Tíðindi úr Føroyum tann 11.12.16
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

Føroyskur yvirstýrimaður er eisini ur-sniðgevi
Dávur Allan Nielsen er úr Føroyum, býr í Danmark og siglur sum yvirstýrimaður á einum
Multipurpose Supply Vessel (MPSV) hjá Rem Offshore. Hann er útbúgvin á Ytre Namdal
Fagskole í Rørvik og hevur drúgva siglingartíð.

- Eg havi starvast innan sjóvinnuna, síðani eg var 16-17 ára gamal, hava verið við einum
føroyskum trolara í Barentshavinum, verið nøkur ár við fiskiførum úr Ålesund og arbeitt í
frálandsvinnuni seinastu 12 árini, greiðir Dávur frá.
Hugskotið um at sniðgeva ur kom av tilvild.
- Eina náttina eg hevði vakt, sat eg og teknaði eitt kumpass, ið sum fráleið gjørdist til eitt ur.
Knappliga fekk eg hugskotið um at gagnnýta tað vinnuliga, sigur yvirstýrimaðurin.
Sum sagt so gjørt. Hann kannaði marknaðin og fann út av, at møguleikarnir vóru óteljandi tað snúði seg um at skilja seg út úr mongdini.
Hann kallar ur-kollektiónina fyri Vela (Vela er latínska orðið fyri segl/sigla)). Fyrsta røðin av
urum fekk sjálvandi maritim nøvn: Maskinur, Lastalinjur og Maskintelegrafur.
Samstundis við, at Dávur Nielsen almannakunnger sína fyrstu kollektión, er hann komin væl
áleiðis við at framleiða eina spildurnýggja røð av urum.
Meira kann lesast um Vela-urini á www.vela-watches.dk,
Antares.fo
Smá oljufeløg fara uttan um Danmark
Miðalstór oljufeløg sum Maersk Oil og Dong Energy O&G sita á meginpartinum av danska
partinum av Norðsjónum, og tað fara tey framhaldandi at gera, broytir staturin ikki
rammukorini, siga fleiri smá feløg.
Smá oljufeløg ganga í ein stóran boga uttan um Danmark, skrivar Børsen. Tí meðan fleiri smá
feløg seinastu árini eru sloppin at taka lut í oljuleitingini á bretska og norska landgrunninum,
so eru rammukorini ikki nóg góð í Danmark, siga fleiri feløg við blaðið.
"Tað einasta, ið kann fáa okkum til Danmarkar, er, um myndugleikarnir kunnu sannføra
okkum um, at vit eru vælkomin. Og tá tosa vit um broytt rammukor, sum tey vit hava í
Norra," sigur Svein Ilebekk, stjóri í Origo Exploration, sum í dag bert hyggur at nýggjum
íløgum í Norra og Bretlandi.
Hann vísir í hesum sambandi m.a. á, at Norra fyri fáum árum síðani setti í verk árlig
loyvisumfør og skattaendurgjald í samband við leiting.
Kelda: energiwatch.dk
Antares.fo
Lánsveitarar í frálandsvinnuni til reiðar at boykotta bankar
Minnilutaeigarar í frálandsreiðaríum sum Havila, ið varð bjargað undan at fara á húsagang í
evstu løtu í síðstu viku, eru so firtnir um leiklutin hjá bankunum í spælinum um skuldina, at
teir umhugsa í framtíðini heilt at boykotta bankarnar. Tað kann raka tey frammanundan illa
støddu frálandsreiðaríini.
Bergen-reiðaríið Havila fekk í síðstu viku tryggjað sær eina bjargingaravtalu fyri felagið, hvørs
skuld er upp á 5,6 mia. norskar krónur. Skuldaravtalan hevur verið ávegis meginpartin av
2016 og hevur elvt til eitt hart stríð millum minnilutaeigararnar í reiðarínum og bankarnar
um røttu treytirnar fyri at hjálpa reiðarínum víðari.

Tilgongdin hevur verið somikið harðlig, og fleiri lánsveitarar hava kent seg so illa viðfarnar av
bankunum, at teir nú umhugsa heilt at boykotta samstarvið við bankarnar í framtíðini og at
skerja lán síni til frálandsreiðarí.
Tað skrivar Dagens Næringsliv.
Lánsveitararnir, ið nú loysa av eftir gongdina í Havila, eru Akershus interkommunale
pensjoskasse og Alfred Berg Kapitalforvaltning, sum hava íløgur í fleiri frálandsreiðaríum.
Mótsett bankunum, ið hava trygd fyri sínum lánum í ognunum hjá reiðaríunum, tað vil siga
skipunum, hava hinir lánsgevararnir onga trygd í ognum.
Teirra virðisbrøv verða rópt váðafúsur kapitalur.
"Norsku frálandsfeløgini fara at fáa stórar trupulleikar við at fáa váðafúsan kapital inn á
lánsmarknaðin í framtíðini. Hetta er sera álvarsamt, tí norski frálandsídnaðurin í stóran mun
missir týdningarmestu kelduna til váðafúsan kapital, og kapitalurin, sum tey fáa ístaðin,
verður nógv dýrari. Tað kann hava við sær stóra afturgongd í norska frálandsídnaðinum og
tap av norskum arbeiðsplássum," sigur Paal August Nordhagen, ið er íleggingarstjóri í
Akershus interkommunale pensionskasse, við Dagens Næringsliv.
Eisini Alfred Berg Kapitalforvaltning sigur fyri blaðnum, at tey í framtíðini "fara at stýra uttan
um" feløg, ið arbeiða saman við bankum, sum felagið hevur kent seg illa viðfarið av.
Feløgini vilja ikki seta navn á bankarnar, sum tey finnast at, men sambært Dagens Næringsliv
er talan um millum annað Nordea, DNB og Giek - Garantiinstituttet for eksportkredit.
Kelda: energiwatch.dk
Antares.fo
Stór nøgd av kokaini funnið umborð á Lauru Maersk
Meksikonsku myndugleikarnir hava funnið 279 kilo av kokaini umborð á bingjuskipinum
Lauru Maersk í havnini í Manzanillo. Sambært myndugleikunum vórðu 295 pakkar funnir
undir eini rannsókn av eini bingju á tí 4.260-TEU stóru Lauru Maersk. Pakkarnir vóru fjaldir
millum magnetiskar rullur.
Bingjan kom umborð á danskt-flaggaða skipið í Arica í Kili. Meksikonsku
samveldismyndugleikarnir hava sett eina kanning í verk. Ólógliga lastin er ein av fleiri, ið er
avdúkað seinastu vikurnar í havnini, og aðru ferð á Lauru Maersk.
24. november funnu myndugleikarnir 214 kilo av kokaini í eini bingju, ið kom í land av 6.350TEU stóra APL Turkey. Tveir dagar frammanundan, varð eitt hálvt tons funnið í eini bingju, ið
var komin við 5.610-TEU stóra APL Holland. Og fyri einum mánaða síðani funnu
myndugleikarnir 228 kilo av kokaini í eini bingju frá Lauru Maersk.
Kelda: TradeWinds
Antares.fo

Nú verður tað dýrt at bróta ferðslulógina
09.12.2016 (21:33)
Tað verður ofta ført fram, at bøtirnar fyri at bróta ferðslulógina, eru alt ov lágar.

Minsta bótin fyri at tosa í handhildnari fartelefon, ella fyri onnur brot á ferðslulógina, er 500
krónur, og vanliga áskoðanin er, at tað ger hvørki frá ella til.
Serfrøðingar meta, at ein so lág bót kann geva bilførarunum eina fatan av, at hetta eru
lógarbrot, sum onki hava upp á seg.
Bøturnar hava staðið í stað síðani 2009, hóast lønir og prísir eru farin nógv upp síðani tá.
Víst verður eisini á, at fatanin hjá danska ríkisákæranum er, at spurningur um, hvussu
nærløgd fólk eru at halda ferðslulógina, er tengdur at, hvussu stóran vanda, tey halda, at tey
eru í fyri at verða tikin
Men tað er eisini tengt at, hvussu høg bótin er, og tí skal hon verða so høg, at hon er
fyribyrgjandi.
Men nú kemur broyting í, tí nú fer Hendrik Old, landsstýrismaður í ferðslumálum, at leggja
uppskot fyri Løgtingið, har eitt endmál er at hækka bøturnar munandi.
Eftir uppskotinum skulu bøturnar fyri at bróta ferðslulógina, tvífaldast, og hereftir skal
minsta bótin sosatt vera minst 1000 krónur. Men so kunnu bøturnar hækka, alt eftir, hvussu
álvarsligt lógarbrotið er.
Og eitt, sum verður mett at vera ein stórur vandi í ferðsluni, er, tá ið bilførarar tosa í
handhildnari fartelefon, samstundis sum um at teir koyra bil.
Bótin fyri hetta lógarbrotið er 500 krónur, og tey flestu halda, at tað er alt ov lítið. Tey halda,
at skulu bilførarar venjast av við hendan óvanan, er neyðugt at bótin er so høg, at hon
ordiliga merkist hjá tí, sum skal rinda.
Danski ríkisákærin heldur, at bilførarar, sum tosa í handhildnari fartelefon ímeðan teir koyra
bil, eru til so stóran vanda fyri ferðslutrygdina, at teir eiga at fáa minst 1500 krónur í bót.
Hendrik Old, landsstýrismaður í ferðslumálum, sigur í uppskotinum, hann nú fer at leggja fyri
Løgtingið, at hesum er hann samdur í.
In.fo
21 ára gamal funnin deyður í Vágum
09.12.2016 (23:08)
- Síðani klokkan 16:10 í dag hevur verið leitað eftir einum 21 ára gomlum manni í Sørvági.
Klokkan 20.40 í kvøld varð maðurin funnin deyður í Sørvági.
Tað veit Jón Klein Olsen, varapolitiinspektørur at siga í tiðindaskrivi í kvøld. Tey avvarandi eru
kunnaði, leggur Jón Klein Olsen aftrat.
In.fo hevur vent sær til vaktleiðaran fyri at spyrja um tilburðin í Vágum, men vaktleiðarin
sigur, at løgreglan ikki hevur fleiri upplýsingar um syrgiligu hendingina í Vágum í kvøld.
In.fo
Føroyahúsið í vanda fyri at detta niðurfyri

09.12.2016 (23:59)
Verða munandi ábøtur ikki gjørdar Føroyahúsið í Keypmannahavn, hava myndugleikarnir
hótt við at steingja køkina í húsinum.
Tað staðfestir Hans Petur í Brekkunum, leiðari á Føroyahúsinum í Keypmannahavn.
Og steingir ein so miðsavnandi partur í húsinum, sum køkin, hevði tað í roynd og veru verið
tað sama sum at stongt húsið, tí tað er ringt at hugsa sær eitt Føroyahús í Keypmannahavm,
har tað ikki ber til at borðreiða við føroyskum máti.
Men Hans Petur í Brekkunum sigur, at køkin er ikki tað einasta, sum má gerast, tí húsið er
fullkomiliga uppslitið, alt sum tað er, og er fullkomiliga ótíðarhóskandi.
– Tí er tað alneyðugt at nútímansgera alt húsið, sum tað er, leggur hann afturat.
Hann sigur, at tey hava lagt eina heildarætlan fyri húsið, har tað fer at kosta seks milliónir at
gera tær grundleggjandi ábøturnar, sum eru neyðugar.
– Endamálið er at gera Føroyahúsið til eitt nútímans mentanarhús, sum kann verða
miðstøðin hjá føroyskum útisetum í Danmark, sigur hann.
– Men tað er eisini neyðugt at gera tað arbeiðsligari og høgligari, tí virksemið er fjølbroytt,
leggur hann afturat.
Eftir leigusáttmálanum er tað Føroyahúsið sjálvt sum stendur fyri øllum innandura
umvælingum. Og Leiðarin sigur, at skulu húsini brúkast í framtíðini, er tað neyðugt at skifta
køkina út, tí nú er hann so illa farin, at myndugleikarnir hava hótt við at steingja hann.
– Og steingir køkin, so at vit ikki fáa borðreitt við føroyskum mati, hevði tað verið eitt
óbótaligt afturstig, tí føroyskur matur er ein ógvuliga týðandi partur av virkseminum í
húsinum, sigur Hans Petur í Brekkunum.
Hann sigur, at umframt køkina, er tað neyðugt at gera húsið atkomuligt hjá fólki í
koyristóli. Sum støðan er nú, sleppa fólk í koyristóli ikki inn í húsið - um so var, at tey vóru
inni, sleppa tey ikki á wc. Somuleiðis er neyðugt at skifta ljósskipanina, gólvið, pallin, teppi,
o.s.fr.
Hans Petur í Brekkunum sigur, at tá ið farið verður í holt við umvælingarnar, má alt gerast í
einum, og ætlanin er at gera tað rundanum summarferiuna, tá ið virksemið í húsinum er sum
minst.
Men tann stóri spurningurin er, hvussu Føroyahúsið skal klára at fíggja eitt uvælingararbeiðið
upp á seks milliónir.
Føroyahúsið hevur fingið 2,5 milliónir á donsku fíggjarlógini til umvælingar, og á fíggjarlógini
hjá Løgtinginum er eisini ætlanin at seta eina millión av til endamálið.
Sostatt eru 3,5 milliónir tøkar til endamálið. Men tá ið talan er um eina verkætlan, sum
kostar seks milliónir, er eyðsæð, at tað enn er langur vegur eftir á mál, ásannar leiðarin fyri
húsið.

Men hann sigur, at tey hava eisini søkt A.P. Møllergrunnin í Danmark um stuðul til
nútímansgerðina.
– Umboð fyri grunnin hava vitjað okkum, og tey eru áhugað er at stuðla ætlanini. Men tey
hava greitt boðað frá, at fyri at grunnurin skal stuðla, skulu vit sjálvi eisini útvega ein part av
kostnaðinum.
– Og nú vit fáa 2,5 milliónir á donsku fíggjarlógini, og vónandi eisini eina millión á føroysku
fíggjarlógini, eru rættiliga góð útlit fyri, at A.P Møllergrunurin eisini vil stuðla ætlanini.
Hans Petur í Brekkunum sigur, at verður húsið høvuðsumvælt innan, eru tey, sum eiga húsið,
sinnað at leingja leigusáttmálan í eini 25 - 30 ár afturat - og tá er lítið gott eftir av
útbyggingini.
Og hann heldur, at tað hevði verið ómetaliga heppið at sloppið at hildið fram í hesum
hølunum, tí tey liggja sjáldsama væl fyri, mitt í býnum í Keypmannahavn. Samstundis er
leigan heilt sámulig, so tað hevði verið eitt stórt afturstig at flutt.
Føroyahúsið hevur hildið til í hesum hølunum í 25 ár og tað er nú heimstaðurin hjá 18
føroyskum feløgum í Keypmannahavn.
Húsið fær 1,67 milliónir á fíggjarlógini hjá Løgtinginum um árið til raksturin. Hetta er ein
játtan, sum hevur staðið í stað í eini 10 ár, so tað er eyðvitað, at í roynd og veru er hon
minkað nógv, tí hesa tíðina eru prísirnir nógv hækkaðir.
– Hesi seinastu árini er játtanin minkað eini 22-24 prosent í virði, sigur Hans Petur í
Brekkunum.
Tað er ikki nóg mikið at reka húsið fyri, so tey eru noydd at leiga húsið út og fyri tað hava tey
fingið einar 400.000 - 500.000 krónur um árið í leigu og tað er eitt sera týdningarmikið íkast
til raksturin, sigur leiðarin.
In.fo
Línuskip gera hendan túrin aftrat
10.12.2016 (11:23)
- Flestu línuskip koma inn at landa seinast í vikuni sum kemur. Skipini hava eina blanding av
toski, hýsu, longu og brosmu. Eisini verður nakað av svartkalva og blálongu.
Á Fiskamarknaði Føroya vænta tey ikki, at nógv línuroynd verður aftrat til jólar, tá skipini
hava verið inni og landað í næstu viku.
- Streymurin harðnar, sum næsta vika gongur, og veðurútlitini eru ikki tey bestu. Tí verður
ikki roknað við nógvum útróðri í næstu viku, verður lagt aftrat.
In.fo
Bill Justinussen fekk svarið hann vildi hava
10.12.2016 (12:15)

Hereftir skulu fólk í Eysturoy og Norðoyggjum nú sleppa frá at ringja til Havnar, tá ið tey hava
brúk fyri kommunulækna eftir vanliga arbeiðstíð.
Tað sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsumálum.
Síðani kommunulæknaskipanin varð broytt, so at øll skuldi ringja 1870, og so er tað ein
kommunulækni á vakt á Landssjúkrahúsinum, sum tekur telefonina, og metir um støðuna.
Og har tað verður mett neyðugt, kunnu fólk vera biðin um at koyra á Landssjúkrahúsið í Havn
til kanningar.
Hetta hava tey javnan og savnan fýlst á í norðara parti í landinum. Og ein onnur atfinning
afturat hevur verið, at ofta eru fólk noydd at bíða í ævir áðrenn læknavaktin í Havn svarar.
Og tá ið tey so eru komin á Landssjúkrahúsið er eisini vandi fyri at noyðast at sita í tímavís og
bíða, tí læknin hevur ov nógv at gera.
Og serliga fýlast politikarar í Norðoyggjum á, at norðoyingar, sum skulu til lækna uttanfyri
vanliga arbeiðstíð, mugu koyra framvið Klaksvíkar Sjúkrahúsið, heilt til Havnar og tað halda
tey ikki er nakað høpi í.
– Støðan í dag rakar hvørt heim norðanfyri Hórisgøtu, staðfestir Hanna Jensen, tingkvinna
fyri Framsókn.
Og nú hevur Bill Justinussen, tingmaður fyri Miðflokkin enn einferð reist spurningin - og hesa
ferð fekk hann tað svarið, hann vildi hava.
Sirið Stenberg sigur nevniliga, at ætlanin er at leggja eysturoyingar afturat Klaksvíkar
Sjúkrahúsi.
– Tað er rætt at kanna eftir um tað ikki ber til at gera broytingar í skipanini, og tað skal
gerast í samstarvi við teir avvarðandi partarnar, sum eru Heilsutrygd og Kommunulæknarnar,
sigur Sirið Stenberg.
Hon sigur, at í roynd og veru er tað eisini at tilmæli í menningarætlanini, sum nú er løgd fyri
heilsuverkið, at kommunulæknaskipanin í Norðurføroyum verður løgd í eina skipan fyri seg.
In.fo
Góð byrjan til NM í svimjing 2016
10.12.2016 (13:26)
Í hesum døgum hava føroyskir svimjarar og svimji áhuga úr at gera. HM í stuttgeil er í Kanada
har fimm føroyiskir svimjarar royna seg, ímeðan NM verður avgreitt í Kolding í Danmørk. Her
eru ikki færri enn 19 svimjarar við, og fleiri av hesum vóru longu í hilinum í gjár.
Hóast tað tíðiliga merktiskt at føroyingarn høvdu havt ein drúgvan túr til Danmarkar, so vóru
glottar at hóma á fyrsta degi á 2016. Marius Gardshodn vann gull í 1500 frí, juniorgenturnar
settu landsliðsmet fyri juniorar, og Signhild Joensen kom heilt nær føroyska metinum í 100
frí, skrivar Svimjing.com;
Jana Thomsen (2000) Ægir 2:08.86 og nummar 8 í NJM-finaluni í 200 frí

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 1:14.98 og nummar 7 í NM-finaluni í 100 bringu
Signhild Joensen (2000) Ægir 1:01.64 og nummar 5 í NJM-finaluni í 100 rygg – persónligt
met
Alvi Hjelm (1996) Ægir 2:05.30 og nummar 7 í NM-finaluni í 200 blandað
Marius Ihlen Gardshodn (1998) 15:28.72 og gull í NM-finaluni í 1500 frí – persónligt met
Vár, Signhild, Jana og Barbara (2000) 3:54.96, og nummar 5 í NJM-finaluni í 4×100 frí juniormet
Rói, Hugin, Johan og Rókur (2000) 3:50.60 og nummar 7 í NJM-finaluni í 4×100 frí
Alvi, Róland, Markus og Marius (1996) 3:33.95 og nummar 6 í NM-finaluni í 4×100 frí
Í dag svimur Alvi Hjem finalu í 400 metrum blanda, og í Kanada skulu Óli Mortensen og Pál
Joensen svimja innleiðandi í 1500 metrum frí.
In.fo
Smáligt fyri tað mesta
10.12.2016 (17:27)
- Øll partrolarapørini uttan tvey eru til fiskiskap. Skipini koma inn at landa, sum næsta vikan
gongur. Fiskiskapurin hjá partrolarunum er fyri tað mesta smáligur.
Tað vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga. Lagt verður aftrat, at allir djúpvatnstrolararnir
liggja við bryggju, og In.fo kann leggja aftrat, at tað hava teir gjørt seinastu tíðina.
Í gjár, tá tey á Fiskamarknaði Føroya gjørdu sínar metingar fyri næstu viku, vóru tríggir
trolbátar til fiskiskap. Tveir fiska havtasku, og ein fiskar tosk og hýsu og fær eisini nakað av
øðrum fiskasløgum.
- Vit vænta, at allir trolbátarnir koma inn at landa mánadagin. Vit vænta eisini, at trolbátar,
sum liggja, fara út aftur í næstum.
Tvey garnaskip fiska svartkalva, og annað av hesum skipum kemur inn at landa mánadagin,
og hitt kemur helst seinast í næstu viku.
- Fiskiskapurin hjá garnaskipunum, sum fiska svartkalva, er brúkiligur, men veiðan eftir
havtasku er meira smálig, vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga.
In.fo
Tjóvar fingu fleiri fløskur av rúsdrekka við sær
10.12.2016 (19:00)
Tað er nú greitt, at innbrotstjóvarnir, sum brutu inn í Rúsuna í nátt, fóru ikki tómhentir
avstað aftur
Tað var mitt í nátt fekk løgreglan boð um at tað hevði verið innbrot í Rúsuni í Havn.
Innbrotstjóvar høvdu brotið eitt vindeyga í køkini upp og vóru farnir inn tann vegin.

Og nú er so gjørt upp, hvat tjóvarnir hava stolið. Løgreglan sigur, at tjóvarnir hava stolið 21
fløskur av ymsum sløgum av rúsdrekka.
Tað var ikki so langt hjá teimum at fara, tí rúsdrekka, sum stolið varð, stóð alt í køkini.
Løgreglan kannar nú málið, men veit ikki enn, hvørjir tjóvarnir eru
In.fo
Føroyska barnahjálpin 10 ár
11.12.2016 (07:01)
Í dag eru liðin 10 ár síðani ABC barnahjálp í Føroyum, nú Føroyska barnahjálpin, varð
stovnað. Hesi árini hevur Barnahjálpin sent góðar fýra milliónir krónur í beinleiðis stuðli til
børn í fimm ymiskum londum.
Tá ið ABC barnahjálp varð stovnað í 2006, var felagskapurin ein partur av ABC barnahjálp í
Íslandi, men í juni 2015 gjørdis Barnahjálpin føroyskur felagskapur burturav undir navninum
Føroyska barnahjálpin.
– Vit eru øllum stuðlum okkara sera takksom fyri stuðulin gjøgnum øll hesi árini. Vit hava
altíð verið glað og errin av at kunna siga, at hvørt oyra, sum stuðulsforeldur lata, fór
beinleiðis til børnini.
Tað skrivar Føroyska Barnahjálpin í tíðindaskrivi.
Men felagskapurin veksur og arbeiðsbyrðan eisini. Nevndin gjørdi tí í 2015 av at taka sjey
prosent av innkomnum pengum, tað vil siga bússupengum, stuðulspengum til børn og frá
tiltøkum at brúka til rakstur av arbeiðinum.
Hilda Viderø er sett í parttíðarstarv hjá Føroysku barnahjálpini.
Roknskapirnir hjá Barnahjálpini fyri øll árini eru almennir og liggja á heimasíðuni.
– Høvuðsuppgávan hjá Hildu er at vitja londini, sum vit stuðla, umframt at ferðast runt í
Føroyum og greiða frá arbeiðinum hjá Barnahjálpini.
Annað umsitingararbeiðið, bókhald, skráseting av børnum, samskifti við stuðlar, IT- og
heimasíðuarbeiði, verður alt gjørt av sjálvbodnum uttan samsýning.
Barnahjálpin byrjaði í 2008 at stuðla børnum í Liberia og Senegal.
– Í Liberia hava vit havt barnaheim og stuðlað børnum við skúlagongd. Fleiri av hesum
børnum eru nú vaksin og standa á egnum beinum, onnur fáa enn stuðul til framhaldandi
skúlagongd. Í fjør byrjaðu vit eisini at stuðla skúlagongdini hjá børnum, sum mistu foreldur
og avvarðandi av ræðuligu ebolasóttini, sum herjaði í Liberia. Barnahjálpin veitir við stuðli frá
føroyskum stuðulsforeldrum stuðul til umleið 120 børn í Liberia, skriva tey í tíðindaskrivinum.
Undirtøkan at stuðla børnum persónliga er nógv økt seinasta árið og fáa nú umleið 300 børn,
í fimm ymiskum londum, stuðul til skúlagongd gjøgnum Føroyksu barnahjálpina.

Í Senegal fáa eini 70 børn stuðul til skúlagongd úr Føroyum. Har er forskúli og barnaskúli upp
til 5. flokk. Hetta eru børn úr fátækum familjum, sum ikki hava ráð at senda børnini í skúla. Í
sama skúla ganga eisini børn, hvørs foreldur gjalda sjálvi fyri skúlagongd hjá barninum.
Skúlin, sum er rikin av kristnum, hevur gott orð á sær í Dakar. Senegal er muslimskt land.
Í fjør byrjaði Barnahjálpin eisini at stuðla børnum í Pakistan og á Filipsoyggjunum.
– Í Pakistan er talan um børn úr kristna minnilutanum, sum hevur trong kor í landinum.
Skúlan, tey ganga í, hevur Rúmfatalagerinn í Íslandi, sum føroyingar eiga, latið byggja. Í løtuni
senda vit stuðul til umleið 40 børn har, skriva tey, og halda fram:
– Á Filippsoyggjunum stuðlar Barnahjálpin umleið 50 børnum. Hetta eru eisini børn, sum
annars ongan møguleika høvdu havt til skúlagongd, og tí eru vit sera takksom fyri, at vit
kunnu vera við til at geva teimum vón um eina betri framtíð.
Í fjør byrjaði Barnahjálpin at stuðla einum skúlaflokki í India, sum telur 30 børn.
Í nevndini hjá Føroyskum barnahjálpini eru, Rúna Sivertsen, stovnari og forkvinna, Hilda
Viderø stovnari og starvsfólk, Randi Jacobsen, bókhaldari, Charlotta á Váli Olsen, skrivari, og
Ólavur Asafsson Olsen.
In.fo
Havnarfólk fáa nú ein langhyl
11.12.2016 (07:37)
Framsýning um komandi langhyl í Gundadali letur upp mánadagin kl. 9. Tórshavnar býráð
samtykti 17. juni 2016 byggiskránna fyri ein komandi langhyl (50 metur) í Gundadali.
Í august fóru trý undangóðkend ráðgevaratoymi (arktitektar og verkfrøðingar) í gongd í eini
hugskotskapping, har tey fingu høvi til at geva eitt skikkað boð upp á eina høll til ein komandi
langhyl. Talan er um toymi, umboðað av hesum fyritøkunum: Firvald/Ósbjørn Jakobsen
Arkitektar, SNA Arkitektar og Árni Winther Arkitektar.
Toymini lótu síni hugskot inn 23. november 2016. Hugskotini eru nú liðugt viðgjørd av
dómsnevnd, mentamálanevndini og fíggjarnevndini og koma til endaliga politiska viðgerð í
býráðnum 15. desember. Mánadagin 12. desember kl. 9 letur almenn framsýning upp í
forhøllini í Svimjihøllini í Gundadali, har høvið verður hjá almenninginum at síggja innkomnu
uppskotini í hugskotskappingini.
Eisini fara Heðin Mortensen, borgarstjóri og Elin Lindenskov, býráðslimur og forkvinna í
bygginevndini at bera fram heilsanir.
Framsýningin er opin hvønn dag í upplatingartíðunum hjá Svimjihøllini fram til og við 22.
desember.
– Fríggjadagin 16. desember kl. 9 verður endaliga úrslitið og dómsúrskurðurin løgd fram í
Svimjihøllini – og øll eru vælkomin, skrivar Tórshavnar kommuna.
In.fo
Hetta er startskotið til loysingina

11.12.2016 (12:00)
Tað er alstórum týdningi, at vit hava ein búskapargrunnur í Føroyum, tí hetta er startskotið til
loysinginna.
Tað staðfestir Pauli Trónd Petersen, tingmaður fyri Tjóðveldi, hendan dagin, Løgtingið
samtykti at seta ein part av avlopinum hjá landskassanum í ein búskapargrunn.
– Hetta er dagurin, sum setir gongd á frígeringina frá danska ríkinum. Hetta er starskotið til
tað frælsu tjóðina, segði hann.
Og Pauli Trónd Petersen segði, at fyri loysingafólk er tað ein búskapargrunnur ein partur av
eini langtíðarætlan við tí endamáli at taka loysing frá Danmark.
Hann sigur, at so hvørt inntøkurnar hjá landskassanum hækka, skal helvtin brúkast til at
lækka donsku ríkisveitingina til Føroya eftir hansara tykki, og hin helvtin skal brúkas til at
bøta um vælferðina.
Hann sigur, at annað stigið er fólkaatkvøðan, sum verður næsta ár um eina føroyska
grundlóg, og tað verður ein hin størsti dagurin í Føroya søgu. Og triðja stigið er so endaliga
fólkaatkvøðan um sjálva loysingina.
– Føroyar eru bara ein kransakakufigurur hjá dønum, sum gevur donsku stjørnini rætt til at
sita til borðs við teimum stóru.
Hann sipar til, at Føroyar eru við til at gera Danmarkar ríki so stórt, at tað hevur eina rødd í
altjóða samfelagnum.
– Hevði Danmark ikki havt Føroya og Grønland, hevði danska ríkið bara verið ein viðfáningar
av tí, tað er nú.
– Búskapargrunnurin skal brúkas til at lækka donsku ríkisveitingina til Føroyar so líðandi til
hon at enda verður heilt burtur, vónandi áðrenn hetta valskeiðið er runnið, segði
tjóðveldismaðurin.
Hann sigur, at tað letur seg væl gera at fylla í búskapargrunnin, nú útlit eru fyri, at kvotur av
uppsjóvarfiski hækka enn meiri.
Tinglimir í andstøðuni vóru skjótir at lofta endanum og at takka Paula Trónd Petersen fyri, at
hann var so ærligur, at hann segði sum var.
Og tað var ikki sørt, at hetta fekk tinglimir í Javnaðarflokkinum at tala at og at tvíhalda um, at
Búskapargrunnurin hevur einki við loysingina at gera.
Og bæði Bjørt Samuelsen, tingkvinna fyri Tjóðveldi, og Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í
fíggjarmálum, eisini fyri Tjóðveldisflokkin, máttu traðka til, og í eini roynd at kyrra tingfólk,
staðfestu tey, at loysing er ikki endamálið við einum Búskapargrunni. Tvørtur ímóti er
endamálið at at hava ein grunn, so at vit hava nakað at standa ímóti við í ringum tíðum.
Endamálið er eisini at spara saman til komandi ættarlið. Men Kristina Háfoss legði kortini
afturat, at eitt av endamálunum er at gera okkum sjálvbjargin í longdini og at gera okkum
óheft av stuðuli uttaneftir.

Eisini Aksel V. Johannesen kyrraði tingfólk og staðfesti, at endamálið við hesum er at seta
pening til síðis í ein búskapargrunn til komandi ættarlið. Og hann legði dent á, at tað verður
ikki í hesi tingsetuni, at støða verður tikin til at fara úr ríkisfelagsskapinum.
Hann tekur sær ikki tykni av tí, Pauli Trónd Petersen hevur ført fram, tí samgongan hevur eitt
samgonguskjal at halda seg til - og longri er tann søgan ikki.
Jenis av Rana tingmaður fyri Miðflokkin, ávaraði tjóðveldisfólk ímóti at vera so bondsk í
orðum. Avleiðingin av tí kann vera, at tað fer at skapa so nógva mótstøðu ímóti nýggju,
føroysku grundlógini, at fólk fara at vraka hana á fólkaatkvøðuni, og so er »komedian
fullkomin«, segði hann.
Helena Dam á Neystabø, tingkvinna helt, at tá ið Pauli Petersen førir seg soleiðis fram, vísir
hann manglandi virðing fyri sínum samgongufeløgunum, og tað fer so ikki at føra hann nærri
loysingini, tí ein fortreyt fyri tí er ein haldførur búskapur.
Men kanska er tað so, at hann bara keðir seg eitt sindur og roynir at fáa lív í orðaskiftið, legði
Helena Dam á Neystabø, afturat.
In.fo
So bragdaði hjá Stjørnuni
11.12.2016 (16:14)
Steðgur hevur verið í Hvonndeildini seinastu vikurnar, har fleiri av leikarunum í deildini hava
spælt við í HM-undankappingini, sum var í høllini á Hálsi seinastu vikurnar. Í dag hava
fremstu, føroysku hondbóltskvinnurnar tó lagt til brots aftur í landskappingini. Tveir dystir
eru spældir í Hvonndeildini í dag, harav tann eini varð spældur í Vestmanna ímillum VÍF og
Stjørnuna.
Undan dagsins dysti hevði Stjørnan ikki vunnið nakran dyst í hesum kappingarárinum, men
hesa staðfestingina fingu klaksvíkingar broytt í dag. Stjørnan hevði eina leiðslu so at siga allan
dystin, og eitt skifti í seinna hálvleiki bleiv leiðslan so stór, at heili sjey mál vóru á muni, tá ið
Stjørnan var á odda 23-16. Ímóti dystarenda eydnaðist tað tó heimaliðnum at pynta um
støðuna, so endaliga úrslitið gjørdist 24-29.
Áðrenn dystin í dag hevði Stjørnan bert vunnið eitt stig í níggju dystum, men í tíggindu
royndini eydnaðist loksins at vinna síni fyrstu tvey stig í landskappingini. Stjørnan er nú jøvn í
stigum við StÍF, sum eisini hevur trý stig. Hesi liðini eru tey aftastu, nummar fimm og seks, í
Hvonndeildini.
VÍF er nummar fýra í Hvonndeildini við átta stigum.
Hesar skoraðu málini í kvinnudystinum høllini í Vestmanna í dag:
VÍF-Stjørnan 24-29 (10-15)
VÍF: Ema Bezanovic 8, Daniella Joensen 5, Tóra Seloy 5, Randi Virgarsdóttir 2, Ronja
Johannesen 2, Kathe Frederiksen 1 og Lív Ingdorsdóttir 1.
Stjørnan: Tóra Eliasen 8, Jansy Jacobsen 5, Hervør Olsen 4, Durita Ljósstein 4, Sonja Lava
Sirdal 3, Jórun B. Nielsen 2, Ella Petersen 2 og Una Váðklett 1.

In.fo
Gott neistavikuskifti
11.12.2016 (16:34)
Eftir ringa gongd seinastu tíðina eydnaðist í gjár neistamonnum at vinna, tá ið kollfirðingar
vórðu bastir í gjárkvøldi. Neistin vann 25-21 ímóti KÍF í høllini í Kollafirði.
Í dag vóru tað kvinnurnar hjá Neistanum, sum áttu tørn, tá ið VB vitjaði í høllini á Hálsi.
Undan dystinum vóru tað fýra stig, ið skiltu liðini, men hesin stigamunurin er øktur til seks
eftir dagsins dyst.
Neistin vann nevniliga tryggan sigur áljóðandi 28-21. Hálvleiksstøðan í dystinum var 16-13.
Sostatt kann ikki sigast annað enn, at talan hevur verið um eitt gott vikuskifti hjá neistafólki,
har bæði tey bestu liðini vunnu fulla úrtøku.
Úrslitið merkir, at Neistin, sum undan dystinum hevði eins nógv stig sum Kyndil, nú er
einsamalt oddalið í Hvonndeildini.
Stigatalvan í Hvonndeildini eftir 10 umfør er hendan:
1. Neistin 18 stig
2. VÍF 16 stig
3. VB 12 stig
4. VÍF 8 stig
5. StÍF 3 stig
6. Stjørnan 3 stig
Málskjúttarnir í kvinnudystinum í høllini á Hálsi vóru hesir:
Neistin-VB 28-21 (16-13)
Neistin: Brynja Høj 6, Eir Berg 5, Fríða á Dunga 4, Bára Hansen 4, Lilja Mohr 4, Birita
Ingolfsdóttir 2, Súsanna Pálsdóttir Nólsoy 2 og Jaclin Durhuus 1.
VB: Daniela Mistric 8, Gurið K. Augustinussen 5, Rúna M. Jacobsen 3, Maria Halsdóttir Weyhe
3, Bára K. Mortensen 1 og Rannvá Johannesen 1.
In.fo
H71 endurvann oddasessin
11.12.2016 (17:56)
Oddabrak hevur verið í Vestmanna í dag, har VÍF og H71 brustu saman í FTZ-deildini. Undan
dystinum vóru bæði liðini ájøvn við 19 stigum, men tó var VÍF fremst vegna betri málúrtøku.

Dysturin fekk eina sera margháttiliga byrjan, ið var keðilig fyri Hilmar Leon Jacobsen hjá H71.
Tá ið fimm minuttir vóru farnir skoraði Hilmar Leon til 2-0 til H71, men hetta gjørdist hansara
síðsta løta í dystinum, tí at dómaraborðið gjørdi vart við, at H71 ikki hevði skrivað Hilmar
Leon Jacobsen á dómaraseðilin. Avleiðingin av hesari pínligu villuni var, at 19 ára gamli
hoyvíkingurin mátti av vøllinum og ikki slapp at spæla meir.
Talan var um eitt spennandi oddabrak, har áskoðararnir fingu ein javnan og spennandi dyst.
Eftir 17 minuttir var 7-7 og ongin munur á liðunum. Fram til hálvleikin kom vend tó í, tí
hoyvíkingar gjørdu eitt hál og fóru til hálvleiks við støðuni 15-11.
Í seinna hálvleiki komu vestmenningar tó sterkt afturíaftur. Stigvíst bleiv leiðslan hjá H71 etin
upp, og hetta úrslitaði í, at VÍF javnaði til 21-21 eftir 46 minuttir.
Tað var tó H71, sum fekk seinasta orðið og endurvann oddasessin, ið hoyvíkingar hava havt
so at siga alt kappingarárið. VÍF megnaði ongantíð at leggja seg á odda, og ístaðin fór H71
avstað við sigrinum og vann 29-27.
Eftir dystirnar hetta vikuskiftið er stigatalvan í FTZ-deildini stendur niðanfyri. Klombran vísir
til, hvussu nógvar dystir liðini hava spælt.
1. H71 21 stig
2. VÍF 19 stig
3. Kyndil 17 stig
4. KÍF 16 stig
5. Neistin 12 stig
6. StÍF 10 stig
7. Team Klaksvík 1 stig
H71 og KÍF hava spælt 13 dystir, meðan hini liðini hava spælt 14 dystir.
Málskjúttarnir í oddabrakinum í Vestmanna vóru hesir:
VÍF-H71 27-29 (11-15)
VÍF: Filip Jojic 8, Rúni Joensen 6, Sjúrður Olsen 3, Julian Olsen 2, Bjarti Hansen 2, Høgni
Zachariassen 2 og Jugoslav Djumic 2.
H71: Dánjal Tórgarð 7, Bogi Gaard Davidsen 5, Niklas Hanusarson 5, Pætur Thomsen 4, Rúni
Vest Højgaard 3, Helgi Hoydal 2, Ári Dam 1, Vilhelm Poulsen 1 og Hilmar Leon Jacobsen 1.
In.fo
Línuskipini landa síðst í vikuni
11.12.2016 - 17:03
Tey flestu línuskipini koma at landa síðst í vikuni. Tað verður ein blandingur av toski, hýsu,
longa og brosma. Eisini verður nakað av svartkalva og blálongu. Væntandi koma tey flestu
línuskipini at leggja til jóla.
Tað skrivar Fiskamarknaður Føroya í sínari meting fyri næstu viku.

Fiskamarknaðurin væntar ikki nógvan útróður. Streymurin harðnar út á vikuna, og veðrið
verður ikki av í besta.
Portal.fo
Ran við 250 tonsum av búrfiski
11.12.2016 - 19:55
Ran kom í gjár til Hvalvíkar við 250 tonsum av búrfiski.
Ran hevur roynt suður ímóti Azorunum, teir hava roynt eftir búrfiski í fleiri ár á somu leið. 26
mans vóru við Ran hendan túrin, skipari á Ran er Esbern Poulsen. Tað veit jn.fo.
Kiloprísurin fyri búrfisk liggur um 40 krónur.
Portal.fo
Geytin aftur til Andrias Høgenni
11.12.2016 - 21:48
Andrias Høgenni fekk í kvøld tann stóra heiðurin at vinna Geytan 2016 við stuttfilminum “Et
Knæk“ á Filmskvøldinum í Norðurlandahúsinum. Umframt Geytan fekk hann eisini
áskoðaravirðislønina.
Hetta er ikki fyrstu ferð, at Andrias fær Geytan, tí í fjør var tað filmurin “Stina Karina“ hjá
nettupp Andriasi Høgenni, sum fekk Geytan.
Filmarnir, sum vóru tilnevndir til Geytan og áskoðaravirðislønina vóru hesir:
Óttafet
Nóllywood
Nattens Stjerner
Atli Brix Kamban
Frávik
Maria G. Tórgarð
Bittersweet
Rói Davidsen
Marra
Hans Kristian Eyðunsson Hansen og Torfinn Jákupsson
Ramblers
Hanus Johannesen
Et knæk
Andrias Høgenni
Portal.fo
RUTH hevur aftur gjørt ein roktúr

11-12-2016 - 17:58
Tað hevur gingið væl hjá nýggja uppisjóarskipinum RUTH í heyst og í vetur.
Teir hava henda seinasta túrin roynt í Norðsjónum og hava sett kós móti landi við 2.500
tonsum av sild - sum verður landað bæði í Hirtshals og í Týsklandi, teir landa í Hirtshals í
morgin og í Týsklandi týsdagin.
Prísurin á sild hevur ligið á uml. kr. 5,25 og 5,30 fyri kilo, so veiðan verður helst seld fyri 13 14 milliónir.
Jn.fo
Havborg hevur landað í Norra
11-12-2016 - 18:20
Rækjufiskiskapurin í Barentshavinum hevur í seinasti verið smáligur hjá føroysku skipunum.
Havborg landaði fyrst í vikuni í Norður-Norra, teir høvdu hálva last - uml. 200 tons.
Havborg liggur enn í Tromsø, har ymiskt viðlíkahaldsarbeiði skal fáast frá hondini, áðrenn teir
fara aftur til fiskiskap.
Jn.fo
Bumbuálop á løgreglufólk í Istanbul
11.12.2016 - 09:42
Kurdiski arbeiðaraflokkurin PKK verður hildin at standa aftanfyri.
38 fólk hava latið lív og enn fleiri eru løstað í einum bumbuálopi á løgreglufólk uttan fyri eitt
fótbóltsstadion í størsta turkiska býnum, Istanbul, í gjárkvøldið.
30 av teimum, ið hava latið lív, eru løgreglufólk. 155 fólk verða viðgjørd á sjúkrahúsi, og 14
teirra eru í lívsvanda, verður sagt.
Ein maður í bumbuvesti rendi við bili sínum á ein politibil uttanfyri stadionøkið hjá
fótbóltsfelagnum Besiktas tveir tímar aftaná, at ein dystur hevði verið har.
Turkiska stjórnin sigur fyribils kanningar benda á, at tað er hernaðarligi vongurin hjá
kurdiska arbeiðaraflokkinum PKK, ið stendur aftan fyri álopini. Tíggju fólk eru tikin, verður
sagt.
Ein røð av bumbuálopum hava verið í Turkalandi í ár. Og tá tað ikki hevur verið PKK, er
Islamski staturin lagdur undir at hava framt bumbuálopini.
Kvf.fo
Andlát:
Eigil Juul Rasmussen við Sjógv á Strondum andaðist í heiminum hóskvøldið 8. desember, 69
ára gamal.

Marna Nolsøe Joensen, Eiði, ættað av Tvøroyri, andaðist 9. desembur, 88 ára gomul.

Fanny Amalia Joensen, fødd Petersen, ættað úr Kaldbak, búsitandi í Tórshavn, andaðist í
heiminum hósdagin 8. desember, 79 ára gomul.
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