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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Airbus Helicopters: Ongantíð hent áður 
Fyritøkan, ið ger H225 Super Puma tyrlurnar, sigur við Bergens Tidende, at tey eru skelkað av 
syndarligu vanlukkuni fríggjadagin. 
– Hetta er ein ræðulig vanlukka. Flogtrygd er okkara fyrsta raðfesting, og vit gera alt fyri at tryggja 
flogtrygdina. Annars hevði tað verið burturvið at gjørt tyrlur, sigur Alvaro Beteta Meredith, 
kunningarstjóri í Airbus Helicopters UK, við Aftenposten. 
Hann sigur, at høvuðsrotorurin ongantíð er loysnaður frá tyrlukroppinum á henda hátt áður. 
– Vit eru skelkað. Hægsta raðfesting okkara er at finna út av, hvat ið var orsøkin til vanlukkuna, sigur 
hann við blaðið. 
Sá rotorin detta av 
Airbus Helicopters bíðar eftir svari frá kanningararbeiðnum. Inntil tá vilja tey ikki gita um, hvat ið 
kann vera orsøkin til vanlukkuna. Fyritøkan hevur sent ein tekniskan bólk til Noregs at hjálpa til við 
kanningararbeiðnum. 
Eitt eygnavitni hevur greitt NRK frá, at hann sá, at lutir loysnaðu av tyrluni, og at rotorurin loysnaði 
frá tyrluni í heilum, áðrenn tyrlan datt niður á Turøy. 
 Kelda: nrk.no 
Antares.fo 
 

 
Fyribils bannað at flúgva ferðafólk við Super Puma 
Airbus Helicopters hevur sett forboð fyri flutningi av ferðafólki við tyrlum av slagnum Super Puma, 
inntil orsøkin til tyrluvanlukkuna í Norra fríggjadagin er funnin. 
Hetta kann kanska geva eitt sindur av fíggjarligari luft til tey reiðarí, ið orsakað av lágu oljuprísunum, 
hava verið noydd at taka frálandsskip úr rakstri.  
Meginparturin av tyrluvanlukkunum í Norðsjónum seinastu 16 árini eru hendar í bretska partinum. 
Ein kanning frá oktober 2012 av, hvar óhappini hendu landafrøðiliga í tíðarskeiðnum 1999-2009, vísti, 
at 11 av 12 vanlukkum hendu í bretska partinum av Norðsjónum. 
 
Talið á flogtímum í bretska partinum í tíðarskeiðnum vóru færri enn flogtímarnir í norska partinum. 
Samanlagt doyðu 34 fólk í sambandi við tær 12 vanlukkurnar. Síðani hava fleiri vanlukkur verið aftrat, 
seinast fríggjadagin vestanfyri Bergen, ið kravdi 13 mannalív. 
 
Ein tyrluvanlukka 23. august 2013 vestanfyri Hetland kravdi fýra mannalív. 14 av teimum 16 
ferðafólkunum og tveir av manningini komu frá vanlukkuni við lívinum, meðan fýra fólk doyðu, øll 
bretar.  
 
Tyrlan, ein Super Puma L2, var á veg frá Borgsten Dolphin oljuboripallinum til flogvøllin í Sumburgh, 
tá eftirlitstornið misti radiosambandið við tyrluna. Tyrlan datt niður tveir fjórðingar vestanfyri 
flogvøllin, eftir at hon brádliga misti orkuna.  
 
Henda vanlukkan hevði við sær, at eftirspurningurin og leigugjøldini fyri frálandsskip hækkaðu 
munandi, tí tyrlur av slagnum EC225 Super Puma vórðu tiknar úr rakstri í eitt tíðarskeið. Super 
Puma’in er ein av mest nýttu tyrlunum til flutning av manningum til og frá olju- og gasspallum í 
Norðsjónum. 
Kelda: maritimedanmark.dk 
Antares.fo 
 

 
Seks fyritøkur raktar av tyrluvanlukkuni 
Statoil hevur almannakunngjørt nøvnini á teimum 13, ið lótu lív í tyrluvanlukkuni út fyri Bergen 
fríggjadagin, og nøvnini á teimum seks fyritøkunum, ið eru raktar av vanlukkuni. 
 
Ein av teimum deyðu arbeiddi fyri donsku fyritøkuna Welltec. Hini arbeiddu fyri Halliburton, Aker 
Solutions, Schlumberger, Karsten Moholt og Statoil. 
 

http://www.welltec.com/news/helicopter-accident-in-norway/


Tveir av teimum deyðu vóru flogskiparar, ið arbeiddu fyri fyritøkuna CHC Helicopters. 
 
Tyrluvanlukkan er ein tann ringasta í søguni hjá norska oljuídnaðinum. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Hagtøl kunnu vera góð - men fiskiskapurin er nógv betri 
29.04.2016 - 11:00 
Týsdagin skrivaði Hagstova Føroya á heimasíðu síni, at avreiðingarnar í fyrsta ársfjórðingi í ár hava 
verið á lágum støði. 
“Javnan hava tíðindi um góðan fiskiskap hjá einstøkum bátum og skipum verið hesar fyrstu 
mánaðarnar av árinum. Tíverri síggjast ikki hesi góðu tíðindi aftur í samantaldu avreiðingunum,” 
skrivar Hagstovan.  
Umframt hesi og onnur skrivað orð, teknar Hagstovan eisini við talvum og grafum eina sera dapra 
mynd av syrgiligu gongdini.  
Men tey sum hava fylgt við fiskiskapinum í vetur undrast, og ein teirra er reiðarin, Osmund 
Justinussen.  
“Útróðurin er ikki bara blivin betri - hann er blivin so nógv betri, enn hann hevur verið,” sigur hann.  
Og Osmund hevur tað ikki í ongum. Hann vísir til tøl frá bæði Vørn og Fiskamarknaði Føroya. Tey 
tølini vísa, at fiskiskapurin eftir toski og hýsu, veiddur undir Føroyum frá 1. januar til 31. mars 2016, 
er nógv betri enn hann var somu tíð í fjør.  
Taka vit tølini hjá Vørn (sum vísa alt sum fer um avreiðingarskipanina), so vísa tey, at í fjør vórðu 
fiskað 1.834 tons av toski undir Føroyum og í ár er hetta talið komið uppá 2.491 tons. Hýsan er í sama 
tíðarskeiði farin úr 857 tonsum uppí 1.206 tons.  
Flemish Cap og Ísland tald við  
Á Hagstovu Føroya siga tey, at munurin á teirra tølum og tølunum hjá Vørn er, at tey hava talt 
veiðuna á Flemish Cap og undir Íslandi við. Skipini fóru tíðliga á hesar leiðir í ár, og tað ávirkar tølini í 
fyrsta ársfjórðingi.  
Osmund Justinussen heldur, at tað gevur eina alt ov dapra mynd av fiskiskapinum undir Føroyum, tá 
Hagstovan skrivar, at søgurnar um góðan fiskiskap ikki síggjast aftur í avreiðingunum, tí veruleikin er, 
at tað hevur verið nógvur fiskur at fingið í vetur. - Og hetta er ikki bara ein pástandur. Tølini prógva 
eisini, at nógv meira hevur verið at fingið av bæði toski og hýsu undir Føroyum í ár enn tað var í fjør. 
Nordlysid.fo 
 

 
Poul Michelsen handað uppskot til TIFA sáttmála við USA 
30.04.2016 - 11:26 
Uttanríkis- og vinnumálaráðharri Føroya, Poul Michelsen, hitti í dag amerikanska sendiharran í 
Keypmannahavn, Rufus Gifford, at tosa um meira vinnuligt samband landanna millum. 
Hann handaði sendiharranum eitt føroyskt uppskot til ein sonevndan TIFA (Trade and Investment 
Framework Agreement) sáttmála, ið er ein rammusáttmáli fyri at fremja handil og íløgur landanna 
millum. Teir báðir umrøddu møguleikar fyri øktum vinnuligum sambandi, eins og ætlaðu vitjanina hjá 
amerikanska sendiharranum til Føroya á ólavsøku.  
Nordlysid.fo 
 

 
Allir nýføðingar skulu kannast fyri cystiska fibrosu 
30.04.2016 - 13:09 
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, hevur tikið stig til, at allir nýføðingar skulu kannast fyri sjúkuna 
cystiska fibrosu. Fyrstu kanningarnar vera longu í næstu viku. 
----  
Við at kanna allar nýføðingar fyri cystiska fibrosu ber til at finna sjúkuna fyrr enn í dag og harvið 
verður møguligt at seta í verk neyðuga viðgerð beinanvegin. Hetta merkir færri innleggingar, minni 
tørv á intensiaru viðgerð og bøtir í heila tikið um møguleikarnar at liva eitt betri og longri lív.  
Allir nýføðingar fáa longu tikið blóðroynd í hælinum stutt eftir føðing og børnini verða longu kannað 
fyri fleiri álvarsligar sjúkur. Frameftir verður eisini kannað fyri cystisk fibrosu.  
- Eg fegnist um, at vit nú eisini fara at kanna nýfødd fyri cystiska fibrosu. Cystisk fibrosa er ein 
ógvuliga álvarslig sjúka og vit mugu gera alt vit megna fyri at geva hesum børnum ein so góðan 



uppvøkstur sum gjørligt, sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsu- og innlendismálum í 
viðmerking.  
Nýggju kanningarnar verða settar í verk frá 2. mai 2016.  
Heilsu- og innlendismálaráðið  
 

 
11 norðmenn, ein breti og ein italiumaður doyðu í tyrluvanlukkuni 
29.04.2016 - 12:35 
Norskir myndugleikar siga at tað vóru 13 persónar umborð á tyrluni sum datt niður á Sotra 
fyrrapartin. Sagt verður eisini at eingi tekin eru um at nakar er komin frá vanlukkuni á lívi. 
Enn er einki sagt um hvaðani tey 13 umborð á tyrluni koma.  
Stavanger Aftenblad skrivar at av teimum 13 umborð var ein manning uppá tveir, og 11 starvsfólk 
sum arbeiða fyri Statoil. 
Statoil hevur eisini váttað at 11 umboð fyri fyritøkuna vóru við tyrluni, sum skuldi lenda á Flesland 
klokkan 12.08 norska tíð. 
Bjargingarleiðslan hevur, sambært Bergens Tidende, váttað at tey hava funnið persónar sum eru 
deyðir aftana tyrluvanlukkuna. Hesir eru funnir á landi. Sagt verður ikki hvussu nógvar tey hava 
funnið. Tyrlan liggur á seks-sjey metra dýpi uttanfyri hólman. 
Portal.fo 
 

 
Enniberg setir kós móti Føroyum í dag 
30.04.2016 - 11:09 
Flakatrolarin fór av Havnini tann 18. Februar, og fiskiskapurin hevur verið hampiligur.  
Teir byrjaðu túrin í norska partinum av Barentshavinum og fóru síðan í russiskan sjógv, upplýst 
verður, at teir hava fiskað 313 tons harav 58 tons er upsi í norskum sjógvi. Enniberg hevur umleið 850 
tons nú teir fara at seta kós móti Føroyum.  
Enniberg byrjaði at fiska upsa í norskum sjógvi, men tað eydnaðist ikki sum teir høvdu vóna. Tann 22. 
Mars fóru teir í russiskan sjógv og tá bleiv fiskiskapurin frægari.  
Enniberg er í løtuni ávegis til kontrolpunkti, og tá ið tað er avgreitt verður kósin sett móti Føroyum. 
Enniberg verður á Havnini mikukvøldið. Við Enniberg hendan túrin eru 36 mans.  
Tá ið Enniberg hevur landað verður farið til fiskiskap í Irmingahavinum.  
Portal.fo 
 

 
Fleiri landingar hjá Havsbrún 
30.04.2016 - 19:33 
Virkið í Fuglafirði hevur úr at gera við at taka ímóti svartkjafti frá nótaskipunum.  
Christian í Grótinum kom á Fuglafjørð seinnapartin í dag við fullari last - umleið 2600 tons av 
svartkjafti, ið teir skulu landa til Havsbrún.  
Christian í Grótinum var noyddur at bíða eina løtu, tí tá ið teir komu á Fuglafjørð landaði Vilhelm 
Thorsteinsson umleið 2200 tons av svartkjafti.  
- Vit høvdu ynskt at vit høvdu tikið ímóti meira, upplýsir Hartvig Joensen, ið er deildarleiðari hjá 
Havsbrún. 
- Grundin til at vit ikki hava tikið ímóti meira er, at kappingin um svartkjaftin er hørð. Fleiri av 
skipunum hava landað í Danmark og í Noreg. Hetta kemst sjálvandi av at tey fáa betur prís har enn í 
Føroyum, eisini er ein grund at tað viðhvørt er bíðitíð at sleppa at landa í Fuglafirði, upplýsir Hartvig 
Joensen deildarleiðari hjá Havsbrún. 
Fiskur.fo 
 

 
Tróndur í Gøtu komin aftur á fiskileið 
30.04.2016 - 23:04 
Nótaskipið úr Gøtu byrjaði nýggjan túr í gjár.  
Tróndur í Gøtu hevur júst landað fulla last av svartkjafti í Hanstholm. Tá ið vit tosaðu umborð fyrr í 
dag, høvdu teir umleið 700 tons av svartkjafti í lastini.  
Tróndur í Gøtu roynir eystanfyri Føroyar, har fleiri onnur skip eisini royna.  
Upplýst verður at fiskiskapurin er hampiligur eystanfyri.  
Fiskur.fo 
 

 



Arsenalfjepparar vilja av við Wenger 
30.04.2016 - 20:58 
Kappingarárið í Premier League er við at fáa ein enda við bara tveimum dystum eftir. Í dag spældi 
Arsenal á fjórða plássi móti Norwich, sum liggur á 19. plássi og spælir fyri at yvirliva í deildini.  
Arsenal vann dystin 1-0, men leikararnir vístu ikki gott spæl í dag. Fleiri av áskoðarunum hjá Arsenal 
vóru heldur ikki væl nøgdir og gjørdu ikki nógv um seg.  
Nakrir av fjepparunum høvdu lagt ætlan um eitt mótmæli móti Arséne Wenger, sum hevur verið 
venjari hjá felagnum í næstan 20 ár. Fjeppararnir mótmæltu heiðursmerkjaturkurin, sum hevur verið í 
London felagnum í 12 ár, og tað var í tólvta minutti, at skeltir við tekstinum “Time for change”, (Tíð til 
broytingar, red) komu fram.  
Hinvegin vóru tað eisini aðrir fjepparar sum byrjaðu at syngja til fyrimun fyri Wenger, og høvdu eisini 
skeltir, sum stuðlaðu venjaranum. So sigast kann, at fjeppararnir eru á ymsum máli um Wenger skal 
sleppa at halda fram ella ikki.  
Einsamalla málið kom tá innskifti Giroud við høvdinum legði bóltin fyri føturnar á Welbeck, sum 
smekkaði bóltin inn.  
Arsenal hevur við sigrinum á heimavølli í dag hálað seg upp á 67 stig. Norwich hevur framvegis 31 stig 
og er undir niðurflytingarstrikuni. 
 
 
Úrslit frá dystunum í dag 
Arsenal - Norwich (1-0) 
Everton - AFC Bournemouth (2-1) 
Newcastle United - Crystal Palace (1-0) 
Stoke City - Sunderland (1-1) 
Watford - Astron Villa (3-2) 
West Bromwich Albion - West Ham United (0-3) 
Portal.fo 
 

 
Fult umfar í Effodeildini 
01.05.2016 - 11:21 
Í dag verður 9 umfar í Effodeildini leikt. Allir dystirnir byrja kl. 15.00.  
Í Runavík tekur NSÍ ímóti AB. NSÍ hevur havt eina misjavna byrjan uppá kappingina. Liðið varð av 
mongum mett at vera ein av teimum størstu favorittunum til at vinna FM. Møguleikin er har sjálvandi 
enn, og liðið hevur verið nógv darvað av skaðum. Seinast tapti NSÍ fyri TB, og liggja teir nú 5 stig 
aftanfyri B36, ið liggur ovast. Argjamenn skulu hava gongd í málskjótingina. Allir dystirnir, ið AB hevur 
leikt í ár hava verið sera tættir, har man antin hevur tapt tepurt ella hevur leikt javnleik. Enn er fyrsti 
sigurin tilgóðar. Higartil líkist tað nógv undanfarna kappingarárið, har man fekk nógvar javnleikir, men 
at tað var trupult at vinna dystirnar.  
Inni á Skála tekur Skála ímóti TB. Talan er um spennandi botndyst, har vinnarin kann leggja nakað av 
sjógvi ímillum seg og niðurflytingarstrikuna.  
KÍ tekur ímóti B68 í Klaksvík. KÍ-liðið, ið seinastu árini hevur verið bygt upp av nýggjum, sær veruliga 
út til at vera eitt lið, ið er ávegis um at blíva eitt av teimum heilt stóru feløgunum í føroysku 
kappingini. Liðið liggur bert 3 stig eftir nummar 1. KÍ hevur víst sera gott spæl í flestu dystunum, og 
verulig gongd er komin í profilar sum Páll Klettskarð og Súna Olsen. B68 liggja niðast við 3 stigum.  
Í Gøtu tekur Víkingur ímóti B36. Talan er um eitt brak av einum dysti, har nógv stendur uppá spæl. 
B36 vann seinast 3-2 á HB, meðan Víkingur legði rygg til at 2-0 tap á KÍ. Talan er um umráðandi dyst 
hjá Víkingi, skulu teir ikki missa kontaktina við oddasessin.  
ÍF tekur ímóti HB. Av mongum varð HB spátt at verða eitt av teimum liðunum, ið fór at fáa tað trupult 
við at halda sær omanfyri miðjuna í kappingini. Nógv frágongd var frá í fjør, og í langa tíð sá tað út til 
at man fór at satsað uppá teir ungu leikararnar. Men tilgongd av monnum sum Øssuri Dalbúð, Ára 
Mohr Jónsson og Fróði Benjaminssen, ið byrjaði aftur, hevur ført til, at HB nú er við heilt har uppi, ið 
tað er stuttligt at vera.  
Eftir dystirnar í dag, hava øll liðini leikt ímóti hvørjum øðrum 
Portal.fo 
 

 
Leicester ikki meistarar í dag 
01.05.2016 - 16:15 
Við sigri á Manchester United kundi Leicester tryggja sær sensationella meistaraheitið í Premer 
League. Tað bleiv tó ikki í dag, men møguleikin at tað hendir um eitt samdøgur er stórur.  



Tí við 1-1 javnleiki móti Manchester United í dag er Leicester á odda við 8 stigum, og spæla Chelsea 
og Tottenham javnt ella Chelsea vinnur, so er Leicester meistari.  
Bæði málini í dystinum komu í fyrsta korterinum. Fyrst Martial sum legði Manchester United á odda 
tá átta minuttir vóru leiktir. Lítla løtu seinni javnaði Wes Morgan til støðuna 1-1.  
At Leicester verður meistari er næstan einki at ivast í og hetta er helst størsta sensatiónin í nýggjari 
tíð í Premier League. Hetta er fyrstu ferð í søgu felagsins at Leicester vinnur meistaraheitið.  
Manchester United - Leicester (1-1)  
Portal.fo 
 

 
Effodeildin: Úrslit og málskorarar eftir níggjunda umfar 
01.05.2016 - 17:00 
Fult umfar var í bestu deildini í fótbólti hjá monnum í dag. Nógvir spennandi dystir vóru á skránni og 
úrslitini boða frá, at vit fáa nøkur sera spennandi komandi umfør. 
 
 
Skála - TB (5-1) 
Jonhard Frederiksberg 1-0 
Jonhard Frederiksberg 2-0 
Ari Olsen 3-0 
Jákup Johansen 4-0 
Jonhard Frederiksberg 5-0 
Teitur Justinussen 5-1 
 
KÍ - B68 (3-1) 
Kristian Anton Adreassen 0-1 
Jóannes Bjartalíð 1-1 
Jóannes Bjartalíð 2-1 
Hjalgrím Eltør 3-1 
 
Víkingur - B36 (1-0) 
Philip Djordjevic 1-0 
 
NSÍ - AB (2-1) 
Magnus Hendrikson Olsen 1-0 
Klæmint A. Olsen 2-0 
Rasmus Dan Sørensen 2-1 
 
ÍF - HB (4-2) 
Christian R. Mouritsen 0-1 
Adeshina Lawal 1-1 
Jákup F. Hansen 1-2 
Adeshina Lawal 2-2 
Bogi Reinert Petersen 3-2 
Adeshina Lawal 4-2 
 
 
Støðan eftir níggju umfør 
1. Víkingur (18 stig) 
2. B36 (17 stig) 
3. KÍ (17 stig) 
4. HB (17 stig) 
5. NSÍ (15 stig) 
6. ÍF (14 stig) 
7. Skála (9 stig) 
8. TB (8 stig) 
9. AB (5 stig) 
10. B68 (3 stig) 
Portal.fo 
 

 



Ársins leikarar í hondbólti kosnir á gallaveitslu í gjárkvøldið 
01.05.2016 - 18:19 
Punktum var sett fyri hondbóltsárið í gjárkvøldið tá gallaveitsla var í Dansifrøi. Tað var Kyndil sum 
skipaði fyri veitsluni.  
Á veitsluni vóru ársins leikarar kosnir. Hjá monnum fingu føroyameistararnir VÍF ongan heiður 
burtursæð frá ársins toppskjútta sum var Filip Jojic.  
Menn 
Ársins leikari: Peter Krogh, H71 
Ársins málverji: Nicholas Satchwell, Neistin 
Ársins verjuleikari: Tony Weyhe, KÍF 
Ársins álopsleikari: Hans Eli Sigurbjørnsson, KÍF 
Ársins stjørnuskot: Jónas Djurhuus, H71 
Ársins venjari: Jeppe Borch, KÍF 
Ársins toppskjútti Filip Jojic, VÍF 
 
Kvinnur 
Ársins leikari: Fríðrún Olsen, StÍF 
Ársins málverji: Maja Dragoljubovic Kyndil og Fríða Petersen Neistin - her stóð á jøvnum við 
stemmum, tí gjørdust báðar ársins málverjar. 
Ársins verjuleikari: Bjarta O. Johansen, Kyndil 
Ársins álopsleikari: Marianna Holm Jacobsen, VÍF 
Ársins stjørnuskot: Tóra Eliassen, Stjørnan 
Ársins venjari: Flemming Raben og Jakob Jónsson Neistin 
Ársins toppskjútti: Danijela Mistric, VB 
 
Ársins dómarapar 
Gert Hansen og Arnar Dam 
Kelda: Jn.fo  
Portal.fo 
 

 
Hilbert setist í sessin hjá Heðini Mortensen 
29.04.2016 - 09:39 
Heðin Mortensen, borgarstjóri í Havn, sum gjørdist høvuðspersónurin, tá uppskotið um borgarligt 
hjúnaband varð samtykt við aðru viðgerð í løgtinginum týsdagin, verður ikki við til triðju viðgerð í dag. 
Heðin Mortensen er farin á fer uttanlands, og tá tingfundurin verður settur nú klokkan 10 fer Hilbert 
Elisson úr Vestmanna, eykamaður hjá Javnaðarflokkinum, at seta seg í sessin hjá Heðini Mortensen.  
Avgerðin hjá Heðin Mortensen at fer neyvan at broyta upp á atkvøðubýtið. Javnaðarflokkurin stóð – 
tá saman um kom – saman í málinum um samkynt hjúnaband, og – sum portalurin skilir – broytir tað 
ikki nakað upp á hetta, at Hilbert Elisson nú er við í tingbólkinum.  
Við in.fo sigur Heðin Mortensen, at uttanlandsferð hansara er fyrireika fyri tíð síðani, og tá varð 
hildið, at tingarbeiðið fyri í ár var liðugt til hesa tíð. Heðin Mortensen skal til Cork í Írlandi, har sonur 
Heðin Mortensen býr.  
Hetta vikuskiftið vitjar Tórshavnar Kamarkór í Cork, har kórið luttekur í stórari altjóða kapping fyri 
kór. Tórshavnar Kommuna hevur stuðlað ferðini, og borgarstjórin helt, at tað var eitt gott høvi at vitja 
írska býin og samstundis nýta høvið til at vitja sonin og familju hansara.  
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Samtykt! 
29.04.2016 - 13:32 
Uppskotið um broyting í hjúnabandslógini er samtykt við 3. viðgerð. 
Eftir drúgt orðaskifti skuldi í fyrstu atløgu atkvøðast um broytingaruppskotið frá tinglimum í 
andstøðuni, ið bæði ásetti, at grein14, stk 2. skuldi broytast, umframt at uppskotið skuldi til 
fólkaatkvøðu.  
Broytingaruppskotið fall við 17 atkvøðum ímóti og 16 fyri.  
Tá atkvøðast skuldi um uppskotið sjálvt, gjørdist úrslitið, at uppskotið varð samtykt við 19 atkvøðum 
fyri og 14 ímóti.  
Uppskotið er sostatt samtykt fyri triðu og síðstu ferð, og sett er punktum fyri eitt av mest umstríddu 
tingmálum í søgu Føroya. 
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Stór frøi í tingsalinum 
29.04.2016 - 13:48 
Tá uppskotið um broyting í hjúnabandslógini varð samtykt fyri løtu síðani, var gleðisrómur at hoyra 
aftast í tingsalinum.  
Eins og við undanfarnu viðgerðir vóru nógv fólk møtt upp í tinginum at fylgja við í orðaskiftinum, og 
ikki minst at vera til staðar, tá atkvøðast skuldi.  
Fólkamongdin tysjaði útum, eftir at atkvøðugreiðslan var avgreidd, har mong hálsfevndust og 
fagnaðust.  
Eftir sum at talan er um felags málsøki, so skal uppskotið tó eisini gjøgnum Fólkatingið, áðrenn 
samkynd loksins sleppa at ganga saman í hjúnalag í Føroyum, men ivaleyst seta danir seg ikki upp 
móti ynskinum úr Løgtinginum, og á tann hátt ber illa til at siga, at tey uppmøttu tóku forskot upp á 
gleðina.  
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Landið eigur um 185 bygningar 
29.04.2016 - 19:21 
Sambært leiðslukunningarskipanini eru samlaðu útreiðslurnar til húsaleigu hjá landinum 42,3 mió kr. 
árliga.  
Tað sigur Henrik Old, landsstýrismaður, í svari til fyrispurning frá Kára P. Højgaard.  
Landsins bygningar eru annars um 185 í tali, og fevna teir um 234.200 fermetrar samalangt.  
Fermetrarnir lutaðir út í sýslur í Føroyum, eru soleiðis:  
Suðuroy 15.764  
Sandoy 830  
Vágar 512  
Streymoy 184.340  
Eysturoy 5.740  
Norðoyggjar 27.014  
Samlaða fermetratalið er 14.079 á sjálvsognarstovnum, har landið rindar kostnaðin. Hetta eru 
sambýli kring landið. Hetta er partur av bygningshópinum, sum Landsverk varðar av, sigur Henrik Old.  
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Dansibandsfestivalurin eisini á Hamragarði í Vági 
29.04.2016 - 20:52 
Dansibandsfestivalurin í Vági verður á 3. sinni vikuskiftið 6. og 7. mai. Skráin hevur verið útbygd ár um 
ár, og í ár verður eitt annarleiðis spennandi Syngið og Dansið við tiltak á skránni á Hamragarði. Hetta 
skrivar Dansibandsfestivalurin í tíðindaskrivi. 
Endamálið við Dansibandsfestivalinum er, at hann skal røkka út til so nógvar ymiskar áhugabólkar 
sum gjørligt við einari fjøltáttaðari og spennandi skrá. Skráin fevnir longu um dans, dansifrálæru, 
Dansibands-gudstænastu, gongutúrar í Vági og í náttúruni kring Vág, grillkvøld og hugnaløtu við sangi 
og tónleiki.  
Og sum nakað nýtt fer Dansibandsfestivalurin í ár at skipa fyri Syngið og Dansið við tiltaki á ellis- og 
røktarheiminum Hamragarði í Vági. Hentsar og Árni fara at spæla góðan harmonikutónleik og Anna 
Kirstin Thomsen luttekur eisini í samband við dansin. Kaffi/te og okkurt gott afturvið verður eisini 
bjóðað.  
Sambært Dansibandsfestivalinum er Syngið og Dansið við tiltakið eitt ókeypis tiltak, sum er ætlað 
aldursbólkinum 65+ og sum verður skipað í samstarvi millum Dansibandsfestivalin og eldraátøkini hjá 
Vágs kommunu.  
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Hanus avloysir Lenu í Østrøm 
29.04.2016 - 20:08 
Lena Anderssen hevur fingið forfall til konsertina til frama fyri Barnheiminum í Havn, ið hennara stað 
kemur ein av okkara allar størstu trubadurum. Hanus G. Johansen, var kvikur at játta, nú ástóð. Hetta 
skrivar fyrireikarin. 
 



- Vit harmast, at noyðast at broyta skránna so tætt uppundir konsertina, men Lena hevur fingið krím, 
og mist røddina, og vit eru sera takksom fyri, at Hanus kundi avloysa við so stuttum skoðbráði, sigur 
Johan Ásmundsson fyrireikari.  
 
Hanus fer á pall, á konsertini, har Kristina Bærendsen, Jens Marni Hansen og Lea Kampmann eisini 
spæla í annað kvøld, leygarkvøldið 30. apríl í Østrøm.  
 
Konsertin hevur sum endamál, at savna pening inn, so Barnaheimið í Havn kann keypa ljóðføri, til 
búfólkini. Ætlanin er at fara undir at skipa fyri einum tónleikaátaki á Barnaheiminum í næstum, og til 
hetta krevjast ljóðføri.  
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Nú sleppur Sea Shepherd ikki inn um 12 fjórðingamarkið 
30.04.2016 - 12:48 
Kunngerðin, sum skal steðga skipum og bátum hjá Sea Shepherd úti til havs, er komin í gildi. Hetta 
skrivar Kringvarpið á heimasíðuni.  
Sambært kunngerðini kann Poul Michelsen, landsstýrismaður í uttanríkis- og vinnumálum seta 
skipum undir útlendskum flaggi forboð fyri at koma inn um grundlinjurnar, inn í innara føroyska 
sjóøkið.  
Tað verður gjørt fyri at fyribyrgja óskilið og vanda á sjónum í sambandi við til dømis grindarakstur. 
Kunngerðin er eisini galdandi fyri skip, sum fólk og felagsskapir eiga, sum longu hava víst, at tey 
órógva lógligt virksemi í føroyskum sjógvi. Slík skip sleppa heldur ikki í ytra sjóøkið hjá Føroyum, - ikki 
so frægt sum at sigla gjøgnum tað.  
Kunngerðin er ikki galdandi fyri skip ella bátar, sum eru í neyð. Kunngerðin hevur heimild í lógini um 
trygd á sjónum, upplýsir heimasíðan. 
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Ocean Rainforest skar fyrsta taran í gjár 
30.04.2016 - 14:19 
Í gjár varð fyrsti taraskurđur í ár hjá føroysku taraalifyritøkuni, Ocean Rainforest. Felagið Ocean 
Rainforest var stovnað 10. oktober 2007 og er eitt føroyskt felag, sum arbeiðir við framleiðslu av 
havbiomassa úr tara, sum er aldur á opnum havi. Felagið hevur 1200 metrar av tara línum í 
Funningsfirði. Ocean Rainforest hevur sum mál at verða ein av heimsins fremstu veitarunum av 
burðardygggum aldum tara á opnum havi. 
 
Upprunaliga blivu nøkur "fertil" tarabløð tikin úr Funningfirði, og saman viđ Hortimare úr Noregi varð 
tari sáddur á línur, ið eru keyptar frá Vónini. Línurnar vóru settar út á sergjørda taraaliskipan, sum 
Ocean Rainforest hevur ment síðan 2008. Manningin á Tongli hevur hvønn mánað tikið royndir, so 
vinnugranskarin á Ocean Rainforest saman við granskingarstovuni Matis í Íslandi kunnu staðfesta, 
hvussu innihaldið í taranum broytist, meðan hann stendur í vøkstri á aliloyvinum hjá Bakkafrost í 
Funningsfirði. 
 
Nú hann er skorin, verđur hann turkaður á Høvdavirkinum í Leirvík, pakkađur hjá Ocean Rainforest í 
Kaldbak, og sendur við Faroe Ship til Hollands, har tarin verður seldur til matna.  
Fleiri føroyskir undirveitarar hava eisini veitt ymiskar tænastur í tilgongdini, eitt nú MEST, KJ 
Hydraulik, Kemilux og Vestpack. 
Hetta er eitt dømi um samstarv millum vinnu og gransking, innanlands og tvørtur um landamørk, sum 
úrslitar í nýskapandi burðardyggari útflutningsvøru. Menningararbeiðið er partur av 
verkætlanini MacroValue, sum er fíggjað av Nordic Innovation og Innovation Norge, umframt Ocean 
Rainforest, Hortimare og Matís. 
Ocean Rainforest mennir í løtuni ein hóskandi hátt til at ala tara á opnum havi, og harvið fremur 
felagið nýskapan, tí kunnleikin um hetta er avmarkaður úti í stóru verð. 
 
Biomassin, sum kemur burturúr taranum, skal nýtast til vinnuligt endamál – treytað av hvat fyri 
taraslag alt verður, og nær á árinum, tarin verður skorin. Men í høvuðsheitum verður tarin brúktur í 
matvørum, sjórafóðri, kosmetikki, heilsuvørum og sum orkukelda. 
 
Ocean Rainforest hevur sum framtíðarmál at verða ein støguður veitari av tara í stórum mongdum, 
sum merkir meira enn 100.000 tonsum av vátari vekt um árið.  



 
Í tí sambandi, hava teir ment ein útbúnað til at ala tara sum hóskar seg til krevjandi veðurlagið í 
Norðuratlantshavinum.  
 
Í Funningsfirði er ein aliskipan við línum, sum varð sett út í mars 2010. Tað er prógvað, at henda 
aliskipan tolir stundum ógvisliga veðrið við høgum aldum og nógvum vindi.  
 
Í mars 2013 vóru fystu sáddu línirnar settar út. Í juli 2013 skar fyritøkan egnan aldan tara fyri fyrstu 
ferð. Komandi árini verða kanningar gjørdar av hvussu innihaldi í taranum broytist við árstíðini og 
hvussu vøksturin á línunum kann optimerast.  
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Ungmannafeløgini hjá samgonguflokkunum fegnast um hjúnabandslógina 
Ungmannafeløgini hjá samgonguflokkunum fegnast, nú uppskotið um hjúnabandslógina er samtykt 
við triðju viðgerð. Tey hava undir viðgerðunum seinastu tíðina verið rættiliga sjónlig uttanfyri 
tingsalin við eitt nú litríkum fløggum.  
Í gjár sendu Elsa Berg, forkvinna í Unga Tjóðveldið og Bjarni Kárason Petersen, formaður fyri 
Framsøkin ung lesarabræv út á lesarin.fo.  
- Hetta er fantastiskt fyri tey samkyndu í Føroyum, og hetta er fantastiskt fyri tey samkyndu 
uttanlands, ið uttan iva kenna seg meir vælkomin at flyta aftur til klettarnar. Hetta er fantastiskt fyri 
føroyska samfelagið, skrivar ein glað forkvinna í Unga Tjóðveldið.  
Bjarni Kárason Petersen, formaður í Framsøkin Ung er heldur ikki bangin fyri at úttrykkja, at hann er 
fegin.  
- Í dag er Føroyar nógv rúmligari enn í gjár. Og í dag eru vit samstundis eitt meira tíðarhóskandi 
samfelag, skrivar formaðurin í Framsøkin Ung.  
Ungmannafelagið hjá Javnaðarflokkinum, Sosialistisk Ung, sendi seinnapartin lesarabræv út til 
miðlarnar. Sosialistisku ungdómarnir halda, at hetta er eitt fet móti einum javnari samfelag og siga, at 
kærleikin er sjónligur allastaðni.  
- Dagurin í gjár hevur, eins og mikudagurin, verið ótrúðligur og kærleikin hevur verið sjónligur 
allastaðni. Hetta frøir okkum í SU almikið, tí málið um samkynda giftu hevur fylt nógv hjá okkum 
gjøgnum ár og dag, sigur ungmannafelagið Sosialistisk Ung. 
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Seðil, seldur í FK-Hoyvík, verdur 27 milliónir 
“Tað gongur ein sera heldigur Lottovinnari runt í Føroyum”. Hetta skrivar Danske Spil á heimasíðu 
teirra.  
Í gjár, tá ið Lotto-tølini komu út, varð staðfest, at tað var ein vinnari. Og hesin vinnarin hevði keypt 
seðilin í FK-Hoyvík.  
Talan er um ein vinning á góðar 27 mió kr. Enn er ongin alment komin fram sum vinnari, so tað kann í 
veruleikanum onkur ganga runt í Føroyum óvitandi um, at viðkomandi er vorðin fleirtals millióningur.  
Tí verða øll, ið hava keypt Lotto-seðil til í gjár, biðin um at kanna hesi tølini:  
2  
5  
9  
17  
23  
26  
27  
&  
19  
Er tú vorðin millióningur?  
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Liljan Weihe tosar um tollmálið í Helsinki 
01.05.2016 - 13:42 
Í samband við World Press Freedom Day í morgin, heldur ST stovnurin UNESCO dagin í Helsinki. 

http://lesarin.fo/vaelkomin+til+litfogru+foroyar.html
http://lesarin.fo/foroyar+gjordist+bradliga+rumligari.html
http://lesarin.fo/sosialistisk+ung+samkynd+gifta+eitt+stort+stig+a+javnraettarleid.html


 Norðurlandaráðið er eisini vertur, og tey hava bjóðað tíðindaleiðaranum hjá Krinvarp Føroya, Liljuni 
Weihe at tosa um tollmálið hjá Jørgen Niclasen, sum hon og onnur vóru drigin í rættin fyri. Ákærarin, 
Jørgen Niclasen fekk ikki viðhald í málinum, og slapp ikki at taka málið til Hægstarætt. 
Innbjóðingin vísir hvussu týðandi ST og Norðurlandaráðið meta málið vera fyri altjóða miðlafrælsi. 
Tiðindaleiðarin hjá Kringvarp Føroya fer at viðgera evnið: “Impact of legislation and civic society on 
media freedom, equality, and safety” saman við øðrum norðurlendskum tíðindafólkum.  
World Press Freedom Day verður hildin hvønn 2. mei. Á degnum verða tær grundleggjandi 
meginreglurnar innanfyri miðlafrælsi endurskoðaðar og hátíðarhildnar. Dagurin er settur á stovn fyri 
viga miðlafrælsi kring heimin og at verja miðlarnar mótvegis álopum á teirra sjálvræði. 
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Fleiri kvinnur enn prestar í tjóðartinginum  
Tá nývalda iranska tjóðartingið kemur saman, verða fleiri kvinnur enn prestar í tinginum. Talan er um 
eina søguliga hending í Iran 
Talan er um ein sigur hjá hóvliga forsetanum, Hassan Rouhani, at fólk heldur velja kvinnur enn 
víðgongdar prestar í tjóðartingið. Nú eru 18 kvinnur í iranska tjóðartinginum og tað er tvær ferðir so 
nógvar sum frammanundan. 
Hóast tað eftir vesturlendskari meting ikki er serliga nógv, at 18 av teimum 290 umboðunum eru 
kvinnur, so er talan um stóra broyting í Iran. 
Søguligt valúrslit 
Ongantíð síðani 1979, tá islamska prestastýrið kom til valdið, eru so nógvar kvinnur valdar í tingið. Tá 
fyrsta valið var eftir kollveltingina í 1979, vórðu 164 prestar valdir, nú vóru bert 16 valdir í 
tjóðartingið. 
Valið prógvaði samstundis, at harðrendu polittikararnir ikki eru eins væl umtóktir í Iran sum teir hava 
verið, og fyri hvørt val fækkar talið av teimum harðrendu, sum ikki vilja vita av samstarvi við 
vesturheimin, samstundis sum talið á teimum sum vilja samstarva við vesturheimin økist. 
Allar níggju kvinnurnar sum hava mannað tjóðartingið seinastu árini, eru mettar at vera 
konservativar. Eingin av teimum varð vald aftur, og allar tær 18, sum nú eru valdar, hoyra til hóvliga 
veingin hjá forsetanum. 
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Havnarfólk vilja búgva í íbúðum  
Seinastu átta árini er triði hvør bústaður, sum er bygdur í Havn, íbúð. Íbúðir fara eisini at seta dám á 
byggjaríið í Havn næstu árini 
Íbúðir fara at seta sín dám á bústaðarbyggingina í Havn næstu árini, upplýsir Tórshavnar kommuna. 
Nú eru sjey prosent av bústøðunum í kommununi íbúðir, upplýsir kommunan á heimasíðuni. 
Kommunuætlanin verður dagførd næsta ár. Og býráðið vil fegin frætta frá fólki í kommununi, hvat 
tey vilja hava við í ætlanina. Ætlanin er framvegis, at fólkatalið í kommununi skal vaksa eitt prosent 
um árið. 
Brúk fyri 2.040 nýggjum bústøðum 
Tvey tey seinastu árini er fólkatalið í Tórshavnar kommunu vaksið ávikavist 1,4 og 1,5 prosent. Mett 
verður, at veksur fólkatalið sambært forsøgnini, er brúk fyri 2.040 nýggjum bústøðum. 
Á sama hátt sum í øðrum vesturlendskum londum verður roknað við, at húskini í Føroyum gerast 10 
prosent minni komandi 16 árini. Tá vera í miðal 2,45 fólk í hvørjum húski í Føroyum. 
Við væntaða vøkstrinum fram til 2030 verða 400 børn afturat í aldrinum 0-6 ár í Tórshavnar 
kommunu. Tí verður brúk fyri seks nýggjum dagstovnum. Og brúk verður fyri 210 nýggjum bústøðum 
til fólkapensjónistar. 
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Óvist um tað fær avleiðingar  
Tað er í løtuni óvist um tað fær ávirkan fyri Glasir, at ein undirveitari til Skúladepilin við Marknagil nú 
er farin av knóranum 
Danska ráðgevandi verkfrøðingafyritøkan, Lemming & Eriksson, ið er partur av stóru 
byggiverkætlanini við Marknagil, sum danska arkitektafyritøkan Bjarke Ingels Group, BIG, hevur 
teknað, er farin á húsagang. 
Um tað fær avleiðingar fyri sjálva byggingina ella ikki, er enn ikki heilt greitt. Lemming & Eriksson, ið 
gjørdi nógv umrødda roknifeilin í berandi kontruktiónini av skúladeplinum, er undirveitari hjá 
høvuðsráðgevanum, BIG. 

http://www.torshavn.fo/Default.aspx?pageid=37&NewsItemID=6354


Tí er tað uppgávan hjá BIG at loysa møguligar trupulleikar, sum kunnu standast av, at áðurnevndi 
undirveitari ikki longur kann vera partur verkætlanini, skrivar Landsverk á heimasíðuni. 
Kvf.fo 
 

 
Andlát 
Jarmund Steinkross, av Tvøroyri, andaðist á Suðuroyða sjúkrahúsi leygarmorgunin 30. apríl, 80 ára 
gamal. 
 
Mathilda Benjardøgg, úr Vági, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi leygardagin 30. apríl, 84 ára gomul. 
 
Jákup Samson Joensen, vanliga nevndur Jákup hjá Luffu, Klaksvík, andaðist á Klaksvíksar Sjúkrahúsi 
týskvøldið 26. apríl, 76 ára gamal. 
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