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Hey øll. 
 
Til tykkum sum eru burtur á jólum, so berð til at senda jólaheilsir til Kringvarp við at 
brúka postkassan: fjarrit@kvf.fo 
 
Um so er at ein hevur gott internet so kunna tit senda eina heilsu og mynd til 
postkassan: sverri@skipini.fo 
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- vit sum starvast uttanlands 
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Jn.fo 

Floghavn fyri 2,5 miljardir ónýtilig 

Bretland hevur bygt eina floghavn á atlantshavsoynni Sankt Helenu, miðskeiðis millum 
Angola og Brasilia, ið vísir seg at vera mestsum ónýtilig. Harvið hava bretsku borgararnir spilt 
285 mió. pund, ið svarar til 2,5 mia. kr., burtur. Tað er niðurstøðan í eini frágreiðing, sum 
bretska ríkisgrannskoðanin, Public Accounts Comitee, hevur gjørt.  

Sankt Helena er framvegis undir bretskum harradømi.  

Vandamiklu vindviðurskiftini á oynni gera tað trupult hjá flogførum at lenda har, og tí hevur 
verið neyðugt at byggja ein nýggjan flogvøll í gamla krúnhjálandinum.  
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Men tá verkætlanin varð gjørd, vórðu atlit als ikki tikin til knappligu hvirlurnar, ið taka seg 
upp á oynni.  

-Tað er skelkandi, at verkætlanin er bíløgd og framd, áðrenn veruligar kanningar eru gjørdar 
av vindviðurskiftunum og týdningi tess fyri flogferðsluna, sigur Public Accounts Comitee í 
frágreiðing síni.  

Endamálið við nýggju floghavnini hevur verið at fáa fleiri ferðafólk til oynna í eini roynd at 
tryggja teimum stívliga 4.000 íbúgvunum á Sankt Helenu fleiri inntøkur frá ferðavinnuni.  

Public Accounts Comitee heitir í frágreiðing síni á stjórnina um at fáa greiði á, hvør ið hevur 
ábyrgdina av gøluni, og at seta tiltøk í verk, sum kunnu bøta um støðuna.  

Bretar høvdu valdið á Sankt Helenu í krígnum ímóti Napoleon Bonaparte, og tá hann 
noyddist at lúta fyri teimum, varð hann sendur í útlegd á fjarskotnu oynni, har hann doyði í 
1821.  

Kelda: jp.dk  
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Maersk Drilling fær lut í nýggjum sáttmálum í Norra 

Bretska fyristøðufelagið Centrica hevur tillutað arbeiði upp á tvær miljardir norskar krónur í 
sambandi við útbygging av sokallaða Oda-oljuøkinum. Maersk Drilling skal við pallinum 
Maersk Interceptor bora tríggjar brunnar, skriva norskir miðlar.  

Maersk Drilling har fingið lut í nýggjum sáttmálum upp á tvær miljardir norskar krónur, sum 
bretska oljufyristøðufelagið Centrica hevur tillutað í sambandi við boring, framleiðsluskipanir 
og undirsjóvarútgerð til útbygging av Oda-økinum í Norðsjónum.  

Tað skriva fleiri norskir miðlar.  

Pallurin Maersk Interceptor hjá Maersk Drilling skal bora tríggjar brunnar í økinum. Hesin 
pallurin hevur í dag langtíðarsáttmála við Aker BP sum fyristøðufelag í Ivar Aasen-loyvinum. 
Oda-loyvið er ttó partur av avtalu við Ivar Aasen um víðarileigu av Maersk Interceptor, 
skrivar offshore.no.  

Borivirksemið í Oda-økinum er ætlað at fara í gongd í byrjanini av 2018.  

"Tað er ein tryggleiki at hava Maersk Drilling og ein sera framkomnan boripall við á liðnum. 
Maersk hevur áður við góðum úrsliti borað í Ode-økinum, og hetta fer vónandi at tryggja, at 
teir tríggir brunnarnir verða lidnir til ásettu tíð," sigur Dag Omre. stjóri í Centrica, sum 
stendur til at fara undir sína fyrstu oljuútbygging sum fyristøðufelag.  

Kelda: shippingwatch.dk  
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Statoil-stjóri skuldsettur fyri grova korrupsjón  

Eitt starvsfólk hjá Statoil er sambært norskum miðlum skuldsett fyri saman við einum stjóra í 
einum veitingarfelagi at hava framt grova korrupsjón.  

Statoilmeðarbeiðarin hevur sambært Aftenbladet havt eitt "týðandi leiðarastarv" í fleiri ár.  



Ein talsmaður fyri norsku løgregluna, Tor Arvid Bruskeland, sigur við Aftenbladet, at 
myndugleikarnir arbeiða saman við landsins serligu deild fyri fíggjarlig brotsverk um málið, 
sum hevur samband við Kanada.  

Her hevur oljufelagið framt umfatandi sølu av aktivum í tjørusandi.  

Báðir oljustarvsmenninir vórðu tiknir mikudagin í síðstu viku, men eru latnir leysir aftur.  

Aftenbladet skrivar, at Statoil sjálvt upplýsti løgregluna í Stavanger um møguliga 
korrupsjónsmálið.  

Sambært talsmanninum hjá løgregluni er hald lagt á eina "umfatandi" nøgd av skjølum í 
málinum.  

Tor Inge Borgersen er verji hjá Statoil-meðarbeiðaranum, og hann sigur, at klientur hansara 
er "sera bilsin" um skuldsetingina.  

Kelda: shippingwatch.dk  
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Nøgdin av veiddum fiski í heiminum veksur støðugt 

Samlaða nøgdin av veiddum fiski í heiminum vaks í 2014 við 696 túsund tonsum samanborið 
við 2013. Hetta svarar til ein vøkstur í veiðuni upp á 0,7 prosent. Tað vísa nýggj tøl frá 
matvøru- og landbúnaðarstovninum hjá ST, FAO.  

Samlaða nøgdin av veiddum fiski var 96,9 miljónir tons í 2014. Meginparturin varð veiddur í 
Kyrrahavinum, og mest veidda fiskaslagið er alaska pollock.  

Meginparturin av veidda fiskinum í heiminum varð veiddur í Asia og næststørstu nøgdirnar í 
amerikonskum sjógvi.  

Kina er tað landið, ið fiskaði mest í 2014. Norra er ikki óvæntað landið við størstu 
veiðunøgdunum í Evropa, við eini plasering sum nummar 11 í heiminum. Danmark kroystir 
seg akkurát inn á topp 25 í heiminum, og stóð við 750 túsund tonsum fyri 0,8 prosentum av 
heimsins samlaðu veiðunøgdum.  

Kelda: fiskeritidende. dk 
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Maersk høggur aftur upp skip í India 

Maersk Line fer næstu mánaðirnar at høgga upp 8 bingjuskip, ið hava tænt fyri seg. 
Helmingurin av teimum verður høgdur upp á umstríddu Alang Beach í India. Hin helmingurin 
verður høgdur upp í Kina 

”Skipini telja 1 prosent av flota okkara, so tað snýr seg um eina lítla men skynsama skerjing 
av kapasiteti okkara, sum fer at stuðla upp undir eina betri javnvág millum útboð og 
eftirspurning”, sigur Søren Toft, tekniskur stjóri í Maersk Line. 
 
I India hevur Maersk Line gjørt sáttmála við feløgini Y.S. Investments og Shree Ram, ið skulu 
høgga upp tvey skip hvørt. Shree Ram er longu í gongd við at høgga tvey onnur Maersk Line 
skip upp. 
 
Tey fýra bingjuskipini, ið skulu høggast upp í Kina, møta skeribrennarunum á 



upphøggingarvirkinum Jiangyin Xiagang Changjiang Ship, sum hevur eina turrdokk til taks til 
endamálið. 
 
Valdu upphøggingarstøðini eru funnin umvegis eina afturlatna útbjóðing, sum Maersk 
Transport & Logistics Sustainability hevur staðið fyri. 
 
Tey átta bingjuskipini, ið nú verða høgt upp, eru øll av slagnum Panamax, sum eftir víðkanina 
av Panamaveitini ikki longur eru eftirspurd. Skipini vórðu upprunaliga kontraherað av 
Sealand. 
 
Nógvar atfinningar eru ímóti, at Maersk Line høggur upp skip á Alang Beach í India. Maersk 
Line verjir seg við, at upphøggingin bert fer fram á útvaldum upphøggingarstøðum, ið lúka øll 
myndugleikakrøv. 

Mótstøðufólkini halda tó fast um, at upphøggingarnar í løtuni á summum økjum ikki lúka 
minstukrøvini, sum Mærsk setir sær sjálvum. 

Kelda: maritimedanmark.dk  
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Nýggja flogfarið hjá Atlantic Airways kemur týsdagin 

17-12-2016 - 18:05  

Spildurnýggja flogfarið hjá Atlantic Airways kemur týsdagin - tað verður hátíðarhald á 
flogvøllinum.  

Vælkomin til hátíðarhald. 
 
Í sambandi við, at nýggja Airbus 320 flogfarið kemur í Vágar fyri fyrstu ferð týsdagin 20. 
desember kl. 13.00, verður bjóðað til alment hátíðarhald í hangarinum á flogvøllinum. 
 
Byrjað verður, tá flogfarið lendir kl. 13. Okkurt gott verður til góman, og á skránni verða 
røður, tónleikur m.a. við Kristinu Bærentsen og orkestri, og eisini vitja jólamenninir við 
onkrum søtum til børnini. Eisini verður møguleiki at sleppa umborð at síggja flogfarið. 
 
Nøvnini á teimum trimum flogførunum og báðum tyrlunum verða avdúkað til hátíðarhaldið. 
 
Øll eru hjartaliga vælkomin. 
 
Atlantic Airways. 
 

Jn.fo 

Norðingur kom á Fuglafjørð í morgun 

18-12-2016 - 13:59 

 Norðingur kom á Fuglafjørð um 9-tíðina í morgun við 1.600 tonsum av svartkjafti, sum teir 
landa til Havsbrún í Fuglafirði. 

Norðingur hevur roynt í ein eystan og í ein landnyðring úr Fugloynni, fiskiskapurin hevur 
verið smáligur. 



Í løtuni er bara eitt føroyskt skip, sum roynir eftir svartkjafti, tað er Fagraberg, sum roynir 
sunnast í føroyskum sjógvi. 

Jn.fo 

Suðuroyar Norðara Bjargingarfelag fingið stóra peningagávu 

17.12.2016 - 13:08 

Í samband við at Varðin Pelagic hevði jólahugna í gjár, fekk Suðuroyar Norðara 
Bjargingarfelag handað stóra peningagávu. Gávan var áljóðandi 100.000 krónur. Gávan var 
frá Varðanum og Varðanum Pelagic. Hetta skrivar Suðurrás. 

Tá frystigoymslan á Varðanum Pelagic varð bygd kom illveður, og bjargingarfelagið bjargaði 
tá parti av frystigoymsluni. Nú fær SNB so handað peningagávu, sum eitt slag av takk fyri 
stóra og umráðandi arbeiðið sum felagið ger. 
 
Formaðurin í Suðuroyar Norðara Bjargingarfelag, Claus Olsen tók móti gávuni, og hann var 
sera takksamur. 
 
- Hetta er ein sera kærkomin gáva segði Claus Olsen formaður í SNB millum annað. 

Portal.fo 

Botndysturin á Skála endaði við javnleiki 

17.12.2016 - 16:05 

Botndysturin í Hvonn-deildini ímillum STÍF og Stjørnuna, sum varð leiktur í ítróttarhøllini á 
Skála seinrapartin í dag, endaði við javnleiki 19-19  

Undan dystinum høvdu liðini bæði trý stig hvør fyri 10 dystir, men STÍF lá frammanfyri á 
stigatalvuni, av tí at liðið hevði ein betri málmun enn Stjørnan. 

Dysturin í dag var sera spennandi, og fylgdust liðini bæði nærum allan vegin. 

Eftir at 43 minuttir vóru leiktir av dystinum, var støðan 13-13, og eftir at 48 minuttir vóru 
leiktir av dystinum, var framvegis javnt ímillum liðini bæði. Tá var støðan 15-15.  

Eftir hetta var tað Stjørnan, sum tók um endan, og sum kom fram um við tveimum málum, 
17-15. Um hetta mundið vóru 51 minuttir av dystinum leiktir.  

Eftir at 55 minuttir vóru leiktir av dystinum, var Stjørnan framvegis á odda við tveimum 
málum, 18-16, men teir síðstu minuttirnar av dystinum kom STÍF afturíaftur og fekk trý mál, 
meðan Stjørnan einans fekk eitt mál aftrat, so at endaliga úrslitið gjørdist 19-19. 

Støðan í hálvleikinum var 11-8 til Stjørnuna. 

Besti málskjútti hjá STÍF í dag var Ninna K. Johansen við fimm málum, meðan besti málskjútti 
hjá Stjørnuni var Hervør Olsen, sum eisini fekk fimm mál. 

Eftir javnleikin í dag hava STÍF og Stjørnan nú fýra stig hvør á ávikavist 5. og 6. plássi í Hvonn-
deildini. 

Portal.fo 

Kyndil lagt seg á odda í Hvonn-deildini 



17.12.2016 - 16:22 

Kyndil hevur við sigri á VB í høllini í Vági í dag lagt seg á odda í Hvonn-deildini.  

Kyndil vann dystin í Vági í dag 30-26, eftir at hálvleiksstøðan hevði verið 18-15 til Kyndil. 

Veruligur spenningur var ikki um, hvør fór at stinga av við sigrinum í dag. Eftir at 43 minuttir 
vóru leiktir av dystinum var støðan 23-20 til Kyndil, og eftir at 50 minuttir vóru leiktir av 
dystinum, var støðan 27-22 til Kyndil. 

VB kom eitt sindur fyri seg aftur eftir hetta og minkaði um munin til 25-28, men Kyndil koyrdi 
tó sigurin heim ta síðstu løtuna, og eftir at tíðin var farin, høvdu Kyndla-kvinnurnar fingið 30 
mál, +meðan VB-kvinnurnar høvdu fingið 26 mál. 

Kyndil hevur nú 20 stig á 1.plássinum í Hvonn-deildini fyri 12 dystir, meðan Neistin, sum ikki 
hevur leikt í dag, hevur 18 stig á 2.plássinum í Hvonn-deildini fyri 11 dystir. 

VB hevur framvegis 12 stig á 3.plássinum í Hvonn-deildini fyri 11 dystir. 

Nummar fýra í Hvonn-deildini er VÍF, sum hevur 8 stig fyri 10 dystir. 

VÍF og Neistin leika tann fyrsta dystin í Hvonn-deildini eftir nýggjár. Tann dysturin verður á 
skránni tann 4.januar í Vestmanna. 

Portal.fo 

Sjúrðaberg er á veg heim 

17.12.2016 - 18:10 

Mikukvøldið fór trolarin Sjúrðarberg at sigla heim. Hetta skrivar Norðlýsið.  
 
Súrðarberg verður væntandi á Klaksvík í komandi viku, og hevur fulla last, sum er áleið 735 
tons. 
 
Størsti parturin er avhøvdaður toskur.  
 
Sjúrðarberg fór avstað 08. oktober og hevur roynt í russiskum sjógvi henda túrin. Væntað 
verður at Sjúrðaberg er á Klaksvík týsdagin 20. desember.  
 
Sambært Norðlýsinum fara teir nýggjan túr fyrst í januar. 

Portal.fo 

Serstøk gudstænasta á Viðareiði sunnukvøldið 

17.12.2016 - 18:46 

Í annaðkvøld, sunnudagin 18. desember verður serlig gudstænasta í Viðareiðis kirkju. Hetta 
skrivar Norðlýsið.  
 
Klokkan 20.00 byrjar henda serliga gudstænastan á Viðareiði, ið ber heitið Teir sjey 
lestrarnir.  

Lestrar verða lisnir upp, og konfirmantarnir frá fyrr í ár fara at tendra ljós frammi í kór fyri 
hvønn lestur. Nógvur sangur verður eisini á skránni. 



 
Nú kann av sonnum sigast, at tað av álvara stundar til jóla. 

Portal.fo 

KÍF og Kyndil samdust um ein javnleik 

17.12.2016 - 20:35 

KÍF og Kyndil mistu í kvøld eitt týdningarmikið fet í stríðnum um meistaraheitið, tá ið tey í 
høllini í Kollfirði í kvøld samdust um ein javnleik.  

Dysturin teirra millum endaði 18-18, eftir at Kyndil hevði verið á odda 11-10 í hálvleikinum. 

Besti málskjútti hjá kollfirðingum í dystinum í kvøld var Fríði Weyhe við fimm málum, meðan 
besti málskjútti hjá Kyndla-monnum var Hjalti Mohr Jacobsen við sjey málum. 

KÍF á 3.plássinum í FTZ-deildini hevur nú 19 stig fyri 15 dystir, meðan Kyndil, sum liggur beint 
í hølunum á KÍF á 4.plássinum, nú hevur 18 stig fyri 16 dystir. 

Nummar eitt í FTZ-deildini er H71 við 25 stigum, meðan VÍF er nummar tvey við 21 stigum. 

Bæði H71 og VÍF vunnu í dag sínar dystir. Tey bæði liðini leiktu ímóti ávikavist STÍF og Team 
Klaksvík á Skála og í Klaksvík, og meðan VÍF vann greitt 43-25, mátti H71 stríðast fyri sínum 
sigri á Skála.  

H71 vann tó, tá ið alt kom til alt, 24-21 á STÍF. 

Portal.fo 

Maður sló frá sær leygarnáttina og er nú meldaður 

18.12.2016 - 09:45 

Tað kann vera rokaligt í klubbagarðinum beint eftur stongitíð hjá dansistøðunum, og 
leygarnáttina var eitt nokkso rokaligt kvøld. Nógv fólk var í býnum, men vakthavandi á 
løgreglustøðini í Havn upplýsir, at tað var lítið meira enn tað vanliga at gera hjá løgregluni 
hetta vikuskiftið. 
 
Umframt teir tveir ungu menninir sum blivu handtiknir leygarnáttina, so var eitt annað mál, 
sum varð meldað seinnapartin í gjár, tá tann órættaði hevði sovið rúsin av sær. 
 
Ein annar ungur maður hevði sligið hann beint í andlitið, og tá órættaði kendi tann sum hevði 
sligið, kundi løgreglan skjótt handtaka hann. Hann verður nú skuldsettur fyri harðskap. 
 
Nakrar ferðslukanningar blivu eisini framdar í gjárkvøldið, og har blivu nakrar bøtur og klipp 
givin. Í Kollfjarðadali varð ein bilførari steðgaður, og hann hevði so niðurslitin dekk, at man sá 
træðrirnir út gjøgnum dekkið. Bilførarin fekk treytaða frádøming av koyrikortinum, tí tað var 
somikið álvarsamt og ábyrgdarleyst. 
 
Aðrastaðni fekk ein bilførari klipp í koyrikortið fyri at koyra í skeivum bana, móti ferðsluni. 

Portal.fo 

Avtala um at yvirtaka familjurættarliga økið undirskrivað í morgin 



18.12.2016 - 15:44 

Í sambandi við undirskrivingina kemur Mai Mercado, danskur ráðharri í barna- og 
almannamálum til Føroya. Danski ráðharrin og Sirið Stenberg, landsstýriskvinna undirskriva 
avtaluna mánadagin 19. desember 2016 kl. 11 á tíðindafundi í Heilsu- og 
innlendismálaráðnum.  

Sambært avtaluni verður familjurættarliga økið yvirtikið á ólavsøku 2018. Í hesum sambandi 
verður uppskot til løgtingslóg um yvirtøku av málsøkinum lagt fyri Løgtingið í hesi tingsetu.  

Eisini verður samstarvsavtala undirskrivað, ið hevur til endamáls at tryggja samstarvið millum 
Føroyar og Danmark á persóns-, húsfólka- og arvarættarliga økinum.  

Familjurættarliga økið fevnir um hjúnabandslógina, lóg um foreldramyndugleika og samveru, 
arvalógina, verjumálslógina og fleiri afturat hesum.  

Mai Mercado, ráðharri kemur saman við embætisfólki til Føroya í kvøld og vitjar til týsdagin.  

Portal.fo 

Fingið bjóðað borgarstjórasessin: Halda fast um avtaluna 

18.12.2016 - 18:26 

Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, hevur eftir øllum at døma ikki givið 
upp enn. Hann hevur bjóðað bæði Boga Andreasen úr Fólkaflokkinum og Gunvør Balle úr 
Tjóðveldi at gerast borgarstjóri.  

Men tey ætla sær ikki at leypa frá avtaluni, sum er gjørd í millum Tjóðveldi, Fólkaflokkin og 
Framsókn. Avtalan er, at Annika Olsen verður borgarstjóri og Gunvør Balle varaborgarstjóri.  

- Vit arbeiða saman um eitt samgonguskjal, sum so at siga er liðugt, og vit ætla okkum til 
verka fyrst í januar. Vit fara ikki frá nakrari avtalu, segði Gunvør Balle við Kringvarpið í dag.  

Hon heldur tó ikki, at tilboðið frá sitandi borgarstjóranum er serliga reelt.  

-Eg trúgvi ikki ordiligt uppá tað. Tað snýr seg um at seta kílar í tað samstarvið, vit eru í gongd 
við.  

Spurd um hon hevði tikið av, hevði tað verið ein reellur møguleiki, sigur Gunvør Balle, at hon 
ikki hevði kunnað liva við at farið frá avtaluni, sum hon hevur gjørt við Fólkaflokkin og 
Framsókn.  

Nýggja býráðið er enn endaliga ikki skipað, men tað verður helst ikkki fyrr enn millum jól og 
nýggjár. 

Portal.fo 

Noreg evropameistari 

18.12.2016 - 18:36 

Noreg vann EM-finaluna móti Hollandi 29-30. Og tað var ein veruligur gysari, sum fór fram í 
Scandinavium arena í Gøteborg.  



Tað var Holland sum hevði betri byrjanina og var eitt skifti í fyrra hálvleiki á odda við 4 
málum. Noreg kom inn í dystin aftur og effektivt spæl frá millum annað Noru Mørk hevði við 
sær, at norsku kvinnurnark vóru á odda við fimm málum seint í seinna hálvleiki.  

Men síðstu løtuna kom Holland veruliga inn í dystin, og tá bara ein minuttur var eftir at 
spæla, og síðstu sekundini var møguleiki at koma upp á javnt.  

Tað eydnaðist ikki, og Noreg er sostatt evropameistari 2016. Hetta er sjeyndu ferð síðani 
1998, at norsku hondbóltskvinnurnar hava vunnið EM.  

Av hinum norðanlondunum fekk Danmark eitt fjórða pláss og Svøríki megnaði ikki at spæla 
seg víðari frá millumumfarinum.  

Holland - Noreg (29-30)  

Portal.fo 

 

Mest: Tað er stuttligt at síggja! 

17.12.2016 (10:36)  

- Tað er stuttligt at síggja, at tvíkiljurnar nú veruliga byrja at taka skap. Alt arbeiði upp á hesar 

tvíkiljurnar til Bakkafrost verður gjørt í Føroyum, har skipasmiðjan Mest stendur fyri 

sniðgeving, bygging av skrokki og øllum byggiarbeiðinum. 

Tað siga tey á Mest, sum eisini hava lagt nakrar myndir av byggingini út á sína heimasíðu - 

www.mest.fo. Myndirnar eru tiknar um miðjan november, og her sæst, at onnur tvíkiljan - 

tann, sum er komin longri - eisini hevur fingið lit.  

Fyrr í ár bórust tíðindi um, at Mest hevur ætlanir um at inniloka dokkina á Skála, og hetta er 

ein stór verkætlan, sum liggur fyri framman hjá skipasmiðjuni.  

- Sum gongdin er í vinnuni í dag hava vit góðar vónir um ætlaninar at inniloka dokkina á 

Skála, og arbeitt verður ítøkiliga og miðvíst við at fremja hesa ætlan í verki, segði Mouritz 

Mohr, stjóri á Mest við In.fo fyrr í heyst.  

In.fo 

 

Føroyingar til DM fyri lið 

17.12.2016 (14:25)  

Í dag og í morgin verður DM fyri lið avgjørt, og ikki færri enn fimm føroyskir svimjarar luttaka. 
Talan er um Pál Vitalis Joensen, Markus Joensen Óla Mortensen, Alva Hjelm og Magnus 
Jákupsson.  

Markus Joensen svimur fyri Lyngby Svømmeklub og Magnus Jákupsson fyri Farum 
Svømmeklub. Pál Joensen svimur fyri Aalborg Svømmeklub ímeðan Óli Mortensen og Alvi 
Hjelm svimja fyri Hovedstadens Svømmeklub. Hesi liðini eru øll í bestu donsku svimjideildini, 
ið verður kallað Svømmeligaen.  

Óli Mortensen svam seg fyrr í dag til eitt annað pláss í teininum 400 metra frísvimjing, við 
tíðini 3:50.15 har Pál Joensen bleiv nummar seks. Alvi Hjelm setti persónligt met í 200 
metrum blandað við tíðini x ímeðan Magnus Jákupsson svam svam seg á eitt annað pláss í 50 
metrum rygg við tíðini 24.67 ímeðan Markus Joensen bleiv nummar 10.  

http://www.mest.fo/


Vónirnar eru góðar til DM í dag. Okkara mál er at vera verandi í bestu deildini og tað er eitt 
realistiskt mál fyri okkum halda vit. Nú er hetta ikki nøkur einstaklinga kapping sum so, og 
tað snýr seg mest um liði, men Óli og eg hava í øllum førum svomið væl í morgun. Óli bleiv 
nummar tvey og eg setti persónlig met við einum heilum sekundi, sigur Alvi Hjelm úr 
Hovedstadens Svømmeklub, sum er eitt tað størsta danska svimjifelagið.  

Enn eru nógvir teinar eftir at svimja, og millum annað skal Pál Joensen svimja sín tiltikna 
1500 metrar frí seinni í dag. 

In.fo 

 

Steypakappingin: Fleyr í hálvfinaluni  

17.12.2016 (14:44)  

Fleyr – TB, meistaradeildin menn, 3 – 0 (25-16, 25-14 og 25-19)  

Fleyr tryggjaði sær í kvøld plássið í hálvfinaluni í steypakappingini hjá monnum, eftir at teir í 
kvøld vunnu 3 – 0 á TB í Gundadalshøllini.  

TB, sum dagliga ikki leikar í meistaradeildini, hevur hetta árið melda seg til í steypakappingini 
fyri at royna at spæla á hægri støði enn vanligt. Í dag hevði liðið tó ongan møguleika ímóti 
oddaliðnum í landskappingini, men liðið vísti tó, at har eru møguleikar fyri framman, við eitt 
sindur meira av royndum, so hugaligt hevði verið, um TB næsta ár kundi tikið lut í 
landskappingini í hesi deild. Hetta hevði økt munandi um áhugan.  

Eftir 3-0 sigurin í kvøld endaði Fleyr á 1. plássi í sínum bólki við 5 stigum, og kemur víðari 
saman við SÍ í hesum bólkinum, sum hevði 4 stig.  

Í hinum bólkinum er ÍF komið víðari sum vinnari við 5 stigum, meðan Ternan kom víðari sum 
2-ari við 4 stigum.  

Sostatt skulu Fleyr og Ternan møtast í aðrari hálvfinaluni, meðan tað verða SÍ og ÍF, sum 
møtast í hinari.  

Dystirnir verða leiktir í høllini á Hálsi hin 11. februar 2017, tá Flogbóltssamband Føroya skipar 
fyri hálvfinaluumfarið hjá kvinnum og monnum á Taraflex-gólvinum.  

Steypafinalurnar verða 25. februar 2017.  

In.fo 

 

Missur koyrikortið fyri eitt slitið dekk 

18.12.2016 (09:59)  

Løgreglan steðgaði í nátt einum bili, sum var so illa skøddur, at førarin fer helst at missa 
koyrikortið.  

Løgreglan sigur, at tá ið bilurin varð steðgaður, sóu tey, at tað eina dekkið var so illa slitið, at 
jarntráðurin kom ígjøgnum.  

Vanliga fáa bilførarar bót fyri at koyra við dekkum, sum eru ov illa slitin. Men løgreglan 
heldur kortini at máti skal vera við, tí tá ið eitt dekk eru so illa slitin, at jarntráðurin kemur 
undan, kann tað fara hvørja løtu.  



Tí verður lagt upp til, at bilførarin skal missa koyrikortið treytað. Tað merkir, at hann kann 
framhaldandi koyra bil. Men hann skal taka koyrikortið av nýggjum, áðrenn tríggjar mánaðir 
eru farnir, annars verður tað tikið.  

Annars er kravið, at mynstrið í dekkinum skal vera minst 1,6 millimetrar.  

Men løgreglan sigur at um veturin, frá 1. desember, til 30. apríl, eru treytirnar harðari, tí tá 
er kravið, at mynstrið í dekkinum skal vera minst tríggjar millimetrar, annars er dekkið 
ólógligt. Hetta er kortini bara galdandi, tá ið vandi er fyri hálku. Men tá ið vandi er fyri hálku, 
er tað heldur ikki loyvt at koyra við summardekkum yvirhøvur hesa tíðina frá 1. desember til 
30. apríl. 

In.fo 

 

Nú verður lættari hjá barnafamiljum í Havn 

18.12.2016 (12:33)  

Nú skað tað verða nógv lættari frá familjum í Havn við smábørnum at fáa ansingarpláss til 
børnini.  

Tórshavnar býráð hevur samtykt at talgilda bíðilistan til at fáa børn í dagstovn.  

Sostatt kunnu foreldur sjálvi bíleggja stovnspláss børnini, og taka av einum stovnsplássi, alt á 
telduni.  

Tað skal eisini bera til at skriva seg upp á tí stovninum, har tey helst vilja hava børnini og á 
telduni skal tað eisini bera til at síggja, um, ella nær, pláss er til taks á hvørjum stovni sær.  

Býráðslimir í Havn siga, at hetta verður ikki bara munandi lættari hjá foreldrunum, tí tað 
verður eisini munandi lættari hjá umsitingini.  

Tað fer eisini at bera til hjá útisetum at skriva børn síni upp til dagstovnapláss, men tá er 
treytin, at tey kunnu vísa á, at tey fara at flyta til Havnar.  

Hon heldur eisini, at tað fer at gera, at tað ber til at gagnnýta stovnsplássini betri.  

Annfinn Brekkstein, býráðslimur sigur, at tað er púra greitt, at talan er um eina skilbøting og 
tað fer eisini at fáa avleiðingar fyri starvsfólkahópin í umsitingini hjá býráðnum.  

– Ein spurningur, sum skal lýsast væl og virðiliga, er, hvussu nógv størv skulu sparast burtur í, 
tí tað ber ikki til at brúka pening upp á at skilbøta raksturin, uttan at taka hinar 
avleiðingarnar eisini, nevniliga at gera tær neyðugu sparingarnar, tí annars bara dýrkar 
raksturin.   

Samanumtikið samtykti býráðið at brúka 200.000 krónur til at fyrireika arbeiðið og at bjóða 
skipanina út. 

In.fo 

 

Nú ber til at síggja fornminni í 3D  

18.12.2016 (19:35)  

Nú kunnu øll uppliva fornminni, landssløg og gripir hjá Søvnum Landsins í 3D. 



Yvir 20 3D modell er nú løgd út á heimasíðuna hjá Fornminnissavninum, og fleiri fara at 

koma.  

– Hetta eru m. a. skrásetingar frá fornfrøðiligu kanningunum í Koltri í 2015 og skrásetingar 

gjørdar við dronu av bønhústoftum kring landið í 2016. Eisini ber til at fara inn í 3D modellini 

í virtual reality (VR), um tú hevur VR brillur, skrivar Fornminnissavnið.    

Leinkjan til 3D portalin er: https://Sketchfab.com/Savn  

In.fo 

 

Vilja játta 10 millónir til neyðhjálp til Sýria 

18.12.2016 (23:15)  

Fólkaflokkurin legði fríggjadagin fram broytingaruppskot fyri Løgtingið um at játtað 10 
milliónir krónur at hjálpa flóttarfólkum í Sýria. Atkvøðugreiðslan verður í morgin, tá 
fíggjarlógin kemur til 3. viðgerð.  

Í viðmerkingum til broytingaruppskotið til løgtingsfíggjarlógina vísur Fólkaflokkurin á, at 
kríggið í Sýria hevur nú vart í fimm ár og er vorðin ein ræðuligur marrudreymur.  

– Sambært hjálparfelagsskapum hava 13,5 milliónir sýrar brúk fyri humaniterari hjálp, og 
umleið 11 mió., ella helvtin av fólkatalinum, eru vorðin flóttafólk, 4 mió. uttan fyri Sýria og 
hini í egnum landi, sigur Fólkaflokkurin.  

Føroyingar veita stóra hjálp mangastaðni í heiminum bæði so og so, men uppskotssetararnir 
halda, at Løgtingið eigur at senda eina serliga heilsan til hesi neyðar flóttafólk. Vit eru so 
ómetaliga vælsignað og búgva í einum av ríkastu tjóðum í heiminum. Tíggju milliónir krónur 
er minni enn 1/4 prosent av útreiðslunum á føroysku fíggjarlógini.  

– Hjálparfelagsskapir standa í rað fyri at hjálpa, men teimum vantar pengar, sigur 
Fólkaflokkurin í uppskotinum, sum er undirskrivað av teimum fýra tingfólkunum, Jógvani á 
Lakjuni, Jørgeni Niclasen, Anniku Olsen og Elsebeth Mercedes Gunnleysdóttur. 

In.fo 

Haruveiðan á leið tann sama sum í fjør 

16.12.2016 - 15:24 

”Nú einans 12 dagar eru eftir, har loyvt er at skjóta haru, er samlaða skrásetta veiðan umleið 
tann sama sum í fjør.” Tað sigur Eyðfinn Magnussen, lívfrøðingur. 

Higartil í ár eru 1.460 harur skrásettar at vera skotnar. Hetta er umleið tað sama sum í fjør, 
men bert ein fjórðing av tí, sum varð skotið í 2014, tá 6.000 harur vóru skotnar fram til 15. 
desember.  

Samlaða túratalið, sum er skrásett higartil í ár, er umleið tað sama sum í fjør. Tá vóru 164 
túrar skrásettir fram til 10. desember. Í ár er talið 176 túrar.  

Veiðan tað fyrstu vikuna í ár er eisini tann sama sum í fjør. Fyrstu vikuna í ár vórðu 770 harur 
skotnar á 54 túrum. Fyrstu vikuna í 2014 vórðu 775 harur skotnar á 76 túrum.  

Á heimasíðuni “Haran.fo”, ber til at fylgja við, hvussu haruveiðan hevur gingist kring landið.  

https://sketchfab.com/Savn


Ikki øll tølini komin inn enn 

Hóast tað higartil bert eru skrásettar av vera skotnar 1.460 harur, er tað samlaða talið helst 
eitt sindur hægri, tí enn eru ikki øll úrslitini latin inn. Summir harumenn bíða við at lata tølini 
inn til harutíðin er liðug. Hetta hevur eisini verið vanligt undanfarnu árini.  

”Tá vit seinasta ár vóru komin til tann 10. desember, vóru skrásettar íalt 1.436 harur, sum 
vórðu skotnar á 162 túrum kring landið, men tá endaliga úrslitið var gjørt upp í januar 
mánaði, vísti tað seg, at tað veruliga talið var einar túsund harur fleiri, tí fram til 10. 
desember í fjør vóru í skotnar 2.553 harur á 338 túrum,” sigur Eyðfinn Magnussen.  

”Helst er tað sama eisini galdandi í ár, so tá hetta haruárið er liðugt tann 31. desember, man 
tað samlaða talið av skotnum harum í Føroyum fara at liggja um tær 4.000 harurnar, eins og 
tað var í 2014,” sigur hann.  

Nordlysid.fo 

Avtalan skal haldast 

17.12.2016 - 01:04 

Miðvágur, 12.12.2016TilAksel V. Johannesen, løgmannAtt. Pf. Vágatunnilin  

Politiski myndugleikin gjørdi á sinni eina lógarsamtykt um fast samband um Vestmannasund 
og Leirvíksfjørð.  

Landið lat ávikavist umleið 160 milliónir til Vágatunnilin og uml. 230 milliónir krónur til 
Leirvíkstunnilin.  

Restupphæddin av lánsupphæddini umframt rakstur í afturgjaldstíðini skuldi gjaldast aftur 
við bummpeningi. Síðan skuldu partafeløgini og bummurin avtakast, og hesi vegastrekkir 
leggjast í landsvegakervið.  

At hetta var ætlanin eru politikarar, ið sótu við ræði tá tunnlarnir vóru samtyktir, umframt 
føroya fólk, vitni til.  

Vísast kann eisini til stórfund, ið var á Giljanesi um málið á vári 2016, har m.a. fyrrverandi 
løgmaður Anfinn Kallsberg, eins og fyrrverandi og núverandi løgtingsmenn vóru tilstaðar. 
Eisini greiddu fólk frá teirra hugsan tá avtalan varð gjørd.  

Niðurstøðan var púra greið: Tá lánsupphæddin var niðurgoldin eftir áleið 15 árum, so skuldi 
ikki gjaldast meira um Vestmannasund og Leirvíksfjørð.  

Hetta var ein greið avtala og somuleiðis fatan ímillum føroyingar tá eins og nú.  

Nú er Vágatunnilin útgoldin – og bummurin skal burtur. Tað verður eitt stórt framstig, helst 
størri enn tá tunnilin kom á sinni. Tað hava vit glett okkum til í mong ár.  

Vit hava hildið okkara part av avtaluni – og nú skal landið halda sín part.  

Tí kunnu politisku valfeløgini í Vágum og Norðoyggjum, umframt kommunur, vinna, 
ferðavinna eins og vanligi brúkarin als ikki góðtaka at framhaldandi gjald verður kravt til ein 
tunnil, ið er útgoldin.  

Vit meta, at eitt slíkt gjald er ólógligt at leggja á brúkaran/vinnu og er eitt greitt brot á eina 
gjørda avtalu. Slíkt gjald er kappingaravlagandi og ein forðan fyri vøkstri.  



Vit krevja, at avtalan verður hildin – og bummgjaldið verður avtikið beinanvegin.  

Vit vilja eisini minna á, at tygum, Aksel V Johannesen, løgmaður, lovaðu valfeløgunum 
/kommununum fund um málið í sept. 2016.  

Vit krevja at fáa hendan fundin sum skjótast.  

Vegna  

Kommunum í Vágum og Klaksvík  

Valfeløgini í Vágum og Norðoyggjum  

Vinnuna og Ferðavinnuna  

Rósa Samuelsen , Borgarstjóri í Vága Kommunu  

Eyðdis Hartmann Niclasen , Komandi borgarstjóri í Vága kommunu  

Súne Jacobsen, Borgarstjóri Sørvágur  

Aime Jacobsen  

Jógvan Skorheim , Borgarstjóri Klaksvík  

Sølvi Símunarson , Vága Tjóðveldisfelag  

Jarnold Nattestad , Vága Fólkafloksfelag  

Marjus Dam, Vága Sambandsfelag  

Napoleon Magnussen, Vága Javnaðarfelag  

Jákup Suni Lauritsen, Miðflokkurin  

(Hanna Joensen Framsókn)  

Erhard Jacobsen Sjálvstýrisflokkurin  

Vinnuna:  

Kristian Olsen , SP/f KJO Lastvognskoyring  

(Atli Gregersen , Stjóri Luna)  

Rúni Magnusson EUR Express  

Johan á Mýrini , stjóri H- Dygd  

Marit J Magnussen Stjóri Gamla hotellið í Miðvági  

Ári Thomassen Stjóri Sandavágs Timburhandil  

Niels Olgar Joensen, Stjóri Giljanes  

Jens Kristian Haraldsen stjóri Klima.fo  

Thorfinn Nielsen, Stjóri elinnlegging  



Jákup Joensen Stjóri OilWind  

Jógvan við Keldu , umboðandi Vinnulívsráðið í Klaksvík 

Nordlysid.fo 

Arnbjørn er jólagávan til EB/Streym viðhaldsfólk 

18.12.2016 - 19:52 

EB/Streymur hevur í dag styrkt um sín hóp. Talan er um gamlan kenning í felagnum. Arnbjørn 
Hansen er aftur í sundalagnum, har hann fyrr hevur skorað eina rúgvu av málum. 

Heimasíðan hjá EB/Streymi skrivar: 

Tað er við stórari gleði, at EB/Streymur í dag kann kunngera, at okkara Arnbjørn Hansen er 
komin heim aftur, og at hann aftur komandi kappingarár fer at lata seg í blá/svørtu troyggju 
nr. 22.  

Eftir at hava spælt fyrstu barnaárini við HB kom Arnbjørn sum smádrongur til EB/Streym, her 
hann hevur verið ein av berandi kreftunum øll árini, EB/Steymur hevur myndað ovaru helvt 
av bestu fótbóltsdeildini.  

Síðani hann fyrstu ferð spældi á besta liði okkara í 2004 hevur hann spælt 263 dystir fyri 
EB/Streym í landskappingini, steypakappingini og í europeiskum dystum og hevur í hesum 
dystunum skorað 162 mál.  

Nordlysid.fo 

Nýggj uppdaging steðgar spjaðing av krabbakyknum 

18/12/2016 22:19 

Við at steingja fyri einum einkultum proteini, hevur tað eydnast einum bólki av granskarum 
at steðga spjaðing av krabbameinskyknum í mús. Nú vóna teir, at úrslitið kann førast 
beinleiðis yvir á menniskju. 

Spjaðing av krabbameinskyknum, metastasum, er skuld í nógv teim flestu krabbameins 
tengdu deyðsføllum í heiminum. Og nú hava spanskir granskarar gjørt eitt vóngevandi 
uppdagilsi, sum kann geva krabbameinsvøkstrinum tað endaliga banahøggið. 

Tað snýr seg í stuttum um, at krabbameinskynurnar nýtta feitt sum brennievni. Við at 
bremsa fyri proteininum, sum kroppurin nýtur at upptaka feitt við, verður stongt fyri 
brennievnunum hjá krabbameinsskyknunum. 

Hetta skrivar Illustreret Videnskab. 

Vp.fo 

Andlát: 

 
Jóhannes Alberg Johansen, Sandavági, andaðist á Sýnini 16. desember, 88 ára gamal. 
 
Jógvan Andras Joensen, møbilpolstrari, ættaður av Eiði, búsitandi í Tórshavn, andaðist á 
Boðanesheiminum fríggjadagin 16. desember, 82 ára gamal. 
 



Jonna Dahl, Funningi, andaðist hósdagin 15. desember, 82 ára gomul. 
 
 
Kvf.fo 
 


