
 
Tíðindi úr Føroyum tann 24. okt. 2015 

 
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Nú fer at regna 
Eitt hátrýst yvir Norðhavinum viknar spakuliga og í næstu viku koma brúgvaløg við regni og vindi inn 
frá vestri. 
  
Í dag er lot til andøvsgul av landsynningi, 2 til 7 m/s, sum øtlar í gul til stívt andøvsgul av suðri, 5 til 10 
m/s. Sólglottar, men í nátt ælaveður. Hitin um dagin millum 5 og 10 stig. 
  
Í morgin gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s, sum øtlar í stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 
m/s. Samdrigið og regn ella ælaveður av vestri. Hitin millum 5 og 10 stig. 
  
Mikudagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útsynningi og vestri, 10 til 15 m/s. Tað klárar í 
av vestri, tó okkurt ælaveður. Hitin millum 7 og 10 stig. 
  
Hósdagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av útsynningi og vestri, 10 til 15 m/s, í støðum 
upp í skrið, 18 m/s. Fyrst skýggjað og regn, seinni samdrigið og ælaveður. Hitin millum 7 og 10 stig. 
  
Fríggjadagin verður strúkur í vindi av vestri, 13 til 18 m/s, sum hækkar í ein útnyrðing og makar 
nakað. Samdrigið og ælaveður. Hitin millum 5 og 10 stig. 
  
Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av vestri og útnyrðingi, 7 til 12 m/s. Sólglottar, men 
seinni skýggjað og regn. Hitin millum 5 og 10 stig. 
In.fo 
 

 
Svenskt skip hildið aftur í Danmark 
Eysturevropeiska manningin á svenska skipinum Lavinia, ið er vorðin snýtt fyri løn í fleiri mánaðir, fær 
nú eitt eftirgjald upp á slakar 300.000 krónur. Danska sjóferðslustýrið helt um vikuskiftið 
stykkjafarmaskipinum Lavinia upp á 2.400 DWT aftur fyri brot á MLC (Maritime Labour Convention). 
Avdúkað varð, at teir sjey menninir umborð, úr ávikavist Litava og Russlandi, fingu alt ov lítla løn. Teir 
fáa nú eitt eftirgjald upp á slakar 300.000 krónur. Ov lítla lønarútgjaldingin til manningina varð hildin 
loynilig við dupultari bókførslu. 
Roknskapirnir hjá skipinum vístu, at manningin ikki fekk rindaða sáttmálabundnu hýruna. Av almenna 
roknskapinum sást, at ein av manningini t.d. fekk rindaða sáttmálabundnu mánaðarlønina upp á 
18.000 svenskar krónur, men hann fekk í veruleikanum bert 11.000 útgoldnar. Hvar restin av 
pengunum var vorðin av, er ikki greitt. 
 
Svenska reiðaríið Lupin Shipping í Varberg eigur Lavinia, sum siglur undir St. Vincent and Grenadine’s 
flaggi og hevur heimstað í Kingstown. Manningin fevnir um tríggjar yvirmenn og fýra dekkarar. 
 
Lavinia kom til Kolding hósdagin í síðstu viku við eini last av fóðurevnum úr Klaipeda. So skjótt sum 
reiðaríið hevur flutt manglandi lønina á konturnar hjá manningini, kann tað fara undir uppskipingina. 
 
Eftirgjaldingin umfatar bert núverandi manningina á skipinum. Um dupult bókførslan og 
undirgjaldingin av manningini hevur vart leingi, hava møguleikar ikki verið fyri at kanna. Málið verður 
tí sent víðari til svenska fakfelagið SEKO, sum hevur gjørt sáttmála við reiðaríið.  
 
Hetta er ikki fyrstu ferð, at myndugleikarnir hava havt trupulleikar við svenska reiðarínum Lupin 
Shipping. Reiðaríið, sum sambært altjóða skrásetingarupplýsingum eigur ella rekur seks skip 
tilsamans, øll gomul skip, fekk í 2013 eina rokning upp á tríggjar miljónir svenskar krónur frá svenska 
skattavaldinum fyri ov lítið uppgivnan skatt. 
Kelda: Co-Søfart  
Antares.fo 
 

 
Húsagangurin hjá Hanjin gagnar størstu kappingarneytunum 



Hanjin Shipping Co., sum longu hevur sett Asia-Amerika ognir sínar til sølu, ætlar eisini at minka um 
sítt evropeiska virksemi, tí eftirspurningurin eftir tænastunum hjá reiðarínum á Asia-Evropa rutuni 
fellur. Hetta er, sambært Drewry, ein fyrimunur fyri Maersk Line og aðrar stórar kappingarneytar. 
”Størstu reiðaríiini verða altíð størstu vinnararnir, tí teir hava evnini at svara aftur nógv skjótari. 
Evropeisku linjureiðaríini sum Maersk Line, eru longu í gongd við at økja marknaðarpartin, og tað fara 
tey at halda fram við at gera”, sigur Rahul Kapoor, stjóri í Drewry Financial Research Services Ltd. í 
Singapore.  
 
Hanjin ætlar at lata allar sínar 10 deildir í Evropa aftur, herundir sítt evropeiska høvuðssæti í 
Týsklandi. Suðurkoreanska felagið fer væntandi undir hesa tilgongdina longu í hesi vikuni, eftir at 
hava fingið góðkenning til tess frá Seoul Central District Court, sigur ein talskvinna fyri reiðaríið 
sambært Bloomberg. 
 
Avgerðin um at gevast við virkseminum í Evropa er partur av avtøkuni av Hanjin. Dómstólurin byrjaði 
við at umhugsa at selja fyritøkuna undir einum, men hevur síðani gjørt av at selja meginpartin í 
smáum. Afturlatingin av Evropavirkseminum kann gagna størru kappingarneytunum, sum Maersk 
Line og CMA CGM, tá kappingin verður minni á einum av heimsins størstu handilsrutum. 
 
Hanjin hevði, eftir egnum upplýsingum, umleið 4,3 prosent av marknaðarpartinum á Asia-Evropa í 
fjør. Felagið vil ikki gera viðmerkingar til, hvussu mong starvsfólk reiðaríið hevur í starvi í Evropa ella 
hvussu mong teirra missa starvið. 
 
Kelda: Bloomberg 
Antares.fo 
 

 
Føroysk vinnulívsfólk til Kina 
Leygarkvøldið 29. okt. fer Poul Michelsen landsstýrismaður í Uttanríkis- og vinnumálaráðnum saman 
við umboðum frá føroyskum fyritøkum til Kina. 
  
Fyrst verður farið til Beijing, har fylgið millum annað hittir danska ambassadørin og fer á vitjan hjá 
samskiftisrisanum Huawei. Politiska sendinevndin fer harumframt á fund við heilsufrøðiligu 
myndugleikarnar at undirskriva makrel protokollina og á fund við myndugleikarnar, sum vara av 
handilsviðurskiftum. 
 
Á skránni hjá fyritøkunum stendur eitt nú at hitta Dansk Industri í Kina, danska handilskamarið í 
Beijing, Mærsk í Kina, umboð fyri kinesiska fyritøku, sum er von at ráðgeva norðurlendskum 
fyritøkum í kinesiskari lóg og umboði fyri kinesiska fólkafeingisfyritøku (HR), sum er von at ráðgeva 
um samstarv millum kinesarar og norðurlendingar. 
 
Eisini bjóðar Poul Michelsen føroysku fyritøkum og øðrum gestum til døgurða í Beijing. 
 
Síðani fer fylgið til Qingdao, har fiskivinnufyritøkurnar og fyritøkur, ið fáast við veitingar til 
fiskivinnuna o.tíl. fara á eina av heimsins størstu fiskivinnumessu kalla China Fisheries & Seafood 
Expo. 
 
Í Qingdao eru eisini ymiskir fundir og vitjanir á skránni. 
 
Fylgið fer síðani aftur til Beijing og farið verður heimaftur fríggjadagin 4. nov. 
 
Fyritøkurnar, sum vera við á ferðini, eru: 
 
Luna 
Bakkafrost 
Varðin 
Pelagos 
Landshandilin 
Føroya Tele 
Vodafone 
Huawei Danmark 
Amplexa Genetics 
Mest 



Klaksvíkar Sleipistøð 
Pomek 
Posta 
Kemilux 
Combine-IT 
 
Kelda: Vinnuhúsið 
Antares.fo 
 

 
Magnus Heinason verið árliga merkingartúrin 
24.10.2016 - 12:44Magnus Heinason hevur júst verið á árliga sokallaða “merkingartúrinum”, har 
tilsamans 2.211 fiskar vórðu merktir. 
Í fyrsta hálinum á túrinum, sum var vestan fyri Skúvoy, var ein stórur hemari, sum var 212 cm langur. 
Í maganum vórðu funnar fiskarestir, millum annað tríggjar toskanytrur. Út frá longdini á hesum 
toskanytrum bar til at siga, at hemarin hevði etið tveir ella tríggjar toskar (smáfiskar), sum vóru 58 til 
64 cm langir. Hemari kann harvið eta rættiliga stóran fisk. 
Høvuðsendamálið við túrinum varat kanna ferðingarmynstrið hjá toski og øðrum fiski á føroyska 
landgrunninum, men harumframt vórðu umleið 30 toskar í støddini 45-55 cm á Mýlingsgrunninum 
latnir Umhvørvisstovuni til kanningar. 
Magnus Heinason byrjaði túrin mikudagin 12. oktober, og var aftur á Havnini týsdagin 18. oktober. 
Veðrið var gott allan túrin. 
Nordlysid.fo 
 

 
Vit mugu fara fram við varsemi og skilvísi 
24.10.2016 - 14:09 
Nú um dagarnar hevði SEV eina orkuráðstevnu og har var óivað mangt áhugavert at hoyra. 
Nakað herfyri hevði Útvarp Føroya eina sendirøð har Jóhan Mortensen tosaði við ávís fólk um “Grøna 
orku í Føroyum.” 
Har ímillum hevði hann eina samrøðu við Vestmenningin Finnboga Joensen, tað er altíð áhugavert og 
eggjandi at hoyra Finnboga, hann hevur sum oftast fleiri jørn í eldinum í senn. 
Hesaferð hevði hann eina ætlan um at fáa upp at standa, eitt landsrøkkandi biogasverk sum í 
høvuðsheitum skuldi taka mykju frá bøndrunum og slógvavfall frá fiskaframleiðsluni, og í samstarvið 
við SEV gera eitt biogassverk til at framleiða El og taðingarevni. 
Henda teggjan av møguleikum sum kundi loysa ávísar trupulleikar, og skapa menning, var nýggj og 
forvitnislig í mínum oyrum. Og tað er hugaligt og neyðugt, at vit eiga fólk við slíkari mennandi 
tankagongd. 
Eitt orðatak sigur at “Mangt broytist á mansins ævi.” mær rann í hug, at tá vit einaferð vóru á ferð til 
Grønlands við sluppini “Elsu” og sótu og rippaðu húkar í lugarinum, tá komu ikki óknýttir húkar 
umborð, so manningin fekk til setning at ripa eitt ávíst túsundtal av húkum í part, og gera línuna til, 
áðrenn komið var til fiskiskap í Grønlandi. 
Lugarið á gomlu sluppunum var eisini ein lívligur tingstaður, har mong ymisk evni vóru til viðgerðar, 
hetta hevur verið umleið mai mánað 1951. tí menn høvdu skorið torvið áðrenn fari var avstað. 
Og henda dagin var torvspurningurin til viðgerðar, teir tilkomnu familjumenninir sóu ikki so ljóst uppá 
torvspurningin, tí at torvheiðarnir vóru í stóran mun uppskornir, og teir sóu fyri sær, at um ikki so 
langa tíð, var einki torv eftir, og hvat so? 
Tá minnist eg at Sámal Weihe, sáli, úr Norðskála segði nakað soleiðis: “At tað stúrdi hann ikki fyri, tí at 
tann Gud, sum hevði skapt hendan heim, og sett okkum mannabørn at liva her, hann fór eisini at 
syrgja fyri, at vit fóru at lívbjarga okkum við onkrum øðrum, um torvið gekk undan”. 
Og Sámal fekk rætt, í dag sker helst eingin torv, sjálvt um torvheiðarnir ikki eru uppskornir, men í 
staðin hava vit fingið el-megina, sum ikki bara avloysti torvið í komfýrinum, men eisini 
petroliumslampuna. 
Og el-megin verður í dag nýtt til ein næstan endaleysan hóp av ymiskum endamálum. SEV er størsta 
kollveltandi menning í mínari tíð. 
Í dag fáa vit el burturúr regninum, vindinum og oljuni, og sambært Finnboga, so er møguleiki 
harafturat at nøra um elmegina, við mykju og slógvi, so minkast kann um oljunýtsluna. 
Og vit frætta uttan úr stóru verð, at nú hava teir eisini ment elmyllur á havsins botni, sum mala við 
havstreymi. Teir møguleikarnar eiga vit eisini. 
Vit hava við hvørt lindi til at grenja um veðrið tá tað regnar, í staðin eiga vit at takka Várharra fyri 
regnið, sum hann letur okkum fáa í yvirflóð. Regnið er lívsneyðugt fyri okkum, vit kunnu ikki liva tað 



fyriuttan, og so væl er land okkara skapt, at tað ristir vætuna av sær, so vit ikki hava teir trupulleikar 
sum mong onnur lond hava av yvirsvimjing. 
Mikla nýbroti innan okkara vinnulív er alivinnan, og hon er so sanniliga eisini treytað av regninum, 
alivinnan mennist í hvørjum, kanska eisini meira við, at alistøðir verða bygdar uppi á landi, og el-
megin pumpar sjógvin upp í anleggini. 
Og hvør veit, um ikki flótandi alieindir eisini kunnu blíva ein møguleiki. 
Tí vit varða eisini av einum stórum havøki, sum hevur røttu hitaskipanina, Golfstreymin. 
Hesi bæði fyribrigdini “Regnið” og “Golfstreymurin” eru endaleys endurnýtslu fyribrigdir, so leingi, 
sum klóta okkara heldur javnvágina, og er givin okkum frá skaparans hond at umsita. 
Men vandi er í hvørjari vælferð. 
Og tí megna vit varða okkum fyri yvirhuga, men fara fram í varsemi og skilvísi. 
Jógvan I. Olsen 
Nordlysid.fo 
 

 
15 fyritøkur fara við Poul Michelsen til Kina 
Komandi leygardag fer Poul Michelsen, landsstýrismaður í Uttanríkis- og vinnumálum, saman við 
umboðum fyri 15 føroyskar fyritøkur, á vinnuferð til Kina. Tað er Uttanríkis- og Vinnumálaráðið, sum í 
samstarvi við Vinnuhúsið, stendur fyri ferðini. 
Fyrst verður farið til Beijing, har fylgið millum annað hittir danska ambassadørin og fer á vitjan hjá 
samskiftisrisanum Huawei. Politiska sendinevndin fer harumframt á fund við heilsufrøðiligu 
myndugleikarnar at undirskriva makrelprotokollina, og á fund við myndugleikarnar sum vara av 
handilsviðurskiftum. 
Á skránni hjá fyritøkunum stendur eitt nú at hitta Dansk Industri í Kina, danska handilskamarið í 
Beijing, Maersk í Kina, umboð fyri kinesiska fyritøku sum er von at ráðgeva norðurlendskum 
fyritøkum í kinesiskari lóg, og umboði fyri kinesiska fólkafeingisfyritøku (HR), sum er von at ráðgeva 
um samstarv millum kinesarar og norðurlendingar. Eisini bjóðar Poul Michelsen føroysku fyritøkunum 
og øðrum gestum til døgurða í Beijing. 
Síðani fer fylgið til Qingdao, har fiskivinnufyritøkurnar og fyritøkur ið fáast við veitingar til 
fiskivinnuna og tílíkt fara á eina av heimsins størstu fiskivinnumessum, kalla China Fisheries & 
Seafood Expo. Í Qingdao eru eisini ymiskir fundir og vitjanir á skránni. 
Fylgið fer síðani aftur til Beijing og farið verður heimaftur fríggjadagin 4. november. 
Í einum tíðindaskrivi fyrr í ár segði Poul Michelsen, landsstýrismaður, at Kina er ein alsamt vaksandi 
marknaður fyri føroyskan útflutning, og at Uttanríkis- og Vinnumálaráðið hevur uppraðfest vinnulig 
tiltøk úteftir. Vinnuferðin til Kina er partur av tí átakinum. 
Fyritøkurnar sum vera við á ferðini eru: 
Luna 
Bakkafrost 
Varðin 
Pelagos 
Landshandilin 
Føroya Tele 
Vodafone 
Huawei Danmark 
Amplexa Genetics 
Mest 
Klaksvíkar Sleipistøð 
Pomek 
Posta 
Kemilux 
Combine-IT 
Nordlysid.fo 
 

 
Eitt hendiligt óhapp 
24.10.2016 - 15:59 
“Talan er um eitt hendiligt óhapp, sum vit eru sera kedd av.” Tað sigur Tummas Henriksen, ið eigur 
ferðafólkabátin Jósup, sum í løtuni røkir Nólsoyarleiðina. 
Útvarpið visti at siga á middegi í dag, at Jósup tann eina túrin hevði havt fleiri fólk við enn loyvt er, og 
at ferðafólk høvdu kent seg ótrygg orsaka av hesum. 



“Tað sum er hent er ein misskiljing millum tveir av manningini. Teir vóru sannførdir um, at tað vóru 
69 fólk umborð á bátinum, men helst hevur tað talið verið hægri,” sigur Tummas Henriksen. 
“Vit ganga øðiliga høgt uppí, at ikki fleiri fólk eru við, enn tað skulu vera, men her er ein feilur 
hendur,” sigur hann. 
Trygdin var í lagið 
Hóast Jósup ikki hevur loyvi at hava fleiri enn 70 fólk við vetrarhálvárið, so hevur hann trygdarútgerð 
til nógv fleiri fólk enn so. 
“Vit hava bjargingarbátar til 125 fólk og belti til 88 vaksin og 15 børn. Tað er ikki trupulleikin. Men har 
er ein feilur hendur, sum ikki skal henda,” sigur Tummas Henriksen. 
Síðani hendingina hava teir umborð á Jósupi broytt mannagongd, tá ferðafólk koma umborð. 
“Nú stendur ein og telur fólkini sum fara umborð, meðan ein annar stendur við billettmaskinuni. 
Hetta er fyri at tryggja enn betur, at um onkur skuldi verið við, sum ikki rindar ferðagjald, so verða tey 
eisini tald við,” sigur Tummas Henriksen. 
Nordlysid.fo 
 

 
Fjaldir dýrgripir skulu brúkast í ferðavinnuni 
Visti tú, at vit eiga tvær víkingatoftir í Klaksvík? Og visti tú, at onnur teirra liggur mitt í okkara 
náttúruperlu, í viðarlundini úti í Grøv? 
Fáa vit víkingatoftirnar undan kavi aftur, kunnu hesar blíva til ein sannan mentanardýrgrip. Og 
víkingatoftirnar kunnu eisini fáa ómetaliga stóran týdning fyri okkara lokalu ferðavinnu. 
Vit eru well fyri ferðavinnuna 
Seinastu árini hava vit fingið fleiri rættuliga ítøkilig prógv fyri, at Norðoyggjar eru áhugaverdar í 
ferðavinnuhøpi. Stór og glæsulig ferðamannaskipi hava javnan vitjað norðuri í Ánunum. Ferðafólkini 
haðani hava forvitnast kring Klaksvíkar bý og notið tann blíðskap, vit hava dugað so væl at víst 
teimum. Og aðrir gestir uttanífrá eru áhugaðir í okkara framúr vøkru náttúru, og leggja nógv fyri til 
tess at uppliva hana. 
Felags fyri flest øll ferðafólk nú á døgum er, at tey leita sær eftir upplivingum og fegin gjalda fyri 
hesar. Avmarkað er, hvussu nógvum tinganestum pláss er fyri í kuffertinum ella taskuni. Nýggjar 
upplivingar fylla einans á myndatólinum og í minninum. Avbjóðingin hjá okkum er at gera 
kommununa enn meira spennandi hjá ferðafólki. Tað skal gerast á ein slíkan hátt, at hetta bæði 
verður til gagns fyri fólkið á staðnum og fyri lokalu ferðavinnuna. 
Longu nú, eru sólskinssøgurnar mangar. Kópakonan í Mikladali hevur gjørt Kalsoynna somikið 
áhugaverda, at Strandferðslan og Bygdaleiðir illa klára at fylgja við. Lokalar eldsálir eru farnar í holt 
við at endurbyggja garðin hjá Nólsoyar Pálli, sum verður ein sonn perla fyri allar Norðoyggjar. Og 
virksemið í Klaksvíkshandlinum er eisini eitt gott kjølfesti fyri bæði ferðafólk og lokala mentanarlívið. 
Men veruleikin er tann, at vit kunnu menna lokalu ferðavinnuna nógv meira, um vit gera brúk av teim 
fjaldu dýrgripunum hjá okkum. 
Tvær víkingatoftir 
Kanska eru tað ikki so nógv, sum eru greið yvir tað, men her í økinum eru í hvussu so er tvær 
víkingatoftir, sum báðar liggja við Borðoyavík. 
Onnur liggur niðri í Toftum, skamt frá bátahylinum. Mær er fortalt, at toftin hoyrir til Uppsalabýlingin, 
og at hetta helst er fyrsta búsetingin hjá teimum, sum seinni fluttu niðan á Uppsalar at búgva. Ein 
útgrevstur er longur gjørdur Niðri í Toftum, og her eru funnar leivdir eftir búseting samanhangandi 
heilt aftur til tíðliga í víkingatíð. Grevsturin er ikki tíverri heilt liðugur, tí fornminnamyndugleikarnir í 
Havn steðgaðu honum orsakað av peningatroti. 
Hin toftin stendur úti í Grøv, mitt í okkara vakurt plantaða frílendi. Tey flestu siga, at húsatoftin skal 
vera úr miðøldini, men eg skilji á lagnum, at semja kortini ikki er um hetta. Summi fakfólk halda 
nevniliga fyri vist, at ein víkingatoft liggur niðriundir húsatoftini, og niðanfyri gomlu gøtuna út á 
Norðoyri ímóti sjóvarmálanum eru toftir eftir neystum og eini rætt. Ein mylla hevur eisini staðið í 
økinum. Samanumtikið eru hetta nøkur sera spennandi mentanarminni, sum bara bíða eftir at gera 
gagn fyri okkum øll. 
Soleiðis skapa vit virði fyri øll 
Tað er púra upplagt, at vit skulu gera nakrar íløgur í hesi fjaldu mentanarminnini. Kommunan eigur at 
byggja eitt víkinga-vitjanarstað, eins og gjørt er nógva staðni uttanlands, í tilknýti til mentanarminni. 
Vitjanarstaðið kundi verið bygt í tilknýti til økið úti í Grøv. 
Í fyrsta umfari eigur útgrevsturin niðri í Toftum at gerðast liðugur, og er so lítið av pengum til í Havn, 
má bera til hjá okkum lokalu at finna fíggingina. Úrslitini frá útgrevstrinum skulu sjálvandi sýnast fram 
á vitjanarstaðnum. Harnæst eigur at verða gjørd ein ætlan fyri útgrevstri úti í Grøv, har tað kanska 
liggur ein landnámsgarður og goymir seg niðri undir svørðinum. Slíkt er sjálvandi ein langtíðarætlan, 
har tað einans verður grivið um summarið. Men tað eigur at verða gjørt á ein slíkan hátt, at fólk hava 



atgongd til økið, og kunnu fylgja við í grevstrinum. Eg síggi eisini fyri mær, at vit gera onkrar av 
gøtunum Úti í Grøv av nýggjum, so tað verður ómakaleyst hjá rørslutarnaðum at brúka økið. 
Eg skal leggja áherðslu á, at hesi hugskotini á ongan hátt skulu skiljast sum ein kapping við tann 
endurreista garðin hjá Nólsoyar Páll. Tað er ein fantastisk ætlan, sum kommunan skal veita sín fulla 
stuðul til. Tá garðurin og útgrevsturnir eru lidnir og víkinga-vitjanarstaðið stendur liðugt, eiga vit 
nakrar mentanarperlur, sum ikki finnast aðrastaðni í landinum. Hesar fara uttan iva at hála nógv 
ferðafólk til sín, eins og tær verða til stórt gagn fyri okkum lokalu. 
Ætlanir sum hesar hava einans vinnarar og ongan tapara. Fellur tað mær í lut at gerast partur av 
komandi býráði, er hetta nakað, eg fari at arbeiða við at fáa gjørt til veruleika. 
Jóhann Lützen, býráðslimur 
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Nú er T. Hansen sett á stovn í Føroyum 
Leygardagin skrivaði in.fo at T. Hansen fór at lata upp á Sandvíkarhjalla eftir nýttár og nú er enn eitt 
sjónligt stig tikið á leiðini. Partafelagið thansen er skrásett í partafelagsskránni. Tað sæst í yvirlitinum 
frá Business Line yvir seinastu broytingarnar í partafelagsskránni. 
  
Meðan nøkur nýggj partafelag vóru stovnað í farnu viku, vóru fleiri feløg strikað. 
  
Skrásetingar-nr. 6360 
Navn: P/F thansen 
Adressa: á Hjalla 4 188 Hoyvík 
Kommuna: Tórshavnar 
Stovningardato: 10.10.2016 
Viðtøkudato: 10.10.2016 
Stovnarar: 
B. J. Holding Middelfart A/S , Stensgårdvej 1, 5500 Middelfart 
Nevnd: 
Preben Jensen, Havevej 17, 5500 Middelfart, (nevndarformaður) 
Henrik Åris Rasmussen, Endelavevej 65, 5500 Middelfart, (nevndarlimur) 
Bent Jensen, Lillenæs 69, 5500 Middelfart, (nevndarlimur) 
Stjórn: 
Bent Jensen, Lillenæs 69, 5500 Middelfart, (stjóri) 
Grannskoðari: 
P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki , Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn 
Partapeningur: kr. 500.000,00 
Inngjaldingarháttur: Kontant kr. 500.000,00 til kurs 100 
Tekningarreglur: Felagið verður teknað av einum stjóra ella av allari nevndini. 
Endamál: Endamál felagsins er at reka handil við eykalutum og tilhoyr til bilar, motorsúkklur, skutarir 
og 
súkklur og annað virksemi í hesum sambandi. 
Roknskaparár: 01.01 - 31.12 
Fyrsta roknskaparár: 10.10.2016 - 31.12.2017 
  
Skrásetingar-nr. P/F 2966 
P/F Norserv Drelnes, 826 Trongisvágur 
Strikingardagf: Felagið er strikað úr partafelagsskránni 18.10.2016 
Strikingarorsøk: Felagið er stirkað samb. § 216 í VFL 
  
Skrásetingar-nr. Sp/f 6061 
Sp/f 18.09.2014 u. tvingsilsavtøku, 160 Argir 
Strikingardagf: Felagið er strikað úr partafelagsskránni 18.10.2016 
  
Skrásetingar-nr. Sp/f 5772 
Sp/f Á Fløtti u. tvingsilsavtøku, 900 Vágur 
Strikingardagf: Felagið er strikað úr partafelagsskránni 18.10.2016 
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Føroyskt telduspæl fær altjóða viðurkenning 



Eitt telduspæl sum upprunliga varð ment á FT GameJam í 2014 er nú tilnevnt Best Social Game á 
Game Connection Development Awards í París. 
  
Uni Dahl, Bogi Húsgarð, Pætur H. Weihe og Birgir Simonsen mentu spælið Space Vikings á GameJam 
tiltaki sum Íverksetarahúsið skipaði fyri í Føroya Tele í 2014. Spælið er síðani víðari ment av fyritøkuni 
hjá Una Dahl, House on Fire, og eitur í dag Space Ax’. Men uppruna prototypan og hugskotið til 
spælið varð, sum sagt, ment eitt vikuskifti í 2014 á FT GameJam. 
  
Fýra ár á rað hevur Íverksetarahúsið í samstarvi við Føroya Tele skipað fyri sonevndum GameJam-
tiltøkum í Føroyum, sum ganga út upp á at savna fólk at gera telduspøl innanfyri eitt avmarkað 
tíðarskeið. Endamálið er, at skapa eitt grundarlag fyri at vit kunnu gera okkum galdandi innan stóru 
og skjótt vaksandi gamingvinnuna, sum livir og nørist í okkara grannalondum. 
  
Umframt at vera tilnevnt Best Social Game er spælið Space Ax’ eisini tilnevnt í flokkinum ‘People’s 
Choice’. 
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Býráðsval á Torginum í SMS 
Í samband við kommunuvalið skipar SMS fyri ymiskum kvøldartiltøkum á Torginum, 25. oktober, 4. 
november og 7. november. 
  
Fyrsta tiltakið byrjar týskvøldið, í annaðkvøld, klokkan 19.30. Evnið til hetta tiltakið er, 
borgarstjórarnir og tingið. 
  
Nógv kjak hevur verið undan kommunuvalinum hesaferð um, hvønn leiklut borgarstjórarnir í teimum 
29 kommununum hava. 
  
Hvør er munurin at sita við ovastu leiðsluni í stóru og meðalstóru kommununum og í einum av 
teimum heilt smáu kommununum? 
  
Og er tað soleiðis, at tað er rætt, at ein borgarstjóri, sum situr fulla tíð fyri fulla løn eisini kann sita í 
Løgtinginum, sum er evsta lóggevandi valdið í landinum. 
  
Á fundinum verða borgarstjórar spurdir um hesi viðurskifti fyri at vita, hvat teir sjálvir halda um hesi 
viðurskifti. 
  
– Vit fara eisini at tosa um, um tað eru býráðini, sum skulu avgera um borgarstjórarnir hava ein 
dupultan leiklut – ella um lóg skal gerast fyri hesum. 
  
Møguleikarnir eru nógvir og meiningarnar eru ymiskar, men kom á Torgið í SMS og set 
borgarstjórunum spurningar. 
  
Signar í Homrum fer at gera løtuna hugnaliga við nøkrum av sínum fólkakæru sangum. 
  
Árni Gregersen verður orðstýrari í hesum spennandi orðaskifti. 
In.fo 
 

 
Hondbóltslandsliðið úttikið 
A-landsliðið hjá monnum í hondbólti skal spæla venjingardystir móti Danmark B, Póllandi B og 
Estlandi dagarnar  4. til 6. novembur í Plock í Póllandi. Dystirnir eru liður í fyrireikingunum til EM-
undankappingina, sum verður í Føroyum dagarnar 13. til 15. januar, har Føroyar tekur ímóti 
Grikkalandi og Kýpros. 
  
Til dystirnar í Póllndi hava landsliðsvenjararnir, Kári Nielsen og Birgir Hansen, úttikið hópin. Best 
umboðað er ÍF Føroyar. 
  
Hópurin: 
  
Málverjar: 



Ári Dam, H71 
Niklas Simonsen, Skjern Håndbold 
  
Útileikarar: 
Tony Hammer Weyhe, KÍF 
Rúni Joensen, KÍF 
Hans Eli Sigurbjørnsson, KÍF 
Bogi Gaard Davidsen, H71 
Andreas Eriksen, VÍF 
Julian Olsen, VÍF 
Allan Norðberg, StÍF 
Hjalti Mohr Jacobsen, Kyndil 
Rói Lamhauge, ÍF Føroyar 
Tróndur Kragesteen, ÍF Føroyar 
Rókur Akralíð, ÍF Føroyar 
Eirikur Simonsen, ÍF Føroyar 
Áki Egilsnes, TMS Ringsted 
Kjartan Johansen, Team Sydhavsøerne 
  
Leiksskráin hjá Føroyum sær soleiðis út: 
Fríggjadagin 4. nov. kl. 16.00 Føroyar – Danmark B 
Leygardagin 5. nov. kl 16.00 Føroyar – Estland 
Sunnudagin 6. nov kl. 16.00 Føroyar – Polen B 
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Eg legði mína egnu jarðarferð til rættis 
– Eg visti væl, at eg ikki fór at doyggja av tí, men kortini var eg heilt har niðri, at eg hugsaði um 
jarðarferðina, hvør skuldi koma til hana, og hvørjar sangir skuldu syngjast, greiðir Sigrún Brend frá. 
  
Orðini »tú hevur krabbamein« gera nakað við ein persón í bestu árum. Hóast tú veitst, at tú ikki fert 
at doyggja, so kanst tú lættliga fara har út sum krákurnar venda reint sálarliga. 
  
Tað gjørdi Sigrún Brend eisini, hóast hon í fyrstu syftu tók tað ógvuliga avslappað. 
  
Boðini komu til ein dyst millum Kyndil og Neistan. 
  
Í Sosialinum í dag er samrøða við Sigrún Brend, kringvarpskvinnu, sum fyrr í ár varð skorin fyri 
krabbamein í andlitinum. Hon greiðir frá, hvussu tað var at fáa boðini, hvussu tað var at siga familju 
og vinum frá, at hon hevði fingið krabbamein. Hon greiðir frá viðrgerðini á Landssjúkrahúsinum, og at 
hon í dag er frísk, hóast týðuliga arrið í kjalkanum hjá kendu sjónvarpskvinnuni. 
  
Samrøðan kann lesast í Sosialinum, sum fæst í blaðsølunum í dag. Blaðið kann eisini keypast í 
talgildari útgávu á www.sos.fo 
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Teir nomineraðu til "Ballon D´or" 
Franska blaðið "France Football", sum hevur staðið fyri at velja ársins fótbóltsspælara síðani 1956 
hevur nú kunngjørt nøvnini á teimum 30 kandidatunum til at gerast ársins spælari. 
  
Síðani brasilski Káka vann heiðurin í 2007 hava Lionel Messi og Cristiano Ronaldo uppá skift vunnið 
heiðurin. 
  
Teir 30 nomineraðu spælararnir til "Ballon d´or" eru : 
  
Sergio Agüero (Manchester City) 
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 
Gareth Bale (Real Madrid) 
Gianluigi Buffon (Juventus) 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 



Kevin de Bruyne (Manchester City) 
Paulo Dybala (Juventus) 
Diego Godin (Atletico Madrid) 
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 
Gonzalo Higuain (Juventus) 
Zlatan Ibrahmovic (Manchester United) 
Andres Iniesta (Barcelona) 
Koke (Atletico Madrid) 
Toni Kroos (Real Madrid) 
Robert Lewandowski (Bayern München) 
Hugo Lloris (Tottenham) 
Riyad Mahrez (Leicester) 
Lionel Messi (Barcelona) 
Luka Modric (Real Madrid) 
Thomas Müller (Bayern München) 
Manuel Neuer (Bayern Mücnhen) 
Neymar (Barcelona) 
Dimitri Payet (West Ham) 
Pepe (Real Madrid) 
Paul Pogba (Manchester United) 
Rui Patricio (Sporting) 
Sergio Ramos (Real Madrid) 
Luis Suárez (Barcelona) 
Jamie Vardy (Leicester) 
Arturo Vidal (Bayern München) 
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Fekk 53 lomvigur og álkur 
Nú loyvt er at skjóta lomvigu, álku, lunda og skarv, hava seinastu dagarnar onkrar frásagnir verið at 
sæð á Facebook-síðuni, Fuglaveiða í Føroyum. 
  
Bjarni Petersen, ið siglir sum skipari við rækjutrolaranum, Arctic Viking, hevur lagt út á Facebook-
síðuna, at hann í dag hevur fingið tilsamans 53 fuglar, 15 álkur og 38 lomvigir. 
  
Her eru frásagnir um onkrar góðar túrar, har menn hava fingið væl av svartfugli, og aðrir hava roynt 
eydnuna við at skjóta skarv. 
  
Loyvt er at skjóta lomvigu, álku, lunda og skarv frá 1. oktober. Tíðin, har loyvt er at skjóta skarv, 
verður úti 30. november - og síðan er loyvt at skjóta lomvigu, álku og lunda fram til 20. januar í 2016. 
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Sjúkrabilur til storm-tilbúgving 
Í dag fekk Tvøroyrar Sløkkilið stórfingna gávu frá Suðuroyar Sjúkrahúsi. 
  
Gamli sjúkrabilurin, sum sjúkrahúsið fekk í 1999, varð latin sløkkiliðnum til teirra arbeiði. Bilurin 
hevur partvíst staðið inni og úti í nøkur ár, og kilometrateljarin stóð í dag á 110.000. 
  
Ronnie Midjord, sjúkrahússtjóri, handaði, vegna Suðuroyar Sjúkrahús, billykilin til Oddur Dimon, 
tilbúgvingarleiðara. 
  
- Áður hevur sjúkrahúsið latið brúktan sjúkrabil til Vágs Sløkkilið og til Suðuroyar Norðara 
Bjargingarfelag. Nú var stundin komin til at lata Tvøroyrar Sløkkiliði ein bil og er ynskiligt, at felagið 
fær góða nyttu úr honum. 
  
Tað sigur sjúkrahússtjórin við heimasíðuna hjá Tvøroyrar kommunu í dag. 
  
- Bilurin er kærkomin. Hann fer fyrst og fremst at verða brúktur til storm-tilbúgvingina. Stóri bilurin, 
ið sløkkiliðið hevur í dag, er á tremur við lutum og amboðum, og tí kann gamli sjúkrabilurin hava 
stóran týdning, tá ræður um at flyta manning og fólk, skjótt til og frá, sigur Oddur Dimon. 



  
Til staðar undir handanini á Tvøroyri í dag vóru eisini borgarstjórin, Kristin Michelsen, kommunustjóri 
og portørar frá Suðuroyar Sjúkrahúsi. 
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Vandi er fyri at Hestur avtoftast 
- Tórshavnar kommuna heitir nú staðiliga á Strandfaraskip Landsins um at endurskoða tær 
broytingar, sum ætlanin er at gera á rutuni til og úr Hesti. 
  
Hetta sigur eitt samt býráð í Tórshavnar kommunu í mótmælisskrivi til Henrik Old, landsstýrismann í 
samferðslumálum og Strandfaraskip Landsins í kvøld. 
  
- Sum vit skilja, er ætlanin at niðurleggja túrin út Hesti klokkan 07.05 allar gerandisdagar og 
somuleiðis at niðurleggja aðrar túrar soleiðis, at hestfólk bert sleppa aftur og fram 2-3 ferðir um 
dagin. 
  
Tórshavnar býráð vísir á, at við hesi broyting í samferðsluni millum Hest og Gomlurætt er oyggin 
skotin nógv ár aftur í tíðina, og tað fer ikki longur at bera til hjá fólki í Hesti at arbeiða og ganga í skúla 
aðrastaðni. 
  
- Vit eru væl vitandi um trongu støðuna hjá Strandferðsluni, men við hesi broyting er grundarlagið fyri 
menning í Hesti púrasta burtur. 
  
Býráðið stúrir fyri, at hesar broytingar koma at føra við sær eina bratta niðurlaging av tí ferðavinnu, 
sum hevur ment seg nógv seinastu árini, og sum kann skapast í framtíðini við góðum og støðugum 
ferðasambandi út í oynna. 
  
Lagt verður aftrat, at Hestur er partur av Tórshavnar kommunu, og kommunan góðtekur undir 
ongum umstøðum, at ein partur av heildini verður avhøvdaður. 
  
- Landið og harvið Strandferðslan hevur ábyrgd av flutninginum millum oyggjarnar, og á heimasíðuni 
hjá SSL stendur skrivað, at SSL skal verða við til at sambinda oyggjar, øki og bygdir, men hetta er júst 
tað øvuta, ið SSL nú fer at fremja. 
  
Tórshavnar kommuna hevur seinastu árini brúkt nógva orku upp á at menna útjaðaran í kommununi. 
Fleiri fundir hava verið við fólk á smærru plássunum. Tey verða hoyrd, og bygdaætlanir verða í løtuni 
gjørdar fyri øll økini í kommununi. 
  
- Ætlanirnar fevna um trivnað, søgu og fólkavøkstur. Arbeitt verður eisini við bústaðarviðurskiftunum 
í útoyggj, soleiðis at møguleiki er hjá ungum familjum at seta búgv. Hetta arbeiðið fær eitt skot fyri 
bógvin, nú máað verður av ferðaætlanini hjá hestfólki. 
  
Tórshavnar býráð sigur, at við hesi ætlaðu broyting í samferðsluni kann kommunan gloyma alt um 
tær ætlanir, sum arbeitt verður við í Hesti. 
  
- Broytingin fer ikki bara at skerja túratalið út í Hest, men kann eisini avtofta bygdina, sum fólk virka í 
og enn fleiri fólk vitja, sigur eitt samt býráð, sum stendur aftan fyri mótmælisskrivið. 
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Nógv størv á sjónum í vanda 
Sjóvinnustýrið hevur bæði við lýsingum, greinum og í loftmiðlunum gjørt vart við, at krøvini at fáa 
ávís sjóvinnubrøv ella førleikaprógv verða herd eftir 1. januar 2017. 
  
Talan er um sjóvinnubrøv til brúgvayvirmenn við handilsskipum, maskinyvirmenn, skipselektrikarar, 
skipskokkar við handilsskipum og fiskiskipum, og fulltiknar dekkarar og motormenn. 
  
Staðiliga hevur verið heitt á øll føroysk sjófólk, sum hava tørv á sjóvinnubrøvum, um at kunna seg um 
krøvini, og í hesum sambandi hevur verið víst á heimasíðuna hjá Sjóvinnustýrinum - www.fma.fo, har 
neyv kunning er um øll hesi viðurskifti. 

http://www.fma.fo/


  
Sjóvinnustýrið stúrir nevniliga fyri, at fleiri sjófólk eru í vanda fyri at missa starvið, um tey ikki sum 
skjótast senda Sjóvinnustýrinum umsókn um sjóvinnubræv. 
  
- Vit eru í einari skiftistíð, sum gongur út 1. januar 2017. Hugburðurin - at tað gongur nokk - gongur 
ikki, tí ert tú siglandi, og tú einki ger við at fáa sjóvinnubrævið ella førleikaprógvið upp á pláss, kanst 
tú eftir 1. januar standa við ongum starvi. 
  
Christel Christoffersen, deildarleiðari og Súsanna Dal Jákupsdóttir, fulltrúi í Sjóvinnustýrinum, vísa á, 
at tað kann spara siglandi fólki ótrúliga nógva tíð og nógv stríð at gera vart við seg og søkja, áðrenn 
skiftistíðin rennur út. 
  
Tær vísa á, at skiftistíðin er komin fyri at tryggja, at siglandi ikki missa starvið orsakað av øktu 
krøvunum. 
  
- Men, vit hava bara fram til 1. januar 2017 loyvi at endurnýggja sjóvinnubrøv og skriva út 
førleikaprógv samsvarandi lágu krøvunum. Eftir 1. januar eru hesi sjófólk noydd at fara á skúlabonk í 
upp til fleiri ár. 
  
Tær vísa á, at sum dømi kann nevnast, at um tú siglir sum óútbúgvin kokkur við fiskiskipum ella 
handilsskipum, kanst tú, meðan skiftistíðin er, fáa sjóvinnubræv grundað á starvsroyndir umborð. 
Men, letur tú tíðina ganga og ikki syrgir fyri hesum fyri 1. januar 2017, fært tú ikki sjóvinnubræv, fyrr 
enn tú hevur tikið eina kokkaútbúgving. 
  
- Sama er galdandi fyri sjófólk, ið sigla sum fulltiknir dekkarar og motormenn við handilsskipum. Søkja 
hesi ikki fyri 1. januar, er neyðugt at ganga eitt ár í skúla fyri at fáa førleikaprógvið, siga Christel 
Christoffersen og Súsanna Dal Jákupsdóttir, sum staðiliga heita á sjófólk um at lata við seg koma.  
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Býráðsval: Kjakfundur í hitarúmi 
"Tann nakni sannleikin". 
  
Tað verður heitið, tá politiskur valfundur verður í hitarúminum í Svimjihøllini í Havn morgunin fyri 
býráðsvalið. 
  
Fýra valevni, sum javnan taka lut í dagligu, heitu "saunadebattini", verða við, Bogi Andreasen, Kaj Leo 
Holm Johannesen, Jógvan Arge og Tróndur Sigurðsson. 
  
Teir fara at endavenda øllum aktuellu málunum og - eins og prinsurin, sum í 12. øld legði fram sínar 
vísu steinar fyri tí klóka Morienusi í Jerusalem - at leggja fram tann nakna sannleikan fyri 
áhoyrarunum. 
  
Eingin skrá er fyri fundin. Tann, sum tosar mest og harðast uttan at verða biðin um at halda kjaft, fær 
mestu talutíðina. 
  
- Fundurin heldur á so leingi, sum menn orka - ella til Rúna ella Helena rópa fundarfólkið upp. 
Væntandi fara valevnini at bjóða ein kopp av kaffi í kaffistovuni eftir politiska sauna-fundin. 
  
Hetta stendur at lesa á Facebook-síðuni - Tann nakni sannleikin - í kvøld. 
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Fiskivinnan til viðgerðar í Keypmannahavn 
24.10.2016 - 07:46 
”Fiskivinnan – hvat nú?” er heitið á einum tiltaki, sum Meginfelag Føroyskra Studenta skipar fyri í 
Føroyingahúsinum í Keypmannahavn hóskvøldið. Nýggja fiskivinnuskipanin, ið varð løgd fram fyrr í 
heyst, verður tikin upp til viðgerðar. 
Endamálið við tiltakinum er at geva innlit í føroysku fiskivinnuna umframt at viðgera nýggja 
uppskotið. 
Á skránni verður framløga við Maluni á Dunga, búskaparfrøðingi, og síðani verður pallborðskjak. 



Luttakandi til kjakið verða Høgni Hoydal, landsstýrismaður við fiskivinnumálum, Magni Laksafoss, 
løgtingslimur, Anfinnur Olsen, reiðari og formaður í reiðarafelagum, Eydna í Homrum, lívfrøðingur og 
umboð fyri Havstovuna og Heri á Rógvi, búskaparfrøðingur. 
Portal.fo 
 

 
Stórmøtini ’16: Hevur Jesus nakran týdning – í dag? 
24.10.2016 - 17:43 
Í vikuskiftinum skipar Kirkjuliga Heimamissiónin fyri stórmøtum í Ítróttarhøllini á Hálsi í Havn, og 
væntandi luttaka mong hundraðtals fólk úr øllum landinum. 
Hetta skrivar Kirkjuliga Heimamissiónin í tíðindaskrivi til miðlarnar í dag. 
Kirkjuliga Heimamissiónin skrivar, at endamálið við øllum vikuskiftinum er at boða kristna 
gleðiboðskapin um Jesus Kristus. Tí verður sjóneykan sett á henda spurningin alt vikuskiftið: “Hevur 
Jesus nakran týdning – í dag?” 
Høvuðstiltøkini eru stórmøti hvørt kvøld við talarum, sangkórum og bólkum. 
Lagt verður fyri fríggjakvøldið við einum nýggjum og serligum tiltaki fyri tannáringar og ung, við 
heitinum Noise16. Leygardagin seinnapart verða eisini seks sera forvitnisligir áhugatímar 
(samstundis) at velja millum; hetta verður í Meinigheitshúsinum. 
Leygarkvøldið verður stórmøti, har Elisabeth Poulsen talar og Blátt Gras luttekur. Seinni um kvøldið 
syngur High5. 
Sunnudagin verður fyrst Simbahitt, sum serliga er ætlað barnafamiljum. Á skránni er millum annað 
eitt stórt barnakór við næstan hálvt annað hundrað børnum. Endað verður sunnukvøldið við 
stórmøti, har Pól Johannessen talar, og stórt felagskór syngur. 
Portal.fo 
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Friday, 21 October 2016 

Samandráttur: Línuskip:  Fýra línuskip landa mánadagin, tvey undan Føroyum, eitt av 
Íslandsrygginum og eitt undan Íslandi. Tey hava mest av toski, hýsu, og svartkalva. 
Seinni í vikuni kemur eitt línuskip at landa. Teir koma undan Íslandi. Annars so eru 
fleiri línuskip nýliga byrjaðir túr, so teir landa neyvan í vikuni.  
Útróður:  Bæði veðri og streymurin verða til vildar í vikuni, so tí vanta vit nakað av 
útróðrafiski. Fiskiskapurin er enn vánaligur. Tað er mest hýsa hjá teimum sum rógva út 
við línu og mest toskur við snelluni. 
 Djúpvatnstrolarar: Fiska mest av upsa, nakað av svartkalva, og kongafiski. Tveir landa 
mánadagin og so verður ein miðskeiðis í vikuni.  
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí. Øll fiska upsa. Smáligt fiskarí hjá teimum 
flestu. Koma at landa sum vikan líður.  
Trolbátar:  Bara tveir trolbátar eru til fiskiskap. Teir fiska mest av toski, hýsu og upsa. 
Teir koma at landa fyrst ella miðskeiðis í vikuni. Restina av trolbátunum liggja við 
bryggju, men helst fer onkur út í næstum.  
Garnaskip:Tvey fiska svartkalva, bæði koma vantandi at landa síðst í vikuni. Eitt fiskar 
havtasku, men landar neyvan í vikuni. 
Fmf.fo 
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 Australske dollar     520,97  

 Bulgarske leva     380,38  

 Brasilianske real     217,22  
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 Canadiske dollar     511,77  

 Schweizerfranc     687,70  

 Kinesiske renminbi.yuan     100,87  

 Tjekkiske koruna     27,520  

 Euro     743,90  

 Britiske pund     835,64  

 Hong Kong dollar     88,06  

 Kuna     99,08  

 Ungarske forint     2,4100  

 Israelske new shekel     176,87  

 Indiske rupees     10,220  

 Japanske yen     6,5660  

 Mexicanske peso     36,780  

 Norske kroner     82,77  

 Newzealandske dollar     489,06  

 Polske zloty     172,23  

 Russiske rubel     10,970  

 Svenske kroner     76,70  

 Singapore dollar     490,72  

 Thailandske baht     19,430  

 Tyrkiske lira     222,12  

 US dollar     683,06  

 Sydafrikanske rand     48,620  

Danskebank.dk 
 

 
Andlát 
Jacob Norðberg, Hvalba, andaðist á sambýlinum í Hvalba sunnumorgunin, 88 ára gamal. 
 
Erna Debes Mackay Djurhuus, ættað úr Tórshavn, andaðist í heiminum í Oslo mánadagin 17. oktober, 
77 ára gomul. Jarðarferðin verður úr Vestre Gravlunds kapell, fríggjadagin 28. oktober kl. 12.00 
 

 


