
 
Tíðindi úr Føroyum tann 10. mai 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Danjal av Rana 10.05.2016 (14:25)  
Turt alla vikuna 
Ein hitabrúgv yvir Íslandi viknar og fer sum frá líður í upploysn. Eitt hátrýst mennist um Ísland og ger 
veðrið í Føroyum støðugari eitt skifti. Hósdagin trokar kaldari luft seg inn av norðri, men um 
vikuskiftið kemur lýggjari luft aftur av vestri. 
  
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Skýggjað, men yvirhøvur turt, í syðru 
oyggjunum møguliga sól. Í natt verður lot til andøvsgul av eystri, 2 til 7 m/s. Fyri tað mesta turt og 
skýggjað, seinni klárar í, tó møguliga mjørki. Hitin alt samdøgrið millum 6 og 9 stig. 
  
Mikudagin verður eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 m/s. Turt og sólglottar, tó møguliga mjørki í 
støðum. Hitin um dagin um 10 stig. Um náttina frískar hann vindin í lot til stívt andøvsgul av norðri, 3 
til 10 m/s. Møguliga enn meiri skýggjað og hitin niður í 5 stig. 
  
Hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri og landnyrðingi, 5 til 10 m/s. Skýggjað og yvirhøvur 
turt og út á dagin ella um náttina klárar í av norðri. Hitin um dagin um 5 stig. Um náttina yvirhøvur 
klárt og hitin millum frostmarkið og 4 hitastig. 
  
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri og útnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum øtlar í andøvsgul 
upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Turt og sól og hitin um dagin um 7 stig. Um náttina meiri skýggjað, men 
allarhelst turt. Hitin millum 2 og 5 stig. 
  
Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum makar niður í lot til 
andøvsgul, 2 til 7 m/s. Samdrigið og okkurt ælið. Hitin um dagin um 5 stig. Um náttina lot til 
andøvsgul av útsynningi, 3 til 8 m/s. Sum frá líður skýggjað og í støðum regn ella sirm. Hitin millum 5 
og 8 stig. 
  
Sunnudagin verður lot til andøvsgul av vestri, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur skýggjað og támut og stundum 
regn ella sirm. Hitin millum 6 og 9 stig.a 
In.fo 
 

 
Fyrrverandi stjóri í FF Skagen ákærdur fyri miljardasvik 
Fyrrverandi stjórin í fiskamjølsvirkinum FF Skagen, Morten Brobjerg, skal fyri rættin í juni í einum máli 
frá 2013, har kundar í 21 londum vórðu snýttir í einum máli um miljardasvik við fiskaolju. 
Ákæruvaldið krevur hann fongslaðan fyri grovt fíggjarsvik, og hann kann verða dømdur í upp til 8 ára 
fongsul umframt eina miljónabót. 
Hetta kemur fram í ákæruritinum, sum metroxpress hevur fingið innlit í. 
Fleiri túsund tons av biodiesel vórðu sambært ákæruritinum stoytt í 172.500 tons av fiskaolju hjá 
fiskavirkinum FF Skagen og síðani seld sum rein fiskaolja til fiskafóður, ið er etið kring meginpartin av 
heiminum. 
Tilsamans varð selt fyri 1,4 miljardir krónur av blandingini. 
Biodieselið, ið er ein ikki etandi djórahjávøra, varð útflýggjað av OS Trading í Randers, ið sambært 
ákæruritinum verður kravt at skula rinda eina bót upp á 14,8 miljónir krónur fyri sín leiklut í svikinum. 
Danska matvørustýrið, ið fekk frænir um málið í 2013, hevur síðani kannað blandingina, sum vísti, at 
hon ikki var heilsuskaðilig.  
FF Skagen gjørt semju 
FF Skagen fór orsakað av málinum úr einum plussi upp á 26 miljónir krónur til eitt undirskot upp á 82 
miljónir í 2013. 
Ákærdi stjórin varð sagdur úr starvi og hevur síðani goldið eina bót upp á 10 miljónir krónur. 
– Vit hava gjørt eina semju við politiið og goldið eina bót, og harvið er málið endað frá okkara síðu, 
sigur núverandi stjórin, Johannes Pálsson, við metroexpress. 
Havsbrún í Fuglafirði er partaeigari í FF Skagen.  
Kelda: fiskeritidende.dk 
Antares.fo 
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Danir skulu læra norðmenn at arbeiða á boripallum 
Maersk Training hevur gjørt eina heimsumfatandi avtalu við Statoil, ið ber í sær, at danska fyritøkan í 
framtíðini skal læra starvsfólkið hjá norska oljurisanum at arbeiða á einum boripalli. 
 
Maersk-fyritøkan skrivar í eini fráboðan, at meðarbeiðararnir hjá Statoil skulu undirvísast í teori og 
fáa venjing í einum sokallaðum borisimulatori. 
 
Endamálið er millum annað at gera tey betri før fyri at arbeiða saman í bólki. Samstundis verður eisini 
dentur lagdur á trygd. 
 
Avtalan er galdandi í trý ár við møguleika fyri at verða longd í tvey ár aftrat. 
 
Uppgávan skal loysast í samstarvi við samstarvspartnararnar hjá Maersk Training, Oiltec og Edrilling. 
Onki verður sagt um virðið av avtaluni. 
 
Upplæringin fer í høvuðsheitum fram í Stavanger, men møguleiki verður eisini at fáa undirvísing á 
deplum í Aberdeen, Houston, Rio de Janeiro og Dubai. 
 
Maersk Training hevði eitt yvirskot upp á 12 mió. kr. í 2014. Síðani tá er oljuprísurin fallin nógv, 
samstundis sum frálandsfeløgini hava framt hópuppsagnir.  
 
Hetta merkir, at færri meðarbeiðarar verða sendir til upplæringar, og hetta hevur rakt 
kappingarneytan hjá Maersk Training, Falck Safety Services, sera meint. 
 
Kelda: shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Havstovan við í verkætlan um sjófuglaveiðu í Norðurhøvum 
Havstovan er við í eini verkætlan um veiðu og nýtslu av sjófugli í Norðurhøvum, serliga í Føroyum, 
Íslandi og Grønlandi. 
  
Verkætlanin skal eisini lýsa, hvussu broytingar í havumhvørvinum ávirka sjófuglastovnarnar og 
siðbundnu fuglaveiðuna. 
 
Flestu sjófuglastovnarnir í Norðurhøvum eru minkaðir munandi av veðurlagsbroytingum og kanska av 
veiðu, sum ikki hevur verið burðardygg, so tann siðbundna veiðan er ógvuliga avmarkað. 
 
Veiðan, sum fer fram nú, verður lýst, og víst verður á trupulleikar við minkandi fuglastovnum og 
fuglaveiðu.  
 
Umframt veiðu av fugli, so verður eisini komið inn á savnan av æðudúni í Íslandi og virðið av fugli í 
sambandi við ferðavinnuna.  
Úrslitið av verkætlanini verður ein myndabók, ein ferðandi myndaframsýning og ein heimasíða.  
Kelda: hav.fo 
Antares.fo 
 

 
Ulstein Group stórt undirskot 
Norski Ulstein Group hevði í 2015 ein umsetning upp á 2,3 miljardir norskar krónur ímóti 2,7 
miljardum í 2014. Ùrslitið fyri skatt varð -134,7 miljónir norskar krónur í 2015, sum skal samanberast 
við 167,7 miljónir krónur í 2014. 
”Vit eru í eini krevjandi tíð. Úrslitiið hjá samtakinum í 2015 varð ikki gott vegna minkandi virksemi og 
avbjóðandi marknaðarstøðuni á okkara øki. Vit síggja eisini, at 2016 verður avbjóðandi”, sigur 
aðalstjórin Gunvor Ulstein.  
 
Afturgongdin í frálandsvinnuni og trupli marknaðurin yvirhøvur krevur umlegging og nýskapan.  
 
”Vit arbeiða við umleggingum og menning innan nýggj framtíðarrættað øki, men tað tekur sína tíð at 



fáa neyðugu loysnirnar upp á pláss”, leggur Gunvor Ulstein aftrat.  
 
Ulstein Group hevur havt stórt fokus á sniðgeving, bygging og skipanarloysnum til 
frálandsmarknaðin.  
 
”Frálandsmarknaðurin innan olju og gass verður krevjandi langa tíð aftrat, og tí eru vit noydd at 
tillaga okkum støðuna. Vit eru upptikin av at menna okkum víðari innan vind- og 
tilbúgvingarmarknaðirnar eins og á nýggjum sniðgevingarøkjum, har vit ikki hava gjørt vart við okkum 
enn, sum tildømis rannsóknarskipum og stuttleikabátum”, sigur Gunvor Ulstein.  
 
Ulstein Group hevði í 2015 eitt rakstrarúrslit (EBIT) upp á -95,2 miljónir norskar krónur ímóti 184,1 
miljón norskum krónum í 2014.  
Kelda: Ulstein Group/maritimedanmark.dk  
Antares.fo 
 

 
Klára seg væl uttan Super Puma 
Ávirkanin á frálandsflutningin í Norra hevur verið lítil, eftir at Super Puma-tyrlurnar vórðu settar sum 
avleiðing av vanlukkuni við Turøy. Afturgongdin í vinnuni er høvuðsotrsøkin til hetta. 
Í 2012 fingu Super Puma-ararnir flúgviforboð eitt tíðarskeið eftir akslabrek á tveimum tyrlum. Tað 
hevði við sær trupulleikar við avgreiðsluni av ferðsluni til og frá norska landgrunninum. 
Nú hava tyrlurnar aftur fingið flúgviforboð –  uttan at tað hevur elvt til nevniverdar trupulleikar, 
skrivar Teknisk Ukeblad. Orsøkin er afturgongdin í oljuvinnuni, sum hevur havt við sær minni virksemi 
og harvið eisini færri tyrlutúrar. 
Sostatt er yvirskot av tyrlum, millum annað Sikorsky S-92A, sum eisini verða brúktar á norska 
landgrunninum. Hetta hevur gjørt tað lættari at finna avloysaratyrlur fyri Airbus Super Puma-ararnar 
–  eisini kendar sum EC 225 –  sum fyribils eru settar. Eni Norge avgjørdi at gevast við at brúka EC 225 
til og frá Goliat-økinum. 
– Avgerðin varð tikin umleið ein tíma eftir syndarligu vanlukkuna, tá greitt varð, hvat slag av tyrlu 
talan var um. Tá bíløgdu vit eina avloysaratyrlu av slagnum S-92, sum flýgur fyri okkum, sigur 
kunningarstjórin Andreas Wulff. 
Kelda: offshore.no  
Antares.fo 
 

 
Christian í Grótinum kemur á Fuglafjørð fullfermdur 
Christian í Grótinum kemur á Fuglafjørð kl. 8 í morgun fullfermdur av svartkjafti - uml. 2.500 tons, 
sum teir landa til Havsbrún. 
Christian í Grrótinum hevur roynt sunnast í føroyskum sjógvi, tað er hampuliga góður svartkjaftur, 
skipini fingu har suðuri, søgdu teir tá ið vit tosaðu umborð. 
Tvey íslendsk skip - Vilhelm Thorsteinsson og Børkur - eru farin at sigla til Íslands, báðir eru teir 
fullfermdir. 
Tey íslendsku skipini hava roynt eystur úr Fugloynni, sum vit hava skilt, so er eisini hampuligur 
fiskiskapur har. Fleiri íslendsk skip eru á tí økinum. 
Tey russisku svartkjaftaskipini royna víða um. 
Jn.fo 
 

 
Bárður er nú stjóri í Vodafone 
10-05-2016 - 10:00 - Jóanis Albert Nielsen 
Vodafone boðar í dag frá, at Gudny Langgaard hevur sagt seg úr starvi sum stjóri eftir 7 ár í fyritøkuni, 
harav nærum 5 ár sum stjóri. Í næstum verður farið undir eina tilgongd at finna nýggjan stjóra. Gudny 
Langgaard tók við sum stjóri í juli 2011.  
“Vegna Vodafone vil eg takka Gudny fyri hennara eldhuga og arbeiðssemi í tíðini sum stjóri. Gudny 
hevur saman við starvsfólkunum ført Vodafone trygt ígjøgnum eina tíð við stórum broytingum á 
fjarskiftismarkaðinum og hevur lagað fyritøkuna væl til tørvin hjá viðskiftafólki okkara”, sigur Rúnar 
Reistrup, nevndarformaður og leggur afturat.  
“Vodafone hevur tryggjað kapping á føroyska fjarskiftismarknaðinum seinastu 15 árini og hevur 
gingið á odda, at veita føroyskum fjarskiftiviðskiftafólki nýskapan, betri tænastu og betri prísir. Við 
einum framhaldandi sterkum altjóða samstarvi ætlar Vodafone framvegis at ganga á odda, at veita 
føroyingum nýskapandi fjarskiftistænastur og veita kapping á føroyska fjarskiftismarknaðinum.  



“Hetta hevur verið ein ómetaliga spennandi og avbjóðandi tíð. Tað hevur verið eitt privilegium, at 
starvast sum stjóri í einari so spennandi fyritøku og saman við so dugnaligum fólki. Tá eg hyggi hyggi 
aftur á tíðina, eri eg serstakliga væl nøgd við at viðskiftafólk okkara kenna okkum fyri okkara fokus á 
tænastu og dygd. Eg ynski bæði starvsfólkunum og felagnum alt tað besta á leiðini frameftir, sigur 
Gudny Langgaard, fráfarandi stjóri.  
Bárður Nielsen, fíggjarstjóri í Vodafone, tekur við sum fyribilsstjóri til nýggjur stjóri er settur. 
Vodafone. 
Jn.fo 
 

 
Rakstrarúrslitið hjá Bakkafrost var 254 milliónir fyrsta ársfjórðing 
10-05-2016 - 13:48 - Jóanis Albert Nielsen 
Bakkafrost: Alideildin og framleiðslan av fiskamjøli, lýsi og fóðri høvdu eitt gott rakstrarúrslit fyrsta 
ársfjórðing. Hækkandi laksaprísurin viðvirkaði til góða rakstrarúrslitið. Framleiðslan av fiskamjøli, lýsi 
og fóðri hilnaðist væl. Liðugvøruframleiðslan hevði harafturímóti torførar umstøður og gav hall fyrsta 
ársfjórðing.  
Í viðmerking sigur Regin Jacobsen, stjóri:  
„Væntaða útboðslækkingin av aldum laksi í 2016 og støðugt hækkandi eftirspurningur hevur ført til 
stóra hækking av laksaprísinum seinastu mánaðirnar. Fyrsti ársfjórðingur royndist samanumtikið væl 
hjá Bakkafrost, men tá ið laksaprísurin hækkar nógv í so stuttum tíðarbili, verða umstøðurnar hjá 
liðugvøruframleiðsluni truplar. Komandi hálva árið verður sera spennandi hjá Bakkafrost, tí tvær av 
høvuðsíløgunum – smoltstøðin á Viðareiði og nýggja kryvji- og góðskingarvirkið á Glyvrum – verða 
fullførdar. Hesar íløgurnar eru ein týðandi partur til tess at betra um kappingarførið hjá felagnum, 
samstundis sum tilbúgvingin hjá Bakkafrost, og aling sum heild í Føroyum, gerst munandi betri.“  
Rakstrarúrslitið hjá Bakkafrost í fyrsta ársfjórðingi í 2016 var 254 milliónir krónur samanborið við 235 
milliónir krónur fyrsta ársfjórðing í 2015. Alideildin hevði eitt rakstrarúrslit á 261 milliónir krónur 
samanborið við 195 milliónir krónur fyrsta ársfjórðing í fjør. Tøkunøgdin fyrsta ársfjórðing í ár var 
hægri, og miðalprísurin á laksi var eisini hægri fyrsta ársfjórðing í ár. Liðugvøruframleiðslan gav eitt 
rakstrarhall á 25 milliónir krónur fyrsta ársfjórðing í ár í mun til eitt rakstraravlop á 22 milliónir krónur 
sama ársfjórðing í fjør. Rakstrarúrslitið av framleiðsluni av fiskamjøli, lýsi og fóðri á Havsbrún var 61 
milliónir krónur samanborið við 55 milliónir krónur fyrsta ársfjórðing í fjør.  
Bakkafrost gjørdi íløgur fyri umleið 120 milliónir krónur í fyrsta ársfjórðingi í 2016. Størstu íløgurnar 
vóru í kryvji- og góðskingarvirkið á Bakka og útbyggingina í smoltstøðina á Viðareiði, sum báðar verða 
lidnar seinni í ár.  
Nettoskuldin hjá Bakkafrost var 218 milliónir krónur við endan av fyrsta ársfjórðingi 2016 í mun til 
392 milliónir krónur við ársenda 2015. Bakkafrost hevði 1.074 milliónir krónur í ótroyttum kredittum 
við endan av fyrsta ársfjórðingi 2016, og solvensurin hjá Bakkafrost var 66%.  
ÚTLIT  
Marknaðurin  
Eftirspurningurin eftir laksi heldur á at vaksa. Marknaðirnir eru ymiskt ávirkaðir av gjaldoyragongdini í 
árinum. Marknaðarjavnvágin væntast at vera tepur í 2016, tí útboðið av aldum laksi lækkar væntandi 
áleið 6% í 2016 í mun til árið fyri. Orsøkin til lækkingina er, at nógvir laksaframleiðarar eru um at 
røkka fulla nýtslu av verandi framleiðsluorku.  
Aling  
Bakkafrost væntar at taka 48.000 tons av laksi í kruvdari vekt í 2016. Útsetingin av smolti hjá 
Bakkafrost verður væntandi um 10,4 milliónir smolt í 2016. Tøkumeting og útseting av smolti eru 
altíð tengdar at ávísari óvissu, m.a. lívfrøðiligu gongdini. Lívfrøðiliga støðan er sum heild góð í 
Føroyum. Bakkafrost arbeiðir áhaldandi við at tryggja eina burðardygga alivinnu.  
Liðugvørur  
Langtíðarmálið hjá Bakkafrost er, at umleið 40-50% av aliframleiðsluni verða seld sum liðugvøra til 
fastar prísir. Søluavtalur fyri liðugvøru verða gjørdar fyri eitt tíðarskeið millum seks til tólv mánaðir. 
Bakkafrost hevur gjørt avtalur um umleið 63% av framleiðsluorkuni hjá liðugvørudeildini fyri restina 
av 2016, sum svarar til áleið 25% av mettu tøkunøgdini fyri restina av 2016.  
Mjøl, lýsi og fóður  
Útlitini fyri framleiðsluni av mjøli og lýsi eru tengd at tøku rávørunøgdini. Kvoturnar fyri svartkjaft í 
Norðuratlantshavi verða væntandi lækkaðar, og tí metir Bakkafrost, at sannlíkt er, at framleiðslan av 
mjøli og lýsi lækkar í 2016 frá lutfalsliga stórari nøgd í 2015.  
Heimamarknaðurin, íroknað fóðurnýtsluna hjá Bakkafrost, er størsti marknaðurin fyri laksafóður hjá 
Havsbrún. Mett verður, at samlaða sølan av laksafóðri verður 80.000 tons í 2016.  
Íløgur  



Samlaðu íløgurnar fyri tíðarskeiðið 2014 til 2017 vóru 1.370 milliónir krónur eftir íløguætlanini, sum 
varð kunngjørd í august 2014. Av hesum skuldu íløgur fyri 570 milliónir krónur verða gjørdar í 2016 og 
2017.  
Í mars 2016 kunngjørdi Bakkafrost íløguna í nýggju smoltstøðina á Strond, sum eftir ætlan fer at kosta 
650 milliónir krónur og skal standa liðug í 2018. Umleið 150 milliónir krónur av íløguni í smoltstøðina 
vóru við í íløguætlanini frá august 2014. Samanumtikið verða íløgurnar 1.070 millónir krónur fyri 
tíðarskeiðið 2016 til 2018.  
Fíggjarliga støðan  
Útlitini fyri laksamarknaðin komandi árið og áhaldandi denturin, sum verður lagdur á, at Bakkafrost 
hevur eina framleiðslu við munadyggum eftirliti av kostnaðinum, eru við til at økja um fíggjarligu 
møguleikarnar hjá Bakkafrost. Stóra eginognin í mun til samlaðu ognirnar, saman við atgongdini til 
altjóða fígging, geva Bakkafrost fíggjarligu styrkina at gjøgnumføra stóru íløgurnar, sum eru fyri 
framman.  
Jn.fo 
 

 
MEST byggir tvíkiljur til Bakkafrost 
10-05-2016 - 16:19 - Jóanis Nielsen 
Sáttmáli er í dag undirskrivaður um bygging av 2 tvíkiljum á MEST við møguleika fyri tveimum afturat. 
Skrokkurin verður smíðaður í Føroyum eins og alt arbeiði annars verður gjørt í Føroyum. Talan er um 
eitt nýtt snið av tvíkiljum, sum hóskar væl til føroyska veðurlagið.  
Tær fyrstu tvær tvíkiljurnar eru 15x8 metur og eru tillagaðar í mun til føroyska veðurlagið og ynskjum 
hjá Bakkafrost. Tvíkiljurnar, sum væntandi skulu latast seinni, eru í støddini 14x6metur.  
“Fyri okkum hevur hetta verið ein spennandi tilgongd av tí at - tekningar, skrokkur og alt annað 
arbeiði verður gjørt í Føroyum”, sigur Mouritz Mohr stjóri.  
Nýggju tvíkiljurnar hava tveir motorar á 450 hk hvør og eitt spæl sum togar 10 tons. Umborð er eisini 
dekskrani, ið røkkur 14 m. Skrokkarnir eru úr stáli og stýrhúsið úr aluminium. Tvíkiljurnar verða latnar 
við allari nautiskari útgerð, tilhaldsrúmi, WC, klædnarúmi, verkstaði og øðrum, ið kundin hevur havt 
ynski um.  
“Vit hava lagt okkum eftir at gera eitt snið, sum hóskar serligar væl til veðurlagið og 
arbeiðsumstøðurnar, sum starvsfólk innan alingina arbeiða undir”, sigur Mouritz Mohr at enda.  
Fyrsta tvíkiljan verða latin Bakkafrost í januar 2017, tað skrivar MEST.fo  
 
Jn.fo 
 

 
Hallur av Rana 10.05.2016 (09:14)  
- Talan er um eitt deytt felag 
Ásvald Simonsen er eitt navn, ið vanliga ikki er nógv at hoyra í almenna rúminum. Í gjár gjørdist hann 
tó aktuellur, tá hann var ein av føroyingunum, ið eru nevndir í datagrunninum hjá ICIJ, 
felagsskapinum av journalistum, ið hava gravað í Panama-skjølunum.  
 
 
Í datagrunninum er hann nevndur í tveimum førum. Hann er nevndarlimur í Simbridge Ltd. umframt 
at hann er knýttur til eina adressu í enska býnum Kent. 
 
 
Sjálvur sigur Ásvald Simonsen, ið er búsitandi í Danmark, við Miðlahúsið, at hann er nevndur í 
samband við ein handil, ið datt niðurfyri. Sostatt varð felagið aldrin aktiverað.  
 
 
- Talan er um eitt deytt felag, ið ongantíð bleiv aktiverað. Tað varð sett í stovn í samband við ein 
handil millum tvey feløg. Íslendingar ynsktu at keypa eitt týskt felag, ið eg hevði tilknýti til. Í teirra 
tilboðið var ætlanin, at eg skuldi vera partur av íslendska ognarskapinum í felagnum. Men handilin 
fall til jarðar, tí táverandi eigararnir hjá týska felagnum ynsktu ikki at selja beinleiðis til leiðsluna og 
íslendingarnar, men vildu heldur selja til hægstbjóðandi, sigur Ásvald Simonsen.  
 
 
Hetta var í tíðarskeiðinum, tá íslendingar keyptu fyritøkum um alt Evropa, og íslendingar høvdu um 
hetta mundi keypt ymiskar fyritøkur í Skotlandi, ið framleiddu fiskakassar og annað útgerð til 
fiskivinnuna úr plastikk. Við í tí keypinum fylgdi Bonar Yarns, ein ráframleiðslufyritøka til graslíki. 
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Sjálvur hevur Ásvald Simonsen fingist nógv við at selja graslíki í Norðurlondum, og tað var eisini 
gjøgnum fótbóltin, at samband fekst í lag millum íslendingarnar og týska felagið.  
 
 
- Teir komu til mín gjøgnum Eggert Magnússon, ið var forseti í íslendska fótbóltssambandinum, og var 
um hetta mundi nevndarlimur í einum íløgufelagi, ið hevði tilknýti til Landsbankan. Tað var gjøgnum 
hann, at samráðingarnar komu í lag, har ætlanin var at leggja týska og íslendska felagið saman. 
 
 
Í samband við handilin varð avtalað, at í staðin fyri at verða keyptur úr týska felagnum, so skuldi 
Ásvald Simonsen fáa partabrøv í nýggja felagnum. Tað var marknaðardeildin hjá íslendska 
Landsbankanum, ið stóð fyri samráðingunum millum feløgini, greiðir Ásvald Simonsen frá.   
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 10.05.2016 (14:36)  
- Íleggjarar væntaðu eitt gott úrslit 
Føroyski alirisin Bakkafrost kundi í dag avdúka eitt rakstrarúrslit á 254 milliónir krónur fyri fyrsta 
ársfjórðing 2016. Talan er um enn eitt sterkt úrslit frá alirisanum, ið kann vísa á ein vøkstur á 19 
milliónir krónur samanborið við fyrsta ársfjórðing í 2015, tá rakstrarúrslitið var 235 milliónir krónur.  
 
 
Hóast góðu tíðindini í morgun, so tykist ikki, at íleggjarar skunda sær at keypa partabrøv í felagnum. Í 
løtuni verða tey handlaði fyri 307,9 norskar krónur, ið er ein lítil vøkstur samanborið við í gjár. Í 
prosentum er vøksturin 0,92 prosent í dag.  
 
 
Eyðfinn Reyðberg, greinari, er tó ikki bilsin yvir gongdina í dag.  
 
 
- Gongdin í partabrøvunum er ein endurspegling av teimum vónum, ið íleggjarar hava. Seinasta 
mánaðin hava partabrøvini verið í einum aldudali, men hækkaðu so líðandi fram til í dag. So tað, at 
hann vaks frammanundan og stendur í stað nú vísir, at íleggjarar væntaðu eitt gott úrslit, og fingu 
tað, ið teir væntaðu.  
Um tað var verri ella betri enn væntað, so høvdu íleggjarar selt ella keypt fleiri partabrøv í dag, sigur 
Eyðfinn Reyðberg.  
 
 
Sambært Eyðfinni Reyðberg, so hava íleggjarar eisini alla orsøk til at hava góðar vónir til framtíðina 
hjá alirisanum.  
 
 
- Har eru fleiri verkætlanir, ið gera, at íleggjarar kunnu hava góðar vónir. Fyrimunirnir við Hans á 
Bakka vera alsamt meira sjónligir, og nýggja virkið á Glyvrum er tað mest framkomna av sínum slag í 
heiminum. Smoltstøðin á Strond er eisini spennandi verkætlan fyri íleggjarar. Tað er ein møgulig 
gularót, tí hon kann økja um framleiðsluna við 30 prosentum. Tað vil siga, at rakstrarúrslitið kann 
vaksa við umleið tí sama, sigur Eyðfinn Reyðberg.  
 
 
Sum heild metir Eyðfinn Reyðberg, at leiðslan í Bakkafrost hevur valt eina góða strategi fyri felagið.  
 
 
- Tað at teir gjalda rímiliga nógv í vinningsbýti, og samstundis spýta nógvan pening í nýíløgur, tað vil 
siga íløgur í framtíðini og ein betri rakstur, er ein góður leistur. Tað er skilagott av leiðsluni. 
In.fo 
 

 
Hallur av Rana 10.05.2016 (15:36)  
Stendur á jøvnum í lyklastatum  
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Til tey seinastu amerikansku forsetavalini hava teir sokallaðu swing states fingið alsamt størri umtalu, 
samstundis sum forsetavalevnir eru farin at brúka meira tíð og pening upp á at vinna teir statirnar. 
Navnið verður brúkt um teir statir, har báðir flokkar kunnu vinna valið, og kann úrslitið tískil hava 
avgerandi týdning fyri hvat valevni vinnur flest umboð samanlagt. 
 
 
Millum annað, so var Florida í 2000 staturin, ið gjørdist avgerandi fyri valið millum Al Gore og George 
W. Bush, meðan Ohio, Florida, Colorado og Wisconsin vóru millum teir avgerðandi statirnir í 2012.  
 
 
Hóast undanvalið til amerikanska forsetavalið ikki er liðugt enn, so eru fjømiðlarnir longu byrjaðir at 
kanna hvussu valevnini klára seg í teimum statum, ið væntandi verða avgerandi í heyst.  
 
 
Ein veljarakanning, ið Quinnipiac Universty almannakunngjørdi í dag, vísir Hillary Clinton hevði vunnið 
í Florida og Pennsylvania um val var í dag, meðan Donald Trump hevði vunnið í Ohio.  
 
 
Talan er tó um langt frá sannførandi leiðslur. Í Florida og Pennsylvania hevði Clinton fingið 43 prosent 
av atkvøðunum, meðan Trump hevði fingið 42 prosent av atkvøðunum.  
 
 
Leiðslan hjá Trump í Flordia er heldur ikki serliga sannførandi. Kanningin vísir, at um val var í dag, so 
hevði Trump fingið 43 prosent av atkvøðunum og Clinton 39 prosent.  
 
 
- Sum støðan er nú, so klárar Trump seg betri í Pennsylvania enn undanfarnu valevnini hjá 
republikanska flokkinum kláraðu seg í 2008 og 2012. Viðvíkjandi Ohio og Florida klára bæði valevnini 
seg nøkulunda líka væl sum undanfarnu valevnini, sigur Peter A. Brown, varaleiðari í stovninum, ið 
gjørdi veljarakanningina. 
 
 
Um hugt verður eftir hvørji tey eru, ið siga seg velja Clinton og Trump, so vísir veljarakanningin, at 
Clinton hevur eina greiða leiðslu millum kvinnur í øllum trimum statum, meðan Trump er klárt á odda 
millum menn. 
In.fo 
 

 
Danjal av Rana 10.05.2016 (21:30)  
Sverri fær enn ein møguleika 
Pál Joensen hevur sum einasti føroyingur mengað at tryggja sær luttøku í OL í Rio í summar. Ikki eru 
nógvir aðrir um boðið enn, men ein er kortini, sum kanska fær møguleikan.  
  
Sverri Nielsen hevur ment seg til at gerast millum fremstu rógvarar í ríkinum seinastu árini og í EM 
um vikuskiftið eydnaðist tað honum at vinna seg í A-finaluna.  
  
Sunnudagin gekk tó ikki heilt eftir vild, og endaði hann aftast av seks í finaluni, sum varð róð í sera 
ringum líkindum.  
  
Danmarks Rocenter hevur tó avgjørt at geva honum ein møguleika aftrat at sleppa við til Rio. Í eini 
OL-kvalifisering í Luzern í Sveits 22. til 24. mai, skal Sverri Nielsen megnað at enda millum tríggjar teir 
bestu, um hann skal sleppa við til OL.  
  
Katrin Olsen, sum sjálv hevur róð fyri Danmark í OL, tað var í Peking í 2008, sigur, at eftir hennara 
tykki hevur Sverri Nielsen góðar møguleikar at enda millum tríggjar teir bestu.  
  
Tó so, sigur hon, danir senda einans ein bát úr kvalifikatiónskappingini til OL, og við tað, at Mads 
Rasmussen og Rasmus Quist, sum gjørdust olympiskir meistarar í London í 2012, eisini skulu luttaka á 
hesi stevnuni, er líkt til, at hesin luturin fellur teimum í lut. Teir vera mettir at hava betri møguleika at 
vinna heiðursmerki enn Sverri Nielsen, skuldu teir megna at tryggjað sær luttøku, og tí høvdu teir 
verið valdir framm um unga føroyingin.   
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Kortini, vónin er ikki heilt sløkt hjá Sverra Nielsen. Eitt skot er eftir í byrsuni.  
In.fo 
 

 
André Olsen 10.05.2016 (22:23)  
United dumpaði á Boleyn Ground 
Ein dystur hevur verið leiktur í ensku Premier League í kvøld.  
  
Dysturin var á Boleyn Ground í London, har West Ham tók ímóti Manchester United. Merkisvert við 
dystinum var, at hetta var seinasti heimadysturin hjá West Ham nakrantíð á Boleyn Ground, tá West 
Ham eftir summarfrítíðina flytir inn at spæla á Olympiska leikvøllinum í London.  
  
Sjálvur dysturin var seinkaður gott og væl 45 minuttir, av tí at áskoðarar hjá West Ham lupu á 
spælarabussin hjá Manchester United tá teir komu á stadion.  
  
Um tað var hetta sum ávirkaði Manchester United ella ei, skal vera ósagt, men størsta partin av fyrra 
hálvleiki var Manchester United langt frá sær sjálvum. West Ham legði seg tíðliga á odda 1-0, og í 
fleiri førum áttu teir at havt økt til 2-0 í fyrra hálvleiki.  
  
Móti endanum av fyrra hálvleiki kom Manchester United alsamt betri við í dystin. Og í seinna hálvleiki 
tóktust teir av álvara at venda dystinum. Anthony Martial javnaði fyrst til 1-1, og legði seinni 
Manchester United á odda 2-1. Manchester United var ta løtuna væl á veg til tað nógv umtalaða 
fjórða plássi, sum gevur Champions League luttøku við sær.  
  
Men West Ham vildi tað øðrvísi. Eitt korter fyri leiklok javnaði Michail Antonio til 2-2 eftir ein 
deyðbólt, og tíggju minuttir fyri leiklok skoraði dansktføddi Winston Reid til 3-2 til West Ham.  
  
3-2 var eisini endaliga úrslitið av dystinum, sum samanumtikið var uppiborið. Serliga í fyrra hálvleiki 
var West Ham greitt omaná.  
  
Úrslitið ber tí við sær, at Manchester United komandi kappingarár helst skal spæla í Europa League, 
og ikki í Champions League, sum málsetningurin annars hevur verið.  
  
West Ham – Manchester United 3-2 (1-0)  
1-0 Diafra Sakho, 10.  
1-1 Anthony Martial, 51.  
1-2 Anthony Martial, 72.  
2-2 Michail Antonio, 76.  
3-2 Winston Reid, 81.  
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Danjal av Rana 10.05.2016 (23:00)  
Norðurlondini sluppu ikki upp í part 
Fyrra semifinalan í Melodi Grand Prix hevur verið í Stockholm í kvøld, men tað gjørdist einki 
fagnaðarkvøld sæð við norðurlendskum eygum.  
  
Finland og Ísland vóru við í fyrru semifinaluni og skuldi vinna sær pláss í finaluni leygarkvøldið, men 
bæði gjørdust ov stutt.  
  
Hvørki Gréta Salóme úr Íslandi ella Sandja úr Finlandi megnaðu at hugtaka hyggjarar, áhoyrarar og 
dómararar í nóg stóran mun.  
  
Tað gjørdi haraftur ímóti russiski stórfavoritturin Sergey Lazarev við sanginum You Are The Only One. 
Veddingarfyritøkur og serfrøðingar meta hann hava sera góðan møguleika at vinna finaluna 
leygarkvøldið.  
  
Saman við honum komu Aserbadjan, Holland, Ungarn, Kroatia, Eysturríki, Armenia, Tjekkia, Kypros og 
Malta víðari.  
  
Hóskvøldið skulu Noreg og Danmark royna seg. 
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In.fo 
 

 
André Olsen 10.05.2016 (19:30)  
Fimm nýggjar reglur til EM 
Um akkurát ein mánað fer EM endaspælið í Fraklandi av bakkastokki.  
  
Til EM endaspælið verða tað nakrar reglur sum verða broyttar í mun til tað, sum ein er vanur við. Í 
gjár greiddi David Elleray frá The Board, frá um nýggju reglurnar.  
  
Enska heimasíðan The Telegraph hevur peikað fimm reglur út, sum teir meta at vera týdningarmiklari 
enn aðrar.  
  
Tær fimm eru hesar:  
  
Regla 1: Møguleiki fyri at geva reytt kort áðrenn dysturin verður bríkslaður í gongd.  
Hóast regulin sjáldan er aktuellur, eru dømi um støður, sum kundu havt givið reytt kort, longu áðrenn 
dysturin var byrjaður. Besta dømi er ein dystur millum Arsenal og Manchester United fyri nøkrum 
árum síðani, tá Roy Keane og Patrick Vieira skeldaðust dúgliga áðrenn dystin. Sambært nýggju 
reglunum hevur dómarin nú møguleika fyri at vísa leikarum av vølli longu áðrenn dysturin er 
byrjaður. Men velur dómarin at gera tað, fær viðkomandi lið møguleika at brúka ein annan leikara, 
soleiðis at liðini altíð eru 11 móti 11, tá bríkslað verður í gongd.  
  
Regla 2: Annar regulin er, at tað nú er møguleiki fyri at sentra í einum dysti við at spæla bóltin 
aftureftir. Tað hevur annars verið fast at tað skal sentrast frameftir, tá ein dystur skal bríkslast í 
gongd, ella eftir at annað liðið hevur skorað.  
  
Regla 3: Broyting viðvíkjandi neyðbremsu. Tað hevur ofta verið borið fram, at talan hevur verið um 
órættvísi tá ein leikari er vístur av vølli eftir at hava gjørt brotsspark við neyðbremsu. Umframt at 
felagið tá skal spæla við einum manni færri, fær hitt felagið eisini fyrimun av at gjøgnumføra góðu 
støðuna, tá felagið við brotssparki sum oftast eisini skorar.  
Men nú er liðugt við tí. Hevur ein leikari nú gjørt eina erliga roynd uppá at fanga bóltin, men er so 
mikið óheppin at støðan verður takserað til brotsspark, verður gult kort givið til viðkomandi leikara. 
Meðan tað at bjarga við hond á málstrikuni, at skrykkja ein mann niður ófantaliga og annars 
óhøviskur atburður framvegis gevur reytt kort.  
  
Regla 4: Nú sleppur ein leikari ikki at steðga á tá hann skal skjóta brotsspark. Regulin sum hevur verið 
frammanundan hevur annars verið, at ein leikari ikki kann bakka aftaná at hann er byrjaður at renna 
fram til eitt brotsspark.  
Tað hevur ofta verið sæð at ein leikari er runnin spakuliga fram til bóltin, og mestsum er steðgaður á 
áðrenn hann skjýtur eitt brotsspark, soleiðis at málmaðurin lýpur til aðra síðuna áðrenn leikarin 
sparkar, men tað er nú liðugt. Steðgar ein leikari nú á til eitt brotsspark, verður viðkomandi revsaður 
við gulum korti, umframt at brotssparkið ikki kann skjótast umaftur.  
Og rørir málverjin rørir seg ov tíðliga í málinum, verður tað eisini revsað til gult kort.  
  
Regla 5: Seinasti regulin er, at ein leikari nú ikki nýtist av vøllinum aftaná at hann hevur fingið hjálp 
frá hjálparfólki. Hetta er tó bert galdandi, um viðkomandi hevur ligið á vøllinum eftir hending sum 
hevur givið antin gult ella reytt kort til mótstøðuleikara.  
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Danjal av Rana 10.05.2016 (17:28)  
Løgtingið er misbrúkt 
Samstundis sum løgtingið viðgjørdi málið um broytingar í hjúnabandslógini, royndi 
Sambandsflokkurin at leggja eitt annað uppskot fyri tingið, eitt uppskot, sum teir sjálvir mettu hevði 
givið samkyntum somu rættindi sum hinkynd, tó uttan at geva teimum rættin at gerast hjún.  
  
Freistin at leggja uppskot fyri tingið var tó farin, og tí var neyðugt hjá Sambandsflokkinum at savna 17 
undirskrivtir fyri at fáa lagt sítt uppskot fyri tingið. Tær fyrstu 16 vóru lættar at fáa, øll andstøðan 
skrivaði undir at geva flokkinum loyvi at leggja uppskotið fram, og so restaði einans ein í.  
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Hana fekk flokkurin ongantíð og formaðurin, Bárður á Steig Nielsen, sigur hetta vera enn eitt dømi 
um, at málið um samkynt hjúnaband gjørdist eitt sonevnt kabinettspursmál, sum hevði sprongt 
samgonguna, um tað ikki varð samtykt.  
  
- Ímeðan samgongan ræðist at taka ábyrgd, er líkt til, at Sambandsflokkurin er einasti flokkur á Tingi, 
ið hevur sett síni tingfólk frí til at atkvøða eftir egnari sannføring, tá ið rættindi til samkynd vórðu fyri 
í Løgtinginum, sigur Bárður á Steig Nielsen.  
  
Formaðurin í Sambandsflokkinum kallar viðgerðina í løgtinginum fyri óvanliga ódámliga, óvirðiliga og 
klossuta.  
- Stór ivamál og ógreiða merktu uppskot, viðgerð og nevndararbeiði, og tí var eisini stórur forvirringur 
í almenna orðaskiftinum, sigur Bárður á Steig Nielsen, og sigur, at hóast málið varð samtykt við triðju 
viðger, so er í veruleikanum eingin, sum veit, hvat kann henda á løgfrøðiliga vegnum, tí 
heimaarbeiðið var so illa gjørt.  
  
- Í Sambandsflokkinum, sum allan vegin hevur staðið saman, orðaðu vit eitt uppskot um, at 
landsstýrið skuldi koma við einum útspæli, so sleppast kundi undan stóra stríðsmálinum um at fara 
inn í hjúnabandslógina við málinum um rættindi til samkynd. Aftur ræddist samgongan fyri at taka 
ábyrgd, sigur hann. Men sum greitt frá, neyðugu 17 undirskrivtirnar fingust ikki til vega, tí 
samgongulimirnir fingu greið boð um at lata vera við at skriva undir.  
- Soleiðis blokkeraði samgongan fyri einari savnandi loysn við – ódemokratiskt – at lata hurðina aftur 
fyri okkara uppskoti.  
  
- Allar vanligar spælireglur eru brotnar í hesum máli, og í grundini er Løgtingið misbrúkt nakað so 
dyggiliga og óhoyrt, tí at 14. september-samgongan ræðist fyri at taka ábyrgd, sigur formaður 
Sambandsfloksins.   
In.fo 
 

 
Andlát 
Alma Maria Joensen, Kollafirði, andaðist á Landssjúkrahúsinum mánadagin 9. mai, 76 ára gomul. 
 
Elin Karolina Simonsen, ættað úr Øravík, búsitandi í Havn, andaðist á Landssjúkrahúsinum 
leygarkvøldið 7. mai, 85 ára gomul. 
 
Marjun Kristensen, fødd Nolsøe, ættað úr Vági, andaðist í heiminum í Aalborg Kristi 
himmalsferðardag, 76 ára gomul. 
 

 


