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Danjal av Rana 26.04.2016 (08:58)  
Kavi í dag og í morgin 
Køld luft streymar framvegis yvir Føroyar av norðri. Út á vikuna mennist eitt lágtrýst yvir bretsku 
oyggjunum og Norðurhavinum.  
  
Í dag verður sum frá líður gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s. Samdrigið og vátaslettings-, kava- ella 
heglingsæl og hitin um frostmarkið og 3 hitastig.  
  
Í morgin makar hann vindin niður í gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, og út á dagin verður 
lot til andøvsgul av ymsum ættum, 3 til 8 m/s. Alt døgnið verður samdrigið og kavaæl og hitin millum 
frostmarkið og 4 hitastig, um náttina niður í nøkur kuldastig.  
  
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum øtlar í andøvsgul upp í ein 
strúk, 8 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður og hitin millum 2 og 5 stig, um náttina niður í frostmarkið í 
støðum.  
  
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, um náttina upp í strúk í vindi, 13 
m/s. Samdrigið og okkurt ælið. Hitin um dagin millum 5 og 8 stig, um náttina millum 2 og 5 stig.  
  
Leygardagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útnyrðingi, 10 til 15 m/s. Yvirhøvur skýggjað 
og nakað av regni. Hitin millum 5 og 8 stig, um náttina millum 2 og 5 stig.  
  
Sunnudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av suðri, 8 til 13 m/s og regn, seinni stívt andøvsgul av 
útsynningi og vestri og tað klárar í. Hitin millum 5 og 8. 
 

 
Maersk Line siglir nú eisini upp á Kuba 
22. apríl kom fyrsta skipið hjá Maersk Line til Mariel í Kuba, eftir at handilstiltøkini ímóti landinum eru 
farin úr gildi. Hetta var á nýggju rutuni, sum bindir Cork í Írlandi við latínamerikanskar havnir. 
Siglt verður á hesi rutuni eina ferð um vikuna. 
Seinastu árini er bingjumarknaðurin í Kuba vaksin við 10-15 prosentum um árið. Vøksturin stavar 
millum annað frá íløgum í undirstøðukervið og nútíðargerð á ymsum øðrum økjum.  
 
Harumframt hevur bloytingin í viðurskiftunum við USA eisini verið positiv fyri búskapin. 
Avtøkan av handilstiltøkunum ímóti Kuba hevur eisini havt við sær, at ferðamannaskip eru farin at 
sigla til Kuba. Sum fyrsta reiðarí fer MSC Cruise nú undir at sigla millum Kuba og fleiri karibiskar 
oyggjar. 
Kelda: World Maritime News 
Antares.fo 
 

 
Kristina Háfoss svarar fyrispurningi um eftirlønarviðurskifti 
Enn ber ikki til at siga, um ella hvørjar broytingar verða gjørdar í kunngerðini um eftirløn fyri fólk, sum 
arbeiða uttanlands. 
Tað sigur Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, í svari til Jørgen Niclasen, tingmann. 
Hann spurdi landsstýriskvinnuna, um hon ætlaði at broyta kunngerðina, so norska Folketrygd og 
aðrar eftirlønarskipanir eisini verða góðkendar av TAKS. 
Kristina Háfoss sigur í svarinum, at arbeiðið við pensjónsnýskipan – har umboð fyri allar flokkar 
luttaka - er í gongd. Eftir ætlan verður uppskot til nýggja pensjónsskipan lagt fram í ár. Í hesum 
sambandi verða eisini ásetingarnar í Eftirlønarlógini endurskoðaðar. 
Kristina Háfoss heldur fram: 
-Tað er rætt, at núverandi kunngerð – ið Jørgen Niclasen sum landstýrismaður í Fíggjarmálum setti í 
gildi – er soleiðis orðað, at hon hvørki góðkennir Folketrygd ella nógvar aðrar av teimum 
eftirlønarskipanum, sum føroyingar uttanlands rinda til. 
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-Spurningurin um eftirlønargjald av uttanlandsinntøku má sigast at verða av alstórum týdningi, serliga 
um havt verður í huga, at ein stórur og vaksandi partur av føroyingum arbeiða uttanlands. So 
spuringurin verður sjálvandi eisini til umrøðu í arbeiðinum við pensjónsnýskipan. 
-Um broytingar verða í kunngerðini – ella hvørjar broytingar talan verður um – kann eg sjálvandi ikki 
at siga nakað endaligt um enn. Hetta veldst um hvørja semju funnið verður fram til í sambandi við 
pensjónsnýskipanina, sigur Kristina Háfoss í svari sínum til Jørgen Niclasen.  
Redaktiónin 
Antares.fo 
 

 
Treiskur skipari kostaði manningini lívið 
The UK Marine Accident Investigation Branch hevur almannakunngjørt úrslitið av kanningunum av, 
hví sementskipið Cemfjord koppaði og sakk í farvatninum millum Skotland og Orknoyggjarnar í januar 
2015, tá skipið var á veg úr Aalborg til Liverpool. 
Niðurstøðan av kanningini er, at manningin, ið taldi 8 mans, gekk burtur, tí skiparin helt fast um 
siglingarætlanina, hóast veðrið var av tí ringasta. Nevndin staðfestir í frágreiðing síni, at skiparin 
fullvæl visti av, hvussu ringt veðrið var á leiðini, har vanlukkan hendi, og at hann átti at havt brotið 
túrin av og farið inn onkunstaðnis at kroka. 
 
Tað kyprotiskt skrásetta sementskipið Cemfjord varð bygt sum farmaskip í 1984 og umbygt til 
sementflutning í 1998. Skipið var upp á 1850 bruttotons, og eigari var týska reiðaríið Brise Schiffahrt í 
Hamborg. Sjey av teimum átta monnunum umborð vóru póllendingar, meðan tann síðsti var úr 
Filipsoyggjunum, 
 
Sambært kanningini hevur lastin skotið seg í ringa veðrinum, og síðani er skipið koppað, uttan at 
manningin fekk sent út neyðarkall. Dagin eftir varð Cemfjord sætt rekandi við bert stevninum undan 
vatnskorpuni. Stutt eftir sakk tað. 
 
Tríggjar mánaðir undan vanlukkuni hevði lastin skotið seg undir líknandi umstøðum. Tá eydnaðist tó 
manningini at stabilisera skipið aftur. 
Kelda: UK Marine Accident Investigation Branch 
Antares.fo 
 

 
Fyrrverandi løgmaður harmast at flaggdagshald í dag eru politisk 
26.04.2016 - 09:55 
Umvegis Facebook skrivar Jóannes Eidesgaard soleiðis:  
Merkið er flaggið hjá okkum øllum. Tað er tað væl saktans eingin ivi um. Væl kann tað vera, at í 
flagsstríðnum fyri nærum einari øld síðani, vóru nøkur fremri í stríðnum enn onnur, og væl kann tað 
vera, at í bókmentum um flaggstríðið eru nøkur útvald gjørd til meira hetjur enn onnur, men tað kann 
ikki rættvísgera, at vit í dag bert geva nøkrum við ávísum politiskum observansi framíhjárætt til at 
halda flaggrøður.  
Skal nakað savna tjóðina, so skal tað vera flaggið. Men so mugu vit eisini lata øllum rættin til at bera 
flagginum kvøðu á flaggdegnum. 
Nordlysid.fo 
 

 
Uppskot um fólkaatkvøðu 
26.04.2016 - 12:42 
Uppskotið um broytingar í hjúnabandslógini, sum stendur á skrá fyri tingfundin í dag, er framvegis 
ikki komið til viðgerðar. Uppskotið stendur annars at vera nr. 3 í dagsskránni hjá løgtinginum í dag, og 
fylgilógin um broytingar í rættargangslógini stendur sum nr. 4 í skránni. Men fyribils eru bæði málini 
umlopin, tí bíðað verður eftir onkrum broytingaruppskotið. 
Tað ljóðar, at tað er Heðin Mortensen, løgtingsmaður, sum arbeiðir við einum uppskoti um at beina 
málið til fólkaatkvøðu. Óvist er tó, hvat ein møgulig fólkaatkvøða skal snúgva seg um. Keldur sum 
Norðlýsið hevur tosað við siga, at tað er bara grein 14, stk. 2 sum skal til fólkaatkvøðu. Tann greinin 
snýr seg um kirkjuliga signing av borgarliga giftum.  
Tað at leggja uppskot um fólkaatkvøðu fyri tingið kann tulkast uppá ymiskar mátar. Tað kann vera eitt 
ynski um at fáa fólkaviljan at ráða, men tað kann eisini vera ein taktisk avgerð, sum ger tað lættari at 
atkvøða ímóti sjálvum uppskotinum, við tilvísing til ynski um fólkaatkvøðu.  



Undir øllum umstøðum er greitt, at fólkaatkvøður eru sambært Stýrisskipanarlógini ikki juridiskt 
bindandi. Tað vil siga, at málið skal undir øllum umstøðum aftur í løgtingið aftaná eina møguliga 
fólkaatkvøðu.  
Óvist er, um tað ber til at beina málið til fólkaatkvøðu við einum broytingaruppskoti.  
Nordlysid.fo 
 

 
Rigmor Dam flaggdagsrøðu í Reykjavík 
Tíðindaskriv:  
Í gjár helt Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum, flaggdagsrøðu í Reykjavík í sambandi við 
flaggdagshald, sum sendistovan í Reykjavík skipaði fyri. 
Í gjár, tann 25. apríl varð flaggdagurin hjá Sendistovu Føroya hildin við hugnaligari móttøku á Café 
Flóru í Grasagarðinum í Íslandi. Tiltakið var sera væl eydnað, og høvdu flestu gestirnir orð á tí. Mett 
verður, at umleið 150 fólk vitjaðu og veðrið var av tí allar fagrasta.  
Sendimaðurin, Petur Petersen beyð vælkomin og Rigmor Dam, landsstýriskvinna í Mentamálum, helt 
flaggdagsrøðuna. Hallur Joensen, Kristina Bærendsen og Beddi Hansen framførdu nøkur løg, áðrenn 
boðið varð til føroyskar brellbitar o.a. Marentza Poulsen hevði fyrireikað matin og Føroya Bjór 
stuðlaði við drykkjuvørum.  
Café Flóra var ein sera góður og hugnaligur karmur um eitt frálíkt hátíðarhald millum føroyingar og 
samstarvsfelagar úr øðrum londum. Nógvir føroyingar og føroyavinir vóru komnir at lýða á og eisini 
vóru fleiri embætisfólk, Altingslimir, ráðharrar og forseti Íslands til staðar.  
Nordlysid.fo 
 

 
Grein um rákið um Íslandsryggin 
26.04.2016 - 14:29 
Fyri stuttum kom ein nýggj vísindalig grein út um rákið tvørtur um Íslandsryggin. 
Millum Ísland og Føroyar liggur ein undirsjóvarryggur, nevndur Íslandsryggurin. Tvørtur um henda 
rygg ferðast heitur Atlantssjógvur á veg móti Arktis (reyðir pílar á myndini). Hesin sjógvur hitar okkara 
landgrunn og ger stór havøki norðan fyri okkum livilig hjá uppsjóvarfiski. Havstovan hevur tí leingi 
mátað henda streym, sum nevnist Føroyastreymurin.  
Frá hesum mátingum vita vit, hvussu gongdin hevur verið hesi seinastu 20 árini; men vit vilja fegin 
eisini kunna spáa um komandi broytingar. Tað kann gerast við einum klimamodelli, sum er eitt 
veldiga stórt telduforrit. Tílík klimamodell verða nýtt til at spáa um komandi veðurlagsbroytingar. So 
hvørt, sum teldurnar gerast skjótari og nýggj vitan kemur, verða tey broytt, og tey eru nú før fyri at 
geva okkum álítandi spádómar um nógv ymisk veðurlagsfyribrigdi. Men Føroyastreymin duga tey ikki 
at spáa um. Tað síggja vit við at samanbera okkara mátingar tey seinastu 20 árini við tað, sum 
klimamodellini hava roknað út fyri tað tíðarskeiðið.  
Hesin trupulleikin hevur verið nógv viðgjørdur í tveimum altjóða granskingarverkætlanum, sum 
Havstovan hevur tikið lut í, og sum eru fíggjaðar av Europiska granskingargrunninum FP7. 
Høvuðsboðskapurin í nýggju greinini er ein frágreiðing um, hví so lítið samsvar er millum mátingar og 
modell.  
Tá Atlantssjógvur ferðast eystur um Íslandsryggin, heldur hann seg í teimum ovaru løgunum; men 
undir honum ferðast kaldur sjógvur vestur eftir (hvítir pílar á myndini). Hetta kalda rákið er á flestu 
støðum bara í einum tunnum lagi beint oman fyri botn, og klimamodellini eru ikki nóg neyv til at 
kunna lýsa tað. Men tað heita rákið og tað kalda rákið eru knýtt at hvørjum øðrum, og hetta tykist 
vera høvuðsgrundin til, at modellini heldur ikki klára at lýsa broytingarnar í Føroyastreyminum. Hetta 
er lýst í nýggju greinini, sum ber heitið: "Biased thermohaline exchanges with the Arctic across the 
Iceland–Faroe Ridge in ocean climate models" og kom í tíðarritinum "Ocean Science" 13. apríl. Hetta 
er eitt "open access" tíðarrit, og greinin kann, øll sum hon er, lesast her.  
Nú, vit halda okkum hava funnið orsøkina til trupulleikan, er eftir at loysa hann. Tað gerst við at 
broyta klimamodellini; men tað krevur eisini betri vitan um sambandið millum bæði rákini tvørtur um 
ryggin. Til tess eru Havstovan, danska veðurstovan (DMI) og Universitetið í Hamburg farin í gongd við 
eina nýggja kanningarætlan, sum hevur fingið umleið 1½ millión krónur í stuðli frá donsku stjórnini.  
Nordlysid.fo 
 

 
Hótta við samgonguslitið fyri aðruferð 
26.04.2016 - 22:18 

http://www.ocean-sci.net/12/545/2016/


Heðin Mortensen váttar í tinginum kvøld at hann er hóttur við samgonguslitið verður uppskotið um 
broytingar í hjúnabandslógini felt í kvøld. - Eg latið meg tó ikki hótta, segði Heðin Mortensen, sum 
hevur skotið upp at uppskotið verður sent til fólkaatkvøðu. 
Hetta er longu aðruferð at tingfólk eru trýst við samgonguslitið. Seinast var tá royndar uppboðsølan 
var til viðgerar í løgtinginum og Kristin Michelsen varð trýstur uppá "pláss". 
Tingfólk ráða sær sjálvum, men tey mugu altíð gera sær eina meting av um mál eru verd eitt møguligt 
nýval. Hetta helt Kristin Michelsen ikki í samband við royndaruppboðsøluna, men spurningurin er 
hvørjar metingar Heðin Mortensen ger sær í løtuni. Greitt er tó at hann fer ikki at atkvøða ímóti 
uppskotinum um broytingar í hjúnabandslógini, men stóri spurningurin er um Kristin og Heðin fara at 
atkvøða fyri. 
Nordlysid.fo 
 

 
Løgmaður kroystur 
26.04.2016 - 23:39 
Hóast Føroya Løgmaður hevur alment sagt at uppskotið um broytingar í hjúnabandslógini ikki er eitt 
samgongumál, so er øllum Føroya Fólki greitt at politiski veruleikin er ein annar í kvøld. 
Øll landsstýrisfólkini hjá samgonguni hava verið á tingfundinum í kvøld og júst í løtuni er 
kreppufundur í samgonguni áðrenn atkvøðugreiðsluna. 
Líkamikið niðurstøðuna hjá tinginum í kvøld verður eingin friður um málið. Verður uppskotið um 
broytingar í hjúnabandslógini samtykt, skal tað eisini viðgerast í danska fólkatinginum og "beliv it or 
not" skal uppskotið so aftur hava tríggjar viðgerir í løgtinginum - og síðani aftur í fólkatingið at verða 
staðfest áðrenn tað far gildið. 
Orsøkin er at løgtingið við at samtykkja lógaruppskotið í kvøld, heitir á donsku stjónina um at fáa 
Fólkatingið at seta eitt ríkislógartilmælið í gildi fyri Føroyar. Tí frámælti umsitingin hjá løgtinginum 
upprunaliga at lóggeva uppá hendan háttin, sum er púra óvanligur.  
Men nú er samgongan sett uppá spæl fyri júst hesum háttinum at lóggeva. 
Nordlysid.fo 
 

 
Danjal av Rana 26.04.2016 (10:07)  
Tíbetur sótu øll væl bundin 
Óvæntaði kavin hevur argað ferðsluna um stóran part av landinum í morgun, og við Gøtugjógv hendi 
eitt ferðsluóhapp, tá ein bilur fór á glið í hálkuni.  
  
Bilurin fór oman av vegnum og niður á eitt parkeringspláss hjá einum bilverkstaðið har. Sambært 
vakthavandi rullaði bilurin runt á takið og er snøgt sagt farin í knús.  
- Trý smábørn og ein vaksin vóru í bilinum. Tíbetur sótu tey øll væl íbundin, so eingin mansskaði 
hendi, sigur vakthavandi.  
  
Annars hevur náttin verið friðarlig og eingi størri óhapp annars í ferðsluni.  
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 26.04.2016 (11:08)  
Sambandsflokkurin framgongd eftir formansskiftið 
Sambandsflokkurin er tann, sum í nýggjastu veljarakanningini fær mest burturúr. Tí kanningin gevur 
flokkinum eina framgongd upp á 2,3 prosent.  
   
Soleiðis vinnur flokkurin innaftur part av tí, sum flokkurin misti á valinum 1. september. Tá var 
afturgogdin stór, 6 prosentstig. Tað kostaði flokkinum tveir tingsessir, eins og flokkurin eisini misti 
tveir landsstýrissessir og løgmann, tá flokkurin misti stjórnarvaldið.  
   
Eftir valið legði Kaj Leo Holm Johannesen frá sær sum løgmaður, og Bárður Nielsen varð valdur til 
nýggjan formann. Um tað er orsøkin til framgongdina skal vera ósagt. Men flokkurin er sambært 
veljarakanningini farin frá at vera fjórðstørsti flokkur til saman við Tjóðveldi at vera næststørsti 
flokkur í Føroyum.  
In.fo 
 

 
Eirikur Lindenskov 26.04.2016 (13:45)  
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Javnaðarflokkurin klárar seg uttan Sonju  
Hóast Javnaðarflokkurin í seinastu veljarakanningini missir 1,3 prosent av undirtøkuni, so varðveitir 
flokkurin kortini 8 tingsessir.  
   
Tað var í somu viku, sum samgongan varð skipað, at Sonja Jógvansdóttir meldaði seg úr 
Javnaðarflokkinum, og harvið misti samgongan eisini meirilutan. Hon hevur tó fleiri ferðir lagt dent á, 
at hon stuðlar samgonguni, og at hon ikki fer at fella samgonguna. Men hon er ikki partur av 
samgonguni, sum er millum Javnaðarflokkin, Tjóðveldi og Framsókn.  
   
Men um val var í dag, so hevði Javnaðarflokkurin – sambært kanningini hjá Gallup Føroyar – kortini 
fingið 8 tingsessir, og harvið hevði samgongan aftur havt meiriluta á tingi uttan Sonju Jógvansdóttir.  
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 26.04.2016 (21:20)  
- Øgiliga fløkjasligt  
Síðani klokkan fýra í dag hava løgtingsfólk kjakast um uppskotið um broyting í hjúnabandslógini 
rættarvirknaðarlógini, ið tær fýra tingkvinnurnar, Sonja Jógvansdóttir, Hanna Jensen, Kristianna 
Winther Poulsen og Bjørt Samuelsen hava lagt fyri tingi.  
 
 
Tað er tó ein tingmaður, Heðin Mortensen, ið øll tosa um í dag, eftir at hann í morgun legði eitt 
broytingaruppskot fyri tingi, ið inniber at uppskotið skal út til fólkaatkvøðu.  
 
 
Frammanundan var ógreitt hvørja støðu Heðin Mortensen og Kristin Michelsen høvdu til málið, og 
broytingaruppskotið hevur ikki gjørt lættari at gjøgnumskoða hvat endin á viðgerðini verður.  
 
 
Árni Gregersen, politiskur viðmerkjari, sigur at viðgerðin hevur verið eyðmerkt av, at eingin veruliga 
veit hvat úrslitið verður.  
 
 
- Hetta er øgiliga fløkjasligt. Eingin veit hvat hetta endar við, og so stutt undan atkvøðugreiðsluna tori 
eg ikki at koma við einum boði.  
 
 
Politiski viðmerkjarin sigur, at uppskotið hjá borgarstjóranum í Havn ikki er væl dámt millum øll 
samgongufólk.  
 
 
- Tað eru samgongufólk, ið hava boðað frá, at um broytingaruppskotið verður samtykt, og málið skal 
út til fólkaatkvøðu, so fella tey heldur upprunauppskotið, enn at samtykkja tað við broytingunum.  
 
 
Orðaskiftið er um at líða móti endanum, og væntandi verður atkvøtt um málið áðrenn klokkan tíggju 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 26.04.2016 (23:20)  
Fara í landsrættin við Breivik  
Norski staturin góðtekur ikki úrskurðin hjá býrættinum í Oslo um, at staturin hevur brotið altjóða 
Mannarættindasáttmálan í samband við fongsilsumstøðurnar hjá Anders Behring Breivik.  
 
 
Tað upplýsir Anders Anundsen, norskur løgmálaráðharri, í tíðindaskrivi í dag.  
 
 
- Eftir fakligum ráði frá ríkisákæranum, og í samráð við Kriminalforsorgina, havi eg í dag heitt á 
ríkisákæran um at kæra dómin, skrivar ráðharrin í tíðindaskrivinum. 
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Harvið er greitt, at málið nú skal roynast í landsrættinum. Sambært norska kringvarpinum NRK, so 
kann væntast, at málið kemur fyri landsrættin einaferð í heyst.  
 
 
Anders Behring Breivik fekk í síðstu viðhald í býrættinum í Oslo, eftir at hann hevði stevnt norska 
statin fyri brot á altjóða Mannarættindasáttmálan. Býrætturin metti, at norski staturin hevur brotið 
§3 í mannarættindasáttmálanum, ið staðfestir, at einki menniskja skal útsetast fyri ómenniskjaligan 
ella niðrandi viðferð.  
 
 
Býrætturin gav tó ikki hópdrápsmanninum viðhald í, at staturin eisini hevur brotið §8, ið staðfestir, at 
øll hava rætt til samskifti og privatlív. 
In.fo 
 

 
Árni Gregersen, ting.fo 26.04.2016 (23:05)  
Uppskot um fólkaatkvøðu helst tikið aftur 
Kjakið um hjúnabandslógina er framvegis í gongd, men fyri løtu síðani heitti Heðin Mortensen, 
Javnaðarflokkurin, á tingformannin um at niðurleggja fundin eina løtu.  
  
Talan er um hansara broytingaruppskot um at senda málið til fólkaatkvøðu.   
  
Tað hevur skapt ónøgd í samgonguni, har serliga Tjóðveldi og Framsókn eru ónøgd við arbeiðsháttin 
hjá samgonguni. Summi tingfólk siga, at fellur málið í dag ella verður sent til fólkaatkvøðu, so er vandi 
fyri, at samgongan skrædnar.  
Tí sjálvt um Heðin Mortensen sigur, at hann ikki letur seg trýsta, so legði hann afturat, at viðhvørt er 
neyðugt at brúka politiskt vit skil. 
In.fo 
 

 
Barbara Holm 26.04.2016 (16:17)  
– Skrivið heldur út nýval 
Nú Heðin Mortensen, tingmaður fyri Javnaðarflokkin hevur lagt broytingaruppskot fyri tingi, sum 
ásetur, at málið um broyta hjúnabandslógina skal út til fólkaatkvøðu, hevur tað elvt til mikið rok 
innanflokka í Javnaðarflokkinum.   
  
Rigmor Dam, landsstýriskvinna hevur víst sína ónøgd á Facebook og tað sama hevur Sjúrður Skaale, 
fólkatingsmaður.   
  
Og nú kemur fyrrverandi floksformaðurin hjá Javnaðarflokkinum upp í leikin.   
  
Jóannes Eidesgaard skrivar soleiðis á Facebook í dag.   
 
»Um rættindini hjá samkyndum skulu sendast út til eina fólkaatkvøðu, tí løgtingið ikki hevur rygg til at 
avgreiða málið, so haldi eg, at tað sømir seg munandi betur fyri sama løgting at útskriva nýval, so vit 
fáa mannað tingið av nýggjum við fólki, sum kenna sína skyldu sum fólkavald.«  
  
Viðgerðin í Løgtinginum er loksins byrjað nú stutt eftir klokkan 16.  
In.fo 
 

 
Samgongan varðveitir meirilutan  
– Men Sambandsflokkurin hevur størstu framgongdina.  
   
   
Javnvágin í føroyskum politikki skeivklast ikki í nýggjastu veljarakanningini, sum Gallup Føroyar hevur 
gjørt fyri Miðlahúsið og Kringvarpið.  
   
Kanningin er kunngjørd í Sosialinum, sum í dag verður borin við Posta kring landið, og sum fæst í 
sølubúðum kring landið í dag.  
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Meðan samgonguflokkarnir varðveita sítt tingmannatal, so broytist tingmannatalið hjá øllum 
andstøðuflokkunum. Teir stóru vaks, og teir smáu minka. 
In.fo 
 

 
Tollfría sølan loysir seg 
26.04.2016 - 11:24 
Tað loysir seg at selja tollfrítt á flogvøllinum. Roknskapurin fyri 2015 hjá partafelagnum Duty Free, ið 
rekur tollfría handilin á flogvøllinum, er júst kunngjørdur, og hóast talan er um fyrsta fulla 
roknskaparárið hjá felagnum, er talan um eitt avlop upp á næstan 6,2 milliónir krónur. 
Eigararnir av felagnum, partafeløgini Vága Floghavn og Atlantic Airways, hava eisini fingið tilsamans 5 
milliónir krónur í vinningsbýti. Árið frammanundan, tá felagið einans hevði virkað í hálvt ár, kundu tey 
taka eina hálva millión í vinningsbýti til deilingar. Gott avkast, má sigast, tá hugsað verður um, at 
feløgini hava sett hvør sína millión í innskotspeningi.  
Í frágreiðingini til roknskapin skrivar pf. Duty Free, at tað áhaldandi verður arbeitt við at menna 
handilin, eitt nú við eini heimasíðu, sum ger tað møguligt hjá ferðandi at bíleggja og rinda 
frammanundan, og so bert avheinta vørurnar, tá komið verður á flogvøllin. Felagið roknar eisini við 
einum enn størri avlopi í inniverandi fíggjarári.  
Roknskapurin vísir eina bruttoúrslit upp á góðar 13 milliónir krónur, harav fóru 5 milliónir til 
starvsfólkaútreiðslur, ein góð hálv millión til avskrivingar, og knapt hálvonnur millión í skatti.  
Stjóri í felagnum er Marius Davidsen, fíggjarstjóri hjá Atlantsflog, og hann situr eisini í 
partafelagsnevndini saman við Niels Mortensen, Kitty May Ellefsen og Jákupi Sverra Kass, ið er 
nevndarformaður.  
Portal.fo 
 

 
Deep Sea hevur fingið avtalur fyri fýra skip 
26.04.2016 - 11:48 
Frálandsreiðaríið Deep sea Supply hevur gjørt avtalur fyri fýra av skipunum sum hava verið uttan 
uppgávur.  
Av teimum 25 veitingarskipunum sum Deep Sea eigur, so hava heili ellivu ligið svínabundin uttan 
uppgávur í eina tið.  
Deep Sea Supply hevur millum annaðfingið eina avtalu við Statoil í Norðsjónum, skrivar Maritime. 
Avtalan er galdandi frá í heyst, og tað verður Sea Falcon sum fær uppgávuna.  
Harafturat hava Sea Supra, Sea Frost og Sea Titus fingið styttri uppgávur í Asia og Suður-Amerika.  
Oljan.fo 
 

 
Jógvan Martin farin frá sum venjari hjá ÍF 
26.04.2016 - 15:56 
- Sum tíðindi bórust fyrr í dag, skal tað hervið verða váttað, at Jógvan Martin Olsen hevur sagt seg úr 
starvi sum høvuðsvenjari hjá ÍF, skrivar felagið á heimasíðu sínari. 
- Orsøkin liggur í, at hann ikki metir, at hansara arbeið hevur livað upp til tey krøv, hann hevur sett 
sær sjálvum.  
- Vit skulu nýta høvi at takka Jógvan Martin fyri gott samstarv, og eru hørm um, at samstarvið bleiv so 
stutt. Harafturat skulu vit ynskja Jógvan Martin alt tað besta framyvir í nýggjum avbjóðingum, skrivar 
heimasíðan. 
Felagið skrivar á heimasíðni, at Jákup Mikkelsen kemur at taka sær av liðnum fram til annar venjari er 
funnin. 
 
Tað hevur ikki gingið væl hjá felagnum síðani kappingarárið byrjaði. Hóast felagið hevur spælt seg til 
átta stig á kontuna og liggja á sætta plássi, er hetta ikki nøktandi. Nógv mál eru latin inn og eitt tað 
besta prógvi fyri tí, er dysturin á útivølli móti NSÍ tá ÍF tapti 6-1. 
 
Sunnudagin var aftur eitt stórtap, tá teir tóku móti klaksvíkingum í fyrsta umfarið í steypakappingini. 
KÍ vann 4-0 og sló ÍF út. 
Portal.fo 
 

 
Fyrra hálvfinalan millum Manchester City og Real Madrid endaði málleys 



26.04.2016 - 21:54 
Fyrra hálvfinalan í Champions League er júst liðug, og tey sum væntaðu ein málríkan dyst blivu 
skuffaði.  
 
Tó vóru nakrir heilt stórir møguleikar í dystinum. Millum annað raktu bæði lið tvørtræið, og nøkur 
skot fóru beint framvið, men størsta møguleikan átti Real Madrid verjuleikarin, Pepe, sum á 
skammiligan hátt brendi inni í fimm-metrinum hjá City.  
 
Joe Hart gjørdi seg so breiðan sum gjørligt, alt gott um tað, men púra ódekkaður megnaði Pepe ikki at 
beina bóltinum framvið City málverjanum. City yvirlivdi, og tí er onki avgjørt undan returdystinum í 
Madrid. 
 
Hin hálvfinalan, millum Atlético Madrid og Bayern Munchen verður spæld í morgin. 
Portal.fo 
 

 
Andlát 
Isa Næs Joensen andaðist á Tjarnagarði 25. apríl, 100 ára gomul. 
 
Frida Egilsnes, ættað úr Vestmanna, andaðist á røktarheimi í Kolding, leygardagin 23. apríl, 75 ára 
gomul. 
 
Sunrið Mortensen úr Havn andaðist á landssjúkrahúsinum týsmorgunin 26. apríl, 60 ára gomul. 
 
Gunvør Kamp, fødd Dahl Christiansen, ættað úr Havn, andaðist í Helsingør 24. apríl, 97 ára gomul. 
 
Torgerð Dahl Christiansen andaðist á Láargarði 24. apríl 94 ára gomul. 
 
Arni Toftegaard av Toftum, ættaður úr Fuglafirði, andaðist á Landssjúkrahúsinum sunnudagin 24. 
apríl, 68 ára gamal. 
 

 


