Tíðindi úr Føroyum tann 04.12.16
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

Sama veður nakrar dagar afturat
04.12.2016 - 20:05
Ein hátrýstryggur hevur hildið lágtrýstini burtur frá okkum í nakrar dagar. Vindurin og regnið,
sum eru rundan um lágtrýst, hava fyri tað mesta verið í Grønlandsfjørðinum ístaðin fyri. Í
Føroyum hevur verið gott veður.

Hátrýstryggurin fer at standa við og halda øll lágtrýst frá okkrar leiðum í einar 2 dagar
afturat. Seinnapartin týsdagin ella týskvøldið er hann trokaður eystur eftir, og saman við
honum fer so verjan fyri keðiligum veðri.
Tað verður tó sama slag av luft, sum fer at reka inn yvir oyggjarnar, eftir at hátrýstryggurin er
viknaður. Luftin hevur sín uppruna yvir Atlantshavinum vestan fyri ta iberisku hálvoynna og
Vesturafrika. Munurin verður, at vindur kann fara at vera eitt sindur meiri og brúgavløg við
regni fara at hava frítt at koma hendaveg.
Nordlysid.fo

Kunnu fáa miljardarokning fyri sølur í Norðsjónum
Stóru donsku oljufeløgini A.P. Møller-Mærsk og Dong Energy kunnu - eftir eina møguliga
sølu av virksemi sínum í Norðsjónum - vera í vanda fyri at fáa rokningina fyri
uppruddingina. Sambært danska Orkustýrinum fer tað at kosta 41 mia. krónur at rudda
danska partin av Norðsjónum. Tað skrivar Børsen.
Sambært donsku undirgrundarlógina skal seljari hefta fyri uppruddingina á olju- og
gassøkjum, um keyparin ikki er førur fyri at rinda útreiðslurnar. Hetta verður kallað ein
subsidier ábyrgd.
Dong hevur longu gjørt av at selja sítt virksemi í Norðsjónum, meðan Mærsk framvegis
umhugsar sølu. Men tað kemur stundum fyri, at subsidiera ábyrgdin bremsar sølum.
-Fleiri dømi eru um handlar, sum onki spyrst burturúr kortini, tí teir verða steðgaðir av
subsidieru heftingini, sigur Carsten Tolderlund, ið er serfrøðingur á frálandsøkinum og
partnari í Windahl Sandroos & Co, við Børsen.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Opec-avtalan rakar tangaskipamarknaðin
Avtalan, sum oljuframleiðandi londini í OPEC-samstarvinum gjørdu mikudagin um at skerja
ráoljuframleiðsluna við 1,2 miljónir tunnum um dagin næsta ár, fer at minka um
eftirspurningin eftir tangaskipum og harvið ávirka leigugjøldini skeiva vegin.
Tey 14 OPEC-londini komu mikudagin ásamt um at avmarka framleiðsluna til 32,5 miljónir
tunnur um dagin, sum er 1,2 miljónir tunnur minni enn miðalframleiðslan í november.
Umroknað til risatangaskip svarar avmarkingin til, at brúk verður fyri 32 risatangaskipum
færri næsta ár. Talið skal síggjast í mun til, at tað eru stívliga 700 risatangaskip í heiminum.
Tað er tó ikki vist, at skerjingin verður so stór sum ætlað, tá ið avtornar, tí fleiri lond, ið
standa uttanfyri OPEC-samstarvið helst fara at økja sína framleiðslu. Ikki-OPEC londini, sum
væntandi fara at skrúva upp fyri oljukranunum, eru m.a. Iran, Nigeria og Libya.
Onnur ikki-OPEC lond sum Rusland, Oman og Meksiko hava boðað frá, at tey stuðla
avgerðina hjá OPEC um at avmarka framleiðsluna. Russland fer at skerja sína framleiðslu - ið
liggur upp á 1,2 miljónir tunnur um dagin - við 300.000 tunnum.
Eftir at OPEC-samtyktin varð almannakunngjørd mikudagin hækkaði prísurin á ráolju við 9
prosentum.

Kelda: Tradewinds
Antares.fo
Norsk oljufeløg brúka færri pengar upp á trygdarskeið
Norsku oljufeløgini brúka færri pengar enn fyrr upp á at senda starvsfólk síni á
trygdarskeið. Tað skrivar Dagens Næringsliv, eftir at talið á óhappum hevur fingið kjakið
um trygd í oljuvinnuni at kykna í Norra.
Í 2016 hevur ein hækking verið í óhappum á norska landgrunninum, har annaðhvørt
arbeiðsfólk ella umhvørvið hava fingið skaða. Tað hevur fingið Statoil til at kanna, um mongu
sparingarnar í oljuvinnuni hava ávirkað trygdina. Fleiri politikarar hava eisini tikið málið upp.
Dagens Næringsliv veit at siga, at marknaðurin fyri trygdarskeiðum er minkaður nærum eina
helvt. Sambært einum leiðari í trygdarfyritøkuni Falck Nutec er umsetningurin fallin við 60
pst. síðani hann var í hæddini.
"Fleiri orsøkir eru til afturgongdina. Virksemið er lágt, ein hópur av boripallum er togaður til
lands, og ongin verður settur í starv. Harumframt verða færri og færri skeið hildin vegna
sparingar," sigur Roer Orekaså, leiðari á venjingarmiðstøðunum hjá Falck Nutec í fleiri
norskum býum, við Dn.no.
Norska oljuvinnan hevur verið rakt av fleiri syrgiligum hendingum í ár. Fyrst í árinum doyði
ein maður á einum boripalli, og í apríl doyðu 13 fólk í eini tyrluvanlukku. Vanlukkurnar eru
hendar í eini tíð, har drúgva tíðarskeiðið við lágum oljuprísi hevur fingið feløgini til at fremja
stórar sparingar. Ein talsmaður fyri arbeiðsgevarafelagið Norsk olje og gass vísir tó aftur fyri
Dagens Næringsliv, at nakað samband er millum sparingarnar og hækkingarnar í talinum á
óhappum.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Samgonguflokkarnir í fíggjarnevndini taka undir við uppskotinum hjá Kristinu Háfoss,
landsstýriskvinnu.
04.12.2016 - 12:56
Samgonguflokkarnir í fíggjarnevndini taka undir við uppskotinum hjá Kristinu Háfoss,
landsstýriskvinnu, um at seta part av avlopi landskassans í Búskapargrunnin.
Umframt serinntøkur skulu 20 prosent av avlopi landskassans, sum er millum 0 og 200
milliónir krónur, setast í grunnin. Og Búskapargrunnurin skal eisini hava helvtina av
avlopinum, sum er oman fyri 200 milliónir kr.
Sambært uppskotinum skal endurstovnaði landsbankin umsita grunnin.
Í viðmerkingunum til uppskotið verður sagt, at neyðugt verður at dagføra skipanina um,
hvussu gjaldast skal úr Búskapargrunninum.
Samgonguflokkarnir halda, at útgjaldsskipanin eigur at verða greinað nærri. Tað eigur at
verða gjørt beinanvegin, soleiðis at ein dagførd skipan kann verða viðgjørd sum skjótast.
Andstøðan mælir til at gjalda skuld

Andstøðuflokkarnir í fíggjarnevndini mæla frá at samtykkja uppskotið.
Sambandsflokkurin, Fólkaflokkurin og Miðflokkurin vísa á, at næsta ár skal landið innloysa
lánsbrøv fyri eina milliard og 360 milliónir krónur, og neyðugt verður at endurfíggja ein part
av hesi skuldini.
Andstøðuflokkarnir halda, at vit eiga at gjalda skuld niður til tess at styrkja samfelagið, tí so
leingi peningur verður savnaður saman í grunn, er nógv størri vandi fyri, at politikarar brúka
hann, enn um peningurin verður brúktur at gjalda skuld.
Teir mæla í staðin til at samansjóða lógina um minsta innlán landskassans við lógina um
Búskapargrunnin soleiðis, at vit altíð hava eina upphædd tøka at tryggja raksturin av
samfelagnum, um brotasjógvar koma.
Kvf.fo
Fólkatingið fer í morgin at hava orðaskifti í sambandi við, at Danmark hevur fingið nýggja
stjórn
04.12.2016 - 16:01
Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, vil hava at vita frá nýggja uttanríkisráðharranum í donsku
stjórnini, Anders Samuelsen, hvat hann heldur um føroyska ynskið at fáa endurskoðað
uttanríkispolitisku heimildarlógina.
Higartil hevur danska stjórnin havt ta støðu, at Føroyar og Grønland í altjóða felagsskapum
noyðast at tosa við einari rødd, eisini tá londini eru ósamd.
Grundgevingin er, at Danmarkar ríki kann ikki býtast sundur, og at tey, sum formliga umboða
ríkið í uttanríkispolitikki, mugu mæla somu tungu.
NEAFC
Sjúrður Skaale vísir á, at hetta er ikki rætt í øllum førum.
Í felagsskapinum NEAFC, sum umsitur fiskastovnarnar í útnyrðingspartinum av Atlantshavi,
umboða Føroyar og Grønland í felag formliga Danmarkar ríki. Men í NEAFC umboðar ES
Danmark.
Sostatt er ríkið býttur sundur í tvey, og kann tí sjálvsagt eisini býtast í tríggjar partar, heldur
Sjúrður Skaale.
Brexit og Arktis
Sjúrður Skaale spyr eisini Anders Samuelsen, hvørja støðu uttanríkisráðharrin hevur, tá ið
ræður um føroysk viðurskifti í samráðingunum við Bretland um Brexit, og hvussu hann fer at
arbeiða fyri føroysku áhugamálum í hesum sambandi.
Fólkatingsmaðurin vísir á, at í nýggja samgonguskjalinum millum Vinstraflokkin, Konservativa
flokkin og Liberal Alliance verður sagt, at stjórnin fer at arbeiða fyri áhugamálum hjá
ríkisfelagsskapinum, eisini føroyskum og grønlendsku áhugamálum, tá samráðst verður um
Brexit.
Men einki verður sagt um, hvussu hetta skal gerast.

Uttanríkisráðharrin verður eisini spurdur, hvørja støðu danska stjórnin hevur til føroysk
viðurskifti í sambandi við Arktis, og møguleikarnar fyri at fáa altjóða fyritøkur at gera íløgur
har.
Fólkatingið fer í morgin at hava orðaskifti, í sambandi við at nýggj stjórn er skipað, og tá
verða hesir spurningar eisini umrøddir, sigur Sjúrður Skaale.
Kvf.fo

Heimurin má hava meir olju og gass
04.12.2016 - 08:00
Altjóða orkuráðið, IEA, sigur í eini frágreiðing at heimurin hevur tørv á meir olju og meir
gassi. Og ein partur av hesum skal helst koma frá londum sum Noreg.
- Olja og gass úr Noregi hava ein týdningarmiklan lut í framtíðar orkublandinum. Mátin Noreg
framleiðir olju og gass setir færri umhvørvisspor enn hjá flestu oljuframleiðandi londum,
segði IEA-stjórin Kamel Ben Naceur, tá hann gelt sína framløgu á OG21-fundinum í Oslo í
vikuni.
Baceur vísti til fesku World Energy Outlook, sum stað festir at komandi 25 árini kemur
heimurin at hava stóran tørv á meir orku, og at nógv av hesari kemur frá vindi, aldu og
øðrum sokallaðum reinum orkukeldum. Naceur vísti á at hóast nógv verður gjørt fyri at finna
avloysarar til fossilu orkukeldurnar, so koma størstu íløgurnar komandi 25 árini at vera í olju
og gass.
- Serliga tørvurin á gassi verður vaksandi, segði hann.
Portal.fo
Tríggir bilførarar tiknir fyri rúsdrekkakoyring í nátt
04.12.2016 - 09:51
Løgreglan hevur í nátt kravt blóðroynd frá trimum bilførarum, sum nú kunnu rokna við at
verða skuldsettir fyri rúsdrekkakoyring.
Fyrsti varð tikin við hálvgun eitt tíðina í Norðskálatunnlinum. Í samband við vanligar grein 13kanningar gjørdist illgruni um at ein bilførari var drukkin – tað vísti rúsdrekkamátarin eisini,
og blóðroynd varð tikin av viðkomandi.
Um hálvgun seks tíðina í morgun varð ein annar bilførari tikin inn at taka blóðroyndir. Hann
varð tikin eftir, at hann hevði sett bilin frá sær í Eysturoynni undir illgruna fyri at hava verið
drukkun. Hetta skulu blóðroyndir nú eisini prógva.
Og um hálvgun sjey tíðinv varð ein bilførari støðgaður í Sundalagnum. Tað var ein patrúlja
hjá politinum, sum ansaði eftir, at bilurin framman fyri koyrdi heldur óstútt, og hann varð tí
steðgaður, og politistarnir vóru ikki í iva um, at talan var um spirituskoyring. Hetta skal ein
blóðroynd nú eisini prógva, upplýsir vakthavandi.
Portal.fo
Tingmaður krevur makrelavtalu endurskoðaða

04.12.2016 - 11:51
Tingmaðurin hjá hetlendingum og orknoyingum í Undirhúsinum heitir nú eisini á ES um at
endurskoða fiskiveiðiavtaluna millum ES og Føroyar.
Alastair Carmichael, tingmaður fyri tey Liberalu, heitir á bretska fiskimálaráðharran, Geurge
Eustice, um at taka lurta eftir skotsku uppsjóvarvinnuni og teirra atfinningum mótvegis
avtaluni.
Skotsku uppsjóvarvinnuni dámar einki, at føroysk uppsjóvarskip fáa loyvi at fiska so stóran
part av teirra kvotu í skotskum sjógvi.
Í røðu í Undirhúsinum herfyri segði Carmichael millum annað:
- Ráðharrin er vitandi um ójavnan í fiskiskapinum. Í Skotlandi og serliga í Hetlandi er stór
nøgd yvir avtaluna, ið varð gjørd fyri fimm árum síðani. Vinnan gekk við til avtaluna tá, men
ongin ivi er um, at ivasemið, sum vinnan hevði tá, var undirspælt.
Ein skotsk kanning vísir, at føroysk skip fangaðu næstan 33.000 tons av makreli í skotskum
sjógvi í 2015. Hetta meðan skotsk skip ikki fiskaðu ein einasta stert í føroyskum sjógvi.
Sambært Shetland News er tað serliga gjaldið, sum landsstýrið leggur á veiðuna, um føroysk
skip landa í Skotlandi, sum argar.
Portal.fo
Borgarstjórin millum tær skotnu
04.12.2016 - 13:49
Ein av kvinnunum, sum í nátt vóru skotnar í finska býnum Imatra, var forkvinna fyri býráðið í
Imatra. Hinar báðar vóru journalistar.
Finska løgreglan hevur júst hildið tíðindafund um hendingina. Skottilburðurin hendi um
midnáttarleitið, og løgreglan var á staðnum stutt eftir hendingina, og kundi handtaka ein 23
ára gamlan mann fyri illgerðina.
Meðurin er fyrr dømdur í harðskapsmálum, men løgreglan ynskir ikki at greiða nærri frá
hansara bakgrund, skrivar finska kringvarpið, YLE.
Kvinnurnar vórðu skotnar í høvdið við eini byrsu, og vórðu funnar deyðar framman fyri
inngongdina til eina matstovu í býnum. Gerningsmaðurin skjeyt fýra ella fimm skot. Hann var
heilt róligur og gjørdi onga mótstøðu, tá hann varð handtikin.
Tær tríggjar kvinnurnar eru føddar í 1963, 1964 og 1980. Ein teirra er Tiina Wilén-Jäppinen,
býráðsformaður í Imatra, skriva fleiri finskir miðlar.
Portal.fo

Óli, Pál og Sára til HM á stuttgeil
04.12.2016 - 14:53
Tríggir føroyingar eru við, tá heimsmeistarakapping í svimjing á stuttgeil byrjar í kanadiska
býnum markabýnum Windsor, sum liggur beint við amerikanska stórbýin Detroit.

Føroyski hópurin eru Sára Ryggshamar Nysted úr Suðuroyar Svimjifelag, Óli Mortensen úr
Havnar Svimjifelag og Pál Joensen úr Suðuroyar Svimjifelag. Sára venur í Vági, og hinir báðir
vegna lestur í Keypmannahavn.
Afturat teimum eru venjari Jón Bjarnason og ferðaleiðari Anita Ryggshamar Nysted, og so
Rókur í Jákupsstovu formaður í Svimjisambandi Føroya.
Svimjing.com skrivar, at altjóða svimjisambandið stuðlar Svimjisambandi Føroya fíggjarliga til
at senda tríggjar svimjarar og tríggjar venjarar/leiðarar til hesa HM-kappingina umframt
atknýttu venjara- og leiðara-ráðstevnuna.
Portal.fo
Liverpool tveitti 1-3 leiðslu burtur og tapti 4-3
04.12.2016 - 15:55
Við 1-3 leiðslu eftir 64 minuttum megnaði Liverpool at sápla eina trygga leiðslu burtur, og
endaði eisini við at tapa 4-3 á útivølli móti Bournemouth. Hetta er fyrsta ferðin
Bournemouth nakrantíð hevur vunnið á Liverpool, og frøin er, sum vera man, ovurhonds
stór. Ein dystur er afturat í dag, og tað er millum Everton og Manchester United.
Liverpool fekk eina sera góða byrjan í dagsins dysti á útivølli móti Bournemouth, og tá líktist
einum tryggum sigri til gestirnar, tá fyrst Sadio Mané og síðani Divock Origi skoraðu í 20. og
22. minutti. Áðrenn hetta hevði Liverpool ein risa møguleika, tá Origi onkursvegna ikki fekk
beint bóltinum inn um málstrikuna, tá hann stóð leysur innanfyri fimm-metur linjuna. Hóast
nakrar møguleikar afturat, og góðar taktir í spælinum annars, so komu ikki fleiri mál fyri
steðgin.
Frá byrjan í øðrum hálvleiki kom heimaliðið væl betur við, og fekk lagt trýst á Liverpool.
Verjan var ikki nóg konsekvent, og so slapp ein leikari gjøgnum, og verður klossut feldur.
Brotspark varð dømt, og tað gav mál. Nú fekk Bournemouth trúgv uppá, at í dag kann gerast
dagurin, tá Bournemouth koppar Liverpool. Men hesir tankar fáa illa nokk tíð til at venda, so
skorar Liverpool aftur. 1-3, og nú sá aftur trupult út. Men Liverpool helt á fram at geva
málmøguleikar burtur, og málmansspælið var ikki sannførandi, so trúgvin á eitt gott úrslit
byrtist aftur.
Skotski Ryan Fraser hevur ikki spælt so nógv í ár, men sikken ein innskifting hann vísti seg at
verða í dag. Hann kom full speed á kassan inn á vøllin, og beinanvegin gav hann ótryggu
Liverpool verjuni stórar trupulleikar. Fyrst vann hann Bournemouth brotsparkið tíðliga í
øðrum hálvleiki, síðani skoraði hann sjálvur til 2-3, og bert tveir minuttir seinni átti hann
upplegg til 3-3 málið.
Fullkomið kaos var nú í Liverpool verjuni, og alt vaklaði. Hetta gav so eisini møguleikan, sum
endaði við enn einum máli til Bournemouth, sum eisini tryggjaði teimum sigurin. Eitt skot
uttanfyri brotsteigin, uttan press frá Liverpool slapp at ferðast móti málverjanum. Karius
misti hann beint fyri føturnar á Aké, útleigaða Chelsea verjuleikaranum, sum nokk hevur
fegnast eyka nógv um sigursmál sítt. Tí, ikki einans skoraði hann sigursmálið. Málið merkir
eisini, at Liverpool ikki fekk lagt maksimalt trýst á Chelsea í oddastríðnum.
Nú klokkan 16 spæla Everton og Manchester United.
Úrslit:
Bournemouth - Liverpool 4-3 (0-2)
0-1: S. Mané (20.)
0-2: D. Origi (22.)

1-2: C. Wilson (56.)
1-3: E. Can (64.)
2-3: R. Fraser (76.)
3-3: S. Cook (78.)
4-3: Aké (90.)
Portal.fo
United misti á stokkinum
04.12.2016 - 18:19
Stutt fyri hálvleik legði stóri sviin, Zlatan Ibrahimovic Manchester United á odda móti
Everton, og longi sá út til, at tað fór at eydnast gestunum at koyra tepra sigurin heim. Men
móti endanum kostaði ein øgiligur feilur í verjuni, at sigurin glapp United av hendi.
Undirhaldsvirðið var í stórum kontrasti til fyrra dystin í dag.
Í báðum Premier League dystunum í dag hava vit sæð ivasamt málmansspæl. Í fyrra
dystinum, millum Bournemouth og Liverpool er spurningurin um ikki ein keyla hevði vart eins
væl í teimum báðum málunum. Ein ræðuligur dystur fyri aftaru skansarnar, sum gjørdu fleiri
fúlir feilir. Móti endanum av fyrra hálvleiki í dystinum millum Everton og Manchester United
sóu vit aftur ein brølara av teimum heilt stóru. Stekelenburg kemur meira enn eitt heilt
kúfóður ov langt út úr Everton málinum, tá Ibrahimovic verður spældur leysur í vinstru síðu.
Sviin verður trýstur av Everton leikara, og tí hevur málverjin absolut onki at gera so langt úr
málinum. Ibrahimovic sær beinanvegin, at Stekelenburg var langt úti, og lobbar lætt bóltin
upp um hann og í tóma málið.
Einsamalla málið hjá Zlatan Ibrahimovic sá longi út til at gerast tað einasta í dystinum. United
trekti seg aftur, og vildi verja leiðsluna til endan, og Everton økti og økti um trýstið. Í síðsta
minutti var eydnan tó ikki longur við United, tí tá gjørdi innskifti Maourani Fellaini eitt klossut
brotspark, sum Leighton Baines setti trygt í netið. Fleiri mál komu ikki í dystinum, og sostatt
fingu liðini bara eitt stig hvør.
Ein dystur írestar í 14. umfari, og verður hann spældur í annaðkvøld klokkan 20. Tá eru tað
uppflytararnir báðir, Middlesbrough og Hull sum bresta saman.
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Vestmenningar bastu strandingum í FTZ deildini
04.12.2016 - 19:29
Í bestu hondbóltsdeildunum eru tað bara mannfólkið sum spælur hetta vikuskiftið, tá
kvinnurnar hava landskappingarsteðg orsakað av HM undankappingini á Hálsi. Bert tann eini
FTZ dysturin var á skránni í dag, og tað var í høllini á Skála, har StÍF tók móti VÍF. Talan bleiv
um ein tættan dyst fram til hálvleiks, men so dróg VÍF frá heimaliðnum.
Tá liðini fóru til hálvleiks á Skála var støðan 12-12. Tað var annars VÍF sum legði frá landi sum
eitt óløgið, og legði seg á odda við heili fimm málum eftir 9 minuttum. StÍF fekk tó javnvág á
máltavluna aftur løtu seinni, og so fylgdust liðini rættuliga væl fram til hálvleiks.
Útvísingar avgjørdu dystin
Tvær útvísingar í stuttum millumbili til StÍF fyrstu løtuna í seinna hálvleiki gav VÍF ein fyrimun
sum teir gagnýttu til fulnar. Eins og í fyrra hálvleiki byrjaðu gestirnar væl, og við 6 leikarum
móti 4 bar eisini væl til. Hesaferð kláraði StÍF ikki at hála munin inn aftur, og sostatt vann VÍF
toluliga greitt við 7 málum, 24-31.

Úrslit:
StÍF - VÍF 24-31 (12-12)
Toppskjúttar:
StÍF: Pætur Johansen 10 mál
VÍF: Filip Jojic 10 mál
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Føroyar-Eysturríki: Eysturríki vann 29-20
04.12.2016 - 19:26
60 min: 20-29
Dysturin er av. Úrslitið gjørdist 29-20. Sostatt eydnaðist tað - um ikki annað - bæði at halda
eysturríkarum undir 30 mál og ósigrinum undir 10 málum.
Og eysturríkarar vunnu ikki bert henda síðsta dystin, men eisini hesa HM-undankappingina.
Eysturríki, Ísland og Makedonia fingu øll 4 stig fyri tveir sigrar í part, og her hevur Eysturríki
bestu málúrtøkuna meðan Ísland er næstbest.
Munandi fleiri føroyskir leikarar komu á skoraralistan í dag:
Kristina Henneberg Joensen 6
Anna Armgarðsdóttir Brimnes 4
Birita Ingolfsdóttir Jacobsen 4
Eir Martinsdóttir Berg 2
Lilja Mohr 1
Brynja Høj 1
Pernille Brandenburg 1
Nina Katrina Johansen 1
55 min: 18-28
Føroyska málið nú er í fyrstu atløgu at royna at eysturríkarar ikki koma upp á 30 mál, og í
øðrum máli, at leiðslan ikki kemur upp um 10 mál. Eysturríkarar koyra sigurin trygt heim.
50 min: 17-25
Føroyska spælið gongur betri nú, enn tað gjørdi í fyrra hálvleiki, men allar vónir um at fáa
sgit, eru nú farnar. Til tess eru eysturríksku kvinnurnar og tekniskt góðar
45 min: 16-22
Føroyar hava fingið stýr upp á verjuna, og forða eysturríkarum í at skora eins nógv sum í fyrra
hálvleiki. Tað kann vera, at eysturríkarar taka sær eitt sindur meira av løttum nú, ið leiðslan
er lutfalsliga trygg. Einasta málið, eysturríkarar hava fingið hesar seinastu fimm minuttirnar,
er upp á brotskast. Hartil hevur Fríða í málinum bjargað einum brotskasti
40 min: 15-21
Føroyar fingu eina góða byrjan upp á annan hálvleik, og skoraðu tvær ferðir, harav annað var
upp á brotsskast. Eysturríkar fingu leikara útvístan, og stutt eftir ein afturat, men tíverri
eydnaðist tað ikki at útnytta hesa støðuna meira enn hesi bæði málini.

Triðji málverji føroyinga, Margit Weihe Fríðmundsdóttir, hevur verið á vøllinum, til eitt
eysturríkst brotskast, sum hon bjargaði (!) - lutvíst við andlitinum - so hon mátti útaftur
beinanvegin.
30 min: 10-18
Føroyar hava skift málverja. Vivian Petersen er farin í málið, men Føroyar spæla framvegis
við ongum málverja í álopinum. Tað hava eysturríkarar útnyttað tvær ferðir til 13-7 og 14-7,
og tá avgjørdu føroysku venjararnir at gevast við hesi royndini.
Eysturríkska verjan, sum allar eru hægri enn føroysku spælararnir, er sterk og sera trupul at
koma ígjøgnum hjá føroyingunum. Og sleppa tær ígjøgnum, so vísir eysturríkski málverjin,
Petra Blazek, seg eisini at vera ógvuliga stinn.
20 min: 7-12
Eysturríki otar sær spakuliga eina trygga leiðslu í dystinum. Við tekniskum vælspældum
álopsspæli og kontantum verjuspæli hava tær takið á føroyingunum í løtuni.
Føroyingar glógva í løtum. Okkurt bendir á, at Kristianna Henneboerg Joensen á miðjuni aftur
í dag spælir eingóðan dyst. Hon hevur skorað 4 av føroysku málunum higartil.
10 min: 2-5
Dysturin móti Eysturríki líkist hinum báðum HM-dystunum, sum Føroyar hava spælt.
Mótstøðan er hørð, kontant og vælvaksin - helst tað mest vælvaksna av liðunum í kappingini
- og føroysku kvinnurnar skulu stríðast mannliga fyri at halda teknisk góðu eysturríkarunum
aftur.
Anna Brimnes skoraði fyrsta føroyska málið, til 2-1.
Hesar byrja inni fyri Føroyar:
Mál: Fríða Petersen (fer út í álopinum
Miðja: Kristianna Henneberg Joensen
Bakkar: Anna Brimnes og Suna Krossteig Hansen
Vengur: Nina Katrina Johansen og Birita Jacobsen
Strika: Brynja Høj og Pernille Brandenburg
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Poul Michelsen sannførdur um leiting eftir at hava hitt oljufeløg
04.12.2016 - 20:27

Tað var ein nøgdur og fegin Poul Michelsen, sum í farna mánað hitti umboð fyri umleið 20
altjóða oljufeløg á eini móttøku í London. Vælvitjaða móttøkan av fleiri av heimsins størstu
oljufeløgum, sum snúði seg um komandi útbjóðingina á føroyska landgrunninum, var við til
at sannføra landsstýrismannin í oljumálum um, at tað er rætt og skilagott at lata uppaftur
fyri oljuleiting við Føroyar í 2017.
”Sjálvandi var tað gevandi fyri meg sum nýggjur landsstýrismaður í oljumálum at tosa við
hesi mongu oljufólkini, nú ein útbjóðing stendur fyri framman. Men tær mestu og bestu
vónirnar havi eg tó fingið frá Jarðfeingi og fólkunum, sum arbeiða har. Tey hava við sínum
fakliga og professionella arbeiði, ment eina fatan, sum er sera sannførandi. Hinvegin er tað
eisini gott sjálvur at kunna hitta og tosa við fólk, sum arbeiða hjá útlendskum oljufeløgum.

Tað var tí sera áhugavert at hoyra beinleiðis frá teimum um teirra hugsan um m.a.
tíðspunktið fyri komandi útbjóðing. Onkur helt tað ikki vera røttu løtuna at bjóða út, meðan
fleiri teirra, ja tey flestu av teimum hildu hetta vera júst rætta tíðspunktið fyri eini útbjóðing í
Føroyum.”
Hitti umboð fyri stór oljufeløg
Poul Michelsen, sum vegna Uttanríkis- og Vinnumálaráðið var vertur umborð á snotuligum
móttøkuskipi við Thames ánna, bar fram røðu, eftir at føroyski sendimaðurin í London, Áki
Johansen, hevði boðið vælkomin. Eftir røðuna hevði Heri Ziska frá Jarðfeingi eina framløgu,
har hann greiddi frá um komandi útbjóðingina og mongu spennandi møguleikunum hon
hevur við sær.
Landsstýrismaðurin hevði so eisini høvi at hitta umboð fyri ymsu oljufeløgini, teirra millum
Total, ENI, BP, Repsol og CnoocNexen fyri bert at nevna nøkur teirra.
”Fyri meg sum nýggjur á hesum økinum var tað áhugavert at hoyra tað tey høvdu at bera
fram. Tú beit merki í, at strategiirnar hjá feløgunum eru sera ymiskar. Summar eru her og nú,
meðan onnur feløg hava lagt seg eftir eini longri strategi fyri, hvat tey ætla í framtíðini.”
Poul Michelsen helt seg eisini kunna merkja, at vinnan er komin fyri seg aftur, eftir
avleiðingarnar av brátt lækkandi oljuprísunum.
”Hon hevur megnað at rationalisera virksemið og fingið framleiðslukostnaðin niður, fólkini
arbeiða meira entusiastiskt, og tú merkir heldur ikki til ta somu grátigheit, sum fyrr hevur
merkt hesa vinnu. So samanumtikið merkti eg á prátinum við hesi mongu oljufólkini, at
vinnan er við at koma fyri seg aftur og hevur fingið eitt betri fótafesti at standa á. Og tað er
sjálvandi eisini ein týðandi fortreyt fyri at fáa eina væleydnaða føroyska útbjóðing.”
Landsstýrismaðurin heldur eisini, at umstøðurnar kring móttøkuna umborð á einum
stásiligum skipi við Thames ánna, vóru sera góðar og tæntu avgjørt okkara góðu søk.
”Hetta varð eitt ómetaliga gott høvi hjá mær at hitta fólk, sum arbeiða í hesi vinnuni, heldur
enn at skula vitja eina stóra oljumessu við túsundtals fólkum.”
Ein gevandi túrur
Poul Michelsen: ”Tað var forkunnugt at kunna møta fólki, sum meta um forsøgnir og nýggj
data og so hava Føroyar við í sínum framtíðar leitiætlanum. Tað var sannførandi at hoyra tey
tosa um Føroyar sum framtíðar oljutjóð, og her vóru spurningar á lofti um, hvussu tað fer at
eydnast at koma gjøgnum basaltið ol. Eg haldi ikki nakar ivaðist í, at olja og gass eru í
føroysku undirgrundini. Spurningurin er bara, hvussu man kemur ígjøgnum basaltið á rætta
hátt. Tøknin mennist við rúkandi ferð, so fyrr ella seinni fer hetta ikki at vera nakar trupulleiki
longur, helt ein av oljuserfrøðingunum fyri.”
Fyri nýggja landsstýrismannin í oljumálum var London-ferðin avgjørt ein gevandi túrur og
eisini sum landsstýrismann í vinnumálum, har hansara egna fyritøka eisini hevur verið partur
av tilgongdini sum veitari til oljuvinnuna.
Hóast olja og gass enn ikki eru funnin í rakstrarverdum nøgdum í Føroyum, so heldur Poul
Michelsen kortini, at royndirnar higartil og ikki mist okkara stóra luttøka í altjóða oljuvinnu,
har tað í dag arbeiða fleiri enn 1000 føroyingar, koma okkum til góðar, tá vit umrøða
framtíðar leiting her um leiðir við altjóða oljufeløg.
”At vit eru so virkin og fylgja við, bæði vinnuliga og politiskt, er ein stórur fyrimunur fyri
okkum sjálvi og eisini fyri útlendsku vinnuna, sum vónandi vil gera íløgur her. Men at vit
eisini eru luttakari í altjóða oljuvinnuni haldi eg er av stórum týdningi, antin vit so finna olju
ella ikki. Tað er altíð gott at hava fleiri bein at standa á. Tær íløgur vit sjálvi gera sum veitarar
í hesa vinnu, antin tað er fyri at finna okkara egnu olju ella tað er fyri at vera partur av hesi

vinnu uttanlands eisini, tæna somu søk. So tá fakligheitin og vitanin fylgja við í hesi gongdini,
verða avgerðirnar eisini meira og betri grundaðar.”
Álit á Jarðfeingi
Landsstýrismaðurin í oljumálum, sum fyrst og fremst byggir sína vitan og hugsan á ta kunning
hann við fleiri høvi hevur fingið við at samskifta við fólkini á Jarðfeingi, sigur seg vera væl
nøgdan við gongdina higartil.
”Nú eri eg nokkso nýggjur í hesum, men eg má ærliga viðganga, at tey fólkini, sum eg havi
havt høvi til at samskifta við hjá Jarðfeingi, og sum stýra hesi gongdini at fáa eina
væleydnaða oljuleiting í gongd aftur, virka sera entusiastisk og vitandi og hava rætta
hugburðin til hetta fyri Føroyar týdningarmikla málið. Fyri meg er tað ein frægd at arbeiða
saman við hesum fólkunum. Tey trúgva uppá tað tey gera, og eg eri vísir í, at fyrr ella seinni
fara vit eisini at fáa stórt gagn at hesum arbeiðinum. Tað vit í dag brúka uppá hetta arbeiðið
er bert ein brøkpartur av tí vinningi vit sum samfelag kunnu fáa burtur úr í longdini. So eg vil
fegin eisini vera við til at uppraðfesta tað. Her hugsi eg bæði um ta vitan, sum vit fáa um
okkara egna landgrunn og undirgrund, umframt at vit arbeiða saman við royndum fakfólki í
øðrum londum at menna vitanina um okkara egna land. Vit býta um data, fáa inn nýggj data,
læra at lesa data betri - alt nakað, sum hevur stóran týdning. So eg eri imponeraður av
hesum arbeiðinum. At vit hava góð fólk á Jarðfeingi, upplivdu vit eisini á stóru Petex messuni
í London herfyri. Og tað kendi tú eisini millum útlendsku oljufólkini á móttøkuni í London, har
virðingin fyri okkara egnu fakfólkum var stór. Slíka virðing fær tú bara, tá tú hevur við
professionell fólk at gera.”
Landsstýrismaðurin kennir seg eisini væl kunnaðan á øllum økjum, sum viðvíkja komandi
leiting og gransking á stovninum annars. Tað ger eisini, at hann fær fylgt betri við gongdini og
fær gjørt sítt til, at hon fer rætta vegin. Og tí dylur Poul Michelsen heldur ikki fyri, at hann
saman við tí politisku skipanini annars fer at gera alt tað hann er mentur fyri, at føroyska
oljan og gassið, sum helst liggur fjalt onkunstaðni í undirgrundini, verða funnin ein dag í
framtíðini.
Nú sær hann fram til stóru FIEC-ráðstevnuna í Føroyum næsta ár, tá hann sum
landsstýrismaður í oljumálum alment fer at lata upp fyri 4. útbjóðingini á føroyska
landgrunninum.
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Fyrstu næmingarnar á Ítróttaháskúlanum fingið prógv
04.12.2016 - 20:51
Leygardagin 03. desember 2016 fingu fyrstu háskúlanæmingarnar á Ítróttaháskúlanum í
Suðuroy prógv. Hátíðardagurin varð hildin í Stóra Pakkhúsi í Vági.
17 næmingar hava gingið á heystskeiðnum á Ítróttaháskúlanum, sum er tað fyrsta
skúlaskeiðið á skúlanum í Suðuroynni.
Guðmundur Joensen, háskúlaleiðari, flutti fram røðu til hátíðarhaldið í gjár, og tað gjørdi
umboð fyri næmingarnar eisini. Eftir hetta handaðu Guðmundur Joensen og Petur
Gotfredsson næmingunum prógv, áðrenn felagsmynd av næmingunum varð tikin.
Næsta skeið á Ítróttaháskúlanum er várskeiðið, sum byrjar mánadagin 16. januar 2017.
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Ikki meiriluti fyri loysing
– Sjálvt um eingin ríkisstuðul var
04.12.2016 (15:35)
Sjálvt um Føroyar ongan ríkisstuðul fingu úr Danmark, so hevði tað kortini ikki verið meirluta
fyri loysing millum Føroyar og Danmark.
Tað vísir kanninging, sum Gallup gjørdi frá 8. til 19. november. Kringvarpið og Miðlahúsið
kunngjørdi part av kanningini hósdagin. Men í somu kanning eru spurningar, sum Zakarias
Wang hevur biðið um, ið snúgva seg um loysing millum Føroyar og Danmark. Spurningurin er
soljóðandi:
– Um Føroyar onga ríkisveiting (blokkstuðul) fingu úr Danmark, hevði tú so verið fyri loysing?
Til hendan spurning svara 46 prosent »ja«, 48 prosent »nei« og 6 prosent »veit ikki«.
Hóast tey eru fleiri, sum eru ímóti loysing, so kann ikki sigast, at talan er um greiða
niðurstøðu, tí føroyingar eru framvegis tvítbýttir í málinum.
Í kanningini eru 505 tilvildarliga útvaldir persónar, ið hava valrætt nú, spurdir.
In.fo

Andlát
Anna Justrid Lydersen, fødd Justinussen, vanliga nevnd Anna har Norð, úr Hvannasundi
andaðist hósmorgunin 1. desember, 89 ára gomul.
Sólmá Frígerð Hermansen, Innan Glyvur andaðist á Landssjúkrahúsinum 1. desember, 64 ára
gomul.
Valborg Svaðabú, Miðvági, andaðist mánadagin 28. november, 93 ára gomul.
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