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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Norski oljugrunnurin vrakar feløg, ið fáast við kol
Norski oljugrunnurin, ið eigur 860 miljardir dollarar, hevur almannakunngjørt ein lista við 52
vrakaðum námum og orkufeløgum, sum grunnurin ikki vil gera íløgur í, vegna kolavirksemi teirra.
Tað skrivar bretska blaðið The Independent.
Norska stjórnin boðaði í februar frá nýggjum herdum treytum fyri, hvønn norski oljugrunnurin kann
gera íløgur í. Harímillum er ein treyt, ið útilokar feløg, ið hava meira enn 30 prosent av sínum virksemi
ella umsetningi í koli, og tað er altso hesum markinum tey 52 feløgini eru fallin fyri.
Útihýsingin av feløgunum hevur eitt samlað virði av 19 mia. norskum kr., svarandi til 15,2 mia. í
okkara peningi, men kann í framtíðini, sambært metingunum hjá grunninum, útiloka útivið 120 feløg
og bera í sær íløgubroytingar fyri tilsamans 55 mia. norskar kr.
"Vit hyggja at framtíðarætlanunum hjá feløgunum upp á eitt til trý ár, og tað kann verða avgerandi
fyri, um feløgini verða ekskluderað ella ei. Hevur eitt felag ætlanir um at fara niðurum 30 pst.-markið,
kunnu íløgurnar halda fram," sigur Marthe Skaar, talskvinna fyri norska oljugrunnin, við The
Independent.
Grunnurin hevur viðhvørt havt trupulleikar við at útvega neyðugar upplýsingar um feløgini. Fyri at
vera vís í at lúka nýggju treytirnar, hava tey tí verið nógv bundin av øðrum keldum.
Kelda: shippingwatch.dk
Antares.fo

Nýggjar reglur fyri, hvussu bingjur skulu vigast
1. juli koma nýggjar reglur fyri ásetan av vektini á pakkaðum bingjum í gildi. Danska Sjóferðslustýrið
hevur í samstarvi við fleiri vinnufelagsskapir gjørt tríggjar stuttar vegleiðingar um, hvussu vektin skal
ásetast.
”Vegleiðingarnar eru gjørdar í einum sera konstruktivum samstarvi, sum hevur gjørt tað møguligt at
sameina ymsu áhugamálini á landi og á sjógvi. Eg vóni, at vegleiðingarnar fara at hjálpa serliga
fyritøkunum á landi at seta nýggju reglurnar í verk í sínum arbeiði."
Soleiðis sigur Steen Nielsen, ráðgevi hjá Søfartsstyrelsen, sum samstundis leggur dent á, at ásetanin
av vektini er umráðandi í royndini at økja um alheims trygdina í sambandi við sjóflutning av bingjum.
Vónin er, at hetta fer at meðvirka til at fyribyrgja óhappum, sum tildømis elvdi til skipbrotið hjá
bingjuskipinum MOL COMFORT.
Reglurnar eru galdandi fyri skip, ið byrja altjóða túr eftir 1. juli 2016. Tær tríggir stuttu vegleiðingarnar
lýsa, hvussu reglurnar kunnu fremjast.
Pakkaðu bingjurnar kunnu annaðhvørt vigast, ella einstøku eindirnar í bingjunum kunnu vigast og
leggjast saman við eginvektini á bingjuni.
Antares.fo

Donald Trump vil ikki vera forseti
18.04.2016 - 08:57
“Donald Trump vil als ikki vera forseti.” Tað sigur Stephanie Cegielski, ein fyrrverandi
samskiftisleiðari, ið hevur arbeitt við at samla pengar inn til valstríðið hjá Trump.
“Einasta orsøkin til at hann heldur á við at stríðast fyri at gerast forsetavalevni, er hansara sjálvgleði,”
sigur hon.
Í einum opnum brævi til stuðlarnar hjá Trump greiðir Cegielski frá, hvørjar ætlanir hon sær fyri sær, at
Trump hevur við valstríðnum.

“Sjálvt ikki Donald Trump sjálvur trúði uppá, at hann fór at koma so langt. Tað mest óhugnaliga við tí
er, at hann vildi ikki vera forseti,” skrivar hon í brævinum.
“Hann var ikki fyrireikaður og klárur at fara allan vegin í Hvítu Húsini, men hansara sjálvgleði hevur
síðani yvirtikið førarasetrið, og nú hevur valstríðið alt at siga,” sigur hon.
Sambært Stephanie Cegielski var málið hjá Donaldi Trump at enda sum nummar tvey í kappingini um
at gerast republikanskt forsetavalevni.
Fyribils hava stuðlarnir hjá Donald Trump ikki vilja gjørt viðmerkingar til skrivið hjá Stephanie
Cegielski.
Nordlysid.fo

Nógvur smáur svartkjaftur í føroyskum øki
18.04.2016 - 16:41
Magnus Heinason er júst liðugur við svartkjaftakanningar sunnan fyri Føroyar, og fyribilsúrslitini vísa,
at sera nógv av smáum svartkjafti stendur í føroyskum øki. Hetta er mest sum alt óbúgvin fiskur,
meðan tann búni svartkjafturin, ið hevur gýtt longri suðuri, enn ikki var komin norður í føroyskt øki.
Serliga nógv av tvey og trý ára gomlum svartkjafti var at síggja í ár, hetta eru 2014 og 2013
árgangirnir. Hetta er óbúgvin fiskur, sum er umleið 22-23 cm til longdar og vigar knapt 80 g í miðal.
Eisini í fjør var nógv av smáum svartkjafti at síggja, so er bert at vóna, at hesir árgangirnir koma fyri
seg.
Kanningin er skipað sum altjóða felagskanning undir ICES, har Føroyar luttaka saman við Noregi,
Írlandi og Hollandi. Hini skipini hava kannað gýtingarøkini longri suðuri. Samlaða nøgdin av svartkjafti,
har tølini frá øllum rannsóknarskipunum eru við, verður roknað á fundi í Bergen 26-28 apríl.
Nordlysid.fo

TB og Skála hava søguliga stórar trupulleikar
18.04.2016 - 18:27
Tá talan er um at skjóta mál.
TB og Skála hava fyrstu seks umførini verið syndarlig til at skora mál. Bara tvær ferðir hava tey skorað
mál. Søguliga sæð er hetta sjáldsama vánaligt. Tí aftur til 1975, tá FaroeSoccer byrjar at skráseta
hvørt umfar sær, so eru bara seks lið, sum áður hava skorað so fá mál eftir 6 umførum. Felags fyri tey
øll var, at tey endaðu millum tvey tey aftastu. So skulu hagtølini halda, so flyta hesi bæði liðini niður í
ár. Men tey kunnu tó ugga seg við, at B68 bara hevur skorað eitt mál meir og trý mál fyrstu seks
umførini er eisini millum søguliga fá mál.
Vánaligastu hagtølini viðv. at skora mál fyrstu seks umførini:
2016: TB og Skála
2 mál fyrstu 6 umførini,enda nr. ?
2012: FC Suðuroy
0 mál, endaðu nr. 10 av 10 liðum
2003: Skála
1 mál, endaðu nr. 9 av 10 liðum
1997: B71
2 mál, endaðu nr. 10 av 10 liðum
1989: LÍF
1 mál, endaðu nr. 10 av 10 liðum
1988: TB
1 mál, endaðu nr. 9 av 10 liðum
1985: ÍF
1 mál, endaðu nr. 8 av 8 liðum
Nordlysid.fo

Norðingur siglir inn við 1.900 tonsum av svartkjafti
Norðingur fór í kvøld at sigla inn av svartkjaftafeltinum sunnanfyri, teir hava 1.900 tons inni.
Norðingur fer á Klaksvík, har teir verða seint í nátt, har koma teir at liggja til týsdagin, tá sleppa teir
framat at landa hjá Havsbrún, Í løtuni landar Tróndur í Gøtu til Havsbrún.
Nógv skip eru sunnanfyri, fiskiskapurin er góður og støddin á svartkjaftinum er eisini góð - liggur
millum 150 og 160 gramm.
Fagraberg, sum hevur landað 3.000 tons í Måløy loysti aftur í kvøld.
Jn.fo

Føroyar sum margmentað Sharialand
- Søren Espersen vitjar Havnar Framburðsfelag
Føroyar sum margmentað Sharialand

Danmark er ávegis til at missa síni norðurlendsku eyðkenni og hevur risa avbjóðingar av teimum
muslimsku parallelsamfeløgunum, har harðskapur og kvinnukúgan er gerandiskostur.
Tað er líkt til, at útlendingamál og harvið eisini flóttafólkamál verða yvirtikin í ár, men enn hava vit
onga integratiónslóg og neyðuga tilbúgving á økinum til flóttafólk
Til at lýsa fyri teimum, sum hava áhuga í at vita, hvørjar veruligar avbjóðingar eru á
útlendingaøkinum, vitjar Søren Espersen, MF fyri Dansk Folkeparti og formaður í Fólkatingsins
uttanríkispolitisku nevnd, Føroyar týsdagin og mikudagin hesa vikuna.
Týskvøldið 19. apríl kl. 20.00 verður hann við á fundi hjá fólkafloksáhugaðum, sum Havnar
Framburðsfelag skipar fyri í Bládýpi.
Søren Espersen heldur eisini almennan fyrilestur á gamla Reinsarínum í Havn mikukvøldið 20. apríl kl.
19.30, har øll eru vælkomin. Tiltakið á Reinsarínum kostar Kr 100,Havnar Framburðsfelag
Jn.fo

Russari, staddur suður móti markinum, misti ein mann
Mrcc skrivar:
Um 1730 tíðina fekk MRCC Tórshavn boð ígjøgnum Norðborg, at russarin Lazurnyy hevði mist ein
mann. Lazurnyy var tá staddur suður móti markinum. Nakað seinni fekk MRCC Tórshavn samband við
Lazurnyy, sum upplýsti, at teir høvdu leitað umborð, men funnu ikki mannin.
Norðborg og onnur skip á leiðini byrjaðu at leita. Líkindini vóru vánalig, einar 20 m/s og aldan góðar 7
metrar, men sýnið var hampuligt. Norðborg samskipaði leitingina og sendi Mayday Relay á VHF-inum
fyri Tórshavnradio.
Tyrlan var boðsend og kom á staðið 1855 og leitaði saman við skipunum. Brimil varð eisini
boðsendur, og setti kósina suðureftir. Men hann náddi ikki at koma á staðið, meðan tað enn var ljóst.
Skipini, sum leitaðu vóru Norðborg, Ísleifur, Jupiter, Christian í Grótinum, Lazurynyy og Næraberg.
Hóast skipini og tyrlan gjørdu eitt megnar arbeiðið við at leita eftir mista manninum í hesum
líkindum, varð einki funnið. Leitað var til tað bleiv myrkt.
Jn.fo

Danjal av Rana 18.04.2016 (12:23)
Treytaða fongsulsrevsing fyri grovt fíggjarsvik
Í hálvtannað ár snýtti 34 ára gamli maðurin arbeiðsgevara sín. Í dag var hann dømdur eitt árs treytaða
fongsulsrevsing fyri fíggjarsvik, umframt at hann skal rinda arbeiðsgevaranum 600.000 krónur í
endurgjaldi.
Ákærdi greiddi frá, hvussu hann í hálvtannað ár hevði misnýtt atgongd sína til tippingskipanina. Hann
greiddi frá, at tað byrjaði í smáum, men seinastu tíðina hevði hann skrásett eini 5, 10
veddingarseðlar, men at hann ikki rindaði fyri meiri enn tann eina. Tó so, um hann vann, avheintaði
hann sjálvandi vinningin.
Tó at handilin hevði eina leiðreglu um, at ein ikki skuldi skráseta sínar egnu veddingarseðlar, var tað
eingin sum hevði yvirlit. Hann kundi tí ótarnaður skráseta seðlar bæði áðrenn og aftan á upplatingarog afturlatingartíð.
Hann veit ikki, hvussu nógv hann á hendan hátt hevur stolið frá sínum arbeiðsgevara, ei heldur,
hvussu nógv hann hevur vunnið, men heldur sjálvur, at tær 600.000 krónurnar, sum ákæruvaldið
hevur lagt til grund í ákæruni, eru á góðari leið.
Maðurin játtaði seg beinanvegin sekan, tá hann var ákærdur fyri málið fyri hálvum øðrum ári síðani
og hevur hjálpt løgregluna í kanningararbeiðinum. Longu í fjør kom maðurin ásamt við
arbeiðsgevaran at rinda pengarnar aftur. Alt hetta metti verjin átti at talan manninum til fyrimuns,
ikki minst, at tað hevði tikið so langa tíð hjá ákæruvaldinum at koma í rættin við málinum.

Dómarin var samdur við verjanum og valdi, hóast hann legði dent á, at talan var um eitt álvarsamt
lógarbrot, at gera dómin hjá manninum treytaðan. Hann vísti á, at maðurin beinanvegin játtaði seg
sekan, at hann hevur játtað at rinda peningin aftur og at hann annars er órevsaður.
Maðurin fekk tí eitt árs treytaðan dóm við eini royndartíð í tvey ár. Í royndartíðini skal hann eisini
gera 200 tímar av óløntari samfelagstænastu innan eitt ár. Maðurin skal rinda arbeiðsgevaranum
600.000 krónur umframt sakarmálskostnaðin.
In.fo

Barbara Holm 18.04.2016 (14:00)
Skattamálið: Ósamsvar millum bankastjóran og skjølini
Tað gingu heili 22 mánaðir frá tí, at granskoðanin skrivliga segði við nevndina í Eik, at tey ikki meta
tað er lógligt at draga tapið á 90 milliónir krónur frá í skatti, til nevndin avráddi at venda sær aftur til
Taks.
-Hví siga tit ikki Taks frá, at grannskoðarin hjá tykkum er ósamdur við tykkum í hasari tulkingini, so
Taks veit hvat støðan skal takast útfrá, spurdi Bogi Godtfred fríggjakvøldið, tá ið Súni Schwartz
Jacobsen var gestur í Dagur&Viku.
Og stjórin svaraði:
-Tá tað kom fram, avráddi nevndin 26. januar í 2016, at vit skuldu taka kontakt til Taks aftur, og bjóða
teimum oman á fund í Eik banka, har grannskoðarin eisini greiddi frá sínari hugsan.
Men tað má sigast at vera ósamsvar millum tað, sum bankastjórin førdi fram fríggjakvøldið, og tað,
sum skjølini hjá Sosialinum vísa. Tí longu í mars 2014 sendi granskoðanin eitt skriv til nevndina í Eik.
Har var sagt, at tað eftir teirra meting ikki er loyvt at draga tapið frá hvørki sum skattafrádrátt ella
sum skattligt goodwill.
Og longu í mars 2013 - 34 mánaðir áðrenn Eik nevndi tað fyri Taks - var hetta málið fyri hjá
grannskoðanini við somu niðurstøðu.
Hóast hetta varð sent í mars 2014, so sigur Súni Schwartz Jacobsen við Dagur&Viku, at so skjótt tað
kom fram, at grannskoðarin var ósamdur við nevndina, so vendu tey sær til Taks. Tað eru tó 34
mánaðir ímillum, at granskoðanin segði sína hugsan um málið, til at Eik vendi sær aftur til Taks.
In.fo

Birgith Lassen 18.04.2016 (14:17)
Óttast at 400 fólk eru druknað í dag
Italski forsetin sigur júst nú við Reuters, at eini 400 menniskju helst druknaðu í Miðalhavinum í dag, tá
ein bátur koppaði á veg til Evropa. Enn hevur Italska bjargingartænastan ikki váttað tíðindunum, men
fleiri altjóða miðlar bera somu søguna fram. Og við Reuters sigur italski forsetin soleiðis:

- Evropa noyðist nú at fyrihalda seg til enn ein sorgarleik í Miðalhavinum, har fleiri hundrað
menniskju helst hava latið lív, segði altso Sergio Mattarella, forseti í Italia.

Hesi 400 fólkini sum helst eru druknaði í morgun, vóru flóttafólk á veg frá Norður Afrika til Evropa. Í
fjør lótu fleiri túsund menniskju lív í eini roynd at flýggja til Evropa.
In.fo

Vilmund Jacobsen 18.04.2016 (18:36)
Vænta nógvan svartkjaft í Fuglafirði
Á Havsbrún í Fuglafirði vænta tey fleiri skip, sum dagarnir ganga, nú svartkjafturin er komin í
føroyskan sjógv, og prísirnir eru at liva við hjá virkinum.

- Alt eftir, hvussu fiskiskapurin verður, kann eisini roknast við, at neyðugt verður av og á at bíða eftir
landingartørni. Landingarorkan hjá okkum liggur millum 100 og 130 tons um tíman - alt eftir, hvussu
tað gongur at fáa fiskin upp úr skipunum.
Á virkinum í Fuglafirði verður sagt, at gongst, sum tað plagar at gera hesa tíðina av árinum, kann
roknast við, at svartkjaftur verður at fáa í føroyskum sjógvi fram til byrjanina av juni mánaði.
- Tá plagar fiskurin at fara norður av, sum vit rópa tað - og spjaðir seg, og tá plagar veiðan ikki at
roynast.
Á Havsbrún siga tey, at tá svartkjafturin seinni aftur - í november og desember - kemur suður yvir
aftur ávegis suður í ES-sjógv at gýta, plaga skipini aftur at fáa svartkjaft í føroyskum sjógvi.
- Men, frá nú av og umleið hálvan annan mánaða fram, vænta vit, at fleiri svartkjaftalandingar verða í
Fuglafirði, verður lagt aftrat.
In.fo

Pætur Albinus 18.04.2016 (21:51)
Tottenham leggur trýst á Leicester
Tottenham hevði í kvøld møguleikan at eta seg meiri inn á Leicester í oddastríðnum í Premier League,
tá ið London-felagið var á vitjan hjá Stoke.
Harry Kane syrgdi longu í 9. minutti fyri eini 1-0-leiðslu til Tottenham. Hendan leiðslan helt sær til
hálvleikssteðgin.
Í seinna hálvleiki blásti Tottenham mótstøðuliðið av vøllinum. Harry Kane skeyt eitt mál afturat og
Dele Alli tvey, soleiðis at Tottenham vann 4-0.
Sigurin hjá Tottenham kundi væl verið enn størri, og lítil ivi man vera um, at Tottenham í kvøld sendi
ein boðskap um, at teir skulu takast í álvara.
Leicester fekk bara eitt stig í gjár, og tað merkir, at Tottenham nú einans er fimm stig aftanfyri
Leicester. Fýra dystir eru eftir at spæla.
In.fo

Vilmund Jacobsen 18.04.2016 (19:24)
Teir bjargaðu sær í land í Lokloysi
Mangur søguligur merkisdagur fer aftur við borðinum, uttan at samtíðin gevur teimum gætur.
Soleiðis er eisini við Haraldsdegi, 15. mars 1866. Henda dagin fyri 150 árum síðan kom ein bátur av
Sandi illa fyri, tá teir komu undir kavaroksódn av landsynningi, staddir úti í miðhavi vestan fyri
Sandoynna.
Teir royndu at vinna inn um Knæið, men tað var ikki hugsingur um. Síðani royndu teir at sleppa inn á
Søltuvík, men har var ókyrt, og ýtini at rógva eftir sóust ikki í kavarokinum, og tí var ikki hildið ráðiligt
at royna.
Meðan teir baksaðu, skipaði elsti maður á bátinum, Haraldur á Skeljalagnum, fyri, at róð varð norður í
Lokloysi, sum er sermerkt stað norðarlaga á vestursíðuni á Sandoynni. Hetta er líka sum ein
náttúruhavn, sum menn áður brúktu til at seta upp í.
At neyðstøddu menninir henda dagin fyri 150 árum síðan valdu at seta upp í Lokloysi, var teirra
bjarging. Teir drógu bátin á land í Lokloysi, og fyri at halda hitanum hesa longu nátt tóku teir saman
hendur og dansaðu og kvóðu alla náttina á tamb á helluni. Dagin eftir varð veðrið blíðkað, og teir
róðu til Sands í øllum góðum.
Henda frásøgn er úr forvitnisligu bókini hjá Ólavi Clementsen - Søga og Skemt av Sandi. Ólavur
Clementsen starvaðist í mong ár á Matrikkulstovuni, og haðani vita flestu, sum eru tilkomin, hvør
høvundurin er.
In.fo

Eingin oljusemja - oljuprísurin kavar
18.04.2016 - 06:17
Oljuframleiðandi londini sum hittust í Doha í Katar í gjár kláraðu ikki at semjast um at frysta
oljuframleiðsluna.
Tað vóru serliga Saudi-Arabia og Iran sum ikki kundu semjast. Saudi Arabia kravdi at Iran skuldi minka
um framleiðsluna, men Iran noktaði. Iran er á fyrsta sinni í nógv ár aftur at finna sum oljuseljandi land
á heimsmarknaðinum, aftaná at handilsforðingarnar eru strikaðar.
Umframt OPEC-londini luttók eisini Russland á fundinum í Katar.
Oljuprísurin lækkar skjótt í morgun. Lækkandi oljuprís sóu vit longu í farnu viku, tí greinarar tulkaðu
boðini frá fleiri av oljuframleiðandi londunum sum tekin um at eingin semja var á veg, og tað vísti seg
at passa.
Fyri viku síðani kostaði eitt fat av Norðsjóvaroljuni Brent upp móti 44,50 dollarar. í morgun kostar
sama fatið 41,28 dollarar.
Portal.fo

Víkingur var stóri vinnarin sunnudagin
18.04.2016 - 08:05
Um vikuskiftið var Víkingur stóri vinnarin í Effodeildini. HB, NSÍ, B36 og KÍ fingu ikki fulla úrtøku,
meðan Víkingur, nærum sum vant, gjørdi eitt megnar hál móti NSÍ við Løkin. Mikukvøldið og
hóskvøldið verður aftur spælt í Effodeildini, og um vikuskiftið verður spælt í steypakappingini.
Víkingur hevði eitt nærum perfekt umfar um vikuskiftið, tá nærmastu kappingarneytarnir allir mistu
stig, og mikukvøldið kemur TB á vitjan í Sarpugerð. TB fekk ein lúsing frá ÍF á heimavølli sunnudagin,
so teir eru sera uppsettir til at fóta sær aftur skjótast gjørligt. Víkingur má tó metast sum greiður
favorittur. Dysturin byrjar klokkan 17:30.
Klokkan 18:00 mikukvøldið verður dystur í Gundadali, har HB tekur móti B68. Bæði liðini fingu
javnleik sunnudagin, men B68 vóru munandi fegnari um sítt stig sum teir vunnu á Skála, enn HB var
um sítt stig frá heimadystinum móti AB. HB má metast sum greiður favorittur, men hinvegin, tað vóru
havnarmenn eisini móti AB.
Hósdagin verða tríggir dystir spældir, og serliga er tað dysturin í Gundadali millum B36 og NSÍ sum
hevur stóran áhuga. Liðini hava fingið eina svingandi byrjan, men eru tó enn við har uppi í oddinum.
Men tað blívur ikki við at ganga, um ikki full úrtøka javnan verður vunnin. Hini oddaliðini bíða ikki eftir
teimum.
á Fløtugerði í Fuglafirði tekur ÍF móti Skála, og her kann ÍF hála seg upp móti oddaliðunum, eftir eina
heldur keðiliga kappingarbyrjan.
Argjamenn fingu eitt frálíkt úrslit móti HB í Gundadali sunnudagin, og tað eigur at geva teimum hópin
av sjálvsáliti, nú teir taka móti KÍ hóskvøldið. KÍ fekk javnleik í Klaksvík móti føroyameistaranum, B36,
og á Argjum eigur javnleikur at vera avgjørt minimumskrav. KÍ er favorittur, men AB hevur víst, at tað
kann arga oddaliðini.
Úrslit
Sunnudagin 17. apríl
HB-AB 0-0
NSÍ-Víkingur 1-3
TB-ÍF 0-3
KÍ-B36 1-1
Skála-B68 0-0
Dystarskrá:
Mikudagin 20. apríl
Kl. 17:30 Víkingur-TB
Kl. 18:00 HB-B68

Hósdagin 21. apríl
ÍF-Skála
AB-KÍ
B36-NSÍ
Portal.fo

07 Vestur megnar at fylgja EB/Streymi
18.04.2016 - 09:00
Eins og í Effodeildini, verður aftur spælt í 1. deild mikudagin. Fimm dystir eru á skránni, og dysturin
við serligum áhuga komandi umfar er millum 07 Vestur og Giza/Hoyvík. Bæði liðini vunnu um
vikuskiftið, og eru uppi í oddinum av 1. deild. Heilt í oddinum er EB/Streymur, sum hava vunnið allar
sínar dystir.
07 Vestur tykist vera einasta lið sum veruliga kann hanga í EB/Streymi í oddastríðnum. Um vikuskiftið
vunnu vágamenn 1-0 á útivølli móti B71. Málskjúttin var stinni miðvallarin, Martin Tausen, sum kom
til felagið frá TB í fjør. 07 Vestur hevur nú 13 stig, tvey færri enn EB/Streymur.
Á heimavølli fekk Giza/Hoyvík ein rimmar sigur á FC Suðuroy leygardagin. Tvíburðarnir Tóki og Teitur
Mortensen løgdu vágbingar á odda 0-2, men síðani tók Ahmed Keita sakina í egnar hendur og
avgjørdi dystin við tveimum málum, eitt hvørju meðna málið hjá Eliasi Evenssyni.
EB/Streymur vann fimta dystin á rað, 3-0 á NSÍ, og er á beinari kós upp í Effodeildina aftur.
Sundalagsmenn hava skotið 21 mál og bert latið fýra inn.
Úrslit
Víkingur KÍ 3-2
B71-07 Vestur 0-1
Giza/Hoyvík-FC Suðuroy 3-2
HB-AB 4-1
EB/Streymur-NSÍ 3-0
Dystarskrá:
Mikudagin 20. apríl
KÍ-FC Suðuroy
07 Vestur-Giza/Hoyvík
AB-EB/Streymur
NSÍ-HB
B71-Víkingur
Portal.fo

Polar Princess kom á Kollafjørð í morgun við 720 tonsum
18.04.2016 - 11:08
Grønlendski verksmiðjutrolarin, Polar Princess, kom á Kollafjørð í morgun við 720 tonsum.
Teir hava roynt í Barentshavinum hendan túrin. Tað, sum er í lastini er heysaður toskur.
Áðrenn farið verður nýggjan túr skulu teir skifta fólk.
Rætting: Polar Princess hevur verið til fiskiskap í Barentshavinum í 41 dagar, og hevur fiskað 1800
tons tilsamans. Hinar lastinar eru landaðar í Noreg.
Fiskur.fo

Meting um tilfeingið fyri viku 16 2016
Friday, 15 April 2016
Samandráttur: Línuskip: Fimm ísfiskalínuskip fiska við Ísland. Eitt landar mánadagin, tað hevur mest
av hýsu. Hini eru nýliga byrjaði túr, so tey koma neyvan inn í vikuni. Eisini tvey frystilínuskip eru við

Ísland. Túrurin hjá teimum er um at verða liðugur. Undir Føroyum eru fleiri línuskip. Vit vantað at
tvey av teimum koma at landa mánadagin og so okkurt seinni í vikuni. Tað er mest toskur, hýsa,
brosma og longa skipini fáa.
Útróður: Streymurin verður brúkiligur alla vikuna og veðri verður hampuligt tað mesta av tíðini, so tí
vantað vit nakað av útróðri.
Djúpvatnstrolarar: Tveir fiska mest av upsa og ein fiskar mest svartkalva. Vantandi koma teir helst at
landa miðskeiðis í vikuni. Ein er í beinleiðis veiðu eftir stinglaksi og ein fiskar svartkalva og frystir
fiskin umborð.
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Eitt par landar mánadagin og so landa nøkur seinni í
vikuni. Framvegis smáligt fiskarí. Eitt par er vesturi á Íslandsrygginum og fiskar tosk. Teir landa helst
miðskeiðis í vikuni.
Trolbátar: Fýra trolbátar eru norðanfyri og fiska. Teir fáa mest tosk og so nakað av hýsu, reyðsprøku
og tungu. Vantandi landa trýggir mánadagin og so tann fjóðri seinni í vikuni. Helst fer onkur eisini út
um vikusskiftið.
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva og helst kemur ein at landa síðst í vikuni, meðan hin landar neyvan
fyrr enn í aðru viku. Fiskaríið er brúkiligt.
Fmf.fo

Valutanavn

Nationalbankens
middelkurs

Australske dollar

506,76

Bulgarske leva

380,49

Brasilianske real

187,89

Canadiske dollar

509,29

Schweizerfranc

681,72

Kinesiske renminbi.yuan

101,61

Tjekkiske koruna

27,540

Euro

744,17

Britiske pund

932,78

Hong Kong dollar

84,87

Kuna

99,16

Ungarske forint

2,3980

Israelske new shekel

174,27

Indiske rupees

9,8900

Japanske yen

6,0838

Mexicanske peso

37,390

Norske kroner

79,74

Newzealandske dollar

456,46

Polske zloty

172,83

Russiske rubel

9,6900

Svenske kroner

80,93

Singapore dollar

485,50

Thailandske baht

18,790

Tyrkiske lira

230,74

US dollar

658,21

Sydafrikanske rand

45,080

Danskebank.dk

Andlát
Jenny Peodora Andrea Joensen, fødd Højgaard, ættað av Toftum, andaðist mánadagin 18. apríl á
Boðanesheiminum 91 ára gomul.
Metta Olsen, úr Árnafirði, andaðist sunnudagin 17. apríl, 89 ára gomul.
Karin Godtfred andaðist leygardagin 16. apríl, 96 ára gomul.
Marita Arge Magnussen, Tórshavn, andaðist fríggjadagin 15. apríl, 81 ára gomul,

