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Karl fer fram við Føroyum í morgin 
26.09.2016 - 08:31 
Høgætt um nakrar dagar. - Lágtrýstini ferðast enn á sama hátt, men um nakrar dagar verða leivdirnar 
av einum tropiskum illveðri um okkara leiðir. Hetta er tropiski stormurin Karl. Hann tók seg upp út fyri 
Vesturafrika 14. September, og hevur verið á ferð í Alantshavi líka síðan. Hann hevur ikki verið yvir 
landi.  
Nú er hann farin norðureftir, hevur blandað seg við kaldari luft og er í gjár vorðin til eitt tempererað 
lágtrýst og er at meta sum eitt vanligt lágtrýst, sum vit kenna so væl til her í Føroyum.  
Í dag og í morgin fer ættin at liggja báðumegin sunnan, men frá týskvøldinum og nakrar dagar fram 
verður ættin ímillum útnyrðing og høgan vestan.  
Karl fer fram við okkara leiðum seinnapartin týsdagin og týskvøldið. Tað ringa veðrið rundan um Karl 
fer at vera í Norðurskotlandi.  
Nordlysid.fo 
 

 
Maersk Line avlýsir skipabíleggingar 
Maersk Line hevur givið fleiri skipasmiðjum ein dyggan frammaná við avgerð síni um fyribils at steðga 
við nýggjum skipabíleggingum. Heimsins størsta bingjureiðarí hevur verið met-setandi við 
nýbyggingarsáttmálum, bæði tá tað kemur til stødd og virði á skipunum. Hesum steðgar reiðaríið nú 
fyribils við. 
”Skal Maersk Line vaksa, gevur tað onga meining at bíleggja nýggj skip, tí tað longu eru ov mong skip 
á marknaðinum. So vilja vit vaksa, eru vit noydd at gera tað umvegis uppkeyp, so marknaðurin ikki 
flýtur yvir við fleiri skipum”, sigur nevndarformaðurin Michael Pram Rasmussen við Bloomberg. 
 
Viðmerkingarnar hjá Michael Pram Rasmussen komu, eftir at stjórin í A.P.Møller - Mærsk, Søren 
Skou, í síðstu viku avdúkaði ætlanir um at býta fyritøkuna í tvær deildir. Eina flutningsdeild við 
Maersk Line á odda og eina orkudeild við Maersk Oil og Maersk Drilling sum grundarlagi. 
 
Maersk Line hevur áður lovað at halda fast í núverandi ordrabók síni, sum umfatar 27 skip frá DSME, 
Hyundai Heavy Industries og Cosco. 
 
Kelda: TradeWinds 
Antares.fo 
 

 
Her er orsøkin til kreppuna hjá frálandsreiðaríunum 
Norsku frálandsreiðaríini hava gjøgnum árini avskrivað ov lítið upp á síni skip, og tað kann vera 
høvuðsorsøkin til, at tað hevur gingið so illa hjá vinnuni. Tað halda fleiri greinarar, skrivarDagens 
Næringsliv. 
Norsku frálandsreiðaríini hava ikki ført roknskap sum onnur feløg, og siðvenja teirra kann vera 
orsøkin til ruðuleikan, tey nú eru komin í. 
Hetta skrivar Dagens Næringsliv, ið hevur tosað við Norske Finansanalytikeres Forenings komite for 
finansiel information um málið. 
Vanliga avskriva reiðarí virðini á skipum alla ta tíð, sum tey rokna við at eiga skipini, t.d. 15-20 år. 
Tað hevur meginparturin av frálandsreiðaríunum ikki gjørt, samstundis sum tey hava roknað við, at 
skipini kundu seljast fyri ein góðan prís. 
"Treytin fyri hesum er vanliga ein rímilig virðisminking í tíðarskeiðnum. Harvið fáast munandi lægri 
avskrivingar og munandi hægri inntøka, enn tey høvdu havt við prinsippunum "øll" onnur feløg 
fylgja," sigur nevndin sambært Dagens Næringsliv. 
Reiðaríni Deep Sea Supply og Siem Offshore hava avskrivað virðið á sínum skipum yvir alla livitíðina í 
sínum flota og harvið nýtt vanliga praksis, meðan reiðarí sum Havila Shipping, Farstad, Solstad, 
Eidesvik Offshore og DOF hava tikið niðurskrivingarnar upp á fá ár. 
T.d. hevur Havila Shipping niðurskriva síni skipsvirði við 18,6 pst. síðani 2014, sum er beskeðið 
sambært metingunum hjá greinarunum. 
Kelda: shippingwatch.dk  
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Mærsk gongur hørðum tíðum á møti 
Seinasta tíðin hevur verið hørð fyri A.P. Møller - Mærsk. Hetta sást á hálvársroknskapinum, ið varð 
kunngjørdur í august, har úrslitið fyri skatt og umsetningurin vóru fallin við ávikavist 73 og 17 pst. 
samanborið við í fjør. 
Hósdagin í síðstu viku tók Mærsk so avleiðingarnar av fleiri árum við lágum vøkstri og smáum 
avkastum. Kunngjørt varð, at felagið skal býtast sundur, og tað ber í sær, at oljuvirksemið verður tikið 
burturúr A.P. Møller - Mærsk innan næstu 24 mánaðirnar. 
Nýggja strategiætlanin broytir tó ikki tann veruleika, at shippingvinnan er ógvuliga kroyst í hesum 
árum. Finans Investor hevur tí spurt kenda sveisiska íløguserfrøðingin Marc Faber, ið stendur 
aftanfyri tíðindabrævið "The Gloom, Boom & Doom Report", um hvat hann heldur um Mærsk. 
»Mærsk er eitt sterkt og burðardygt felag. Men shippingvinnan er í eini depressión í løtuni, og tað 
rakar sjálvandi øll í vinnuni. Mærsk skal nokk yvirliva, men roknast kann ikki við, at Mærsk fer at 
standa seg serliga væl næstu tíðina. Mong viðurskifti í heimshøpi ávirka heimshandilin, og tað rakar jú 
shippingvinnuna og harvið eisini eina fyritøku sum Mærsk,« sigur maðurin, ið eisini verður kallaður 
"Dr. Doom". 
Marc Faber trýr harumframt, at komandi forsetavalið í USA kann fáa stóran týdning fyri eina fyritøku 
sum Mærsk. 
»Verður Donald Trump forseti, er ikki líkt til, at tað fer at gagna alheims handlinum,« sigur sveisiski 
íleggjarin, sum seinastu 30 árini hevur rakt rætt í nógvum forsagnum um heimsbúskapin. 
Herfyri fór heimsins sjeyndstørsta bingjuskipafelag, suðurkoreanska Hanjin Shipping, á húsagang. 
Hetta fekk kredittmetingarstovnin, Fitch Ratings, at boða frá, at fleiri húsagangir kunnu vera á veg 
millum reiðarí.  
Kelda: jp.dk 
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Maersk Energy meira enn 100 miljardir krónur vert 
Nevndin í A.P. Møller-Mærsk ætlar næstu tvey árini at skipa oljutengdu deildir sínar í eitt sjálvstøðugt 
felag. Endar tað við eini sølu vænta greinarar, at hon kann geva góðar 100 miljardir krónur. Tað 
skrivar Børsen. 
”Tað, vit siga, er, at vit innan 24 mánaðir ætla at finna loysnir at kunna selja orkufeløgini burturúr A.P. 
Møller-Mærsk A/S”, segði nevndarformaðurin Michael Pram Rasmussen í Mærsk á tíðindafundi í 
síðstu viku. 
 
Maersk Energy, sum fer at fevna um Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Tankers og Maersk Supply 
Service verður sambært greinarum, sum Børsen hevur tosað við, mett at hava eitt marknaðarvirði 
upp á meiri enn 100 miljardir krónur. 
 
Partabrævagreinarin hjá Nykredit Markets, Ricky S. Rasmussen, metir, at samlaði prísurin kann verða 
107 miljardir, meðan partabrævagreinarin hjá Sydbank, Morten Imsgard, heldur, at oljutengda 
virksemið kann vera upp til 113,5 miljardir vert, antin við frásølu ella sjálvstøðugari børsskráseting. 
 
Maersk Oil ætlar at broyta strategi, so virksemið fevnir um færri landafrøðilig umráði til tess at fáa 
stórrakstrarfyrimunir, serliga í Norðsjónum, har sterku førleikarnir hjá Maersk Oil innan sub-surface 
modelling, brunnatøkni og effektivan rakstur kunnu gagnnýtast.  
 
Maersk Oil miðar eftir at styrkja sítt virksemi við uppkeypum ella samanleggingum. Harumframt ætlar 
Maersk Oil at menna núverandi lyklamenningarverkætlanir, meðan leitingarvirksemið og -útreiðslur 
skulu haldast á einum so lágum støði sum gjørligt.  
 
Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tankers fara framhaldandi at optimera sína 
marknaðarstøðu og rakstur við verandi flota og ordrabók. Aðrar íløgur í frálandsfyritøkurnar hjá 
Mærsk verða avmarkaðar. 
Kelda: business.dk  
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Tróndur í Gøtu 1.450 tons av makreli í trimum stuttum hálum 



Í gjár kom Tróndur í Gøtu á Tvøroyri við 1.450 tonsum av makreli, sum verða avreidd til Varan Pelagic. 
Túrurin var bæði skjótur og góður, tí teir høvdu bara 3 stutt hál. 
Meðalvektin á makrelinum liggur um 410 gramm, og tað verður roknað fyri at vera góð stødd. Tað 
tekur umleið 2 samdøgur at landa. 
Tróndur í Gøtu royndi henda túrin umleið 120 fjórðingar í ein landnyrðing úr Fugloynni, har fleiri 
onnur føroysk skip royna. 14 mans eru við skipinum, og skipari er Arngrím Hansen.  
Nordlysid.fo 
 

 
26-09-2016 11:08  
Landsliðið: Tveir nýggir inn og ein vrakaður 
Tá Lars Olsen í morgun tók landsliðið út, varð Pól Jóhannus Justinussen vrakaður. Páll A. Klettskarð og 
Gilli Sørensen vórðu valdir ístaðin 
Tað er hørð kapping um plássini, segði Lars Olsen, landsliðsvenjari, tá hann í morgun tók landsliðið út 
til dystirnar móti Lettlandi og Portugal ávíkavist 7. og 10. oktober. 
Kappingin gjørdi, at Pól Jóhannus Justinussen ikki varð valdur aftur í landsliðshópin, sum hann hevur 
verður partur av síðan 2011. Í mun til seinasta landsdyst varð Pálll Klettskarð valdur, og Gilli 
Sørensen, sum mátti geva avboð seinast vegna skaða, aftur er at síggja á landsliðnum. Í sambandi við 
avboðið hjá Gilla Sørensen seinast, varð Páll Klettskarð úttikin ístaðin, og hann helt fast í plássinum, 
nú Gilli Sørensen kom aftur – og tað rakti so Pól Jóhannus Justinussen. 
Landsliðið sær soleiðis út: 
Málverjar: Gunnar Nielsen, Teitur M. Gestsson og Kristian Joensen 
Verjuspælarar: Jónas T. Næs, Atli Gregersen, Rógvi Baldvinsson, Jóhan T. Davidsen, Viljormur 
Davidsen, Sonni R. Nattestad, Gilli R. Sørensen, Bárður J. Hansen 
Miðja: Kaj Leo í Bartalsstovu, Sølvi Vatnhamar, Hallur Hansson, Brandur H. Olsen, Heini Vatnsdal, 
René S. Joensen, Árni frederiksberg, Róaldur Jakobsen, Fróði Benjaminsen 
Álop: Klæmint A. Olsen, Jóan Símun Edmundsson og Páll A. Klettskarð 
Dimma.fo 
 

 
26-09-2016 14:54  
Føroyingur kláraði seg væl í fjallasúkkling 
Føroyingurin Helgi W. Olsen vann saman við Lisette Rosenbeck Christensen seinastu etapu í 
fjallasúkklu kappingini SwissEpic um vikuskiftið 
Tey gjørdust samanlagt nummar tvey, men í seinastu etapuni gekk so mikið væl, at tey vunnu ein 
stórsigur. Ein stórsigur, tí Lisette og Helgi komu á mál heilar seks minuttir frammanfyri samlaðu 
vinnararnar. 
Tað var á fimta degi, at tey sluppu at standa ovast á sigurspallinum. Hinar dagarnar hevur tað eisini 
gingið gott, og úrslitið hevur verið eitt triðjapláss, og so tríggjar ferðir sum nummar tvey. 
- Tað regnaði síðsta dagin, og regnið gjørdi alt sera hált, og hetta var allarhelst ein fyrimunur hjá 
okkum. Og so vóru vit sterkari enn hini í oman eftir fjallsíðunum, segði ein fegin Helgi W. Olsen eftir 
etapusigurin. 
Fyrr í ár vóru tey í Spania, har tey luttóku í Andalicia Bike Race. 
Dimma.fo 
 

 
26-09-2016 15:43  
Ferðafólk skulu gista í neystum 
Gomlu neystini fáa eitt nýtt endamál og skulu nýtast til ból hjá ferðafólkum. Hetta kann lokka ein 
meira dámligan skara av ferðafólki til landið, heldur Elin Maria Nolsøe Joensen, sum hevur skrivað 
kandidatverkætlan um føroysk neyst 
- Tað var nokkso skjótt, at eg fekk eyga á neystini, tey eru jú allastaðni og so standa tey eisini so 
karakteristisk niðri í fjøruni og vitna um eina farna tíð.  
Soleiðis sigur 28 ára gamla havnarkvinnan Elin Maria Nolsøe Joensen, sum ætlar at geva gomlu, 
óbrúktu neystinum eitt nýtt endamál. 
Hugskotið kemur úr endaligu kandidatverkætlanini hjá Elin Mariu Nolsøe Joensen í Kulturarv, 
Transformation og Restaurering á Arkitektaskúlanum í Keypmannahavn. Verkætlandin, við heitinum 
“Ein lívd í landslagnum” fer eftir at geva gomlu føroysku neystunum eitt nýtt endamál við at nýta tey 
sum ból til fjakkarar. 
- Eg var heima og gjørdi kanningararbeiði og hugdi eftir, hvat vit hava av mentanararvi, sum eg kundi 
brúka til mína verkætlan. Tá skilti eg á lagnum, at alsamt fleiri ferðafólk leita sær hendanvegin og at 



mangul var á eini skipan á, hvussu man fær húsað og tikið sær av teimum, ið koma hendan vegin. 
Somuleiðis sá eg øll neystini, ið stóðu tóm og óbrúkt. Sum arkitekt kendi eg hetta sum ein góðan 
problematikk at loysa. Neystini farast og eiga ongan góðan, ella hava ikki sama virksemi, sum tey áður 
hava havt. Tað var júst hetta eg vildi verja um og arbeiða við, og tí valdi eg at geva teimum eitt nýtt 
endamál. 
- Eg helt tað tí verða sjálvsagt at nýta hesir tómu bygningarnir og geva teimum eitt meira 
samtíðarhóskandi endamál og á tann hátt varðveita føroysku neystini og harvið eisini loysa ein 
trupulleika við nógvu ferðafólkum, ið koma til landið. 
  
Neystini skulu skapast til ból 
Uppgávan hjá Elin Mariu snúði seg júst um hetta, við at endurnýta gomlu neystini í Føroyum. Sum 
útgangsstøði valdi hon at arbeiða við trimum neystum í Bø. 
- Heildarspurningurin er støðið á høgleika. Hvørjum støði eru vit á her og hvussu kann man yvirnátta í 
einum neysti. Tað ræður um eitt stað, har tað er møguligt at liggja væl og har tað er fjálgt, men tað er 
umráðandi at gera tað greitt, at hetta er ikki eitt gistingarstað, har man fær dýnu og kodda ella ein 
kopp av kaffi. Gistarin noyðist at taka sær av sær sjálvum. 
- Tað er umráðandi at staðið hevur rímuligar hentleikar og er ein sterk estetisk uppliving. Estetiska 
ætlanin er varðveitslan av sporinum í neystinum, at uppliva arkitekturin í neystinum og at hoyra 
náttúruna rundan um seg við at hoyra skvatlið í fjøruni og at kenna tað ráa í luftini. Fyri at náa hesum 
upplivingunum er umráðandi at ikki gera ov nógv við neystini. Tí ræður tað um at arbeiða við einum 
ávísum parti av bygninginum og gera eitt stað, har tað er møguligt at sova. Minst møguligt skal gerast 
við sjálvt neystið og bert tað, sum er neyðugt, skal bøtast ella skiftast út. 
Fyri at órógva neystini sum minst fann hon fram til eina loysn, har bert ein partur av neystunum 
verður nýttur og har minst møguligt skal gerast við sjálvt neystið. Eitt tjaldlíknandi ból verður hongt 
upp inni í neystinum. Bólið hevur Elin Maria gjørt so serføroyskt sum gjørligt. 
- Nógv av neystunum eru ymisk í stødd og hædd, tey hava ymiskar takhellingar, summi eru eitt sindur 
skeiv og onkur veggur er eitt sindur longri enn hinir. Tey eru oftani bygd eftir lendi, báti ella veðurlagi, 
hetta er sjarman í teimum. Nógvastaðni standa neystini ikki vatnrætt og so var tað, at hugskotið kom 
um at gera eitt skap, sum kann hangast upp og sum man kann sova í. Tað eru sjálvandi óteljandi 
møguleikar av skapum, men eitt neyst er jú gjørt til ein bát, so hví ikki virða ta uppruna funksjónina, 
tá føroyski báturin hevur eitt ótrúliga flott skap, heldur hon. 
- Tað, sum er mest eyðkent og vakurt í bátinum fyri meg, eru bondini. Tí blivu tey útgangsstøðið og 
beinagrindin í bólinum, meðan tað hevur sama skap sum ein bátur. Bólið er bygt so, at tú fært eina 
kenslu av at ligga undir einum báti, ið er vendur á høvdið. 
Eg hugsaði leingi um, hvat tilfar skuldi nýtast og leingi ætlaði eg mær at nýta roð. Men so var tað, at 
eg fann útav, at føroyskir træbátar oftani høvdu eitt segl, ið var vovið. Eg setti meg meira inn í tað og 
fann eina, sum hevði vovið eitt tílíkt segl. Frá henni fekk eg eina roynd, sum eg slapp at spæla mær 
við. Tað vísti seg, at tilfarið var ringt at toyggja og eg noyddist leingi at hugsa um eina loysn. Endamáli 
við bólinum er jú kenslan av at liggja undir einum báti og í einum hválvi. 
Bólið verður spent fast í neystinum. Tað at bólið hongur uppi ger, at tað livir eitt sindur og tað vísir 
aftur til okkara róðrarbát og hvussu hann livir í sjónum. Hetta var serliga umráðandi fyri uppgávuna, 
at brúka serliga føroyska træbátin, hvussu hann er bygdur og hvussu hann livir í sjónum. Skapið og 
hválvið í bólinum minnir um bátin og í botninum er ein ávís fløta, so tað ber til at leggja gólv á og har 
kann man so sova. 
Hugskotið við verkætlanini er, at neystini skulu verða hvílistøð á eini fjallaleið, sum hevur íblástur úr 
Camino-pílagrímsferðini, har ymisk ból eru, har ferðandi kunnu leggja seg. Bólið í neystinum kann 
faldast saman og hetta ger, at tað er lættari at taka niður aftur um veturin, tá ið sjógvurin brýtur ov 
langt niðan til neystini. 
  
Virðing fyri mentan og náttúru 
Lýsingarnar hjá Visit Faroe Islands hava gjørt eitt megnar arbeiði við at fáa fleiri ferðafólk til landi, 
men Elin Maria metir ikki, at vit sum land hava verið klár at taka ímóti tí stóra streyminum, ið er 
komin higar, bæði við hvussu vit móttaka tey og at skipa, hvussu tey minst møguligt órógva ta 
náttúru vit hava. Hon heldur, at fólk, sum tíma at sova í hesum neystabólunum, eru eitt ávíst slag av 
ferðafólki, sum eru meira sjálvstøðug og hava meira virðing fyri umhvørvinum. 
- Við hesi verkætlanini setir man sær eina mynd av, hvat tað eru fyri fólk, vit vilja hava higar. Við tí 
kunnu vit so byggja eitt sindur víðari uppá ”Unspoiled, Unexplored, Unbelievable” hugtakið hjá Visit 
Faroe Islands. Sjálvandi vilja vit hava, at fólk eru hugtikin av okkara vøkru náttúru, men vit vilja eisini 
hava tey at virða okkara náttúru og skilja okkara mentan. Hendan verkætlanin kann fanga ein ávísan 
bólk at koma hendanvegin, haldi eg. 
- Tað er eitt altjóða rák at leita aftur til røturnar beint nú. Vit eru so fremmandagjørd yvir fyri okkum 
sjálvum og eru allatíðina so upptikin og skulu allatíðina verða ”on”. Tað førir okkum frá náttúruni og 



frá okkara upphavi. Neystið og bólið tekur okkum ”back to basics” og gevur eina sanna uppliving av 
Føroyum. Hetta er ein heilt annar máti at sova uppá, har tú kemur heilt nær at náttúruni og okkara 
føroyska mentanararvi. Við týðiligum avgerðum um, hvønn vit vilja lokka til landið, kunnu vit verja 
okkum sjálvi, so at vit ikki enda sum ein grikskur ferðafólkabýur, sigur Elin Maria. 
Í løtuni ræður tað um at finna útav, hvussu hendan verkætlanin kann gerast veruleiki. 
- Nú er umráðandi at fáa alt tað praktiska at hanga saman. Hvørjar leiðir kann fjakkarin fara, hvør 
tekur ímóti honum og hvussu verður hann upplýstur um hesi neystini. Eg meti, at  konseptið stendur 
sterkast, um tað ikki verður ein pengamaskina, og tí skal tað ikki vera dýrt at gista í neystunum. Hetta 
er nakað, sum eg meti, at eg kann geva Føroyum og nakað sum vit saman kunnu skapa og vísa landið 
á ein heilt serligan hátt. Tað gevur eina øðrvísi uppliving, sum er fyri upplivingina í sjálvari sær. 
Dimma.fo 
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Fleiri særd eftir skottilburð í Houston 
Eini sjey folk eru sær í eini handilsmiðstøð í amerikanska býnum Houston, eftir at ein maður fór at 
skjóta fólk frá hond. Gerningsmaðurin varð skotin av løgregluni 
Enn einaferð hevur ein ógvusligur skottilburður verið í USA, hesaferð í Houston. Fríggjakvøldið skjeyt 
ein 20 ára gamal maður fimm folk til deyðis í eini handilsmiðstøð í býnum Burlington. 
- Fleiri eru rakt av skotum, og verða nú koyrd á sjúkrahús. Vit vita ikki heilt hvussu nógv talan er um, 
ella hvussu støðan er hjá teimum, skrivaði løgreglan í Houston í einum boðum á Twitter. 
Fox News veit at siga, at sjey persónar vórðu raktir, áðrenn gerningsmaðurin varð skotin av 
løgregluni. Sambært løgregluni doyði hann av løstunum. 
Tilburðurin fríggjakvøldið í Burlington hevði vit sær umfatandi leitiarbeiði, og gerningsmaðurin varð 
handtikin. Sambært FBI var talan um einstakan skottilburð, sum ikki kundi setast í samband við 
yvirgangsvirksemi. Hvussu er í Houston er enn óvist.  
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Jóannes Hansen 25.09.2016 (22:37)  
KÍ hongur í toppliðnum 
Átjanda umfar í kvinnukappingini í fótbólti var ídag.  
Toppliðið EBS/Skála og KÍ, sum stríðast um meistaraheitið, vunnu, og harvið heldur tætta FM stríðið 
fram. Kortini kennist tað sum um, at úrslitini í dag bóru við sær, at KÍ styrkti eitt vet um sína støðu í 
toppinum.  
  
  
EBS/Skála var á útivølli ímóti B68, sum er niðast. Tí var møguleiki fyri, at EBS/Skála kundi betra nógv 
um málmunin, sum ikki er eins góður og hjá KÍ, men tað eydnaðist ikki. EBS/Skála vann 2-0. Margunn 
Lindholm, sum er uppvaksin í B68, setti hol á í níggjunda minutti, og fjúrtan minuttir undan leikloki 
staðfesti Randi Fagradal sigurin.  
Hetta var átjanda málið hjá Margunn Lindholm, sum nú er toppskjútti saman við Milju R. Simonsen í 
HB.  
  
  
Milja var ikki millum málskjúttarnar, tá ið HB á heimavølli vann 3-2 ímóti ÍF/Víkingi. Eftir lítlan hálvan 
tíma umsetti Lív Arge brotsspark til mál og 1-0 HB leiðslu. Ein tími var farin, tá ið Jensa Tórolvsdóttir 
javnaði til 1-1, men tíggju minuttir seinni legði Heidi Sevdal HB framum 2-1. Hetta var fyrsta málið í ár 
hjá Heidi Sevdal, sum bara hevur spælt tríggjar landskappingardystir – allir í september.  
Tíggju minuttir undan leikloki økti Ása á Reynatúgvu um HB leiðsluna til 3-1. Tveir minuttir undan 
leikloki kom spenningur í aftur, tá ið Durita Nielsen minkaði um munin til 3-2.  
HB er á fjórða plássi við 22 stigum, og ÍF Víkingur er á fimta plássi við sekstan stigum.  
  
  
Tíðliga seinnapartin vann KÍ 3-0 á heimavølli ímóti B36. Miðskeiðis í fyrra hálvleiki gjørdi B36 sjálvmál. 
Eftir lítlari løtu miðskeiðis í seinna hálvleiki skoraði KÍ tvey mál. Í báðum førum var Hervør Olsen 
málskjútti. Hon hevur seinastu tíðina verið í fremsti spælarin í KÍ álopinum. Nú hevur hon skorað 
trettan mál, ið eru eins nógv og liðfelagin Maria K. Thomsen.  
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KÍ hevur 42 stig – trý færri enn EBS/Skála. Mikukvøldið verður annar av útsettu dystunum hjá KÍ. Tá 
verður tað á heimavølli ímóti ÍF/Víkingi.  
  
  
Nítjanda umfar verður sunnudagin annan oktober. Tá er skráin henda: EBS/Skála-HB, ÍF/Víkingur-KÍ 
og B68-B36. 
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Nøgdin og virðið stendur í stað 
Hagstovan hevur gjørt eina uppgerð av avreiðingum higartil í ár í mun til í fjør, fyri tíðarskeiðið 
januar-august.  
  
Samanumtikið vísa tølini, at bæði nøgdin og virðið á avreiðingum standa so at siga í stað.  
  
Av botnfiski er avreitt tils. 33.023 tons, ið er 484 tons fleiri í mun til í fjør.  
  
Tað er ein lítil vøkstur í toski, 142 tons fleiri í ár, men tað er serliga hýsan, ið ger mun. Í hýsu hevur 
vøksturin verið 19%, ið svara til eina øking á 428 tons.  
  
Virði á toskin er tó vaksið eitt sindur. Í mun til sama tíðarskeið í fjør, er avreitt fyri 146 milliónir, ið er 
ein øking á góðar átta milliónir.  
  
Tær størstu minkingarnar eru at finna í upsanum og kalvanum, har avreiðingarvirðið á upsanum er 
minkað við 14% og nærum eini helvt á kalva.  
  
Nærri nágreinaði tøl eru at finna á heimasíðuni hjá Hagstovuni. 
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Løgmaður á fund í Álandi 
Mikudagin møtast norðurlendsku forsætisráðharrarnir til fundar í Mariehamn í Álkandi.  
  
Aksel V. Johannesen, løgmaður, luttekur á fundinum, har millum annað forðingar millum norðurlond 
viðgerast.  
  
Eisini verður tosað um at moderniserað samstarvið millum norðurlond.  
  
ksel V. Johannesen, løgmaður, skal eisini hitta álendska stjórarleiðaran áf erðin. Løgmaður er aftur í 
Føroyum hósdagin 
in.fo 
 

 
Eik Banki verið óvanliga ágangandi ímóti KVF 
Í apríl mánaði byrjar Sosialurin og Kringvarpið at varpa ljós á skattamálið hjá Eik banka.  
  
Tað hevur viðført mangt og hvat fyri miðlarnar og journalistarnar, sum hava skrivað um málið. Millum 
annað eru Kringvarpið og Sosialurin kærd av Eik til fjølmiðlakærunevndina.  
Í síðstu viku legið Kringvarpið sítt svarskriv í samband við kæruna út á heimasíðuna. Og har vísir 
Kringvarpið á tær upplivingar tey hava havt av Eik, síðani tey byrjaðu at miðla tíðindi um skattamálið.  
  
Kringvarpið skrivar, at Eik Banki hevur verið óvanliga ágangandi í samband við, at málið gjørdist 
alment.  
  
- Kringvarpið hevur bæði upplivað, at stjórin rópar illsinnisgleps eftir okkara starvsfólkum, tá tey 
standa uttan fyri bankan. Løgreglan hevur verið tilkallað, tá vit hava tikið upp myndir av 
bankabygninginum yvir við Strond í Havn, starvsfólk hjá Eik Banka eru komin út at taka myndir av 
Kringvarpsstarvsfólkum, og advokaturin hjá Eik Banka, Jógvan Páll Lassen, hevur ringt til Kringvarpið 
við hóttanum um avleiðingar, skrivar Kringvarpið.  
  



Fjølmiðlakærunevndin hevur ikki tikið støðu til málið enn. Men Taks er komið til eina fyribils 
niðurstøðu í skattamálinum, og hon er send til Eik til viðmerkingar. Men enn hevur almenningurin ikki 
fingið innlit í niðurstøðuna sum sigur, hvørt Eik hevur rætt til skattafrádráttin ella ikki.  
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Ein katastrofa fyri føroyska samfelagið - 2. partur 
Annfinnur Garðalíð 26.09.2016 (15:31)  
Nýggja fiskivinnuskipanin  2. partur  
  
Leiguskip ” Bare boat Chartred ”  
  
Ein katastrofa fyri føroyska samfelagið  
  
Hesin parturin, sum er 2. partur, av viðmerkingunum hjá Føroya Skipara- og Navigatørfelag til 
uppskotið hjá Fiskivinnunýskipanarbólkinum til eina nýggja fiskiveiðiskipan fyri Føroyar. 
Vit leggja fyri við at nevna skipanina við leiguskipum, sum Fiskivinnu- nýskipanarbólkurin hevur skotið 
upp. Er talan um LEIGUSKIP (“Bare boat Chartred”), er samstundis talan um 100% 
strámannavirksemi. 
Hetta kenna vit frá sonevndu FAS skipanini, har advokatar og privatpersónar leggja navn til, fyri at 
hvítvaska føroyskar pengar, sum verða oystir út av landinum sum ”SKATTA AFTURBERÐINGIN”.   
Av hesi orsøk eru Føroyar skýrdar at vera hentleikatjóð. Eru vit komin so langt, at hetta ikki verður 
mett at hava týdning, so hava vit ein álvarsaman trupulleika. 
Fiskivinnunýskipanarbólkurin er av teirri fatan, at føroysk fiskivinna skal standa opin fyri øll, líka mikið 
um ein eigur skip ella ikki og kosta hvat tað kosta vil fyri føroyska samfelagið. 
Eitt av krøvunum til at eiga skip er, at skipið ber føroyskt flagg. Og seinna kravið er lógin fyri manning 
av føroyskum fiskiskipum. Lógin krevur, at skiparin (”førarin”) skal hava føroyskan heimarætt, og so 
sigur lógin ikki meir um manning. Og hetta er tað sum reiðaríini kunna gera sær dælt av, og 
samstundis undirgrava allar føroyskar sáttmálar og moral. 
 
Føroya Skipara- og Navigatørfelag fer ongantíð at góðtaka eina fiskiveiðuskipin, sum trýstir hýrurnar 
umborð á føroyskum fiskiskipum so langt niður, at føroyingar eru noyddir at mynstra av og leita sær 
burtur í onnur lond at vinna sær livibreyð. 
Vit ynskja ikki eina endurtøku av vanlukkuligu støðuni umborð á garnaskipinum Anita og 
móttøkuskipinum Lafayett.  Tað eru ófatuligt at fiskivinnunýskipanarbólkinum ikki dugir at fata, 
hvussu stórar trupulleikar hetta vil skapa, og tí verri er okkurt sum tíðir uppá, at politiska skipanin 
longu hevur gloymt syndarliga skilið umborð á Anitu og Lafayett. skip, har manningi hótti við 
myttaríð, bæði grunda á vánalig kostviðurskiftið, sáttmálaloysi, o.ø sum ikki er vert at taka uppá 
tungu.So stutt kann minnið vera hjá monnum sum sita við ábyrgd.  
Í útlendingalógini er ásett, at so leingi føroysku fiskiskipini eru uttanfyri 12 fjórðingar, so er einki krav 
um arbeiðs- og uppihaldsloyvi, og skipini skula ikki koma regluligan í føroyska havn, men tey kunna 
saktans koma inn at upp/um skipað lastina, fyri síðani at fara aftur til fiskiskap.  
  
Men aftur her verður bert hugsað um, at ein og hvør skal sleppa inn í fiskivinnuna, kosta hvat tað 
kosta vil, og landi skal fáa meiri/størri tilfeingisrentu, men tær verentligu avleiðingarnar, taka vit 
aftaná. 
 
Tað verður nevnt í arbeiðssetninginum, at útlenskur kapitalur og eigaraskapur skal úr vinnuni.  
Loyva vit leiguskipum inn, so verður leiguprísurin á nevndu skipum alt eftir hvussu nógv pelagiska 
fiskaríðið kastar av sær, hetta má vera dømi um vánaligt lógarsmíð.  
  
Eg fari enn einaferð – staðiliga - at heita á andstøðu og samgongu, um at taka hesa ávaring í fullum 
álvara.  
Politikarar skula verða vælkomnir at leita sær ráðgeving frá manningafeløgunum,  
  
At enda fari eg at nevna, at fylgibólkinum er hildin fyri tað turra spott. Gamaní, at vit skula verða 
hoyrdir, men einki av tí vit hava borðið fram er tikið við, vit eru hildnir henn, og so verður ein skipan 
óroynd skipan smoygd niður yvir okkum. Tað er sum at siga, at annahvørt góðtaka tit luktin í 
bakarínum, ella stinga tit í sekkin.  
  
Tórshavn tann 26. september 2016.  
  



Vegna  
Føroya Skipara- & Navigatørfelag  
Annfinnur Garðalíð, formaður  
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Barbara Holm 26.09.2016 (15:50)  
Herverk við Gjógv 
Síðstu viku varð herverk framt á teknisku útgerðina til ljósið í Gjónni við Gjógv.   
  
Tað skrivar Sunda Kommuna á heimasíðu sínari.  
  
Víðari skrivar kommunan soleiðis:   
Felagið Gjómaður hevur av sínum eintingum sett ljós í Gjónna og vórðu hesi handaði kommununi á 
hátíðarløtu í september mánað í fjør.  
  
Í síðstu viku hevur onkur verið har og oyðilagt káplar og aðra tekniska útgerð soleiðis, at ljósini 
slóknaðu. Kommunan hevur haft fólk á staðnum og fingið útgerðina at rigga aftur. Skaðin er mettur 
at kosta nakrar túsund krónur.  
  
Tað er sera óheppið, at slík útgerð ikki fær frið. Kommunan meldar ikki málið til løgregluna í fyrsta 
umfarið, men tekur í staðin stig til at tryggja at slíkt ikki hendir aftur.  
  
Av trygdarávum vórðu ljós sett í Gjónna í 2015 og tá man kortini setti ljós í Gjónna, varð mett at tað 
var bæði skilagott og áhugavert at gera tað soleiðis, at hesi eisini kundu lýsa í litum.  
  
Kommmunan hevur fingið loyvið frá Yvirfriðingarnevndini til, at lata ljósini lýsa til serlig høvi. 
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Tunlarnir neyvan útsettir 
Kristina Háfoss segði fyrr í dag, at landið skal nú eftirhyggja íløgunum, ið standa fyri framman, tí er 
nógv, sum bendir á, at búskapurin gerst ov heitur.  
  
Samgongan ætlar, at búskapurin skal ikki veksa við meira enn 1.8% og tað verður ringt at halda seg 
innanfyri tað málið, um ikki átøk verða gjørd.  
  
So er spurningurin hvørjar íløgur tað møguliga kann raka.  
  
Tunlarnir undir Tangafjørð og Skopunarfjørð hava verið nevndir, men Hendrik Old, landsstýrismaður í 
samferðslumálum, heldur ikki at tað er eitt gott hugskot.  
  
- Mær vitandi hevur tað ikki verið uppá tal. Onkur hevur nevnt tað, tað vil so verða. Saman við H-
bygninginum eru tað størstu íløgur hjá landinum í løtuni, men eingin hevur nevnt at steðga 
tunlunum. Rentan er so lág í løtuni, at hon verður neyvan lægri. Tí er spurningurin, um tað er rætt at 
útseta tunlarnar í løtuni tí ein rentuhækking kann gerast ómetaliga dýrt, sigur Hendrik Old.  
  
Hendrik Old er heldur ikki vísur í, um tunlarnir hava so stóra ávirkan á búskapin.  
  
  
-  Spurningurin er eisini hvørja negativa ávirkan tað hevur at fara í gongd við tunlarnar nú. Tað skulu 
sjálvandi nógvir lastbilar koyra, men eftirhondini eru arbeiðsfólkini, ið krevjast fyri at bora, so fá, at 
spurningurin er um tað hitar búskapurin nógv afturat, sigur Hendrik Old.  
  
  
Hendrik Old sigur, at tað kostar landskassanum 35 milliónir um árið í løtuni at gera tunlarnar og fer 
seinni uppá 40 milliónir. Alt í alt haldi hann ikki, at tað loysir seg at útseta tunlarnar, tí rentan kann 
rentan leypa upp og verkætlanin gerast nógv dýrari.  
  
Hendrik Old mælir til, at mann eisini eftirhyggur íløgur, ið liggja uttanfyri fíggjarlógina, tí tað eru 
nógvar aðrar íløgur, ið eru dýrari enn hendan og hita búskapin meira. 
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Verður helst verandi í Víkingi 
Gitingar um hvar spælarar og venjarar fara at halda til í næsta ár eru av álvara farnar í gongd. Tað er 
líkt til, at eingin útskifting fer fram á venjarabonkinum hjá Víkingi, har Sámal Erik Hentze er sinnaður 
at halda fram. 
 
- Vit snakka í fulldrøn, og eg rokni við, at eg verði verandi her. Eg vil øgiliga gjarna vera her. Tað eru 
onkur smáting, sum skulu upp á pláss, og tað er við at vera har, sigur hann. 
 
“Onkur smáting” kann í hesum føri tulkast sum onkur leikaraflyting, og leysasøgur vilja vera við, at 
Víkingur leitar sær eftir einum áleypara, og at besta boðið er Adeshina Lawal úr ÍF. 
 
- Men eru vit ikki eitt av teimum liðunum, sum hevur skotið flest mál, spyr Bagge skemtandi, men í 
somu atløgu váttar, at Víkingur hevur tørv á einum áleypara. 
 
Jón Krosslá Poulsen og Finnur Justinussen hava báðir verið darvaðir av skaða í ár, so tað hava fyri tað 
mesta verið Philip Djordjevic og Andreas Lava Olsen, sum hava verið fremstu menn. 
 
Finnur Justinussen, sum er skaddur restina av kappingarárinum, heldur ikki fram í Víkingi. Hann 
verður næsta ár staddur í Danmark í lestrarørindum. 
 
Sáttmálin ímillum Adeshina Lawal og ÍF gongur út eftir hetta kappingarárið, og tískil er tað møguligt 
hjá Víkingi at samráðast við nigerianska áleyparan, sum hevur skotið 19 mál í 41 dystum fyri ÍF. 
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B36 er best innanhýsis í høvuðsstaðnum 
Allar níggju grannauppgerðirnar millum AB, HB og B36 í effodeildini eru avgreiddar. Verandi 
meistarar, B36 hava avgjørt havt eitt slakari kappingarár, men tað hevur roynst væl hjá B36 í 
grannauppgerðunum ímóti AB og HB, har B36 hevur tryggjað sær 14 stig av 18 møguligum stigum við 
fýra sigrum og tveimum javnleikum í teimum seks grannauppgerðunum ímóti AB og B36.  
  
Tó er vert at leggja merkið til, at tað hevur ongantíð verið meir enn tað eina málið á muni í teimum 
níggju grannauppgerðunum í høvuðsstaðarøkinum. Seks dystir eru endaðir við einum eittmálssigri og 
tríggir dystir eru endaðir við javnleiki.   
  
Úrslitini í grannauppgerðunum í høvuðsstaðnum hetta kappingarárið :  
  
B36-AB 2-1 (3. apríl)  
HB-AB 0-0 (17. apríl)  
B36-HB 3-2 (28. apríl)  
AB-B36 2-3 (12. mai)  
HB-B36 0-0 (12. juni)  
AB-HB 0-1 (19. juni)  
B36-AB 2-1 (7. august)  
B36-HB 2-2 (18. september)  
HB-AB 1-2 (25. september)  
  
Støðan fyri innanhýsis dystirnar hjá høvuðstaðarliðunum í effodeildini :   
  
1. B36  6  12-8  14 stig  
2. HB  6  6-7  6 stig  
3. AB  6  6-9  4 stig 
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- Vita ikki altíð hvar kjøtið kemur frá 



- Tey eru summi í miðstaðarøkinum, sum ikki vita hvar kjøtið kemur frá. Tey hava ikki møguleika fyri 
at verða ein partur av landbúnaðinum, men leygardagin fingu tey innlit, sigur Sigert Patursson, 
formaður í Bóndafelagnum.  
  
Tað hendir meira enn so, at fólk í stórbýum verða skýrd fyri, at ikki hava samband við náttúruna. Tey 
halda, at maturin kemur úr kølidiskinum í matvøruhandlunum, siga tey atfinningarsomu.  
Tað er ikki so galið í Føroyum, men vit hava somu trupulleikar sum aðrastaðni.  
  
- Tað er partvíst soleiðis í Havn. Tað eru nógvir føroyingar, sum hava rímiligt samband við jørðina, 
men tað eru eisini fólk, sum ikki hava møguleika fyri tí og tí ikki kenna til hagreiðing av kjøti. Tey fingu 
leygardagin møguleika fyri at síggja tað, sigur Sigert Patursson, formaður í Bóndafelagnum.  
  
Hann heldur, at tiltakið leygardagin - Slaktið -  var av tí allar besta, tí soleiðis er veruleikin og eingin 
orsøk er til at fjala tað.  
  
- Soleiðis er tað í øllum teimum kendu býunum gjøgnum Evropa. Tað eru kjøtmarknaðir allastaðni og 
tað kann tað eisini vera í Føroyum, staðfestir Sigert Patursson.  
In.fo 
 

 
Eingin løggilding og skráseting 
Uttanríkis-og vinnumálaráðið hevur sent út til hoyringar uppskot til kunngerð um framleiðslu av 
føroyskum matvørum frá tilfeingisvinnuni, ætlað til sølu til heil-og smásølur, matstovur og onnur.  
  
Hetta er tann sonevnda heimaframleiðslukunngerðin, sum ætlandi skal koma í gildi hin 1. oktober í 
2016 - ella um nakrar fáar dagar. Uppskotið er sent út til hoyringar hin 20. september í ár, og tí er 
hoyringsfreistin bert nakrir fáir dagar.  
  
Sambært kunngerðini verður seyða- og neytakjøt, avroð og annað fevnt av kunngerðini, og soleiðis 
eisini við eitt nú haru og villini fugli.  
  
Beinleiðis søla frá framleiðara í tilfeingisvinnu av nevndu vørum til endabrúkara er ikki fevnd av 
kunngerðini (…) um løggilding og skráseting av matvøruvirkjum.  
  
Uttanríkis-og vinnumálaráðið vísir á, at framleiðarar eftir nýggju kunngerðini skulu melda til eina skrá 
yvir heimaframleiðarar hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni við navni, annað hvørt á persóni ella felag, 
ávíkavist p-tali ella v-tali, og bústaði framleiðarans.  
  
Upplýsingarnar verða latnar á serligt oyðiblað, sum Heilsufrøðiliga Starvsstovan útflýggjar.  
  
- Treytin fyri skráseting er, at matvøran er framleidd, hagreidd og tilvirkað á ogn framleiðarans, og at 
samlaði árligi umsetningurin er minni enn 200.000 krónur.  
  
Lagt verður aftrat, at framleiðarin í sambandi við skrásetingina skal vátta, at hann beinanvegin 
fráboðar Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, tá hann verður varugur við, at árligi umsetningurin kemur upp 
á hesar 200.000 krónurnar.   
In.fo 
 

 
Nýggj frímerki frá Posta: Toskaskræða, Føroysk klæðir og Jesus úr Nasaret 
Nýggju frímerkini fevna breitt. Skræðufrímerkini hava verið leingi ávegis og eru vit øgiliga spent at 
vita, hvussu tey verða móttikin. Partur av vakra tjóðbúnanum prýðir tvey av frímerkjunum og síðan er 
tað stóra listaverkið hjá Edward Fuglø, sum hongur í kjallaranum í Christianskirkjuni, eisini við.  
 
Forkunnug frímerki við toskaskræðu  
 
Talan er um eina heilt serliga útgávu. Ongantíð áður eru frímerki gjørd á hendan hátt. Á hvørt 
frímerkið er ein lepi av toskaskræðu límaður. Skræðan er ótrúliga vøkur og mynstrað - við næstan 
metalliskum litbrøgdum, ið broytist alt eftir hvørjum vinkli tú sært hana frá.  
 
Í samband við útgávuna verður móttøka á Nevinum í Runavík, har Svanbjørg Manai, leiðari fyri 



frímerkjadeildina, fer at greiða frá hvussu hugskotið er íkomið til hetta serliga frímerkið og hvussu 
framleiðslan fór fram. Listamaðurin, Martin Mörck verður til staðar og fer at signera bjálvar. Øll eru 
vælkomin til móttøkuna, sum verður kl. 15-17.  
 
Teknað og graverað hevur: Martin Mörck. Virði: 50 kr.  
 
Føroysk klæðir  
 
Føroysku klæðini hava í dag sera góða undirtøku millum fólk og verða tey tíðum nýtt til hátíðarløtur. Í 
roynd og veru er siðurin við tjóðbúna ikki serliga gamal. Búnin hevur røtur í gerandisklæðum í fyrru 
helvt av 19. øld – og byrjaði av álvara at skilja seg frá gerandisbúnanum í tjóðskaparligu vekingini 
seint í 1800 talinum.  
 
Edward Fuglø hevur teknað frímerkini, sum er tann fyrsta av trimum útgávum. Virðini eru 17 og 20 kr.  
 
Prýðingin hjá Edwardi Fuglø í Christianskirkjuni: Jesus úr Nasaret  
 
Á vári 2013 gjørdi Edward Fuglø tíggju relieff í træ til Christianskirkjuna. Relieffini lýsa tilburðir í Jesu 
lívi, og tilfarið – træ – hóskar jú væl, tá vit hugsa um, at Frelsarin stóð í læru hjá stjúkpápanum Jósefi.  
 
Við sínari gandakendu blanding av einfeldi og fjøltætti, frásøgn og prýðing, nýtt og gamalt, hugflog og 
handverk eru relieffini hjá Edwardi Fuglø eitt høvuðsverk í føroyskari kirkjulist. Timburmaðurin úr 
Nasaret hevði nikkað viðurkennandi. Listaverk og uppseting: Edward Fuglø. Virði: 10 x 9 kr.  
 
Les meira um frímerkini á okkara nýggju heimasíðu: www.stamps.fo 
Sandportal.fo 
 

 
Lógvabrestir fyri føroysku gullvinnarunum í USA  
26.09.2016 - 10:05 
Kappingin var knallhørð, sigur Jákup Jakobsen, venjari, men føroysku luttakararnir vóru sera tryggir á 
pallinum 
Ongantíð fyrr hava tey upplivað, at áskoðararnir hava tikið so væl ímóti føroyingunum. 
Kappingin í New York var fyrireiking til heimsmeistarakappingina í Los Angeles 19. november. 
Fleiri, sum vóru við í New York, verða eisini í HM, og tí eru vónirnar góðar. 
Afturboðaninar úr New York eru, at vit skulu halda fram við tí, vit gera, sigur Jákup Jakobsen, venjari, 
errin. 
Kvf.fo 
 

 

Meting um tilfeingið fyri viku 39, 2016  

 

Friday, 23 September 2016  

Samandráttur: Línuskip: Eitt línuskip er norðanfyri, mest hýsa. Tað landar mánadagin. Eitt er 
eystanfyri og fiskar longu og brosmu. Tað landar miðskeiðis í vikuni. Fýra eru á rygginum og tvey eru á 
Byrenbank, tey fáa eina blanding av toski og svartkalva og so nakað av blálongu og lira. Vit vantað 
bara tvey landa í vikuni. Eitt frystilínuskip er undir Íslandi og trý frystilínuskip eru við Grønland. Okkurt 
línuskip fer út um vikuskiftið.  
Útróður:  Streymurin verður góður í vikuni, men veðri verður umskiftandi, so vit vantað ikki nógvan 
útróður. Fiskiskapurin hjá útróðrabátunum er vánaligur enn.  
Djúpvatnstrolarar: Bara ein er til fiskarí, landar helst miðskeiðis í vikuni. Onkur trolari fer helst út í 
næstum.  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Øll fiska upsa, tó er eitt ávegis út á ryggin at fiska tosk.. 
Fiskaríið eftir upsa er smáligur. Pørini landa sum vikan líður. Fáa nakað av toski og longu sum 
hjáveiða. Gulllaksapørini eru givin at fiska gulllaks og fara nú at fiska upsa.  
Trolbátar:  Allir liggja við bryggju, men helst fara teir út í næstum. 
 Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, annar landar mikudagin, meðan hin landar síðst í vikuni.  Eitt fiskar 
havtasku, landar helst miðskeiðis í vikuni. 

Fmf.fo 
 

http://www.fmf.fo/index.php?option=com_content&task=view&id=650


 

 Valutanavn      WMR  

 
 

    
 

 

 Australske dollar     505,20  

 Bulgarske leva     381,12  

 Brasilianske real     203,50  

 Canadiske dollar     502,60  

 Schweizerfranc     683,53  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,21  

 Tjekkiske koruna     27,580  

 Euro     745,44  

 Britiske pund     855,68  

 Hong Kong dollar     85,33  

 Kuna     99,35  

 Ungarske forint     2,4300  

 Israelske new shekel     175,98  

 Indiske rupees     9,9280  

 Japanske yen     6,5890  

 Mexicanske peso     33,310  

 Norske kroner     81,61  

 Newzealandske dollar     480,69  

 Polske zloty     173,25  

 Russiske rubel     10,360  

 Svenske kroner     77,62  

 Singapore dollar     486,75  

 Thailandske baht     19,110  

 Tyrkiske lira     221,90  

 US dollar     661,78  
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 Sydafrikanske rand     48,430  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Jóna á Horni, Fuglafjørður, andaðist á Klaksvíkar sjúkrahúsi sunnudagin 25. september, 76 ára gomul. 
 

 


