
 
Tíðindi úr Føroyum tann 27. juni 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Føroyski flotin eldist 
Í fjør var miðalaldurin á bátum og skipum í Føroyum, sum eru størri enn fimm tons, 33,6 ár. 
 
 
Í 2010 var miðalaldurin 29,8 ár, stendur í ársfrágreiðingini hjá Sjóvinnustýrinum fyri 2015. 
 
 
Fiskiflotin ikki bara eldist, hann minkar eisini. 
 
 
Í fjør vóru 122 fiskiskip yvir 20 tons skrásett í Føroyum, fyri 28 árum síðani vóru tey 266.  
 
 
Handilsskipini gerast fleiri og fleiri.Handilsskipini vóru 113 í 2010 og 136 í fjør. Alibátar og sandbátar 
verða skrásettir sum handilsskip í Føroyum.  
 
Kelda: kvf.fo 
Antares.fo 
 

 
Donsku reiðaríini bíleggja færri skip 
Donsk reiðarí fáa 42 nýggj skip í ár, svarandi til 1,1 miljón dwt, og 66 skip næsta ár, svarandi til 4 
miljónir dwt. Men síðani minkar talið á nýbygningum nógv. Orsøkin til stóru sveiggini er tó bert lutvíst 
viknandi marknaðarkorini og stóri yvirkapasiteturin, sigur Jakob Ullegård, stjóri í Danmarks 
Rederiforening við Maritime Danmark. 
”Lítur tú fleiri ár fram í tíðina, minkar talið á bíløgdum skipum altíð munandi. Tað er ein heilt logiskur 
tíðarkarmur,tí sjáldan tekur tað meiri enn tvey ár, frá tí at avgerð verður tikin um at byggja skip, til 
tað verður latið. Og snýr tað seg um tildømis eitt vanligt tangaskip, kann tað enntá latast innan 6 
mánaðir undir marknaðarviðurskiftunum, sum vit síggja í dag”, sigur Jakob Ullegård.  
 
Í 2018 væntast í løtuni, at donsk reiðaríið bert fáa 14 nýggj skip, svarandi til 1,4 miljónir dwt.  
 
”Vit fara helst at síggja, at tað verða bæði færri skip bíløgd og latin til donsk reiðarí næstu árini sum 
avleiðing av yvirkapasiteti á marknaðunum og sum avleiðing av veiku gongdini í heimsbúskapinum. 
Tað er púra natúrligt, at ein hugsar seg væl um, áðrenn nýbygningar verða bílagdir, tá marknaðirnir 
síggja út, sum teir gera í løtuni”, sigur Jakob Ullegård. 
Orsøkin til, at nýbyggingarordrarnir eru í hæddini júst næsta ár, er, at fleiri avhendingar eru útsettar 
frá 2015/2016 til 2017. 
Kelda: maritimedanmark.dk   
Antares.fo 
 

 
Maersk fer at økja um nýtsluna av Panamaveitini 
Maersk Line er ein av størstu brúkarunum av Panamaveitini, og eftir víðkanina av veitini fer 
bingjufelagið at kanna møguleikarnar fyri at økja um nýtsluna av henni. Tað sigur Anders Boenaes, 
stjóri fyri Network í Maersk Line. 
"Víðkanin gevur okkum fleiri møguleikar, serliga á rutum okkara úr Asia til Suðuramerika og Asia til 
amerikonsku eysturstrondina. Sannlíkt er, at Maersk Line fer at økja um nýtsluna av víðkaðu 
Panamaveitini", sigur Anders Boenaes. 
 
Maersk Line sendur í løtuni uml. 400.000 bingjur ígjøgnum veitina á hvørjum ári og leggur góðar 100 
miljónir dollarar í kassan hjá felagnum, ið rekur veitina. 
Kelda: Maersk Line  
Antares.fo 
 



 
Tríggjar nýggjar hvalvágir 
27.06.2016 - 10:26 
Borðoyavík, Skálabotnur og Kollafjørður fáa nú fyribilsgóðkenning sum hvalvágir. 
Í einum uppskoti til kunngerð, sum Fiskimálaráðið hevur sent til hoyringar í farnu viku stendur, at 
umframt verandi hvalvágir, fáa Borðoyavík (millum Flesjar og Hellisenda), Skálabotnur (á sandinum) 
og Kollafjørður (á Lygnnesi) fyribilsgóðkenning sum hvalvágir.  
Umframt hesa broytingina verður eisini skotið upp at gera fleiri aðrar broytingar í mun til verandi 
kunngerð um grind, sum er frá 2013.  
Hoyringsfreistin í sambandi við nýggju kunngerðina er sett til 18. juli.  
Nordlysid.fo 
 

 
Samgongan í villareiði um tilmæli frá Havstovuni  
27.06.2016 - 14:59 
Eftir at Havstovan mælti til at skerja fiskidagarnar 70% hava landsstýrið og samgongulimir verið í 
villareiði um hvat skal gerast. Formaðurin í Vinnunevndini, Bjarni Hammer, heldur at tilmæli er sera 
ógvusligt, men ber seg undan at gera viðmerkingar.  
Sum skilst er enn einki konkret útspæl komið frá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, sum í løtuni 
loddar dýpi hjá sínum samgongufelagum.  
Baði formaðurin í tingbólki Javnaðarflokksins, Jónleif Jóhannesen og norðoyatingkvinnan í Tjóðveldi, 
Óluva Klettsgarð hava sagt at tilmælið er alt ov ógvusligt.  
Eftir at tilmælið frá Fiskidaganevndini varð almannakunngjørt verður í samgonguni bíðja eftir 
útspælinum frá Høgna Hoydal, landsstýrismanni í Fiskivinnumálum.  
Nordlysid.fo 
 

 
27-06-2016 06:00  
Nógv hava latið inn ólóglig skotvápn í Føroyum 
Seinasta freist at lata inn ólóglig skotvápn nærkast. Freistin er sett til 30. juni, og letur tú ólóglig 
skotvápn inn fyri hesa freist, sleppur tú undan revsing 
Sera nógv hava nýtt høvi at lata inn ólóglig skotvápn. Hetta upplýsir løgreglan – uttan tó at útgreina 
hvussu nógv, talan er um. Freistin er heldur ikki farin enn, so hugsandi er, at tað støðugt legst afturat. 
Nýggj vápnalóg kom í gildi frá ársbyrjan. Lógin tilskilar, at persónar, sum eiga ella liggja inni við 
ólógligum skotvápnum, kunnu lata tey inn til Føroya landfúta uttan revsitiltøk. Hetta kann tó bara 
gerast fram til 30. juni, tí eftir hetta verður tað revsivert. 
Tað hevur kravt serloyvi frá løgregluni at hava vandamikil skotvápn. Hetta hevur verið galdandi síðan 
1969, og talan er um til dømis riflur og revolvarar, meðan vanligar høglbyrsur hava verið undantiknar. 
Hevur tú riflu ella revolvara liggjandi, so er tað ólógligt, um tú ikki hevur loyvi til tess frá løgregluni. 
Tað eru hesi vápn, sum skulu latast inn. Høglbyrsan er framvegis lóglig at eiga ella hava í varðveitslu. 
Vápnini kunnu latast inn á hesum støðum:  
Politistøðin í Havn, Yviri við Strond 17, gerandisdagar millum 10 og 15 
Politistøðin á Tvøroyri, Kirkjubrekkan 11, gerandisdagar millum 10 og 15 
Politistøðin í Klaksvík, við Sandin 5, mánadag til hósdag millum 10 og 15 
Samstundis sigur ein kunngerð, at øll skotvápn í Føroyum skulu vera skrásett fyri 1. januar næsta ár. 
Øll, sum eiga skotvápn, skulu fáa tey skrásett, og tað áliggur eisini teimum, sum selja byrsur, at fáa 
tær skrásettar í navninum hjá keyparanum. 
Eigur tú eitt søguligt skotvápn, sum verður mett at hava serligan mentanarsøguligan týdning fyri 
Føroyar, verður vápnið latið Søvnum Landsins til varðveitslu. 
Dimma.fo 
 

 
27-06-2016 08:59  
Føroyski laksurin er reinur 
Einki antibiotika ella leivdir av evnum móti laksalús var ávíst í føroyskum alifiski, staðfestir 
Heilsufrøðiliga starvsstova. Nøgdirnar av tungmetalum og lívrunnum eiturevnum vóru langt undir 
ásett mørk. 
Heilsufrøðiliga starvssstova hevur kannað føroyska alilaksin, tí tað er álagt Føroyum við 
veterineravtaluni frá 2011 við ES. Við hesum er álagt Føroyum at kanna eftir, um 
tøkufiskur  inniheldur heilivágsleivdir, og at alifiskur undir framleiðsluni ikki verður viðgjørdur eftir 
ólógligum evnum. Onnur fremmand evni í alifiski skulu verða undir einum ávísum markvirði. 



Yvirvøkan hjá Heilsufrøðiligu starvsstovuni av føroyskum alifiski hevur ikki ávíst nakrar leivdir av 
heilivági ella onnur ólóglig evni í árinum frá 2001 - 2015. Sýni kannað fyri tungmetal vístu lág virði fyri 
kyksilvur, kadmium og blýggj. 
Nøgdin av lívrunnum evnum, so sum PCB og dioksin, var eisini lágt í øllum sýnum. Viðvíkjandi leivdum 
av antibiotika í livur og vødda, so vóru øll sýni negativ. Samlaða tali av sýnum í 2015 vóru 576. 
Ætlandi vera umleið 600 sýnir tikin í ár. 
Dimma.fo 
 

 
27-06-2016 10:09  
Pund og partabrøv falla framvegis 
Bretska pundið fellur framvegis, eftir at Bretland hósdagin meldaði seg úr Evropa á 
fólkaatkvøðu.  Samstundis lækka partabrøvini yvirhøvur, men talan er ikki um nakað skrædl 
Í dag er næsti dagur á keypsskálunum síðan Brexit, og nú vísir ein uppgerð, at bretska pundið er fallið 
til tað lægsta stigið mótvegis dollaranum í samfull 30 ár. Tað er óvissan um, hvat útlimanin hevur at 
siga fyri framtíðina, sum fær fólk at velja aðrar vegir. Heldur enn at liggja inni við pundum, seta 
íleggjarar pengar í gull og japanska gjaldoyrað yen, skrivar Ritzau. 
Eftir ógvusliga niðurtúrin hjá partabrøvunum er ikki longur sannlíkt, at partabrøvini enda árið við 
hækkingum, sum annars hevur verið spátt, sigur íleggjarabúskaparfrøðingurin í Nordnet, Per Hansen. 
- Fleiri partabrævaindex eru fallin so nógv, at tað krevur eitt ódnartak at koma upp aftur til 
indeksyvirflatuna, sigur hann í eini viðmerking við Børsen. 
Tað er tó ikki talan um nakað veruligt skrædl á partabrævamarknaðunum enn. Á danska 
partabrævamarknaðinum vóru C20 Cap handlað við einum falli á 1,1 prosent. Í Svøríki og Finnlandi 
var partabrævafallið umleið 6 prosentstig frá morgunstundini. Børsurin í Stockholm og Svøríki vóru tó 
stongdir fríggjadagin, dagin eftir fólkaatkvøðuna, tá ið danska indeksið opnaði á minus 10, sum tó 
lagaði seg gjøgnum dagin. 
Dimma.fo 
 

 
27-06-2016 14:03  
Fiskaútflytarar eftirlýsa betri marknaðaratgongd 
Turkaland er ovast á listanum yvir lond, sum føroyskir fiskaútflytarar ynskja betri marknaðaratgongd 
til. Tað kemur fram í kanning, sum Vinnuhúsið hevur gjørt. 
Tað er ov tvørligt hjá føroyskum fiskaútflytarum at sleppa inn á ávísar marknaðir. Ofta eru 
tollforðingar í vegin, ella vanta veterinerar avtalur, ið gera tað stiltið at sleppa inn á marknaðirnar at 
selja føroysku fiskavørurnar. 
Vinnuhúsið hevur kannað, hvørjir marknaðir vinnan kundi hugsað sær betri marknaðaratgongd til. 16 
fiskaúflytarar eru spurdir, hvørjar marknaðir tey kundu hugsað sær at útflutt til, um ongar forðingar 
vóru. 
- Aftur hesa ferð var Turkaland ovast á listanum og síðan Brasil, Suðurkorea og Kina, sigur Vinnuhúsið. 
Tað eru serliga tollforðingar og vantandk veterinerar avtalur, sum forða útflutninginum av føroyska 
fiskavørum til hesi lond. 
- Fríhandilsavtala er gjørd við Turkaland, men framvegis vantar ratifiseringin í turkiska 
tjóðartinginum, áðrenn avtalan kann fáa gildi. Samband er millum brasilskar og føroyskar 
matvørumyndugleikar, so vónandi fæst ein avtala eisini í lag á hesum øki, sigur Vinnuhúsið. 
Aðrar marknaðarforðingar eru eitt nú vantandi eksportkreditt til ávís lond, vantandi MSC-góðkenning 
av ávísum fiskasløgum og kostnaðarmiklar og stirvnar mannagongdir í sambandi við sonevndar IUU-
váttanir. 
Dimma.fo 
 

 
27-06-2016 15:53  
Fleiri stórskíggjar í Føroyum sýna stórdystin hjá Íslandi 
Tað legst afturat við stórskíggjum, sum vilja vísa dystin millum Ongland og Ísland í kvøld 
Í Íslandi eru tey ovurfegin um føroyska stuðulin, og føroyingar verða bornir á lógvum í hesum døgum. 
Um tú ert í Íslandi, er tað bara at siga “ég eri færeyingur”, so fært tú avsláttur, koyrir ókeypis í 
hýruvogni, verður hálaður fram um í bíðirøðini ella fært eitt hugnaligt prát.  
Og føroyingar uppføra seg eisini, sum tað er teirra egna landslið, ið spælir. Í stovum og á torgum 
hittast føroyingar, hava íslendsk og føroysk fløgg, og teir reisast og rópa, tá ið bólturin fer í málið. 



Dysturin kann síggjast í sjónvarpinum hjá Kringvarpinum, men tú kanst eisini fylgja við á stórskíggja, tí 
dysturin verður vístur ymsastaðni kring alt landið, har áhugin er stórur. Higartil hava vit funnið fýra 
stórskíggjar, sum vísa dystin. 
Dysturin verður aftur vístur í Vágsbotni, har fólk kunnu sita á trappuni. Og nú hevur Grót boðað frá, 
at dysturin verður vístur á stórskíggja í Töting í Syðrugøtu, og dysturin verður eisini vístur í Løkshøll í 
Runavík, og Skúlin við Streymin hevur eisini sett upp stórskíggja at vísa dystin. 
Ísland og Ongland spæla klokkan 20 á leikvøllinum Stade de Nice í kvøld. 
Dimma.fo 
 

 
27-06-2016 21:50  
Íslendska sensatiónin heldur áfram 
Íslendska ævintýrið fær ongan enda, og fyri hvønn tann einasta dyst, sum landsliðið spælir í Fraklandi, 
má saga Íslands skrivast umaftur. 
Fyri løtu síðan brendu ensku leyvurnar seg av íslendskari grótbræðing. Ensku stjørnurnar fingu bara 
ikki pláss at spæla, og hvørja ferð Rooney, Vardy ella Sterling vóru um skræða seg leysar, kom ein 
gróthørð takkling og steðgaði teimum. 
Ongland legði seg á odda við brotssparki í fjórða minutti, og so hildu tey flestu, at hatta var tað. 
Íslendska ævintýrið mátti eisini enda. Og tað var flott at koma til 8. parts finaluna. Men íslendska 
kollektivið leggur seg ongantíð, og longu tveir minuttir seinni sparkaði Ragnar Sigurðsson bóltin í 
málið eftir langt innkast. Í 19. minutti hendi tað óhugsandi, sum nógv hava droymt um, Sightórsson 
skorar til 2-1. 
Restina av dystinum royndi Ongland at javna, men íslendingar stóðu sum klettar dystin á tamb. Og í 
veruleikanum vóru íslendingar nærri við at javna, tá ið teir koma í enska brotsteigin. Tað bleiv aftur til 
eitt Brexit í Onglandi. Og Ísland heldur áfram at taka allan heimin á bóli og er millum tey átta bestu 
londini í Evropa. 
Nú manglar bara, at Hekla fer at goysa. 
Dimma.fo 
 

 
Danjal av Rana 27.06.2016 (14:33)  
Einki til av smáum svartkalva við Føroyar 
Magnus Heinason er júst liðugur við árliga svartkalvatúrin. Eins og í fjør var ein roynd gjørd at lesa 
aldurin í svartkalvanytrum. Hesi úrslit vísa, at svartkalvi veksur seint. Tann minsti svartkalvin (umleið 
48 cm langur) var umleið 7 ára gamal, meðan tann stóri svartkalvin (umleið 60 cm) var umleið 12 ára 
gamal. Úrslitini samsvara væl fyri bæði árini 2015 og 2016, hóast okkurt frábrigdi er. Svartkalvi veksur 
harvið umleið 2,5 cm um árið í føroyskum sjógvi.  
  
Lítið ella einki er til av heilt smáum svartkalva við Føroyar, men nógv er til av smáum svartkalva 
eystan fyri Svalbard. Ein ráðstevna í ICES, sum er nevnd ”WKARGH” staðfesti í 2011, at 1 ára gamal 
svartkalvi er umleið 15 cm langur, 2 ár 23 cm, 3 ár 30 cm, 4 ár 35 cm og 5 ár 40 cm.  
  
Umleið 75 % av svartkalvanum á svartkalvatúrinum hjá Magnusi Heinasyni var rognafiskur. Magnus 
Heinason royndi við troli, men viðmerkjast skal, at svartkalvi, sum er fingin við gørnum, vanliga er 
munandi størri enn trolveiddur fiskur. Les alla túrfrágreiðingina her. 
In.fo 
 

 
Christian í Grótinum við svartkjafti 
Seinastu tíðina hevur verið langt ímillum, at nakað frættist um landingar til Havsbrún í Fuglafirði. Tað 
merkir tó ikki, at framleiðslan á virkinum liggur púrasta lamin.  
  
Men, í dag veit Havsbrún at siga, at eitt skip er á Fuglafirði við svartkjafti. Tað er Christian í Grótinum, 
sum í morgun byrjaði at landa tey umleið 2000 tonsini, sum teir høvdu í tangunum.  
  
Havsbrún í Fuglafirði hevur annars fingið heilt fitt av rávøru í ár, og hetta kemur væl við í mjøl-og 
fóðurframleiðsluni hjá virkinum og soleiðis stórum parti av føroysku alivinnuni.  
In.fo 
 

 
Hilmar Jan Hansen 27.06.2016 (20:03)  
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Italia flongdi Spania 
Pélle átti sigursmálið í yvirtíðin, tá Lorenzo Insigne sendi bóltin til Matteo Darmian, ið hegnisliga fann 
Pélle, sum var kaldur í løtuni og sendi sponsku europameistararnar úr EM hesaferð – enntá í 
áttandapartsfinaluni! 
 
– Spælararnir gjørdu tað gott, og í dag vístu vit, at Italia dugir annað enn at spæla verjufótbólt, 
staðfesti italski landsliðsvenjarin, Antonio Conte, eftir góða italska dystin á Stade de France. 
 
Góður hálvur tími var spældur, tá Giorgio Chiellini sendi bóltin í málið til 1-0. Eder sendi fríspark ímóti 
spanska málinum, har De Gea hálvbjargaði, so Emanuele Giaccherini slapp til bóltin og fekk sent hann 
víðari til Chiellini, ið taklaði bóltin inn. 
 
 
Væl uppiborið 
Tað var slett ikki óuppiborið, at Italia legði seg á odda, tí italienararnir høvdu fleiri málkjansir og 
tóktust meira klárir til dystin, meðan spaniólar vóru tungir í upptrekkinum og serliga høvdu stórar 
trupulleikar av Pélle og Eder. 
 
Avgerðin fall í yvirtíðini – og tað enntá beint eftir, at Pique hevði havt møguleika at javna fyri Spania, 
men mátti síggja Gianluigi Buffon í stórum stíli bjarga. Og so hendi alt í hinum endanum, tá Pélle í 
grundini fekk fatur í einum miseydnaðum innleggi, har ein spanskur fótur kom fyri, og so høgdi hann 
bóltin í málið til 2-0. 
 
Einki at siga til, at italienararnir kundu fegnast eftir ein góðan dyst, har teir av mongum 
frammanundan vóru dømdir sum taparar ímóti Spania. Men eftir at hava vunnið sín bólk í kapping við 
Belgia, staðfestu teir sína styrki við at senda nú fráfarandi meistararnar úr kappingini við einum 
taktiskt sera væl gjøgnumførdum dysti. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 27.06.2016 (20:38)  
Góður leygardagsfongur 
Tað hevur ljóðað frá monnum, sum hava verið á floti, at lítil snellu-og snørisfiskur hevur verið at 
fingið seinastu tíðina.  
  
Men, hjá onkrum ber til. Soleiðis var eisini í góðveðrinum leygardagin, tá vágbingurin í Saltangará, Eli 
Lassen, var ein túr á floti.  
  
Henda túrin fekk hann tilsamans 46 fiskar, 20 gráar, sum hann sjálvur tekur til og 26 stórseiðir. Góður 
fongur til húsbrúks og balsam til likams og sálar í 27 fót stóra AWI bátinum henda dagin. 
In.fo 
 

 
Vilmund Jacobsen 27.06.2016 (18:06)  
Góðar 17 krónur í miðal fyri kilo 
Í morgun seldi Fiskamarknaður Føroya tilsamans 47,3 tons av fiski fyri stívliga 811.000 krónur.  
  
Hetta gevur ein miðalprís fyri øll fiskasløgini samanlagt á 17,16 krónur fyri kilo.  
  
Størsta einstaka nøgdin var toskur, harav mest var av toski 3 og 4, sum fór fyri miðalprísin 15,91 og 
13,64 krónur fyri kilo.  
  
Næst størsta nøgdin á marknaðinum í morgun var svartkalvi, og her lá miðalprísurin um slakar 30 
krónur fyri kilo.  
  
Trið størsta nøgdin var hýsa, harav mest var av hýsu 2, sum fór fyri miðalprísin 17,13.  
  
Onnur fiskasløg á marknaðinum í morgun vóru eitt nú upsi, brosma og kongafiskur, men talan var 
bert um smáar nøgdir. 
In.fo 
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Vilmund Jacobsen 27.06.2016 (19:13)  
Svanapar leyp á smábarn 
Eiðis kommuna hevur í dag valt at avtaka svanarnar, ið hava búleikast á vatninum við Mølina.  
  
- Orsøkin er, at eitt smábarn, ið súkklaði eftir gøtuni kring vatnið, varð álopið av einum svanapari. Til 
alla lukku komu vaksin fólk framvið og komu barninum til hjálpar. Barnið fekk tíbetur ongan skaða.  
  
Jógvan í Skorini, borgarstjóri í Eiðis kommunu, boðar í kvøld frá, at tað er eitt samt bygdaráð, ið hevur 
tikið hesa avgerð.  
  
- Kommunan er í hesum føri at meta sum eitt húsarhald. Um eitt húsarhald hevur eitt kríatúr, og 
hetta kríatúr ger seg inn á fólk, verður kríatúrið avtikið.  
  
Borgarstjórin vísir á, at Eiðis kommuna kann ikki liva við, at borgarar eru í vanda fyri at verða álopnir 
av svani niðri á vatninum. Tískil er neyðugt at handla.  
  
- Svanir eru ofta ágangandi, og kunnu teir gera stóran skaða. Svanarnir eru avsagdir í samráð við 
avvarðandi mynduleikar, sigur Jógvan í Skorini, borgarstjóri í Eiðis kommunu. 
In.fo 
 

 
- Vit kunnu gera eina fosturtøku 
Helena Kannuberg og Brandur Sjúrðarson fingu ein son fyri góðum trimum mánaðum síðan. Meðan 
Helena gekk við soninum, vóru tey í skannaranum fyri at vita, um alt var í lagi. Tey gjørdust skelkað, 
tá ið prátið beinanvegin fór at snúgva seg um fosturtøku, av tí at barnið hevði klumpfót. 
– Vit skiltu einki. Spurdu, hví vit so skuldu kanna barnið nærri, um tað kortini onga hjálp fekk. Soleiðis 
sum vit skiltu tað, so kundi ein blóðroynd eftir føðing eisini staðfesta, um nakað var galið, og ein slík 
blóðroynd setur jú ikki lívið hjá barninum í váða, sigur Helena. 
Svarið, tey fingu frá yvirlæknanum, skelkaði tey: “Vit ynskja at kanna barnið nærri, tí um nakað er 
galið, so kunnu vit gera eina fosturtøku”, segði yvirlæknin. 
– Fosturtøku! Eg var skelkað og gjørdist eitt sindur ill. Fyri nakað so meinaleyst sum klumpfót, sum eg 
annars havi kent til alt mítt lív? At taka okkara barn, sum vit fyri tveimum døgum síðani høvdu sæð 
hjartaslátturin hjá? 
Tey fingu at vita, at hetta var ein avgerð, sum hevði skund, tí Helena longu var komin góðar 20 vikur 
og talan tískil var um eina seina fosturtøku. 
– Vit søgdu nei takk. Yvirlæknin nikkaði og segði, at um vit veruliga ynsktu barnið, so kundi hon geva 
okkum eina tilvísing til deildina, sum tekur sær av børnum við klumpfóti. Hví kemur handa 
upplýsingin ikki fyrrenn nú? hugsaði eg illa við og legði til merkis, at sjúkrasysturin, sum eisini var til 
staðar undir hesi samrøðuni, andaði lættan, sigur Helena. 
Øll samrøðan kann lesast í Trúboðanum. 
Trubodin.fo 
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 Australske dollar     500,59  

 Bulgarske leva     380,17  

 Brasilianske real     199,51  

 Canadiske dollar     518,34  

 Schweizerfranc     692,51  

 Kinesiske renminbi.yuan     101,89  
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 Tjekkiske koruna     27,410  

 Euro     743,68  

 Britiske pund     890,53  

 Hong Kong dollar     87,19  

 Kuna     98,88  

 Ungarske forint     2,3330  

 Israelske new shekel     173,36  

 Indiske rupees     9,9520  

 Japanske yen     6,6590  

 Mexicanske peso     35,50  

 Norske kroner     79,13  

 Newzealandske dollar     477,50  

 Polske zloty     166,40  

 Russiske rubel     10,350  

 Svenske kroner     79,17  

 Singapore dollar     497,48  

 Thailandske baht     19,130  

 Tyrkiske lira     229,58  

 US dollar     676,48  

 Sydafrikanske rand     44,130  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Frida Elina Poulsen, Tórshavn, ættað av Skarvanesi, andaðist á Boðanesheiminum leygardagin 25. 
juni, 98 ára gomul. 
 
Meinhard Jacobsen, Tórshavn, ættaður frá Gjógv, andaðist á Landssjúkrahúsinum sunnudagin 88 ára 
gamal. 
 
Palle Christian Højer, málari, andaðist á Tjarnargarði 27.juni, 72 ára gamal. 
 
Dávur Højgaard, Toftir, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 24. juni, 84 ára gamal. 
 
Hildibjart Johansen, Tórshavn, ættaður av Strondum, andaðist á Ríkissjúkrahúsinum leygardagin 25. 
juni, 78 ára gamal. 
 



Tóra Mikkelsen, Árnafjørður, ættað úr Depli, andaðist fríggjadagin 24. juni, 78 ára gomul. 
 
Dávur Højgaard, Toftir, andaðist á Landssjúkrahúsinum fríggjadagin 24. juni, 84 ára gamal. 
 


