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--Landa lodnu á Tvøroyri 15. februar 2013 - 10:19
Tróndur í Gøtu er á Tvøroyri við umleið 1.500 tonsum av lodnu til matna. Teir komu inn
fyrramorgunin og verða ætlandi lidnir at landa í kvøld.
Tvey onnur skip hjá Varðanum í Gøtu, Finnur Fríði og Jupiter, hava landað lodnu á Fáskrúðsfirði í
Íslandi. Finnur Fríði hevði 1.800 tons og Jupiter 1.050 tons.
Lodnuskipini royna sunnan fyri Hornafjørðin. Sagt verður, at lodnan plagar at ganga skjótt vestureftir,
tá hon er komin suður hagar.
--Fiskurin bíligur 15. februar 2013 - 19:40
Nakrir útróðrarbátar í Norðoyggjum hava fingið væl av fiski, men teir fingu ikki nógv fyri fiskin, tá teir
seldu á uppboðssøluni í dag. Tað sama var hjá einum trolbáti, sum hevði roynt eftir toski og hýsu.
Tilsamans vóru góð 20 tons av toski á uppboðsnum í dag. Tað mesta var toskur III, og hann fór fyri
13,34 krónur í meðal. Nevnast kann, at tann størsti toskurin fekk meðalprísin 14,14 krónur.
Hýsuprísurin var lágur í dag. Góð 15 tons vóru av hýsu, mest støddirnar II og III, og tær fóru fyri
ávikavist 8,01 krónur og 7,53 krónur í meðal fyri kilo.
Nakað var av hvítingi, eini trý tons, og hann fór fyri 7,89 krónur.
Tilsamans seldi Fiskamarknaðurin góð 50 tons fyri 560.000 krónur í dag.
--Næraberg inni eftir svartkjafti 15. februar 2013 - 23:20
Næraberg hevur í dag verið í Norðhavnini eftir svartkjafti. Vanliga leggja teir veiðina upp har, men nú
skal Næraberg til Hálands at gera ymiskar umvælingar, og so taka teir frystan svartkjaft niður við.
Teir hava fiskað svartkjaft við Føroyar, og teir komu inn í morgun eftir eini 800 tonsum av frystum
svartkjafti, sum hevur ligið á frystigoymslu í Norðhavnini, fyri at fylla lastinu upp.
Næraberg fer avstað seint í kvøld ella í nátt.
--Vrakaður grindaformaður 16. feb kl. 09:41
Marner Andreasen varð vrakaður sum grindaformaður, hóast hann fekk næstflestar atkvøður
millum grindamenninar á valinum í Havn mánakvøldið.
Finnbogi Midjord, sýslumaðurin í Streymoyar sýslu, hevur ikki álit á Marneri Andreasen, tí kolldømdi
hann valið.
Kringvarpið hevur í dag tosað við Marner Andreasen. Hann heldur, at avgerðin hjá sýslumanninum
byggir á eitt veikt grundarlag, men hann ynskir ikki at gera aðrar viðmerkingar til málið.
Hinir, sum vórðu valdir, eru Jón Johansen, sum fekk 34 atkvøður og Bjarni Poulsen og Hanus Højgaard
við 21 atkvøðum hvør.
--Boriskeið gjørdist atgongumerki til frálandavinnu 16. februar 2013 - 14:54
Nýggi borgarstjórin í Sumbiar kommunu, Eyðbjørn Thomsen, hevur nógv jørn í eldinum. Hann
arbeiðir í frálandavinnuni, og tá hann er heima, er hann borgarstjóri, umframt at hann er við í Lions
Suðuroy, kassameistari í FC Suðuroy - og bóndi við 150 áseyðum.

Eyðbjørn er 40 ára gamal. Hann hevur sitið í bygdaráðnum seinastu fýra árini, og í undanfarna skeiði
var hann eisini varaborgarstjóri.
Á kommunuvalinum hin 13. november í fjør hevði hann eitt rættiliga gott val, har hann fekk tilsamans
65 persónligar atkvøður, sum er eitt stórt tal í eini lutfalsliga lítlari kommunu. Sumbiar kommuna
fevnir eisini um Lopra, Akrar og Víkarbyrgi, men í Víkarbyrgi er eingin fastbúgvandi.
- Eg eri heilur sumbingur við einum sletti úr Víkarbyrgi, haðani onnur omma mín varð ættað.
Eyðbjørn Thomsen arbeiðir á boripalli, og her fæst hann serliga við klárgering av brunnum, bæði
nýggjum brunnum og brunnum, sum eru boraðir. Hann fæst eisini eitt sindur við stoyping í sambandi
við arbeiði.
- Eg havi arbeitt á boripalli í 13 ár. Alt byrjaði við, at vit fóru á boriskeið í Havn í 1998. Tað var
Stavanger Maritime Skole, sum stóð aftanfyri skeiðið, og føroysku partarnir vóru eitt nú
mentamálaráðið, Sjómansskúlin og Maskinskúlin. Skeiðið koyrdi í einar sjey vikur, og vit vóru einir 10,
sum luttóku.
Hann sigur, at teir fýra føroyingarnir, sum starvast hjá sama felag, vóru allir á hesum skeiði, har teir
eisini fingu prógv.
- Hetta gav okkum møguleikan at fara út í frálandavinnuna og var líka sum ”bilettin”, ið hjálpti okkum
út. Frammanundan hevði eg bara 9. floks prógv. Síðan tá hava vit verið á fleiri skeiðum, sum tíðin er
gingin, sigur Eyðbjørn Thomsen, borgarstjóri í Sumbiar kommunu.
--Jupiter kemur á Kollafjørð við 700 tonsum av lodnu 16.02.2013 - 15:14
Jupiter fór at sigla til Føroyar fyrrapartin í dag. Teir hava 700 tons av lodnu, sum verður landað til
Faroe Pelagic í Kollafirði. Jupiter verður á Kollafirði sunnumorgunin.
Tað er gott verður á lodnuleiðini, teir royna tætt við land suður frá Hornafjørðinum.
Fagraberg, Norðborg og Christian í Grótinum eru á leiðini og Tróndur í Gøtu kemur á fiskileið tíðliga í
kvøld.
--Nú er besta tíð at fiska upsa 16-02-2013 17.19.43
Í gjár landaðu partrolararnir, Eysturbúgvin og Vesturbúgvi tilsamans 180.000 pund sum teir hava
roynt eftir í góðar 10 dagar. Eysturbúgvin landaði í Havn og upsin varð seldur til flakavirkið í Skopun.
Eysturbúgvin og Vesturbúgin er farnir nýggjan túr og royna eystanfyri. Nú skuldi verði góð tíð at fiska
upsa, men sum skilst er framvegis lítið at fáa. Ein uggi er kortini, at upsaprísurin er góður.
--Norrøna komin á Fuglafjørð 17. feb. (10:00)
Um níggjutíðina í morgun legði Norrøna at oljukaiini í Fuglafirði
Hetta er fyrstu ferð, at Norrøna er á Fuglafirði. Skipið liggur við oljukaiina og bunkrar. Skipið heldur
leiðina fram, so skjótt teir eru lidnir. Skiparin umborð er Hendrik Hammer.
--Faroe Petroleum við í oljuútgerðarhavn í Íslandi 17. februar 2013 - 10:01
Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum gongur ikki bert á odda, tá tað ræður um oljuleiting á íslendska
landgrunninum. Felagið er eisini ein av stigtakarunum til fyrstu oljuúterðarhavnina í Íslandi nakrantíð
skrivar Mortunblaðið.
Eitt felag undir stovnan, sum skal veita tænastur í sambandi við oljuleiting á Drekaleiðini norðan fyri
Ísland, hevur nú søkt kommununa í Húsavík um lendi til at gera eina útgerðarhavn til frálandavinnu.
Umboð fyri felagsstovnararnar hava verið og kannað ymsar møguleikar á Norðurlandinum og
Eysturlandinum, og teir hava nú valt Húsavík sum tað best egnaða staðið.
Morgunblaðið skrivar, at Þorkell Erlingsson og Þröstur Ólafsson, sum hava sent kommununi í Húsavík

umsóknina um lendi, umboða føroyska Faroe Petroleum og íslendska felagið Íslensku kolvetni ehf. ,
sum hava fingið loyvi at leita eftir olju á Drakaleiðini.
Sambært umsóknini til kommununa skal útgerðarfelagið brúka eitt øki upp á 10.000 fermetrar til rør
og ymiskan boriútbúnað, 2.000 fermetrar til tangar og lendi til ein bygning at hýsa viðkvæmari vøru.
Harafturat skal havnin veita vanliga skipatænastur so sum feskt vatn, olju og el.
Kommunustýrið hevur tikið væl ímóti umsóknini og hevur biðið fyrireikararnar um fund fyri at fáa
fleiri nágreiniligar upplýsingar, sum síðani skulu leggjast fyri tær ymsu kommunalu nevndirnar,
áðrenn endalig avgerð verður tikin.
Tað var eisini Faroe Petroleum, sum saman við øðrum feløgum og fyritøkum, ið tók stig til føroysku
útgerðarhavnina í Runavík á sinni. So kann kann siga, at felagið hevur gjørt sær sínar royndir á hesum
øki eisini.
--Hava skilt nógvar bardagakroppar sundur 17. februar 2013 - 10:39
Løgreglan hevur havt úr at gera av fullum fólki alt vikuskifitið.
Nógv tiltøk hava verið víða hvar og av tí sama hevur nógv fólk verið í býnum í ballast.
Tað hevur løgreglan havt nógv stríð av alt vikuskiftið, hetta, bæði tí, at fólk hava gjørt ónáðir, ikki
hava klárað seg sjálvi, ella eru farin til hendurs, bæði á almennum støðum og í privatum bústaðum.
Í øllum førum, uttan einum, eydnaðist løgregluni at tosa partarnar til sættir, men tann eini maðurin
var so ringur at fáast við, at hann mátti førast norður til Klaksvíkar at køla niður í klivanum.
Onkur einstakur er skuldsettur fyri at koyra við kenning.
Í Eysturoy hevur innbrot verið í eini hús, men har hevur løgreglan slóðir at ganga eftur.
--Hava 360 fjórðingar eftir 17. februar 2013 - 14:16
Livar Nysted og hinir umborð á Avalon bátinum, sum rør úr Kanariuoyggjunum til Barbados, er nú
farin at nærkast málinum í Port St. Charles.
Klokkan ellivu fyrrapartin hevði Avalon 367 fjórðingar eftir av teininum tvørtur um Atlantshavið.
Ætlanin var at rógva hendan teinin upp á 30 dagar, men veður og aðrar umstøður hava ikki verið
Livari og teimum til vildar, og tí verður tað einki heimsmet á hesum sinni.
Roknað verður við, at Avalon kemur á mál hósdagin, skrivar heimasíðan Trip.fo, sum fylgir ferðini hjá
Avalon.
--Góður streymur og gott veður 17. februar 2013 - 14:59
Eitt línuskip kemur inn at landa í morgin við toski og hýsu. Seinni í vikuni kemur helst eitt línuskip
aftrat undan Føroyum, eisini við toski og hýsu.
- Vit vænta eisini eitt línuskip undan Íslandi við brosmu og longu.
Fiskamarknaður Føroya sigur í sínum metingum fyri næstu viku, at hini línuskipini eru nýliga byrjaði
túr, og tí er ivasamt, um fleiri koma inn at landa í næstu viku.
- Streymurin verður góður, og veðurútlitini eru fyri tað mesta góð. Vit vænta tí nakað av útróðri.
Bátarnir fáa at kalla bara tosk og hýsu.
Lagt verður aftrat um útlitini fyri næstu viku, at seks djúpvatnstrolarar eru til fiskiskap. Teir partrola
eftir upsa og fáa eisini nakað av hjáveiði.
- Djúpvatnstrolararnir koma helst inn at landa fyrst í vikuni.
Um partrolararnar verður sagt, at fiskiskapurin er smáligur, og at hesir koma inn, sum vikan gongur.
Trolbátarnir eru nýliga byrjaðir túr. Teir fiska tosk, hýsu og havtasku og fáa eisini nakað av
reyðsprøku.
Tvey garnaskip fiska svartkalva og koma inn at landa í vikuni. Eitt annað garnaskip fiskar havtasku og
frystir veiðina umborð.

--Oljan størsta avbjóðingin 17. februar 2013 - 15:30
Jákup Suni Lauritsen varð sum kunnugt afturvaldur sum formaður í nevndini fyri SEV. Og hann er ikki í
iva um, hvør størsta avbjóðingin hjá SEV er komandi árini.
- Hon er hin sama sum hjá restini av samfelagnum. Tað eru alsamt vaksandi oljuprísirnir, og halda teir
fram at vaksa, fer tað at taka eitt kvørkratak á vinnulívið og á sethúsaeigarar eisini. Tí er tað so
uimráðandi, at vit finna aðrar og varandi orkukeldur, sigur Jákup Suni Lauritsen.
Seinast nýggj nevnd varð vald í SEV, vóru allir limirnir nývaldir. Hesaferð vórðu tríggir at teimum sjey
limunum afturvaldir.
- Tað hevur stóðan týdning, tí tað merkir, at hesi fólkini hava nakað við sær í skjáttuni og vita, hvat
hevur gingið fyri seg seinastu fýra árini, sigur Jákup Suni Lauritsen.
Heðin Mortensen boðaði á eykaaðalfundinum frá, at hann fer at leggja uppskot fram á aðalfundinum
í apríl um at velja eina serfrøðinganevnd í SEV.
- Tað er altíð eigarin, ið ger av, hvussu nevndin verður skipað, og tað er eisini eigarin, ið velur
nevndina. Vit hava plikt at gera tað, sum eigarin ásetur, og øll uppskot frá eigarunum eru vælkomin,
sigur afturvaldi formaðurin í nevndini fyri SEV, Jákup Suni Lauritsen.
--- Lat okkum savnast um eina sosialari sjálvbjargniskós
Í Framsókn skilja vit væl, at fyrrverandi javnaðarformaðurin mælir til ein politiskan blokk mótvegis tí
politikki, sum sitandi samgonga fremur. At seta ein ávísan lit á hendan blokk er kortini óheppið.
Politiskir litir siga einki skilagott um innihaldið, men senda bara ræðandi og útihýsandi signal
flokkanna millum.
Í Framsókn taka vit sjálvandi støði í okkara egnu stevnu, sum er liberal við denti á persónliga,
vinnuliga og tjóðskaparliga frælsið. Hiðani vilja vit fegin semjast við so nógvar politiskar flokkar, sum
tilber, um eina heilt aðra politiska kós enn ta núverandi. Lat okkum ikki seta nakran lit á kósina hvørki okkara appelsingulu, ta reyðu hjá onkrum øðrum ella eina heilt triðju. Lat okkum heldur í felag
eyðmerkja nøkur álvarsmál, sum mugu loysast heilt øðrvísi enn í dag, og síðani seta okkum saman at
telgja loysnirnar til. Vit kunnu valla semjast um alt, men uttan iva um nógv.
Yvirskipað mugu vit semjast um at koma burtur úr tí grammleikanum, teirri sosialu ójavnvágini og tí
vinnuliga og tjóðskaparliga máttloysinum, sum nú eyðkennir politikkin og eyðmýkir tey flestu okkara.
Okkara nýggja semja má sampakka við rættvísiskensluna hjá føroyingum sum heild og geva okkum
øllum hug og áræði aftur at bretta upp um armar til frama fyri alt samfelagið.
Vinnuliga (ó)frælsið
Tá Framsókn noktaði fyri at fara upp í núverandi samgongu, komst tað í fyrstu atløgu av, at hennara
grundarlag var í loddrættari andsøgn til tvær av grundleggjandi frælsisstevnum okkara – ta persónligu
og ta tjóðskaparligu. Vit vildu ikki binda okkum til ikki at arbeiða fyri ymsum sonevndum etiskum
málum, og vit vildu ikki hækka ríkisveitingina og soleiðis gera okkum meira bundnan av donskum
pengum.
Vit høvdu tá ikki hugflog til at ímynda okkum, hvussu illa samgongan eisini fór at gera seg inn á ta
triðju frælsisstevnuna – ta vinnuligu. Hóast teir stóru samgonguflokkarnir rópa seg borgarligar, hvat
tað so enn merkir, so er vinnuliga kós teirra so planbúskaparlig, sum vit ongantíð áður hava sæð í
Føroyum.
Vit fegnast um, at tað gongur uppisjóvarvinnuni væl, og at nývunnin rættindi hava skapt nógv arbeiði
á bæði sjógvi og landi. Vit kunnu illa ímyndað okkum, hvussu fíggjarstøðan í landinum hevði verið
uttan hetta. Hóast felagið Nótaskip og uppisjóvarvinnan ongantíð mæltu til at fáa føroyingum størri
rættindi, so vóru tíbetur aðrir skilagóðir føroyingar, sum saman við politisku skipanini strongdu á at
fáa Føroyum nógv meira av tí makreli, sum vit hava rætt til, men sum vit áður ikki kravdu. Vit heysta
nú fruktirnar og kunnu fegnast um, at vinnan hevur dugað at umskipa sítt virksemi til broyttu
umstøðurnar.

Fyrisita ríkidømið út til nøkur fá
Tí er tað heilt avgerandi, at onnur enn traditionella uppisjóvarvinnan eisini sleppa framat teimum
nýggju ørandi náttúruvirðunum. Hetta nýggja tilfeingið er nóg rúmsátt til at geva øðrum aktørum
møguleikan til gagns fyri nógv størri partar av tí føroyska samfelagnum. Stórir partar av vinnuni hava
tað sera trupult, og tí eiga nývunnin rættindi eisini at koma hesum til góðar og ikki nærum
sjálvvirkandi enda hjá teimum, sum hava nóg mikið frammanundan – og har tað í fleiri førum eru
tung útlendsk áhugamál uppií.
Uttan at himprast stýrir landsstýrið at kalla øllum nýggjum rættindum uttan um ikki bara nýggjar
aktørar, men marknaðarkreftirnar yvirhøvur. Hvussu kann hetta bera til fyrisitingarliga og politiskt í
einum framkomnum landi? Helst er restin av fiskivinnuni nú bara so niðurundirkomin og máttleys, at
alt áræði er kódnað. Og ein stórur partur av samgonguni so tannleys, at nakrar fáar grammar kreftir
sleppa at avgera alt. Vit vita um kreftir í samgonguni, sum hava ásannað, at hetta ber ikki til longur. Tí
seta vit okkara álit á, at nýggja fiskivinnulóggávan verður kjølfest í eini breiðari semju í løgtinginum,
soleiðis sum løgmaður hevur lovað.
Í næstum verður føroyska sildakvotan fleirfaldað. Tá má politiska skipanin tryggja eitt býti, har fleiri
sleppa framat og ikki bara nøkur fá politiskt og planbúskaparliga útvald.
Svíkja sínar egnu hugsjónir
Sum ein liberalur flokkur er tað eitt sindur løgið hjá okkum at kunna staðfesta, at vit í fleiri førum
hava nógv meira samanfallandi áhugamál við Tjóðveldi og Javnaðarflokkin enn við hinar flokkarnar.
Eitt nú vilja hesir báðir flokkarnir eins og vit, at náttúrutilfeingi okkara skal koma teimum nógvu til
góðar og ikki bara teimum fáu, sum í dag eiga ella stjórna meira enn 70 prosentum
av útflutningsvirðunum úr okkara fiskivinnu.
Tað hevði helst verið meira hugsjónarliga nattúrligt hjá okkum at tvinnað okkara politikk saman við
flokkar, sum siga seg vera liberalar. Men tað ber ikki til. Samgongan rekur ein antiliberalan
fiskivinnupolitikk, sum forðar fyri marknaðarbúskapi, kapping, føroyskum ognarskapi og menning –
og fyri, at fleiri sleppa framat, hóast nóg mikið er til øll. Vit hava fleirfaldað nøgdina av uppisjóvarfiski,
fingið munandi størri kvotu í Barentshavinum og gjørt avtalur við Ísland og Grønland. At kalla allur
vøksturin í tilfeingi er endaður hjá teimum somu fáu virkjunum.
Grammleiki og hugsjónarligt forfall eyðkennir ta sonevndu borgarligu samgonguna. Bæði Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin eru meira liberalir enn borgarligu flokkarnir. Framsókn má sjálvandi samstarva har,
sum vit hava størsta møguleikan at finna politiskar semjur.
Tilfeingið er Fólksins Ogn
Framsókn er fyri marknaðarbúskapi og ímóti planbúskapi. Fyri okkum hevur tað tí stóran týdning, at
fiskivinnan nú loksins fer at virka á handilsligum grundarlagi eins og allar aðrar vinnur. Samstundis er
tað sera týdningarmikið, at tey nýggju veiðuloyvini stuðla undir størri virðisøking og ein fjølbroyttan
fiskiskap, sum er bæði lívfrøðiliga og búskaparliga burðurdyggur. Nýggja skipanin skal tryggja :
* at allur fiskur skal koma til lands í Føroyum,
* at goldið verður fyri tilfeingið,
* at vit fáa rætta marknaðarprísin,
* at loyvistíðin eggjar til góðan rakstur og úrtøku
* at gjald verður lagt á óvirkaðan fisk og
* at eftirlit verður við møguligum landingum uttanlands.
Útlendskur ognarrættur í føroyskari fiskivinnu eigur ikki at verða loyvdur ella í minsta lagi at verða
avmarkaður mest møguligt. Við teimum treytum, sum nýggju loyvini verða latin eftir, og
avmarkingum annars, hevur útlendskur ognarrættur tó ikki sama týdning, sum hann hevur í løtuni.
Vit mugu sjálvandi fyrst taka støðu til, hvat slag av skipan, vit framyvir skulu hava – kvotaskipan ella
fiskidagaskipan, men í 2018 eiga øll veiðuloyvini hjá landinum at verða lutað út av nýggjum. Bæði tey,
sum eru í vinnu í dag, og møguligir nýggir aktørar skulu hava møguleika at bjóða seg fram. Bert
føroysk skip við føroyskari manning eiga at sleppa at sleppa framat.
Alt møguligt vendir á høvdinum
Eftir stevnuskráunum at døma átti Framsókn at kunnað arbeitt væl saman við Fólkaflokkinum,

Miðflokkinum og Sjálvstýrisflokkinum, tá tað ræður um sjálvstýrismálið. Men eisini hetta málið vendir
á høvdinum. Sjálvstýristilgongdin verður misbrúkt og gjørd til láturs. Av ófatiligum grundum góðtóku
Fólkaflokkurin, Miðflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin at hækka árliga blokkin 220 milliónir krónur.
Tíbetur vóru danir so mikið at sær komnir, at teir virdu sjálvsstýristilgongdina og bjargaðu okkum úr
ringastu skommini. Andstøðuflokkarnir eru hinvegin samdir um, at tað ikki kemur uppá tal at hækka
blokkin.
Tað er tí munandi lættari hjá Framsókn at semjast við Tjóðveldi og Javnaðarflokkin í
sjálvbjargnismálinum.
Eisini eru vit í andstøðuni á somu bylgjulongd, tá tað ræður um skatting av pensjónum. Vit eru samd
um, at tað er at spæla hasard við samfelagsliga tryggleikanum at brúka bæði nútíðar- og
framtíðarpening samstundis. Hetta er ikki skilagóður búskaparpolitikkur og eigur ikki sín botn í
borgarligum politikki, har varni er eitt grundleggjandi virði.
Eitt sera týðandi mál fyri okkum er at fáa sendistovuvirksemið raðfest hægri og at skipa samráðingar
okkara við onnur lond av nýggjum. Tað er verri enn so altíð, at javnvágin í okkara handilsavtalum og
fiskiveiðiavtalum við onnur lond er í lagi, sæð við føroyskum eygum. Øgilig virði standa upp á spæl, og
ein brotpartur av teimum hevði lættliga fíggjað bæði sendistovuvirksemið, eitt toppprofessionelt
samráðingartoymi og ta neyðugu lívfrøðiligu granskingina. Eisini á hesum øki bendir alt á, at vit hava
lættari við at samstarva við restina av andstøðuni enn við samgonguna.
Ein sosialari sjálvbjargnisgongd
Skulu vit í Framsókn halda fast um okkara grundleggjandi virði – og tað skulu og gera vit – so er tað í
løtuni nógv lættari hjá okkum at byrja arbeiðið at søkja eina semju hjá Tjóðveldi og
Javnaðarflokkinum. Helst áttu summir av samgonguflokkunum sum nevnt at verið meira nattúrligir
samstarvsfelagar, men teir hava svikið sínar hugsjónir.
Vit hava kortini ikki mist vónina um at gera semju við fleiri av núverandi samgongupolitikkarunum
afturat núverandi andstøðuni. Eina semju, sum vendir planbúskaparliga grammleikanum bakið,
rættar aftur ta sosialu ójavnvágina í politikkinum og elvir til vinnuligt og tjóðskaparligt sjálvsálit og
sjálvbjargni.
Vit bjóða so nógvum, sum tilber, at seta kós saman við okkum móti eini meira sosialt sinnaðari
sjálvbjarginsstevnu.
Poul Michelsen
formaður í Framsókn
--Ung Tjóðveldisfólk stovna felag 17. februar 2013 - 17:44
Í gjár var ungdómasfelagið hjá Tjóðveldi í Eysturoy, endurstovnað.
Unga Tjóðveldi í Eysturoy hevði stovnandi aðalfund í gjár og har varð nýggj nevnd vald.
Í hesum sambandi høvdu tey fingið Óluvu Klettskarð, sum er limur í aðalstjørnini, at greiða frá, og
somuleiðis høvdu tey fingið, Rógva Jakobsen formann í Unga Tjóðveldið í Norðoyggjum, at greiða frá
um hvussu teirra arbeiði hevur gingist í Norðuroyggjum.
Nevndin hevur skipað seg soleiðis, at Hervør Pálsdóttir er forkvinna,
Anny Djurhuus er næstforkvinna, Torstein Jóhannes Fríðfinsson er kassameistari og skrivari og Tráin
Petursson Nónklett, tiltakslimur.
Á myndini eru, frá vinstru, Hervør Pálsdóttir forkvinna, Anny Djurhuus næstforkvinna, Torstein
Jóhannes Fríðfinsson kassameistari og skrivari, Tráin Petursson Nónklett tiltakslimur.
--Í dag fer hann tætt fram við okkum 15. februar 2013 - 08:10
Dagurin í dag kemur í rúmdarsøguna, tí tey seinastu tjúgu árini er eingin so stórur rúmdarsteinur
komin so nær jørðini sum "2012 DA-14", sum fer fram við jørðini í dag.
Rúmdarsteinurin er góðar 45 metrar í tvørmát ella sum ein hálvur fótbóltsvøllur. Hann vigar 130.000

tons og ferðast 41.500 kilometrar um tíman.
Tá "2012 DA-14" fer fram við jørðini, er hann umleið 27.700 kilometrar burturi. Tað ljóðar at vera
sera langt, men tey rúmdarkønu siga, at síðani skrásetingarnar byrjaðu í nítiárunum, er eingin so
stórur rúmdarsteinur komin so nær jørðini sum "2012 DA-14".
"2012 DA-14" verður næst jørðini klokkan 19.25 í kvøld okkara tíð. Tá verður hann uppi yvir
Indonesia.
--Rúmdarsteinur sprongdist 15. februar 2013 - 09:00
Umleið 400 fólk fingu skaða, tá ein rúmdarsteinur sprongdist uppi yvir Uralfjøllunum í Russlandi í
nátt. Summar tíðindastovur skrivaðu í morgun, at russiska verjan hevði sprongt steinin við einari
rakett.
Russisku myndugleikarnir siga, at trústið frá spreingingini var so stórt, at fleiri bygningar fingu skaða,
og vindeyguni í nógvum húsum brostnaðu. Sagt verður, at tey flestu, sum fingu skaða, fingu skaða av
glasbrotum.
Fólk á staðnum siga, at alty skalv, streymurin fór, og fartelefonsambandið fór eisini.
--Bumba kravt 47 mannalív 16. februar 2013 - 17:00
Í minsta lagi 47 fólk doyðu, og 20 fingu skaða, tá ein fjarstýrd bumba brast í pakistanska býnum
Quetta (myndin) í dag. Quettaer har vesturi í Pakistan ikki langt frá afghanska markinum.
Myndugleikarnir siga, at bumban lá í einum bygningi, sum hýsti einum sølutorgi, og at bygningurin
rapaði av teirri hørðu spreingingini.
Tey flestu í Quetta eru shiamuslimar, og myndugleikarnir siga, at tað var ikki av tilvild, at bumban
brast í einum shiamuslimskum býi. Umleið 20 prosent av pakistanska fólkinum eru shiamulsimar, og
tað seinasta árið hava fleiri blóðugar bumbuatsóknir verið í shiamuslimskum býum og býlingum.
Tann 10. januar doyðu 92 fólk, tá tveir sjálvmorðsbumbumenn sprongdu seg í luftina mitt í einari
shiamuslimskari mannamúgvu í Quetta.
--Fáa nógvan tosk í Eystrasalti 16. februar 2013 - 22:20
Tað er so nógvur toskur at fáa í Eystrasalti nú, at menn siga seg hava hava sæð slíkt fyrr.
-Bátarnir hava millum 600 og 700 kassar av toski hvønn túr, og eg havi ongantíð sæð nakað tílíkt fyrr,
sigur havnarmeistarin í Stubbekøbing, Henrik Andersen, við danska kringvarpið.
Michael Andersen, lívfrøðingur, sigur við DR, at toskastovnurin í Eystrasalti hevur ment seg nógv tey
seinastu fimm árini. At bátarnir fáa so nógv júst nú kemst av, at toskurin savnast á størri dýpi nú, og tí
kemur meiri í trolið, sigur hann.
Hóast nógvur toskur er í Eystrasalti, samdust Danmark og fleiri onnur ES lond í fjør um at skerja
kvoturnar í Eystrasalti fyri at endurreisa stovnin. Kvotan í tí eystara partinum av Eystrasalti minkaði
níggju prosent og er nú 61.000 tons. Har vesturi minkaði kvotan seks prosent og ert beint oman fyri
20.000 tons.
--Jarðskjálvti við Rom 17. februar 2013 - 07:55
Ein jarðskjálvti var nærhendis Rom stutt eftir klokkan níggju í gjárkvøldið. Sambært amerikanska
jarðfrøðistovnurin var skjálvtin 4,9 á Richterstiganum.
Italsku tilbúgvingarmyndugleikarnir siga, at eingin stórvegis skaði stóðst av skjálvtanum, og teir hava
ikki frætt nakað um, at nakað fólk fekk skaða.
Miðdepilin í jarðskjálvtanum var at kalla miðskeiðis ímillum Rom og Napoli, og skjálvtin merktist væl í
báðum býunum. Í 1980 var ein harður jarðskjálvti í sama økinum, og hann gjørdi stóran skaða.

--Menninir hjá ÍF steypavinnarar eftir frálíkt comeback 16. februar 2013 - 17:16
Menninir hjá ÍF kunnu nú kalla seg steypavinnarar 2013, eftir at teir í Høllini á Hálsi í dag vunnu ein
harðvunnan 3-2-sigur á SÍ eftir eitt frálíkt comeback. ÍF, sum er púra greitt á odda í landskappingini
frammanfyri júst SÍ, tapti heldur óvæntað tey bæði fyrstu settini 25-20 og 25-19. ÍF var næstan ikki at
kenna aftur, somuleiðis sum SÍ spældi upp til sítt allarbesta.
Í triðja setti vóru sørvingar bara ein bólt frá at vinna sær ein dystarbólt, men ÍF vísti stóra sálarliga
styrki tá ið á stóð og vann settið 26-24. Hetta gav av álvara ÍF nýggja orku, samstundis sum SÍ tóktist
at hava nýtt ov nógva orku við at vinna tey bæði fyrstu settini.
Í fjórða setti hekk nevniliga so at siga einki saman hjá SÍ, og við at vinna fjórða settið greitt 25-17
syrgdu fuglfirðingar fyri, at neyðugt var við einum fimta og avgerandi setti.
Í hesum fimta og avgerandi settinum kom ongantíð nakar spenningur í, tí við einvegis ferðslu kom ÍF
skjótt á odda 10-1 og avgjørdi lættliga settið og finaluna við 15-7. Við einum 3-2-sigri á SÍ kunnu teir
nú kalla seg steypavinnarar 2013.
--FA Cup steypahvøkkur: Oldham gjørdi tað aftur 16. februar 2013 - 20:24
Tað eydnaðist enn eina ferð triðju deildar felagnum, Oldham Atletic, at keypa hvøkk á eitt Premier
League lið. Hesa ferð megnaðu teir at java til 2-2 í evstu løtu móti Everton, og tryggja sær umdyst.
Tað var hetjan frá sigrinum á Liverpool í undanfarna umfarinum í FA Cup’ini, Matt Smith, sum fýra
minuttir inn í yvirtíðina, stútaði eitt hornaspark í málið. Tað var eisini Oldham, ið kom á odda aftaná
13 minuttir við máli, sum Jordan Obita skoraði.
Miðskeiðis í fyrra hálvleiki javnaði Victor Anichebe fyri Everton. Seinni hálvleikur var bara tríggjar
minuttir gamal, tá miðverjin hjá Everton, Phil Jagielka, heldur hegnisliga megnaði at stúta eitt
hornaspark í málið.
Miðskeiðis í seinna hálvleiki skifti Oldham Matt Smith inn. Tað skuldi vísa seg at verða ein góða
avgerð. Framherjin, sum skoraði bæði málini móti Liverpool, megnaði nevniliga at tryggja League One
felagnum ein umdyst á Goodison Park, tá hann langt inni í yvirtíðini skoraði til stóra gleði fyri nógvu
Oldham viðhaldsfólkini á heimavølli.
Eisini Arsenal var fyri óvæntaðum úrslitið. Teir taptu 1-0 fyri Blackburn á heimavølli. Einsamalla málið
í dystinum skoraði Colin Kazim-Richards eitt stórt korter fyri tíð.
- Vit vóru ikki nóg góðir at vinna dystin. Tað er so einfalt sum tað, segði Arsene Wenger, venjari hjá
Arsenal, eftir dystin sambært ESPN.
Hann noktaði at koma við nøkrum umberingum, men vísti bara á, at hann als ikki var nøgdur við
avrikið.
FA Cup – 5. umfar:
Luton – Millwall 0-3
Arsenal – Blackburn 0-1
MK Dons – Barnsley 1-3
Oldham – Everton 2-2
--Messi skotið yvir 300 mál fyri Barcelona 16. februar 2013 - 21:11
Lionel Messi var aftur í essinum í kvøld, tá FC Barcelona vann 2-1 Granada í sponsku landskappingini.
Bóltsnillingurin skoraði bæði málini og tey eru nummar 300 og 301 fyri felagið.
FC Barcelona heldur fram at vinna í La Liga. Í kvøld vóru teir á vitjan hjá Granada, sum eisini kom á
odda í dystinum. Tað var Odion Jude Ighalo, ið átti seinasta fótin á, tá bólturin varð spældur upp á
tvørs frammanfyri málinum hjá Barcelona.
Tað stóð á hjá oddaliðnum og helst mundu Granada spælararnir iðra seg um, at teir ikki vóru á odda

við minst einum máli meira, tá bríkslað varð til hálvleiks.
Í seinna hálvleiki setti Lionel Messi og Barcelona seg á dystin. Fimm minuttir inn í seinna hálvleik var
Lionel Messi fyrstur á ein retur og kundi lættliga trilla bóltin í málið. Málið var nummar 300 fyri
Barcelona í øllum kappingum.
Eitt stórt korter fyri tíð kom løtan, ið avgjørdi dystin. Lionel Messi sendi fríspark uppum manngarðin
og beinleiðis í málið til 2-1. Granda hevði ein stóran møguleika í evstu løtu at java, men annars var
Barcelona fleiri ferðir nær við at økja.
Barcelona er nú 15 stig fremst.
--- Eg helt, at eg var gloymdur 17. februar 2013 - 16:00
Tað var ein ikki sørt bilsin Andreas Lava Olsen, sum frá einum vinmanni fekk at vita, at hann var
úttikin til venjingarleguna í Thailandi.
Eftir landsliðssteðg í meir enn trý ár, er Andreas Lava Olsen aftur í føroyska landsliðshitanum. Men
tað er ikki frítt, at leirvíkingurin gjørdist bilsin, tá hann fekk boðini um landsliðsúttøkuna hesaferð.
- Eg las á heimasíðuni hjá FSF, at landsliðið skuldi á venjingarlegu í Thailandi. Beinanvegin hugsaði eg,
at tað hevði verið fantastiskt at fingið møguleikan aftur á føroyska landsliðnum, men tá eg
samstundis las, at Lars Olsen fáar dagar seinni fór at úttaka hópin, væntaði eg als ikki at verða
boðsendur, sigur Andreas Lava Olsen við heimasíðuna hjá Fótbóltssambandinum.
Seinast leirvíkingurin var partur av føroyska A-landsliðnum, var í september 2009, tá Føroyar spældu
tveir tættar EM-undankappingardystir móti Eysturríki og Litava. Dystin í Eysturríki taptu Føroyar 3-1
og Andrias skoraði føroyska málið.
- Eg havi verið rættuliga nógv plágaður av skaðum, siðani eg fór til Danmarkar at lesa fyri tveimum
árum síaðni. Eftir summarsteðgin í fjør byrjaði eg av álvara at venja aftur og nú gongur væl, sigur
Andreas Lava Olsen víðari við fsf.fo
Góða gongdin sæst eisini aftur í málskjótingini. Í seinastu seks dystunum fyri FREM, sum spælir í
triðbestu deildini í Danmark, hevur leirvíkingurin skorað fimm mál. Framherjin trívist væl í Frem og
hevur fyribils ongan ætlanir at um at koma aftur til Føroyar at spæla.
--Neistin vann í Vestmanna og VB vann í Vági 17. februar 2013 - 16:14
Neistin helt rimmarfast um sín oddadyst í fremstu kvinnudeildini í hondbólti, og neistakvinnur eru
framvegis ósigraðar í tí fremstu kvinnudeildini.
VÍF/Tjaldur tók ímóti Neistanum í Vestmanna fyrr í dag. Neistin vann dystin 31-16. Støðan í
steðginum var 16-15 til Neistan. Tað leikaði javnt á til 10 minuttir vóru eftir, tá Neistin setti tingini
uppá pláss.
Suðuri í Vági var ein málríkur dystur millum VB og StÍF, sum VB vann 37-29. Støðan í steðginum var
17-16 til VB.
Støðan í fremstu kvinnudeildini :
1. Neistin 13 dystir 26 stig
2. Kyndil 13 dystir 16 stig
-------------------------------------3. VÍF 12 dystir 10 stig
4. VB 14 dystir 10 stig
5. StÍF 13 dystir 9 stig
6. Stjørnan 13 dystir 7 stig
--Tryggur KÍF heimasigur - Neistin vann í Vestmanna 17. februar 2013 - 17:21

Tveir dystir vóru spældir í Atlantic Airways kappingini í dag.
Í Kollafirði vann KÍF ein tryggan 29-21 sigur ímóti StÍF, støðan í steðginum var 14-11 til KÍF.
Í Vestmanna varð stórur dramatikkur. Neistin vann 31-30 á VÍF, sigursmálið fall uppá eitt brotskast
fimm sekund áðrenn seinasta bríksl. Teitur Magnusson var ísakaldur, og hann gjørdist tann stóra
hetjan hjá Neistanum, tá hann skeyt sigursmálið. VÍF var annars á odda 18-15 í steðginum.
Støðan í Atlantic Airways kappingini :
Nr. 1 KÌF 17 dystir 27 stig
Nr. 2 H71 16 dystir 20 stig
------------------------------------Nr. 3 VÍF 16 dystir 19 stig
Nr. 4 Kyndil 16 dystir 19 stig
Nr. 5 StÍF 17 dystir 17 stig
Nr. 6 Neistin 16 dystir 12 stig
Nr. 7 Team Klaksvík 16 dystir 0 stig
--Andlát
Unni Andreasen, búsitandi í Odense, dóttur Inga og Bryngerð Andreasen á Kambsdali, andaðist í gjár,
35 ára gomul.

