eru álvarsliga sjúk.  
  
Flestir sjúkrlingar, sum verða sendir uttanlands, hava álvarsligar sjúkur. Hesin vísti Jenis av Rana, 
annar av uppskotsstillarunum eisini á í orðaskiftinum.  
  
So samgongan tók gjøgnum tey tingfólk, sum høvdu orðið ógvuliga greiða støðu um, at tey ikki taka 
undir við, at øll fáa rætt til fylgjara. Tey søgdu, at galdandi skipan, har ein meting verður gjørd í 
hvørjum einstøkum føri er tað rætta. 
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Enski landsliðsvenjarin settur 
Gareth Southgate sleppur at halda fram sum venjari hjá enska landsliðnum. Hann er í dag settur í fast 
starv sum venjari, eftir at hann hevur staðið á odda fyri liðnum, síðani Sam Allardyce varð koyrdur frá 
í septembur.  
  
- Eg eri sera errin av at hava fingið starvið sum landsliðsvenjari. Men eg eri fult greiður yvir, at eitt er 
at fáa starvið, eitt annað er at eydnast í starvinum, segði hann á tíðindafundinum í dag.  
  
Sam Allardyce fekk einans 46 dagar í sessinum sum landsliðsvenjari, men varð uppsagdur, tá hann í 
einum møti við falskar handilsmenn greiddi frá, hvussu ein kundi snýta reglurnar hjá enska 
fótbóltssambandinum.  
  
Gareth Southgate fekk fyrst starvið fyribils, men hevur nú skrivað undir fastan sáttmála.  
  
Higartil hevur hilnast honum væl, tó at onkur kann hugsast at vísa á styrkini á liðunum, Ongland 
hevur spælt móti undir hansara leiðslu. Hvussu er og ikki, Ongland er ósigrað, meðan hann hevur 
staðið á odda fyri liðnum. Liðið hevur vunnið móti Malta og Skotlandi og spælt javnt móti Slovenia og 
Spania.  
  
Nú hevur enska fótbóltssambandið so avgjørt, at 46 ára gamli fyrrverandi Middlesborough-leikarin er 
rætti maðurin at leiða landsliðið.  
  
Sáttmálin er galdandi fyri hetta HM-undanspælið og komandi EM-undanspæl.  



  
Sjálvur hevur Gareth Southgate spælt 57 landsdystir fyri Ongland. Í yrkisleið síni, sum var frá 1988 til 
2006, spældi hann við Crystal Palace, Aston Villa og Middlesborough.  
  
Í 2006 gjørdist hann venjari hjá Middlesborough, eftir at Steve McClaren segði upp. Hetta starvið 
hevði hann til 2009.   
  
Í 2013 gjørdist hann venjari hjá U21-liðnum hjá Onglandi og har hevur hann verið, til hann í 
septembur gjørdist tók yvir eftir Sam Allardyce. 
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Vit vórðu bæði kløkk og hørm 
- Vit vóru bæi kløkk og hørm tá ið vit sóu uppskotið til fíggjarlóg fyri 2017.  
  
Tað sigur Malan Mohr, forkvinna í Alzheimerfelagnum, nú Løgtingið viðgerð  fíggjarlógina fyri næsta 
ár.  
  
Hon sigur, at tey frøddust tá ið løgtingið samtykti at seta 250.000 krónur av í ár til Demensætlanina. 
Tey fegnast eisini um, at demenssamskipari loksins er byrjaður í starvi á Demensklinikkini á 
Landssjúkrahúsinum.  
  
Men tey staðfesta samstundis, at hetta var ikki nóg mikið. Men tað er kortini ein byrjan, sigur Malan 
Mohr.  
  
– Tí gjørdust vit sera kløkk og hørm, tá ið staðfestu, at á fíggjarlógini fyri næsta ár er eingin peningur 
settur av og markaður til Demensætlanina.  
  
Hon vísir á, at har tað áður vóru 250.000 krónur markaðar til demensætlanina, er ikki ein króna 
markað til endamálið næsta ár. Landsstýrið sigur, at ístaðin fyri er játtanin flutt yvir í heildarjáttanina 
hjá Landssjúkrahúsinum  
  
– Vit halda, at hetta er eitt afturstig fyri demensøkið, tí tað er umráðandi, at peningur aftur verður 
settur á Demensætlanina, sigur Malan Mohr.  
  
Hon leggur afturat, at harafturat má minst tvær ferðir so nógv av peningi setast av til 
Demensætlanina, tí ein demenssamskipari er jú settur í starv.  
  
Peningurin eigur at verða markaður til Demensætlanini, heldur enn at verða ein partur av 
høvuðskontuni hjá Landssjúkrahúsinum, tí tað gevur onga vissu fyri, at demensøkið fær ta játtan, sum 
tørvur er á, sigur Malan Mohr.  
  
Tí heita tey í Alzheimerfelagnum staðiliga á Løgtingið um at tryggja, at Demensætlanin fær neyðugu 
játtanina á fíggarlógini fyri 2017, tí annars stúra tey fyri, at Demensætlanin kann fara fyri bakka.  
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Ikki vist at Bárður kemur heim 
Tað kom eitt sindur óvart á í morgun, tá bold.dk boðaði frá tíðindunum um, at Fremad Amager 
leikarin, Bárður J. Hansen, gevst í felagnum eftir nýggjár.  
  
Bárður J. Hansen skifti í summar til júst Fremad Amager, har hann eisini hevur fingið nógva spælitíð. 
Við bold.dk, segði Bárður J. Hansen í samrøðu, at tað vóru persónligar orsøkir til, at hann nú gevst í 
felagnum.  
  
Eftir tíðindini um Bárð J. Hansen komu fram, eru tað nógv, ið hava sett Bárð J. Hansen í samband við 
barndómsfelagið Víking. Men eisini HB hevur verið nevnt, sum nýliga hevur sett Sigfríða Clementsen 
sum venjara. Sigfríður hevur fyrr verið venjari hjá Bárði J. Hansen í Víkingi.  
  
Bárður J. Hansen sigur, at hann í løtuni hevur fyrispurningar, og at tað ikki er vist at hann kemur heim 
til Føroyar at spæla.  



  
-       Eg havi onga avgerð tikið um nakað sum helst enn. Hvørki um at koma heim, ella um eg haldi 
fram uttanlands. Eg havi í løtuni ymiskar fyrispurningar, og helst verður ein avgerð tikin komandi 
vikurnar, hvat tað verður til.  
  
Bárður J. Hansen hevur byrja inni tríggjar dystir á føroyska a-landsliðnum í heyst. Hann byrjaði inni 
heimadystirnar móti Ungarn og Portugal, umframt at hann byrjaði útidystin móti Sveis.  
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Sleppa væntandi at skoyta í Havn leygardagin 
Leygardagin er ætlanin at børn og vaksin loksins skulu at taka skoytivøllin í Gamla 
Kommunuskúlagarðinum í Havn, ið brúk.  
  
Tórshavnar býráð hevur samtykt at seta skoytivøllin upp aftur í ár, og eftir ætlan skuldi hann takast í 
brúk síðsta leygardag, sama dag sum jólatræðið í Havn varð tendrað.  
  
Men tað var av ongum, tí tað var so lýtt, at ísur fekst ikki á vøllin.  
  
Síðani hevur hann ligið og bíðað eftir veðri og á býráðsfundi í Havn í kvøld fregnaðust býráðslimir eftir 
at vita, nær vøllurin verður tikin í brúk í vetur.  
  
Og Heðin Mortensen, borgarstjóri, upplýsti, at ætlanin er at taka skoytivøllin í nýtslu leygardagin.  
  
Tað tekur einar tríggjar dagar at fáa hann at frysta og í morgin er ætlanin at seta kølingina til.  Men, 
hvussu tað fer at eydnast, veldst alt um, hvussu lýtt tað verður.  
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Hetta má enda galið 
– Hendan fíggjarætlanin er sum eitt piðað ræ.  
  
Jógvan Arge, og hini tjóðveldisfólkini í andstøðuni í Tórshavnar Býráð, eru ikki samd í vøkru myndini, 
samgongan roynir at mála av støðuni í Tórshavnar Kommunu.  
  
Jógvan Arge vísir á, at íløgurnar eru munandi skerdar og eru nú bara 85 milliónir, sum eru ein 
triðingur minni, enn tær vanliga eru.  
  
Samstundis er raksturin hækkaður eini 10 prosent, og skatturin er lækkaður heilar 30 milliónir.  
  
– Hetta má enda galið hjá tí býráðnum, sum skal taka við á nýggjárinum, sigur Jógvan Arge.  
  
Eitt, hann finst at, er, at útreiðslurnar til at halda kommunalar ognir verða nógv skerdar, og játtanin 
til býarfríðkan, sum hevur verið tað heilt stóra hjá hesi samgonguni, er eisini skerd  
  
– Tað er fyri neyðini at onkur annar fer at stýra kommununi næstu árini, tí upptakið verður stórt, 
sigur Jógvan Arge.  
  
Tey í andstøðuni vísa á, at hetta næsta valskeiðið skulu yvir 400 milliónir brúkast upp á Skúlan á 
Fløtum og Musikkskúlan og tað skerjir virkisførið hjá komandi býráðnum munandi, tí skal hon gera 
nakað munagott, verður neyðugt at taka lán.  
  
Jákup Dam, sum eisini er býráðslimur fyri Tjóðveldi, vísti á, at tey í Tjóðveldi ætlaðu ikki at lækka 
skattin næsta ár, heldur ætlaðu tey at brúka peningin til tey endamál, ið liggja fyri framman, men nú 
verður neyðugt at taka lán. 
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1.800 tons av norðhavssild afturat til nóta- og ídnaðarskip 
30.11.2016 - 09:20 



Høgni Hoydal, landsstýrismaður við fiskivinnumálum, hevur gjørt av at broyta skipanina í 
fiskiskapinum eftir norðhavssild, so at nótaskip og ídnaðarskip nú kunnu fiska av kvotunum, ið 
upprunaliga vórðu settar av til hjáveiðu í øðrum fiskiskapi og til vísindaligar rannsóknir. 
Í sildakunngerðini eru 2.000 tons sett av til hjáveiðu í m.a. makrelveiðu. Tølini vísa, at higartil eru 
fiskað góð 500 tons av hesi kvotu, og útlit eru ikki fyri, at kvotan fer at verða fullnýtt í ár. Tey 500 
tonsini, ið eru sett av til vísindaligar kanningar, verða ikki brúkt í ár.  
Sildakunngerðin sigur, at um líkindi eru fyri, at kvotur ikki verða brúktar, kann landsstýrismaðurin 
loyva nótaskipum og ídnaðarskipum at fiska av kvotunum.  
Broytingin ber í sær, at nótaskip og ídnaðarskip kunnu fiska 1.800 tons av norðhavssild afturat. 
Kvotan verður býtt millum skipabólkarnar eftir vanliga leistinum, skrivar Fiskimálaráðið á heimasíðu 
síni.  
Tey, ið ætla at fiska av hesum kvotum, skulu søkja Vørn – Fiskiveiðieftirlitið – um fiskiloyvi.  
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Akraberg roynir í russiska partinum av Barentshavinum 
30.11.2016 - 10:03 
Verksmiðjutrolarin, Akraberg úr Fuglafirði, roynir í løtuni í russiska partinum av Barentshavinum.  
Akraberg var fyri nøkrum døgum síðan í Noregi og landaði, og skifti manning. Teir kastaðu fyrstu ferð 
aftur tann 15. november, og tá ið vit tosaðu umborð í gjár upplýsti Erland Olsen, skipari, fyri okkum at 
teir høvdu 300 tons.  
- Vit kastaðu fyrstu ferð tann 15. november, og fiskiskapurin hevur verið hampiligur, tað hevur verið 
smáligt ta fyrstu vikuna, men nú er eitt sindur frægari.  
- Vit royna á Skolpen Bankanum, sum er í russiskum sjógvi, og vit eru 24 mans, upplýsir Erland Olsen, 
skipari.  
Vit spurdu um teir høvdu nakrar vónir um at koma heim til jóla, men her svarar skiparin greitt, at tað 
verður helst av ongum.  
- Vit hava somikið nógv eftir av kvotuni, at vit fara helst til Noregs einaferð aftrat at landa, og síðan 
útaftur til fiskiskap, men tað kann vera at tað gongur kortini, svarar Erland Olsen, skipari.  
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Lektari á Setrinum staðið fyri vísindaligari kanning um Premier League leikarar 
30.11.2016 - 12:45 
Í dag varð nýggj vísindalig grein almannakunngjørd í vísindaliga tíðarritinum Science and Medicine in 
Football, sum er spildurnýtt sertíðarrit hjá kenda tíðarritinum Journal of Sport Sciences. Tað er Magni 
Mohr, lektari á Setrinum, sum er oddamaður í kanningini, ið er framd í samstarvi við Gøteborgs 
Universitet og Syddansk Universitet.  
Magni Mohr hevur havt ábyrgd av verkætlanini, sum er framd saman við ph.d.-lesandi á Gøteborgs 
Universitet, Dan Fransson, og professara á Syddansk Universitet, Peter Krustrup. 
Hetta skrivar heimasíðan hjá Fróðskaparsetrinum í dag. 
Setrið vísir á hesum viðvíkjandi, at kanningin er ein umfatandi og neyv greining av rennimynstrum hjá 
473 fótbóltsleikarum í ensku Premier League (PL), og at talan er um mest nágreiniligu vísindaligu 
kanning av hesum slag higartil. Dáturnar vórðu innsavnaðar í eitt trý ára tíðarskeið av øllum leikarum 
í ensku Premier League. 
- Verkætlanin hevur verið í gongd seinastu fimm árini, og bara sjálv dátuviðgerðin hevur tikið meira 
enn eitt ár, sigur Magni Mohr, verkætlanarleiðari, í hesum sambandi, sambært heimasíðuni hjá 
Setrinum. 
Kanningin er, sambært heimasíðuni hjá Setrinum, hugsavnað um tey mest krevjandi tíðarbilini í 
fótbóltsdystunum hjá einstaka leikaranum, t.v.s. tey stuttu tíðarbilinum, tá ið einstaki leikarin arbeiðir 
allar harðast. 
Harundir slær kanningin millum annað fast, at aftaná tey harðastu 1 og 2-minutt tíðarbilini í 
dystunum vísa leikararnir týðulig tekin uppá møði, sum varir í minst 5 minuttir. Við øðrum orðum er 
úrvalsfótbóltur í dag á allarhægsta stigi, sambært kanningini, eyðkendur av, at leikararnir arbeiða 
sera hart í 1-2 minuttir, og síðani koma hvíldarinterval á umleið 5 minuttir, har runnið verður við 
munandi lægri ferð, áðrenn einstaki leikararin aftur er úthvíldur og klárur at fremja nýtt líknandi 
arbeiðsinterval. 
- Hetta fyribrigdið verður nevnt ‘temporary fatigue’ ella ‘fyribils møði’, og hugtakið varð fyri fyrstu 
ferð lýst í kanning hjá okkum í 2003, sigur Magni Mohr, ið greiðir frá, at júst henda greinin frá 2003 er 
mest endurgivna fótbóltskanning nakrantíð í vísindaligum greinum og hevur fleiri enn 1000 
endurgevingar (sokallað citations). 



Magni Mohr greiðir víðari frá, sambært Setrinum, at... 
- Seinastu nógvu árini hava vit arbeitt víðari við at greina hetta hugtakið fysiologiskt, og nýggja 
kanningin flytur okkara fatan av fótbóltsspælinum munandi víðari. 
Magni Mohr, sum í fleiri umførum hesi seinastu 20 árini hevur arbeitt fyri fótbóltslið á hægsta altjóða 
stigi, har einstaklingagrundað kropslig venjing verið fastur táttur av venjingarætlanini hjá hesum 
liðum, og sum væntar, at júst henda nýggja kanningin fer at fáa stóra umrøðu uttanlands, sigur, 
sambært Setrinum, at... 
- At lýsa arbeiðskrøvini hjá einstøkum leikarum og serstøkum leikaratypum er heilt grundleggjandi 
fyri at kunna leggja til rættis venjing, ið er serstøk fyri hvønn spælara sær. 
Setrið skrivar at enda, at nýggja kanningin á Fróðskaparsetri Føroya gevur altjóða fótbóltsvenjarum 
nýggja og týðandi vitan til betri at fremja kropsliga venjing, sum fær leikarar at avrika betur í teimum 
mest krevjandi og avgerandi tíðarbilunum í fótbóltsdystum. 
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- Idioti av grovasta slag, um Trump tileinkisger atomavtaluna 
30.11.2016 - 14:59 
Fráfarandi stjórin í CIA (amerikonsku fregnartænastuni fyri uttanríkisviðurskifti, red), John Brennan, 
finst nú hvassliga at komandi forsetanum í USA, Donald Trump, fyri at vilja tileinkisgera avtaluna 
ímillum USA og Iran um, at handilsslig revsitiltøk ímóti Iran skulu verða sett úr gildi, afturfyri at Iran 
letur vera við at framleiða atomvápn.  
Hetta ger hann í einari samrøðu við BBC. 
Við BBC sigur John Brennan, sum hevur verið stjóri í CIA hesi síðstu fýra árini, at tað fer at vera ein 
vanlukka at tileinkisgera avtaluna ímillum USA og Iran, sum Barack Obama fekk í lag við Iran á vári í 
2015: 
- Tað fer at vera idioti av grovasta slag, um tann næsta stjórnin velur at tileinkisgera avtaluna. Fyri tað 
fyrsta er tað fullkomuliga óhoyrt, at ein nýggj stjórn sær burtur frá avtalum, sum tann fráfarandi 
stjórnin hevur gjørt. Harumframt kann eitt slíkt átak eisini styrkja tann ópragmatiska politiska veingin 
í Iran og byrja eina atom-kappdubbing í økinum, sigur John Brennan sambært BBC. 
John Brennan ávarar eisini Donald Trump um at líta í ein ov stóran mun á Russland, so sum hann 
undir valdystinum hevur lagt upp til, at hann vil gera, eftir at viðurskiftini ímillum USA og Russland 
hava verið minni góð hesi átta árini, Barack Obama hevur sitið í teim Hvítu Húsinum. 
John Brennan sigur hesum viðvíkjandi við BBC, at Russland við Vladimir Putin á odda fer at gera alt 
fyri at røkja tjóðaráhugamál síni, líkamikið hvussu tað ávirkar tey lond, sum Russland samstarvar við. 
- Trump verður noyddur at vera ansin mótvegis teim russisku lyftunum. Russisk lyfti hava, eftir mínari 
fatan, ikki givið okkum tað, sum upprunaliga er lovað, sigur John Brennan í hesum sambandi. 
John Brennan sigur at enda við BBC, at tað verður umráðandi hjá tí komandi stjórnini í USA at vera 
varin og disiplinerað, bæði tá ið tað kemur til málburð mótvegis Russlandi, viðvíkjandi atomavtaluni 
við Iran, og eisini tá ið tað kemur til yvirgang og arbeiðshættirnar hjá CIA. 
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Hundar í Føroyum kunnu fáa deyðiliga sjúku 
30.11.2016 - 18:42 
Hundar í Føroyum kunnu fáa eina deyðiliga sjúku, ið hevur rakt hundar í Danmark. Vandin er tó ikki 
stórur, um fólk ikki smugla hundar til Føroya.  
Hesi tíðindini ber Kringvarpið í dag. 
KVF greiðir frá hesum viðvíkjandi, at djóralæknar í Danmark nú ávara hundaeigarar um deyðiliga 
parvovirusið. 
Smittan er staðfest á Fyn, og hundar, sum ikki eru vaksineraðir, eiga at fara til djóralækna 
beinanvegin, skrivar KVF í hesum viðfangi. 
KVF greiðir víðari frá um hetta, at meðan hundaeigarar í Danmark hava orsøk til at óttast deyðiliga 
virusið, er ikki neyðugt hjá hundaeigarum í Føroyum at stúra - í øllum førum ikki fyribils. 
- Tað er ikki uttan so at tað koma óvaksineraðir hundar til Føroya. Um fólk ikki smugla hundar, er 
møguleikin ikki stórur, sigur Lars Mohr Nielsen, djóralækni, sambært KVF. 
Hundaeigarar í Føroyum eiga, sambært KVF, heldur ikki at óttast, at deyðiliga virusið kemur higar við 
hundum, sum hava verið í Danmark og ferðast við eigarunum. 
- Hundarnir eru jú vaksineraðir tá teir fara niður. Kjansurin fyri, at teir verða smittaðir, er ikki serliga 
stórur, sigur Lars Mohr Nielsen, djóralækni, við útvarpið hjá Krinvarpinum. 
Lars Mohr Nielsen heitir á fólk um at tryggja sær, at allar koppsetingar eru í lagi. Smittukeldan í 
Danmark er ein kviðin tík, ið er innflutt til Danmark úr Eysturevropa. 
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Andlát 
Valborg Svaðabú, Miðvági, andaðist mánadagin 28. november, 93 ára gomul. 
 
Kjartan Mohr andaðist 24. november, 61 ára gamal. 
 
Benny Drewsen, Skovlund, andaðist fríggjadagin 25. november, 79 ára gamal. 
 
Durita Gilstón Thorsteinsson andaðist á Slagelse sjúkrahúsi hósdagin 24. november, 47 ára gomul. 
 

 


