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Framhaldandi gott heystveður 
Danjal av Rana 10.10.2016 (08:29)  
Eitt sterkt hátrýst liggur mest sum í stað yvir skandinavisku hálvoynni og turr luft streymar inn yvir 
Føroyar av landsynningi og eystri. 
  
Í dag verður gul til stívt andøvsgul av suðri, 5 til 10 m/s. Fyri tað mesta skýggjað og támut, mjørki í 
støðum og sirm. Hitin um 10 stig. 
  
Í morgin verður lot til andøvsgul av suðri og landsynningi, 3 til 8 m/s. Turt og sólglottar. Hitin um 10 
stig. 
  
Mikudagin og hósdagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi og eystri, 5 til 10 m/s. Turt og í 
støðum sólglottar ella skýggjað. Hitin um 10 stig. 
  
Fríggjadagin verður gul til stívt andøvsgul av eystri, 5 til 10 m/s, í støðum strúkur í vindi, 13 m/s. Turt 
og fyri tað mesta skýggjað. Hitin um 10 stig. 
  
Leygardagin verður gul til stívt andøvsgul av landnyrðingi, 5 til 10 m/s og fyri tað mesta skýggjað, men 
turt. Hitin millum 6 og 9 stig. 
In.fo 
 

 
Vaksandi arbeiðsloysi millum yvirmenn í danska flotanum 
Síðani ársbyrjan er arbeiðsloysið millum limirnar í Søfartens Ledere hækkaað úr 1,8 til 3,3 prosent. 
Orsøkin eru vánaligu tíðirnar serliga innan frálandsvinnuna. 
Haraftrat kemur, at hetta eisini hevur rakt limir, ið sigla í frálandsvinnuni undir fremmandum flaggi, 
ikki minst í Norra.. Eftir fleiri stór uppsagnarumfør í stórum reiðaríum staðfestir Søfartens Ledere, at 
2016 sær út til at gerast eitt ringt ár. 
 
Tó eru eisini glottar. Sjálvt við núverandi arbeiðsloysinum liggja limirnir í felagnum væl undir 
landsmiðaltalinum, og serliga mált í tíðarlongdini av arbeiðsloysinum, liggja limirnir í Søfartens Ledere 
væl fyri. 
 
Í ársins lønarhagtølum varð spurt um Iongdina á møguligum arbeiðsloysi, og tíbetur kundu 92 prosent 
av teimum, ið høvdu verið raktir av arbeiðsloysi seinasta árið boða frá, at teir vóru aftur til arbeiðis 
minni enn seks mánaðir seinni. Ongin hevði verið arbeiðsleysur í meira enn eitt ár. 
 
Tekin eru eisini um,at 2017 arbeiðsliga sær ljósari út enn árið í ár - ikki minst innan frálandsvind. 
 
Kelda: Søfartens Ledere 
Antares.fo 
 

 
Forboðið ímóti Super Puma tikið av 
Evropeiski loftferðslutrygdarstovnurin EASA hevur gjørt av at strika bráðfeingis forboðið ímóti 
flúgving við Super Puma EC225 LP og AS332 L2 tyrlum frá Airbus Helicopters. Norsku og bretsku 
myndugleikarnir halda tó fast um forboðið ímóti tyrlunum til greiða er fingin á orsøkini til vanlukkuna 
fyrr í ár, ið kravdi 13 mannalív. 
Norski sivili loftferðslumyndugleikin setti forboð ímóti flúgving við tyrlum av slagnum H225 og 
AS332L2, herundir eisini leitingar- og bjargingarflúgving, eftir eina vanlukku við eini EC225 LP tyrlu í 
Norra 29. apríl í ár, sum kravdi 13 mannalív. 
Tyrlan datt niður nærindis Bergen á veg inn aftur frá einum oljupalli hjá Statoil í Norðsjónum. 
Norski sivili loftferðslumyndugleikin bannaði fyrst flúgving við øllum EC255 tyrlum, tó ikki í sambandi 
við leitingar- og bjargingarátøk. Í mai varð forboðið víðkað til eisini at umfata Airbus AS332L2 Super 
Puma tyrlur. 
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Eitt av stóru fakfeløgunum í norsku olju- og gassvinnuni, Industri Energi, finst hvassliga at ógildanini 
av forboðnum hjá EASA. 
"So leingi vit ikki vita orsøkina til vanlukkuna, er tað beinleiðis óforsvarligt at seta forboðið úr gildi. 
Hetta er ein háðan ímóti teimum, ið skulu flúgva við hesi tyrluni, og teimum avvarðandi eftir 
vanlukkuna. Vit verða noydd til at bíða eftir niðurstøðuni hjá norsku skaðanevndini", sigur 
tyrluserfrøðingurin Henrik S. Fjeldsbø í eini fráboðan. 
Kelda: Offshore Energy Today/shippingwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Blakaður úr skúlanum og bleiv heimsins besti 
Tó at bæði fyrrverandi amerikanskur forseti og fyrrverandi heimsmeistari í talvi hava vitjað í 
Føroyum, so er boltsnillingurin Cristiano Ronaldo ivaleyst størsta størnan higartil, sum hevur verið her 
– í hvussu so er, um vit skulu døma eftir, hvussu fólk reagera. Tað mann ikki vera hent so ofta fyrr, at 
fólk eru klintrað uppi á tekjum á hotellum fyri at síggja ein vitjandi. 
Í gjáramorgunin legði Ronaldo eina mynd av sínum liðfeløgum í bussinum í Føroyum út á Instagram 
við boðum um, at teir vóru klárir til dystin í kvøld, og nakrar tímar seinni, hevði hann fingið 1,2 
milliónir likes og 6.500 viðmerkingar. Somikið stórur er áhugin fyri honum. 
 
Leitar tú á netinum, so finnast nógvir sonevndir top-listar um hetta og hatta, sum hevur við Ronaldo 
at gera. Her er eitt úrtak: 
Sum 14 ára gamal tveitti hann ein stól eftir lærara sínum. Tað hevði við sær, at hann bleiv blakaður úr 
skúlanum. Pápin segði Ronaldo, at tað nokk skuldi ganga og brúkti síðani alla sína orku upp á 
fótbóltsgávurnar hjá soninum. 
Ronaldo er uppkallaður eftir Ronald Reagan, fyrrverandi forseta í USA. 
Í mun til nógvar aðrar fótbólslekarar, hevur Ronaldo ongar tatoveringar. 
Sum 15 ára gamal bleiv Ronaldo skurðviðgjørdur fyri hjartablaktran. Áðrenn skurðviðgerðina, var upp 
á tal, at hann mátti gevast við at íðka ítrótt. 
Ronaldo er skrásettur fyri at skotið mál í øllum 90 minuttunum av einum fótbóltsdysti. Av teimum 
hagtølum, sum finnast í yrkisfótbólti, er hann tann einasti, sum hevur klárað tað. 
Ronaldo leypir hægri enn ein miðalkringur kurvabóltsleikari í NBA. Við renningarlopi klárar han at 
leypa 78 sentimetrar upp í loft. 
Dimma.fo 
 

 
Fara at fylgja altjóða tilmælum á veðurlagsøkinum 
Samgongan hevur sett sær fyri at fylgja altjóða tilmælum á veðurlagsøkinum. Landsstýrið fer tí at 
boða donskum myndugleikum, at tað ikki skal takast territorialt fyrivarni fyri Føroyar, tá danir í 
næstum fara at staðfesta COP21 avtaluna, sum eisini verður nevndur París-sáttmálin. 
- Heimssamfelagið má taka neyðug stig fyri at byrgja upp fyri veðurlagsbroytingunum. Okkara lutur í 
Føroyum má tó ikki liggja eftir. Náttúran er grundarlagið undir føroyska samfelagnum. Tí er tað 
okkara skylda at vera millum tey lond, sum ganga undan á umhvørvisøkinum, heldur enn at kasta alla 
ábyrgd frá okkum, sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður. 
Yvirskipaða málið í COP21-avtaluni er at halda miðal hitavøksturin á jørðini niðri, og at vøksturin av 
alheims útlátum av vakstrarhúsgassi skal steðga skjótast til ber og hareftir falla skjótt. 
Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsu- og innlendismálaráðnum, sum umsitur veðurlagsøkið, sigur: 
- Hóast eitt einmælt løgting í 2009 tók undir við Veðurlagspolitikk Føroya og málinum um at skerja 
útlátið av veðurlagsgassum við minst 20 prosentum í 2020, so gongur so sum so, at røkka hesum 
máli. Her skal sterkari lútur til og miðvís politisk átøk. París-sáttmálin er eitt stig á vegnum. 
Antares.fo 
 

 
Eingin vann kjakið í gjár 
Sólvit Nolsø 10.10.2016 (09:24)  
Tað bleiv ein óvanliga harður orðradráttur í gjár millum forsetavalenini, Donald Trump og Hilary 
Clinton.  
Tað bleiv væntað áðrenn kjakið, at valevnini fóru at høgga eftir hvørjum øðrum, eftir at eitt 11 ára 
gamalt brot av Trump kom fram, har hann tosar um kvinnur í ógvuliga niðurgerandi tónum.  
Tónin var eisini lagdur beinavegin tá tey komu inn. Tey tóku ikki í hondina á hvørjum øðrum tá kjakið 
byrjaði, sum annars er vanligt.  

mailto:solvit@in.fo


Tey komu inn á nøkur politisk evnir – treyðugt so. ISIS var uppi at venda nakrar ferðir, búskapurin og 
arbeiðspláss. Gjøgnumgangandi var tó persónlig høgg frá hvørjum øðrum.  
Flestu útlendsku miðlar leggja eisini dentin á júst tað.  
Trump legði eftir Clinton við teldupostgøluni, ið hann helt Hilary skuldi í fongsul fyri, og viðferðini hjá 
manni hennara av kvinnum. Hilary Clinton hinvegin legði eftir Donald Trum og hansara uppførsli í 
øllum valdystinum, ið hevur víst, at hann er ikki egnaður sum forseti.  
Tað er eingin greið niðurstøða eftir kjakið, hvør vann. Tey flestu eru tó samd um, at tey, ið áðrenn 
dystin ikki høvdu tikið støðu hvønn tey skuldu velja, ivast enn. 
In.fo 
 

 
Pepe er tann fittasti 
Danjal av Rana 10.10.2016 (11:35)  
Tað munnu vera fleiri børn, sum hava brúkt mest sum alt leygarkvøldið og sunnudagin uppi á Hotel 
Føroyum, í vón um at síggja Ronaldo ella kanska onkra av hinum portugisisku stjørnunum.  
  
Onkur foreldur vóru kanska eitt sindur meiri framsíggin enn onnur. Millum teirra er Rúni Klein 
Joensen, sum hevur bílagt sær og familjuni kamar á Hotel Føroyum. Hann dylir ikki fyri, at orsøkin var, 
at geva synunum møguleikan at koma so nær Ronaldo sum gjørligt.  
  
- Vit tosaðu um, hvat vit skuldu keypa børnunum í jólagávu. Teir eiga sum so alt, men vit komu eftir, 
at hetta kanska var eitt gott hugskot. Eg bílegði tí kamar til okkum øll 3. desembur og vit góvu so 
synunum hesa náttina á Hotel Føroyum og sesong-kort til heimadystirnar hjá landsliðnum í jólagávu, 
sigur Rúni Klein Joensen.  
  
Upplivingin hevur verið væl eydnað, heldur pápi, hóast dreingirnir nærum ikki hava tíð, hvørki at eta 
ella sova, tí teir eru bangnir fyri at missa okkurt.  
- Fleiri av spælarunum hava tikið sær tíð at skriva autografar og taka myndir við børnunum, men 
høvuðsstjørnan sjálv er eitt sindur styggur, sigur Rúni Klein Joensen.  
- Hann skrivar nakrar heilt fáar autografar og tekur eitt selfie saman við eini 30 børnum og so fer 
hann víðari. Aðrir spælarar eru nógv fittari í so máta. Pepe er tann fittasti av øllum. Hann tekur sær 
góða tíð at tosa við børnini, skriva autografar og taka myndir. Tað skuldi man kanska ikki trúð, tá man 
sær hann á vøllinum, har hann er eitt veruligt svín, sigur Rúni Klein Joensen.  
  
Trygdin rundan um størstu stjórnina, Cristiano Ronaldo, hevur verið sera stór.  
- Hann er mansvardur so gott sum alla tíðina. Tað eru altíð fólk rundan um hann. Í gjár gingu 
spælararnir túr á rossagøtunum, men Ronaldo var ikki saman við hinum, sigur Rúni Klein Joensen.  
  
- Ronaldo sjálvur hevur kanska mist nakað av glansinum. Dreingirnir hava sæð upp til hann alt lívið, 
men nú teir standa beint framman fyri stóru stjørnini, sær hann teir als ikki. Tað nívir teir eitt sindur, 
sigur pápin.  
  
Hóast tað er ringt at fáa fatur á Ronaldo sjálvum, so hava dreingirnir nokk at gera.  
- Teir eru sera áhugaðir í fótbólti og kenna til fleiri aðrar av portugisisku spælarunum, so teir eru eisini 
fegnir um at fáa autograf frá Pepe, Ricardo Quaresma ella Renato Sanchez, sigur pápin.  
  
Tað er ikki bara portugisiska landsliðið, sum býr har uppi. Føroyska landsliðið heldur eisini til á Hotel 
Føroyum og tað hava dreingirnir eisini gjørt sær dælt av.  
- Teir hava hugnað sær millum føroysku spælararnar og fingið autografar frá øllum tí føroyska 
landsliðnum. Føroysku spælararnir heilsa upp á teir, so tað hevur eisini verið ein góð uppliving hjá 
dreingjunum.  
  
Rúni Klein Joensen er glaður um hesar dagarnar á Hotel Føroyum.  
- Vit hava hugnað okkum saman sum familja og vit foreldur hava slappa av og drukkið kaffi, meðan 
børnini hava runnið eftir spælarunum. So hetta hevur verið eitt deiligt vikuskifti fyri okkum, sigur 
hann.  
  
- Vit eru tó kedd um, at hotellið hevur verið so avbyrgt, eisini inni á hotellinum. So sjálvt vit, sum 
búgva her, hava avmarkaða atgongd á hotellinum og tað tykist, sum at børnini uttan fyri næstan hava 
betri atgongd til stjørnurnar enn vit. Annars hevur tænastan á hotellinum verið heilt fram úr, sigur 
Rúni Klein Joensen. 
In.fo 
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- Nógvar ætlanir við varandi orku 
Sólvit Nolsø 10.10.2016 (13:02)  
Vit skrivaðu fyrr í dag, at Finn Jakobsen, rakstrarleiðari hjá SEV, hevði valt skifta starv á nýggjárinum. 
Hann fer úr SEV og í nýtt starv sum tekniskur stjóri hjá Magn.  
Finn Jakobsen hevur verið ein av oddamonnunum í arbeiðnum hjá SEV at leggja seg meira yvir á 
orkukeldur, ið koma frá varandi orkukeldum. Tí er tað eitt ávíst signalvirði í, at Magn nú hevur fingið 
rakstrarleiðarn hjá SEV í starv hjá sær.  
Hendrik Egholm, stjóri á Magn, váttar eisini, at tað liggja ítøkiligar ætlanir hjá Magn at menna grøna 
profilin hjá felagnum og Finn Jakobsen er ein týðandi liður í ætlanunum.  
- Tað hevur verið frammi fyrr, at vit arbeiða m.a. við ætlanum innan brint og tað eru aðrar 
verkætlanir, ið eru í gerð, men sum ikki eru búnar enn at leggja fram alment, sigur Hendrik Egholm.  
Hóast menningin er stór innan varandi orkukeldur í dag, so er Hendrik Egholm ikki í iva um, at oljan 
fer at verða ein stórur partur av orkuveitingini í nógv ár afturat, men gondin er eyðsýnd og tí vil Magn 
eisini leggja seg eftir at veita loysnir innan alternativa orku.  
In.fo 
 

 
- Vit eru spentir upp á surimi 
- Tað gongur eftir ætlan við nýggja surimivirkinum á Tvøroyri, og alt bendir á, at virkið verður 
royndarkoyrt í desember, og síðan byrjar veruliga framleiðslan um ársskiftið. Hetta er ein verkætlan, 
sum vit eru sera spent uppá - og sum vit trúgva uppá.  
  
Tað sigur Bogi Jacobsen, stjóri í Varðanum Pelagic, við In.fo í dag. Hann vísir á, at nýggja surimivirkið, 
sum verður í bygninginum, har landingarmiðstøðin á Tvøroyri var áður, er ein partur av 
langtíðarætlanunum hjá Varðanum.  
  
- Okkara mál er at framleiða matvørur, og vit vilja gera okkara til at virðisøkja tað tilfeingi, sum vit 
hava í Føroyum. Vit vilja gera okkara til at skapa virðisøking og vøkstur í samfelagnum - eisini burtur 
úr svartkjaftinum, sum fæst stóran part av árinum og er eitt týdningarmikið tilfeingi.  
  
Bogi Jacobsen sigur, at svartkjaftur er væl egnaður til surimi, og tað eru fleiri skip og virkir runt um í 
heimi, sum hava framleitt surimi í mong ár við góðum úrsliti. Millum lond, ið eru kend sum surimi-
framleiðarar, er eitt nú Alaska.  
  
- Eisini í Føroyum eru fleiri royndir gjørdar við surimi, bæði á landi og umborð á skipi. Tøknin á 
virkinum á Tvøroyri verður av nýggjasta slag. Marknaðurin fyri surimi er stórur, og okkara avbjóðing 
verður at finna og selja okkara framleiðslu.  
  
Stjórin sigur, at hóast aðrar royndir við surimií Føroyum eru steðgaðar, trúgva bæði hann og Varðin 
upp á, at royndin á Tvøroyri fer at eydnast. Hann dylir tó ikki fyri, at hetta verður ein avbjóðing, men 
teir fara fúsir til verka og eru opnir fyri øllum møguleikum, sum marknaðurin spyr eftir.  
  
- Svartkjaftur og konsistensurin í svartkjafti er væl egnaður til surimi og fiskurin, sum verður virkaður í 
hesi framleiðslu, skal vera feskur - og ikki frystur. Fiskurin verður skorin til flak og gjørdur til fars, og 
síðan fer farsið í surimi-maskinurnar, har tað verður reinsað, og smakkurin verður tikin úr.  
  
Hann vísir á, at surimi er ein smakkleys vøra, sum smakkur verður settur til - alt eftir, hvør 
framleiðslan er, og hvat vøran skal brúkast til. Við tí tøkni, sum er á marknaðinum í dag og tí stóra 
altjóða marknaði, sum er fyri surimi, væntar hann, at Varðin Pelagic fer at fáa hetta at bera til.  
  
- Íløgan í nýggja surimi-virkið á Tvøroyri fer at liggja um einar 60-70 miljónir krónur, og vónin hjá 
okkum er, at virksemið sum frá líður fer at geva arbeiði til eini 70 fólk ein fittan part av árinum. Vónin 
er eisini, at skip og manningar kunnu fáa nakað meira fyri svartkjaft sum fer til surimi, sigur Bogi 
Jacobsen, stjóri.  
In.fo 
 

 
Tilfeingisskatt heldur enn gjald 
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- Ein fult út føroysk vinna, sum er gjøgnumskygd, sum ikki fremur spekulasjón í rættindum, men sum 
fremur størst møguliga virðisøking og nýmenning, og sum letur upp fyri, at ein og hvør kann bjóða 
seg fram.  
  
So stutt kann uppskotið hjá Føroya Fiskimannafelag til eina nýggja fiskivinnuskipan lýsast.  
  
Í uppskotinum, sum kann lesast á heimasíðuni hjá Føroya Fiskimannafelag í kvøld - 
www.fiskimannafelag.fo - er tað ein tilfeingisskattur aftrat partafelagsskattinum, sum skal tryggja 
Føroya fólki sín part av fólksins ogn.  
  
Einki serstakt gjald skal vera fyri sjálvt fiskiloyvið.  
  
- Útlutingin skal fara fram umvegis eina almenna tilfeingisbúð á tann hátt, at treytir verða settar til 
hvørt einstakt loyvi, sum verður tíðaravmarkað, og so skal ein nevnd – ein tilfeingisbúð - velja út 
millum best skikkaðu umsóknirnar.  
  
Føroya Fiskimannafelag mælir til, at tilfeingisskatturin skal roknast av úrslitinum hjá hvørjum 
einstøkum skipi sær - eitt felag fyri hvørt skipið - fyri at sleppa undan, at úrslitið við roknskaparligum 
snildum verður skrúvað niður í lítið og einki.  
  
- Vit hugsa okkum ein flatan tilfeingisskatt – sama skattastig fyri allar skipabólkar – men tað kann altíð 
verða ein politiskur kjakspurningur, um ásetingarnar skulu verða ymiskar fyri teir ymisku 
skipabólkarnar.  
  
Meirilutin í Føroya Fiskimannafelag heldur fast um, at fiskidagaskipanin ikki eigur takast av, men 
uppskot felagsins til nýggja fiskivinnuskipan kann brúkast, sama um talan er um fiskidagaskipan ella 
kvotaskipan.  
  
- Vit mæla til eina skipan uttan kapitalisering av fiskiloyvum og lættari atgongd hjá fiskimonnum í 
fiskivinnuna, har landið fær sína tilfeingisrentu.  
  
Føroya Fiskimannafelag vísir á, at málini, sum skulu røkkast við einari nýggjari fiskivinnuskipan, eru 
eitt nú 1) Fleksiblir og stabilir karmar, 2) Fiskiskapurin skal verða lívfrøðiliga, búskaparliga og 
samfelagsliga burðardyggur, 3) Fiskiríkidømið verður verandi ogn hjá landinum og skal vera á 
føroyskum hondum, 4) Eingin kapitalisering av fiskiloyvum, 5) Marknaðarstýring av fiskiloyvum, 6) 
Fiskiloyvini skulu ikki savnast á ov fáum hondum - og 7) Landið fær hóskandi part av tilfeingisrentuni.  
  
- Fiskiloyvini verða latin teimum, sum kunnu skapa størst møguliga virðisøking og/ella royna at 
nýmenna fiskivinnuna, og uppboðssøla skal verða av øllum veiddum, óvirkaðum fiski, sigur felagið. 
In.fo 
 

 
Skrædl á Tórsvølli 
Tað var fín vitjan á Tórsvølli í kvøld, tá ið evropameistararnir úr Portugal við Cristiano Ronaldo á odda 
vóru á vitjan hjá fótbóltslandsliði okkara, sum er komið søguliga væl frá byrjan í hesi 
undankappingini. 
  
Spenningurin hvarv tó skjótt úr hesum dystinum, sum hevur verið nógv umtalaður og eisini hevði 
savnað ein stúvstappaðan Tórsvøll saman. Áskoðaratalið var 4.748. 
  
Føroyar vórðu trýstar í botn, og longu eftir 37 minuttum hevði Andre Silva gjørt stóran skaða á 
føroyska liði. Við reinum hattrikki syrgdi hann fyri, at Portugal fór til hálvleiks á odda 3-0. 
  
Gongdin var nakað tann sama í seinna hálvleiki, og hóast trýsti minkaði nakað, so vístu portugisar 
heimsklassa tá ið teir fóru í álop. Fyrstur at leggja omaná leiðsluna var Cristiano Ronaldo, sum við 
vøkrum langskoti økti til 4-0. 
  
Í tíðini, sum dómarin hevði lagt afturat, fekk Portugal tvey mál afturat. Tað vóru Joao Moutinho og 
Joao Cancelo, sum syrgdu fyri, at Portugal fór avstað við einum 6-0-stórsigri. 
  
Sigast má, at føroyska landsliðið av álvara kom niður á jørðina aftur. Næsti dystur hjá Føroyum verður 
ímóti Sveis á útivølli tann 13. novembur. 

http://www.fiskimannafelag.fo/


  
Føroyar - Portugal 0-6 (0-3) 
0-1: Andre Silva, 12. 
0-2: Andre Silva, 22. 
0-3: Andre Silva, 37. 
0-4: Cristiano Ronaldo, 65. 
0-5: Joao Moutinho, 90. 
0-6: Joao Cancelo, 92. 
In.fo 
 

 
Veturgamal veðrur vigaði 113 pund! 
Heystið er ein serstøk tíð hjá teimum, sum hava seyð. Soleiðis er hetta eisini ein serstøk tíð hjá Súna í 
Hjøllum og familju hansara á Toftum.  
  
- Besti veturgamli veðrurin hjá okkum í ár vigaði heili 113 pund, og hetta er samstundis størsti 
veturgamli veðrur hjá okkum nakrantíð.  
  
Súni í Hjøllum sigur, at í fyrraári hevði hann ein veturgamlan veðr, sum vigaði 112 pund, og gjøgnum 
árini hevur hann havt fleiri veðrar, sum eru farnir um tey hundrað pundini.  
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Samandráttur: Línuskip:  Seks línuskip eru antin á Ìslandsrygginum ella á Byrenbank og fiska mest av 
toski, svartkalva og so nakað av blálongu og lira. Vit vantað at nøkur landa miðskeiðis í vikuni, meðan 
tað er ivasmt um hini landa í vikuni. Tvey eru á Munkagrunninum og fiska mest av longu og brosmu. 
Møguliga landar annað seint í vikuni, meðan hitt neyvan landar í hesu vikuni. Tvey frystilínuskip eru 
við Grønland, eitt er undir Føroyum og eitt liggur við bryggju. Vit vantað at okkurt línuskip fer út í 
næstum.  
Útróður:  Bæði streymur og veðrið verður gott hesa vikuna, so vit vantað nógv av útróðri. Fiskaríið er 
framvegis vánaligur.  
Djúpvatnstrolarar: Tveir fiska upsa og so fáa teir nakað av blálongu og kongafiski. Teir landa helst 
fyrst í vikuni.. Restin liggur við bryggju.  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Øll fiska upsa. Fiskiskapurin eftir upsa er smáligur. Pørini 
landa sum vikan líður. Fáa nakað av toski, blálongu, kongafiski og longu sum hjáveiða.  
Trolbátar:  Bara ein trolbátur er til fiskarí. Hann fiskar mest av toski, hýsu og so nakað av upsa. Hann 
landar fyrst í vikuni. Allir hinir liggja við bryggju, men helst fer onkur út í næstum. 
 Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, helst landar annar, møguliga báðir, síðst í vikuni. Eitt fiskar havtasku 
og tað landar helst fyrst ella miðskeiðis í vikuni. 
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 Australske dollar     506,18  

 Bulgarske leva     380,42  

 Brasilianske real     207,33  

 Canadiske dollar     502,85  
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 Schweizerfranc     679,07  

 Kinesiske renminbi.yuan     99,46  

 Tjekkiske koruna     27,530  

 Euro     744,10  

 Britiske pund     826,03  

 Hong Kong dollar     85,93  

 Kuna     99,12  

 Ungarske forint     2,4410  

 Israelske new shekel     176,04  

 Indiske rupees     10,010  

 Japanske yen     6,4460  

 Mexicanske peso     35,130  

 Norske kroner     82,31  

 Newzealandske dollar     475,67  

 Polske zloty     173,72  

 Russiske rubel     10,670  

 Svenske kroner     76,99  

 Singapore dollar     485,14  

 Thailandske baht     19,010  

 Tyrkiske lira     217,08  

 US dollar     666,72  

 Sydafrikanske rand     48,150  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Nicolina Jensen Beder andaðist á Landssjúkrahúsinum leygardagin 8. oktober, 88 ára gomul. 
 
Sverre Midjord, Tvøroyri, andaðist mánamorgunin 10. oktober, 83 ára gamal. 
 
Marjun Nielsen, ættað úr Fuglafirði, búsitandi í Kjellerup í Danmark andaðist hósmorgunin 6. oktober, 
65 ára gomul. 
 
Valborg Vitalis, Klaksvík, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi fríggjadagin 7. oktober, 84 ára gomul. 



 

 


