Tíðindi úr Føroyum tann 25.12.16
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Øll sleppa heim at halda jól
Allir útisetar sleppa heim at halda jól, hóast veðrið verður buldrasligt og keðiligt í morgin og
jólaaftan.
Tað lovar ferðslusamskiparin hjá Atlantic Airways.
Seinasta flogfarið fyri jól lendir í morgin, áðrenn keðiliga veðrið av álvara brestir á.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

Norskir oljuarbeiðarar nokta at flúgva við Super Puma
Fakfeløgini í norsku frálandsvinnuni standa saman í kravinum um, at flogbannið ímóti Super
Puma-tyrlum av sløgunum EC225LP og AS332L2 skal standa við, so tær ikki kunnu brúkast til
fólkaflutning í norska partinum av Norðsjónum.
Flogbannið varð sett í verk, eftir at ein Super Puma datt niður við oynna Turøy 29. apríl.
Vanlukkan kravdi 13 mannalív.

7. oktober setti evropeiski flogmyndugleikin European Aviation Safety Agency flogbannið úr
gildi, og líka síðani hevur EASA lagt trýst á norsku myndugleikarnar um at seta norska bannið
úr gildi.

Fakfeløgini SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, El og IT og FLT
staðfesta í eini nýggjari fráboðan, at nógvir av limum teirra óttast við tankan um aftur at
skula flúgva við hesum tyrluslagnum. Álitið á Super Puma-tyrlunum er burtur.

Feløgini heita staðiliga á norsku myndugleikarnar og oljufeløgini um at lurta eftir, hvat
starvsfólkini halda um trygdarviðurskiftini.
Kelda: offshore.no

Antares.fo

Soknu Maersk skipini verða ikki bjargað
Tey bæði Mærsk Supply skipini, sum í gjáranáttina sukku út fyri fronsku strondini, eru hvørki
til vanda fyri umhvørvið, skipaferðslu ella fiskiveiðu, og verða tí ikki bjargað. Tað sigur
franska vaktar- og bjargingartænastan í eini fráboðan.
Sambært Prefet Maritime de L´Atlantique sendi Maersk Battler, ið hevði tey bæði
frálandsskipini Maersk Shipper og Maersk Searcher upp á sleip, klokkan 1.55 fráboðan til
fronsku vaktar- og bjargingartænastuna um, at Maersk Shipper var sokkin, 80 fjórðingar
vestanfyri Brest, á 140 metra dýpi.

Tey bæði skipini vóru bundin í hvørt annað, og tí koppaði Maersk Searcher, tá Maersk
Shipper sakk.

Manningin á Maersk Battler royndi at toga koppaða Maersk Searcher so langt úr landi sum
gjørligt. Klokkan 6.33 sakk Maersk Searcher á 155 metra dýpi, 87 fjórðingar vestanfyri Brest.

Fronsku myndugleikarnir sendu í gjár eitt Falcon 50 flogfar út at kanna leiðirnar, har skipini
sukku, men ongi tekin vóru funnin um oljudálking ella vraklutir.

Maersk Shipper og Maersk Searcher vóru á veg til Turkalands til upphøggingar. Av somu
orsøk vóru tey tømd fyri brennievni, smyrjiolju og øðrum, sum kundi dálka.

Fronsku myndugleikarnir fara at krevja eina neyvari frágreiðing um, hvar tey bæði vrakini júst
liggja á havbotninum, so fiskifør ikki eru í vanda fyri at fáa trol síni fløkt inn í tey. Men av tí at
skipini vóru tømd fyri umhvørvisskaðilig evni, verða krøv ikki sett um, at tey skulu bjargast.
Kelda: Prefet Maritime de L´Atlantique/maritimedanmark.dk
Antares.fo

Gleðilig jól!
Vit á Antares.fo ynskja øllum føroyingum og familjum teirra burturi og heima eini góð,
hugnalig og friðsæl jól!

Antares.fo

Ódnin Urd hæsar av á middegi 2. jóladag
25-12-2016 - 23:08
Ódnin Urd, sum hevur gjørt um seg í dag og í gjár, hæsar av á middegi í morgin.

Í kvøld og í nátt verður nógvur vindur av vestri, men tá ið kemur til middags 2. jóladag, tá fer
at hæsa av.
Í nátt verður vindferðin 27 m/sek, ættin verður vestan. Í morgin - um middagin verður ættin
útnyðringur og vindurin minkar niður í 18 m/sek., seinni út á dagin minkar mindurin enn
meira - niður í 12 m/sek.
3. jóladag verður ættin útsynningur - vindferðin fer at liggja um 7 til 15 m/sek.
Jn.fo
Øll ferðsla um Sandavágsháls er frárádd inn til í morgináðrini
25-12-2016 - 23:20
Løgreglan: Ávaring til ferðsluna

Kl. 2305: Sandavágshálsur
Nakað av autoverju er loysna á Sandavágshálsi og liggur út á vegin. Øll ferðsla um
Sandavágsháls er frárádd inn til í morgináðrini. Hetta verður lýst nærri.
Kl. 2245: Undir Gøtueiði
Takplátur á landsvegnum Undir Gøtueiði!!!
Ein staðilig áheitan á bilførarar um ikki at koyra framvið Undir Gøtueiði.
Nakrar takplátur fúka eftir vegnum og eru til stóran vanda fyri koyrandi ferðsluna. Sløkkiliðið
ger eina roynd at bjarga plátunum.
Jn.fo

Halda jól umborð á Smyrli
24.12.2016 (14:13)

Tað eru ikki bara sjófólk, sum eru stødd á havinum, ið halda jól umborð. Tað gera summi
sjófólk eisini, hóast skipið liggur við bryggju í Føroyum.
Strandfaraskipið, Smyril, fær ikki siglt í dag fyri veður og nú hann liggur við bryggju, eru tað
eini níggju, ella tíggju fólk, ið halda jól umborð.
Tey allarflestu eru tey av manningini, ið eru norðaneftir, men manningin úr Suðuroy, er farin
til húsa at halda jól í kvøld.
Okkurt undantak er kortini, og tað er Lonnie Bengtsen, sum arbeiðir umborð, og sum skuldi
halda jól saman við familjuni í Sandvík.
Men veðrið er so ringt, at mælt hevur verið frá at fara á fjøllini við bili, og tey ráðini hevur
hon tikið til eftirtektar.
Sostatt heldur hon jól umborð saman við restini av manningini. Eisini skiparin, Niels Harald
Michelsen heldur jól umborð. Hóast hann býr á Tvøroyri, er hann umborð av trygdarávum,
nú tað er so ringt veður.
Lonnie Bengtsen sigur, at tey hava tað trygt og fjálgt umborð, og vit hava tað hugnaligt,
hóast fjørðurin glaðar og tað er rokstormur.
Hon sigur eisini, at kokkurin roynir at fjálga um manningina, so tey fáa góðan mat og í kvøld
fáa tey jóladøgvera við øllum tí, sum hartil hoyrir.
In.fo

Status Quo tónleikari deyður
24.12.2016 (16:08)
Í dag eru lagnuboð at frætta frá enska rockbólkinum Status Quo, sum á drúgvari yrkisleið
eisini hevur vitjað í Føroyum.

Gittarspælarin Rick Parfitt, sum var 68 ára gamal, er deyður á sjúkrahúsi í Spania. Tað
upplýsir umboðsmaðurin hjá honum.

Rick Parfitt var hósdagin innlagdur á sjúkrahús í Marbella har suðuri í Spania. Orsøkin var, at
ilt var komið í ein gamlan akslaskaða. Hóskvøldið doyði tónleikarin av einum álvarsomum
bruna í økslini.

- Rick gleddi seg sera nógv til 2017, tá hann skuldi seta gongd á sína solokarrieru. Hann skuldi
geva ævisøgu og nýggja tónleikaútgávu út, sigur umboðsmaðurin í fráboðan.

Í oktober fekk Rick Parfitt ein hjartatilburð, og eftir tað tók hann seg úr Status Quo, sum hann
hevði spælt við í eina hálva øld.

Eftir Rick Parfitt sita konan Lyndsay, tvíburarnir Tommy og Lily og vaksnu børnini hjá honum
Rick Jnr og Harry.
In.fo

2. jólakvøld fara teir á Flemish Kap
24.12.2016 (16:44)
- Í kvøld - jólaaftan - eru vit heima hjá mær saman við familjuni hjá konuni. Jóladag eta vit
døgurða hjá foreldrunum hjá mær, og seinni verður øll familjan - umleið 50 í tali - til
nátturða.
Tað sigur Hjaltur Poulsen, skipari á Ågot í Klaksvík. Hann leggur aftrat, at 2. jóladag verða
hann, kona og børn heima hjá teimum sjálvum.
- Hetta verður helst seinasti dagur heima í ár, tí vit fara avstað 2. jólakvøld klokkan 22. Tá ber
leiðin yvir á Flemish Kap. Tað eru umleið 1700 fjórðingar at sigla. Eg hopi, at vit fáa góðan byr
yvir.
Hjaltur Poulsen sigur, at í kvøld eta tey dunnu við øllum góðum afturvið. 1. jóladag verður
tað ræst kjøt, og 2. jóladag verður tað hara, sum er hansara lívsrættur, sum hann tekur til.
- Konan keypir allar jólagávurnar. Eg havi bara keypt ta einu, og hon er til mína elskaðu
konu.
In.fo spurdi eisini skiparan, um ringa veðrið hevur ávirkað jólini hjá honum.
- Jú, tað er ikki frítt. Eg var umborð á Ågot nakrar ferðir í nátt fyri at tryggja mær, at alt var í
lagi. Vit høvdu ikki færri enn 17 trossar í land, men hóast tað, svav eg ikki heilt tryggur.
Hjaltur Poulsen sigur, at atløguplássið, har Ågot liggur í Klaksvík, er vánaligt, tá hann verður
útnyrðingur í ættini.
- Eg vil at enda ynskja øllum eini hugnalig og góð jól og eitt eydnuberandi nýggjár, sigur
skiparin á Ågot, sum loysir aftur 2. jólakvøld.

In.fo

Dagurin í dag: Fyrsti jóladagur
25.12.2016 (06:30)
Í dag er sunnudagur 25. desember.
Jóladagur. Tað var í 4. øld, at teir samdust um at taka 25. desember til føðingardag Jesu.
Annars hava teir víst á, at eftir ymsum søguligum hendingum og persónum er Jesus føddur
eini sjey ár eftir okkara tíðarrokning.
Tað er líkt til, at teir hava valt henda dagin sum mótsetning til teir heidnu háveturs- og
sólkomuveitslurnar, sum hildnar vórðu um hetta mundið.
Hjá norðbúgvum hevur hetta svarað aftur, og tann kristna høgtíðin er komin í staðin fyri tað
gamla heidna jólahaldið.
Kelda: Dagar og nøvn í álamanakkanum (Axel Tórgarð).
Hendingar:
Uml. 337-352: Fyrstu jól hildin 25. desember.
1818: Messias hjá Händel fyrstu ferð framført í Boston, USA.
1990: Fyrsta royndin av eini skipan, ið seinni koma at eita World Wide Web (internetið).
1991: Sovjett samveldið ger innrás í Afghanistan. Sovjettar kláraðu seg illa ímóti mujahidin
bardagamonnunum, ið førdu guerilla taktikk. Kríggið helt á í 10 ár, men Sovjett trekti seg í
1989, eftir at 15.000 hermenn vórðu falnir.
Føðingardagar:
- Isaac Newton (1642-1727). Enskur fysikari, støddfrøðingur og stjørnufrøðingur, ið millum
annað kom við ástøðinum um tygdarlógina.
- Annie Lennox (1954). Fyrrverandi sangarin í Eurythmics.
- Justin Trudeau (1971). Sitandi forsætismálaráðharri í Kanada.
Deyð henda dagin
- 1897: Hans Christopher Müller (1818-1897). Fyrrverandi løgtings- og fólkatingsmaður. Hann
var eisini sýslumaður í Suðurstreymoyar sýslu, umframt at standa fyri fyrsta føroyska

posthúsinum, ið lat upp í Havn í 1870.
Hann var valdur á Løgting í trimum umførum fyri Suðurstreymoy og einaferð fyri
Norðurstreymoy. Hann sat á Fólkatingið í nøkrum umførum millum 1858-1890.
- 1977: Charlie Chaplin (1889-1977). Enskur sjónleikari, filmsframleiðari og tónleikari. Hann
er best kendur fyri sínar stumfilmar og portrett av millum øðrum Adolf Hitler.
- 1989: Nicolae Ceausescu (1918-1989). Fáar dagar frammanundan var herurin í landinum
vendur ímóti honum og tikið ræði av einaræðisharranum í Rumenia.Hann og konan blivu
førd fyri ein hernaðardómstól í Rumenia henda fyrsta jóladag og dømd fyri fólkadráp og at
oyðileggja rumenska búskapin. Tey blivu avrættaði beint eftir at dómurin var sagdur.
In.fo

Fingu tilsamans 252 fráboðanir um skaðar
25.12.2016 (08:17)
Tilsamans fekk løgreglan fráboðani um 252 skaðar í kjalarvørrinum á ódnini, sum herjaði
Tollaksmessudag og fyrrapartin jólaaftan, og sum tey góvu navnið, Barbara.
Tað vísa tølini, nú løgreglan hevur gjørt tølini upp, eftir at hann stilti av seint seinnapartin í
gjár.
Løgreglan sigur, at Tollaksmessudag fingu tey 81 fráboðanir um vatn- og stormskaðar og
jólaaftan fingu tey 171 fráboðanir.
Hóast talan var um nógvar skaðar í tali, var yvirhøvur talan um smærri skaðar, tekjur og
húsaklædningar sum rivu, rútar, takrennur, bilar o.sfr.
Men nú er so næsta ódnin á veg, hon hevur fingið navnið Conor, og hann er so smátt farin at
øtla vindin, nú klokkan er farin av átta. Bæði á Norðadalsskarði, og á Porkerishálsi, eru 42
metrar um sekundið og vindurin fer at veksa so líðandi út á dagin, fyrst av útsynningi, men so
hækkar hann upp í vestan og aftur upp í útnyrðing, áðrenn hann hæsar av aftur út á annan
jóladag.
Og tað kann væntast nógvur vindur við hvirlum væl omanfyri orkanstyrki.
Í hesum sambandi heitir løgreglan á fólk um at hugsa seg væl um, áðrenn tey fara út um.
In.fo

Fara at gera lýsi í Leirvík
25.12.2016 (12:18)
At virðisøkja føroyska fiskatilfeingið og fáa sum mest av tí til høldar, hevur altíð verið eitt av
málunum hjá Faroe Marine Products - Høvdavirkinum - í Leirvík.
Virkið hevur í mong ár turka høvd og ryggir, sum fyrst og fremst er selt til stóra afrikanska
landið Nigeria, men hesi seinastu árini hevuvr hetta ikki latið seg gjørt, tí marknaðurin í
Nigeria hevur verið afturlatin.
Ti hevur verið neyðugt við nýhugsan ella innovatión. Í løtuni framleiðir virkið tí djóraføði til
týska marknaðin, samstundis sum klárt verður gjørt til at framleiða lýsi.
Maskinurnar til hesa framleiðslu eru settar upp og tað er so at siga klárt at fara undir
lýsiframleiðsluna.
Fiskalýsi verður brúkt í heilsutilskotsvinnuni umframt ein partur til heiluvág.
Í løtuni arbeiða 20 fólk í framleiðsluni á Høvdavirkinum. Uppsjóvarfyritøkan Vrðin hevur
keypt seg inn í virkið og eigur nú helvtina av Faroe Marine Products.
In.fo

Løgreglan: Tað reina kaos
25.12.2016 (14:05)
Telefonirnar ringja óavbrotið og skaðar verða fráboðaðir kring alt landið.
Løgreglan í Havn hevur mannað seg við eyka fólki í dag, tí seinasta tíman hevur telefonin
ringt at kalla óavbrotið.
Tað eru skaðar kring alt landið. Nakrir hjallar eru farnir, nakrir garðar og neyst og fjós.
Aftrat tí ringja fólk um ting, sum eru í ferð við at loysna, men ikki eru farin enn, so sum tekjur
og húsaklædningar.
In.fo

Upp í 67 m/s
25.12.2016 (14:30)

Vit mugu staðfesta, at seinna ódnarveðrið innan fáar dagar nú er herja á við fullari megi.
Sambært veðurmátingunum hjá Landsverki er upp í 67 m/s, og tað er tað á Norðradalsskarði.
Á Sandi eru 46 m/s, og tað sama er at siga um Porkerisháls. Á Ørðaskarði eru 48 m/s. Á
Gjáarskarði eru 53 m/s, meðan Kambsdalur sigur 45 m/s.
50 m/s eru á Høgareyni, meðan 42 m/s eru á Sandavágshálsi.
In.fo

Timburhandilin á Kambsdali farin í luftina
25.12.2016 (15:59)
Løgreglan hevur stongt vegin á Kambsdali, tí at tekjan hevur rivið á Timburhandlinum á
Kambsdali, sum liggur út ímóti landsvegnum.
Tað er KJ Hydraulik, sum brúkar bygningin. Sum skilst er tað niðari partur av tekini, sum
hevur rivið, og tilfar frá tekjuni fýkur runt har á leiðini og liggur eisini á vegnum.
Har er ikki farandi út, so tað er ikki hugsingur um at bjarga nøkrum, sum støðan er beint nú.
Tí eru boðini frá politinum til fólk um at halda seg innandura.
Sløkkiliðið í Fuglafirði hevur stong vegin við verkstaðið Bjarna Elisasen, so eingin kann taka
nøkur óráð fyri.
In.fo

Anna Katrin millum 17 útvald
25.12.2016 (17:13)
Statens Kunstfond hevur latið 17 útgávum og verkum stuðul.
3 verk hava fingið somu stóru upphædd, nevniliga 100.000 krónur.
Millum teirra, ið fær størstu upphæddina, er Anna Katrin Øssursdóttir Egilstrøð, ið fær fyri
verkið Beinta, ið hon eigur saman við Allan Gravgaard Madsen.
Verkið Beinta verður lýst sum symoniskur sangcyklus.

Sum sagt hava 3 verk fingið 100.000 krónur, og hini 14, ið hava fingið stuðul, hava fingið
50.000 krónur hvør.
In.fo

Ódnin herjar á aftur í nátt við fullari megi
25.12.2016 (19:27)
Tað hevur verið av ringasta veðri í dag, men hesa seinastu løtuna hevur tað verið verið ein
skái.
Tí hóast vindurin framvegis er nógvur, er hann minkaður nógv, afturímóti tí hann var fyri
nøkrum tímum síðani, tá ið harðast leikaði á og nú er tað longri ímillum hvirlurnar.
Men tey, sum hildu, at nú var sloppið, fara so dyggiliga skeiv, tí seinni í kvøld, ella í nátt,
herjar ódnin á aftur við fullari megi.
Hanus Kjølbro, veðurkønur sjómansskúlalærari sigur, at sostatt er hetta bara ein lítil skái,
sum er í kvøld. Men á midnátt, ella kanska eitt sindur seinni, herjar ódnin á aftur við somu
styrki, sum hon hevur herjað seinnapartin.
Hann sigur, at beint nú er lágtrýstið 250 fjórðingar norðanfyri okkum, men at vit liggja
akkurát í tí ringasta. Lágtrýstið er líka langt úr Føroyum, sum tað er úr Íslandi, men har er ikki
so frægt sum 10 metrar um sekundið.
Hetta lágtrýstið er 950 Hp, og tað er rættiliga lágt, tí í jólaódnini í 1988 var tað 934 Hp.
Hanus Kjølbro sigur, at í nátt, kanska serliga seint í nátt frá 3 til 6, verður aftur líka nógvur
vindur sum tað hevur nú seinnapartin. Tað verður ikki nakar nevniverdur munur á veðrinum í
nátt, og tí, sum hevur verið seinnapartin í dag, sigur hann.
Samstundis hækkar hann upp í útnyrðing, men so fer hann at minka vindin út á fyrrpartin,
kanska 20 metrar um sekundið, men so minkar hann alsamt út á dagin.
Hanus Kjølbro sigur, at tá ið hendan ódnin farin aftur um, verður friður fyri óveðri, í hvussu
so er so langt sum veðurforsagnirnar røkka.
In.fo

Løgreglan: Stórir bygningar farnir kring alt landið

25.12.2016 (22:54)
Á løgreglustøðini í Havn siga tey, at tað var ein lítil skái fyrr í kvøld, men at síðani klokkan
20.30 hava fráboðanirnar regna inn frá øllum landinum.
Stórir virkisbygningar eru farnir. Nevnast kann Húsarhaldsskúlin, sum hevur mist tekjuna,
virkisbygningur á Kambsdali, sum hevur fingið stóran skaða. Og so eru tveir virkisbygningar í
Gøtu, sum hava fingið stórskaða. Tað sama er at siga um bátabrúnna í Leirvík, sum loysnaði
og hevði nakrar bátar knýttar at sær.
Í Havnadali og í eysturbýnum í Havn eru nógvir skaðar í løtuni og í heila tikið er Eysturoyggin
hart rakt - serliga báðir armarnir á Skálafjørðinum og Gøta, Fuglafjørður og Leirvík.
Enn er eingin fólkaskaði, men tað er mest sum av tilvild.
- Ein fór út at halda leysum takplátum, sum gjørdi stóran skaða. Men hann kláraði sjálvandi
ikki at halda teimum, og tað kundi tað sama enda heilt galið, sigur Hjalgrím Hansen,
vaktleiðari á løgreglustøðini í kvøld. Hann ávarar fólki ímóti at fara út at royna at bjarga
nøkrum.
Tá ið umræður bjargingarfólkini, sum hava verið fantastiska ófør í kvøld, so er eisini nakað
pressað hjá teimum nú.
- Støðan júst nú er, at tey hava verið til arbeiðis allan dagin, og skulu helst eisini arbeiða nógv
í nátt, tá ið ódnin veksur aftur. So spurningurin nú er, um summi bjargingarfólk ikki skulu fara
heim at sova eina løtu og síðani fara aftur til arbeiðis í nátt, sigur Hjalgrím Hansen.
In.fo fylgir gongdini.
In.fo
George Michael deyður
25.12.2016 (23:11)
Sambært millum annað BBC er 53 ára gamli George Michael deyður. Hann doyði friðarliga í
sínum egna heimi, verður sagt frá hansara starvsfólkum.
Løgreglan sigur við BBC, at ongar illgrunasamar hendingar vóru rundan um deyða sangarans.
Michael var borin í heim í norður London og seldi yvir 100 milliónir fløgur í sínari karrieru,
sum vardi fýra áratíggju.
Boðini frá fjølmiðlafólkunum hjá George Michael eru sambært BBC:

- Tað er við stórari sorg, at vit nú kunnu váttað, at okkara elskaði sonur, beiggi og vinur
George doyði friðarliga í heiminum.
Familjan ynskir, at fjølmiðlar og fjepparar virða privatlív teirra, nú tey fara ígjøgnum eina
harða og krevjandi tíð.
George Michael er kendur millum annað frá Wham og eigur ein tann best umtókta
jólasangin: Last Christmas.
In.fo

Lundin-íløgan loysti seg hjá Statoil
24.12.2016 - 20:02
Í januar keypti norska Statoil 11,93 prosent av partabrøvunum í svenska Lundin Petroleum. Í
dag er íløgan verd fýra milliardir norskar krónur meir enn tað hon kostaði Statoil, skrivar
Dagens Næringsliv.
Partabrævagreinarin Trond Omdal heldur at Statoil eigur at keypa fleiri partabrøv í Lundin.
Portal.fo

Vandi fyri, at islamistar fara at brúka dronur og radioaktiv vápn í vesturheiminum
24.12.2016 - 23:19
Stjórin fyri fregnartænastuna hjá donsku verjun (FE), Lars Findsen, ávarar nú um vandan fyri,
at Daesh kann fara í holt við at brúka dronur og radioaktiv vápn í vesturheiminum.
Hetta skrivar Jyllands-Posten.
Lars Findsen vísir á, at Daesh longu hevur nýtt kemisk vápn og dronur í Irak og Sýria, og at
vandi nú er fyri, at felagsskapurin eisini fer at leypa á vesturheimin við hesum vápnum.
Serliga er hesin vandin vaksin í kjalarvørrinum av, at stuðlar hjá Daesh eru vendir heimaftur
til Evropa eftir at hava verið í Irak og Sýria og kríggjast, sigur Lars Findsen.
Eisini Europol, løgreglan hjá ES við bústaði í Haag, ávarar um vandan fyri kemiskum og
biologiskum álopum. Hetta ger Europol í einari nýggjari frágreiðing.

Harundir vísir Europol á, at Daesh longu, sum nú er, hevur brúkt sinnops- og kloringass.
Frágreiðingar vilja í aðrar mátar vera við, sambært Jyllands-Posten, at Daesh hevur fingið
hendur á radioaktivt tilfar frá sjúkrahúsum og granskingardeplum í býum, felagsskapurin
hevur tikið, og at felagsskapurin eisini sjálvur hevur granskað í at framleiða kemiskar og
biologiskar bumbur.
Lars Findsen vísir at enda á, hetta í kjalarvørrinum av at ein Daesh drona drap tveir
mótstøðumenn í Irak í oktober, at...
- Vit hava fylgt við teirra brúki av dronum og sæð, hvussu teir (í Daesh, red) gera framstig
hesum viðvíkjandi. Tað er greitt, at tað er ein vandi fyri, at teir kunnu gera sær dælt av
teimum royndum, sum teir hava gjørt sær har niðri (í Sýria og Irak, red), her í Evropa.
Portal.fo

Evakuering í Augsburg í morgin - Bumba frá 2. heimsbardaga funnin
25.12.2016 - 01:40
Teir 54.000 borgararnir í týska býnum Augsburg fáa ikki frið og umstøður til at sova og njóta
jólafriðin í morgin árla.
Teir skulu nevniliga tíðliga á føtur og vera farnir frá heimum teirra í seinasta lagi klokkan
tíggju í sambandi við, at myndugleikarnir í morgin fara at beina fyri einari bumbu frá øðrum
heimsbardaga, sum júst er funnin.
Hetta skrivar AP tíðindastovan, sum í hesum sambandi vísir á, at týsku myndugleikarnir siga,
at teir enn ikki vita, hvussu langa tíð tað fer at taka at beina fyri bumbuni.
Tað er tó ikki tí, at týskir myndugleikar eru heilt óvanir við at beina fyri bumbum frá øðrum
heimsbardaga.
Seinast teir beindu fyri einari slíkari var í 2011, tá ið 45.000 fólk í býnum Koblenz máttu leita
sær burtur, meðan ein bumba av líknandi stødd sum tann, ið nú er funnin, varð gjørd til
einkis.
Bumban, sum skal oyðileggjast í morgin, vigar, sambært DR, 1,8 tons.
Stórir partar av Augsburg vórðu lagdir í oyði, tá ið teir sameindu bumbaðu býin tann 25. og
26. februar 1944.

Grein uppdaterað: 03.37 - 25.12.2016
Portal.fo

- Materialisman hevur tikið jólini sum gísla
25.12.2016 - 03:12
Francis, pávi, helt í gjárkvøldið eina ógvuliga hvassorðaða og tó so inniliga og rámandi talu á
midnáttarmessuni í Pæturskirkjuni í Vatikanríkinum.
Harundir legðist hann, sambært Reuters, serstakliga eftir materialismuni, sum eftir hansara
tykki setur Gud í bakgrundina og blindar nógv okkara yvirfyri tørvinum hjá teim svongu,
flóttum og hjá teimum, sum hava upplivað nógv kríggj.
- Hendan verðin, sum er nógv upptikin av gávum, hátíðarhaldum og sjálvupptikni, hevur tørv
á meiri lítillætni, segði Francis, pávi, sum hevur verið pávi síðan marts 2013.
Pávin vísti eisini á í røðu sínari, at nógv í tí kristna heiminum høvdu tørv á at vera mint á, at
jólaboðskapurin leggur dent á eyðmjúkleika, einfaldleika og loyndarmál.
- Jesus varð føddur og avvístur av summum, og uppaftur fleiri vórðu líkaglað yvirfyri honum. Í
dag finst tann sama líkasælan, har jólini gerast ein hátíð, har vit, heldur enn Jesus, eru í
fokus, og har ið handilsljósini skugga yvir ljósið hjá Gudi, og har ið vit eru ógvuliga upptikin av
gávum, samstundis sum vit eru køld mótvegis teimum, sum eru lítilsgjørd, segði Francis, pávi,
millum annað í røðu sínari í gjárkvøldið.
Pávin legði so aftrat av sínum eintingum, uttan at hava skrivað tað niður áðrenn, at...
- Verðsligheitin hevur tikið jólini sum gísla. Jólini hava tørv á at verða sett í frælsi.
Francis, sum í tíð sínari sum pávi hevur lagt stóran dent á at tala søk teirra veiku, segði, at
Jesus-barnið eigur at minna okkum øll á tey, sum líða í dag – serliga líðandi børn.
- Latið okkum tilláta okkum sjálvum til at verða avbjóðað av heimsins børnum, sum ikki liggja
í einari vøggu og fáa umsorg frá foreldrum, men sum heldur mugu taka til takkar við einari
ússaligari krubbu; sum mugu krógva seg undir jørð fyri bumbum, á gøtunum í heimsins stóru
býum ella á botninum í einum báti, ið er fullur av immigrantum.
- Latið okkum tilláta okkum sjálvum til at verða avbjóðað av heimsins børnum, sum ikki
sleppa at verða fødd; av teimum, sum gráta, tí at eingin er har at føða tey; og av teimum,

sum ikki hava leikutoy í hondum teirra, men heldur hinvegin vápn, segði ein ógvuliga
álvarsamur pávi í gjárkvøldið
Eini 10.000 fólk vórðu savnað til midnáttarmessuna í gjárkvøldið.
Eyka nógv varð, sambært Reuters, gjørt burtur úr trygdini til midnáttarmessuna hesaferð,
hetta í kjalarvørrinum av yvirgangsálopinum á einum jólamarknaði í Berlin mánakvøldið, har
12 fólk lótu lív, og 48 onnur vórðu særd.
Portal.fo

Faroe Petroleum gjørt avtalu um leigu av boripalli
25.12.2016 - 07:13
Faroe Petroleum hevur gjørt avtalu við Odfjell Drillings um leigu av boripallinum Deepsea
Bergen, skrivar Sysla Offshore.
Í fyrstu atløgu er talan um at bora ein brunn fyri Faroe Petroleum. Avtalan sigur eisini at
Faroe Petroleum kann leiga pallin til at bora enn ein brunn, um ein ynskir tað.
Deepsea Bergen hevur i løtuni uppgávur fyri Statoil. Hendan avtalan er galdandi til hálvan juli
2017, tá Faroe Petroleum so skal brúka pallin.
Portal.fo

Eingi yvirlivandi frá flogvanlukkuni
25.12.2016 - 11:49
Kreml boðar nú frá, at eingin kom frá flogvanlukkuni á Svartahavinum við lívinum.
92 fólk vóru umborð á Tupolev Tu-154 flogfarinum, sum í nátt fór úr Sochi móti Latakia í
Sýrialandi, og millum tey ferðandi vóru 64 sangarar úr Alexandrov kórinum, ið er kórið hjá
russiska herinum.
Russiska verjumálaráðið hevur eisini boðað frá, at nøkur lík eru funnin, men at útlitini at
finna nakran á lívi eru so góð sum eingi.

Putin forseti hevur biðið Dmitry Medvedev um at skipa fyri einari kanning sum skjótast, ið
skal staðfesta, hví flogfarið brádliga datt niður.
Í løtuni eru eingi tekin um yvirgang, og ein dulnevnd kelda í russisku verjuni vil sambært
tíðindastøðini RIA vera við, at mest sannlíkt er, at tekniskt brek var orsøk til vanlukkuna.
Umframt hermenn og kórið vóru eisini níggju tíðindafólk umborð á flogfarinum.
Flogfarið var á veg til Latakia í Sýrialandi, har Alexandrov kórið skuldi framføra
nýggjárskonsert fyri russiskum hermonnum.
Portal.fo

Partar av sendinetinum hjá Vodafone fingið skaða
25.12.2016 - 17:57
Starvsfólk hjá Vodafone vóru til arbeiðis í nátt fyri at rætta brek á fartelefonnetinum hjá
Vodafone, men tað vísti seg, at nakað av útgerðini hevur fingið skaða í ódnarveðrinum.
Hetta viðførir, at Nólsoy og Strendur hava skerdan til ongan dekning, meðan partar av
Klaksvík, Syðrugøtu og Runavík hava skerdan dekning.
Av tí at útgerðin stendur uppi á fjøllunum, er ikki ráðiligt at gera nakað í nógva vindinum. So
skjótt sum vindurin minkar, fara fólk at skifta útgerðina, sigur Vodafone í tíðindaskrivi.
Portal.fo

Emilie Meng funnin deyð
25.12.2016 - 20:14
Danska løgreglan boðar í dag frá, at Emilie Meng, ið leitað hevur verið eftir síðan 10. juli, er
deyð.
Løgreglan boðar frá, at eitt lík varð funnið í einum vatni nærhendis Borup jólaaftan, og
Retsmedicinsk Institut kundi seinni staðfesta, at talan var um Emilie Meng frá Korsør.
Kanningarnar vístu eisini, at Emilie hevði ligið rættiliga leingi í vatninum.
Emilie hvarv 10. juli, og hóast løgreglan hevur havt í minsta lagi tveir persónar undir illgruna
fyri at hava okkurt við málið at gera, so er hvørgin teirra skuldsettur.

Løgreglan á Suðursælandi og Lolland-Falster, ið hevur havt nógv við leitingina at gera, hevur
kallað inn til tíðindafund í kvøld, har greitt verður nærri frá tí, ið er hent.
Portal.fo

100 fráboðaðir skaðar í Klaksvík
25.12.2016 - 17:45
Finn Hansen, sløkkiliðsleiðari, sigur, at nógvir skaðar hava verið í Klaksvík í dag.
- Eg vil meta, at eini 100 skaðar eru fráboðaðir í Klaksvík. Vit royna at gera okkara og bæði
fólk frá sløkkiliðnum og bjargingarfelagnum eru úti og arbeiða uppá støðuna. Ógvusligastu
skaðarnir eru helst nøkur tøk, sum eru farin, sigur Finn Hansen við Norðlýsið.
Tá vit tosaðu við hann kl. 17.40 var veðrið nakað frægari enn tað hevur verið seinnapartin.
Men enn var ov tíðliga at siga, um tað nú var ráðiligt at fara út.
Nordlysid.fo

Nógv størsta arbeiðsloysið er hjá 25-34 ára gomlum
Hagstovan: Meðan arbeiðsloysið fyri øll tilsamans er 2,5%, er tað størst í aldursbólkinum 2534 ár við 3,9%. Men her er eisini nógv størsti munur millum kynini, tí hjá kvinnum er tað við
5,2% næstan dupult so stórt sum hjá monnum við 2,9%.
Minst er arbeiðsloysið hjá teim 45-54 ára gomlu við 1,9%, tað er ávikavist 1,7% hjá monnum
og 2,1% hjá kvinnum. Við 2,4% hava tey elstu 55-66 ára gomlu eitt lægri arbeiðsloysi enn
miðaltalið fyri allar aldursbólkar tilsamans.
Vp.fo
Sørvágur: 14 til 20 mans úti síðan klokkan 11
Vit hava verið 14 til 20 mans í sving síðani klokkan 11 í morgun, sigur Kristian Olsen,
sløkkiliðsleiðari í Sørvági, sum er í sving enn í Sørvági.
20 skaðafráboðanir hevði hann fingið higartil í dag, og meðan VP tosar við hann, má hann
fara til Alarmsentralurin ringir.
Vp.fo

Kringvarp Føroya skal vera fyri allar Føroyar
25.12.2016 - 09:06
Nýggjur public service sáttmáli kemur á nýggjárinum. Kringvarpið skal eisini vera fyri
útlendingar í Føroyum.
Meira tilfar ymsa staðni úr landinum, meira tilfar á internetinum og tilfar á enskum til
útlendingar, sum búgva í Føroyum.
Hetta er millum annað tað, sum nýggi public service sáttmálin áleggur Kringvarpinum at gera
meira við komandi fýra árini, sigur Dia Midjord, stjóri í Kringvarpinum.

Mentamálaráðið og Kringvarpið skrivaðu undir public service sáttmálan hósdagin. Hann
kemur í gildi tann 1.januar og er galdandi í fýra ár.
Kvf.fo

Bilar farnir í luftina í Klaksvík
25.12.2016 - 16:46
Í Klaksvík er tekjan á Húsarhaldsskúlanum farin, og fleiri blivar eru tiknir av hvirlum
Eins og aðrastaðni í landinum mælir tilbúgvingarleiðarin í Klaksvík fólki frá at fara út.
Á Kjalarvegnum í Klaksvík eru fleiri bilar tiknir av hvirlum. Eisini er tekjan á
Húsarhaldsskúlanum í Klaksvík farin.
Á Vestara armi á Skálafjørinum stenidir eisini illa til. Eitt seyðahús stendir til at fara í lufta inni
á Glyvrum, og Vilhem Olsen innsatsleiðari mælir øllum til at halda seg innandura.
Á Kambsdali er bygningurin hjá KJ Hydraulik farin í luftina og liggur og sløðist á vegnum í
Kambsdali.
Jón Klein Olsen varapoliti inspektørur mælir sum heild fólki um alt landi at halda seg
innandura, tí nógv tilfar flýgur í luftini eftir skaðarnar lítla jólaaftan.
Kvf.fo

Andlát
Karin Norðberg, búsitandi í Keypmannahavn, andaðist 22. desember, 66 ára gomul.

Sámal Arnoldson, Glyvrar, andaðist hósdagin 22. desember, 75 ára gamal.

Heidi Næs, fødd Jacobsen, ættað av Morskranesi, búsitandi í Hvalba andaðist á Suðuroyar
Sjúkrahúsi 22. desember, 38 ára gomul.
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