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Vindurin vil ikki hæsa av 

27.12.2016 (08:09)  

Eitt stormlágtrýst í ein landnyrðing úr Føroyum fer í ein landsynning og fyllist. Í nátt fór ein 

veikur hátrýstsryggur fram við av vestri, og komandi dagarnar liggur ein sterkur streymur av 

útsynningi og vestri yvir landið. Hesin hevur við sær brúgvaløg við ælaveðr og vindi. Seinni í 

vikuni mennist eitt nýtt hátrýst í ein útsynning úr Islandi, og streymurin av útsynningi víkir 

fyri einum streymi við ælaveðri av norðri.   

Í dag  

Fyrrapartin verður strúkur í vindi upp í skrið av útsynningi, samdrigið og stundum regn. Út á 

dagin lækkar hann í ein sunnan, tað verður skýggjað og møguliga sirm ella tám. Hitin millum 

5 og 10 stig. Í nátt verður strúkur í vindi upp í skrið av suðri og útsynningi, skýggjað og támut 

veður. Hitin millum 5 og 10 stig.  

Í morgin  

Strúkur í vindi upp í skrið av útsynningi og suðri, 13 til 18 m/s, seinni makar hann niður í 

andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s. Yvirhøvur skýggjað og regn, seinni turt. 

Hitin millum 5 og 10 stig.  

Hósdagin  

Gul til stívt andøvsgul av útsynningi og vestri, 5 til 10 m/s, sum øtlar í strúk í vindi upp í skrið, 

13 til 18 m/s. Han dregur samanum og seinnapartin verður regn ella ælaveður. Hitin millum 5 

og 10 stig.  

Fríggjadagin  

Strúkur í vindi upp í skrið av útsynningi, 13 til 18 m/s, seinni stívt andøvsgul upp í hvassan 

vind, 10 til 15 m/s. Samdrigið og ælaveður. Hitin millum 3 og 8 stig.  

Gamlaárskvøld  



Andøvsgul upp í ein strúk av vestri, 8 til 13 m/s, seinni strúkur í vindi upp í skrið av norðri, 13 

til 18 m/s. Samdrigið og stundum ælaveður, lutvíst við vátakava ella kava. Hitin millum 

frostmarkið og 5 hitastig.  

Nýggjársdag  

Strúkur í vindi upp í skrið av norðri. Samdrigið og okkurt kavaæl. Hitin millum 2 kuldastig og 3 

hitastig. 

In.fo 

 

15 serfrøðingar vænta hægri oljuprís 

Eftir at prísurin á olju í 2016 var niðri á tí lægsta í tíggju ár, eru útlit nú til, at hann gongur 

betri tíðum á møti eftir nýggjár. Soleiðis ljóðar metingin hjá 15 oljuserfrøðingum, sum norski 

miðilin Finansavisen hevur tosað við. Í miðal spáa serfrøðingarnir ein minstaprís fyri 

Norðsjóvarolju upp á 46,50 dollarar fyri tunnuna næsta ár, meðan miðalprísurin hevur ligið á 

45 dollarum fyri tunnuna í ár. 

Teir bjartskygnastu oljuserfrøðingarnir spáa, at prísurin kemur upp á 75 dollarar fyri 

tunnuna. Bert fáar vikur inni í 2016 var prísurin annars niðri á 26,7 dollarum fyri tunnuna, 

sum var lægsti prísurin í 13 ár. 

Allir spurdu serfrøðingarnir vísa á ætlaðu skerjingina hjá samgonguni av oljuútflytara 

londum, Opec, sum orsøkina til, at teir vænta hægri oljuprís. 

Roknað verður tó við, at USA - sum ikki er limur í Opec - fer at økja sína framleiðslur av 

skiferolju sum avleiðing av fráboðaðu skerjingini hjá Opec. 

"Størsti jokarin er skiferoljuframleiðslan. Men tað efr at taka tíð at økja hann munandi," sigur 

Rögnvaldur Hannesson, professari á norska handilsháskúlanum NHH, við Finansavisen. 

Ein tunna av Norðsjóvarolju kostaði fyrrapartin 55,16 dollarar fyri tunnuna. 

Kelda: shippingwatch.dk  

Antares.fo 

 

 



Farstad Shipping fær andarhol til og við januar 

Norska frálandsreiðaríið Farstad Shipping sleppur undan at rinda avdrátt og rentur av 

skuldini til og við januar 2017, upplýsir reiðaríið, meðan tað roynir at fáa eina langtíðar 

avtalu við bankarnar. 

Neyðstadda frálandsreiðaríið Farstad Shipping sleppur undan at rinda avdrátt og rentur av 

skuld til og við januar 2017. 

Reiðaríið hevur gjørt eina formliga stand-still-avtalu við lánsveitarar, meðan reiðaríið arbeiðir 

við eini umfígging av skuldarskyldum sínum, skrivar Farstad í eini fráboðan í dag. 

Leiðslan í Farstad Shipping arbeiðir í løtuni saman við Siem Industries við at umskipa 

skuldarplágaða reiðaríið, ið hevur verið hart rakt av lága virkseminum í oljuvinnuni. 

Farstad kemur út úr kreppuársfjórðingi við minusi. Sambært fráboðan frá felagnum stutt fyri 

jól eru ætlanirnar komnar væl áleiðis, og tí hava kravánararnir góðtikið at geva ein skáa til 

rindan av rentum og avdrátti av skuldini. 

Kelda: shippingwatch.dk  

Antares.fo 

 

Leita eftir væl skikkaðum starvsfólkum 

27.12.2016 (07:27)  

29. desembur verður árliga Jobmatch-stevnan og sum undanfarnu árini verður hon í 

Norðurlandahúsinum. Vit hava prátað við nakrar av fyritøkunum, sum luttaka og komandi 

dagarnar verða samrøðurnar lagdar út her á in.fo. Dagsins fyritøka er ali-fyritøkan 

Hiddenfjord.  

HiddenFjord er í støðugum vøkstri og verður heilt víst brúk fyri nógvum góðum fólkum 

afturat í HiddenFjord, sigur Helgi Hansen.  

HiddenFjord er ein av teimum trimum føroysku alifyritøkunum í Føroyum. Hinar báðar eru 

Bakkafrost og Marine Harvest.  

Hiddenfjord ein føroysk familju fyritøka, sum alir kanska heimsins besta laks. Laksurin er 

aldur á ein burðardyggan hátt. Víðagitnir gastronomar kalla laksin “tað nærmasta ein kemur 

til villan laks”, og tað eru tey í felagnum sera errin av.  



Alivinnan hevur sæð ein risavøkstur seinastu árini. Seinastu tíggju árini er nøgdin á tiknum 

laksi voksin meiri enn seks ferð, samstundis sum prísurin er farin upp í loft og enn bendir tað 

mesta á, at góða gongdin fer at halda á eina tíð.  

Bakkafrost hevur fleiri ferðir áður verið við á Jobmatch, men Hiddenfjord, áður nevnt Luna, 

er í ár við fyri fyrstu ferð.  

- Vit eru ein undangongufyritøka og slóðbrótari í alivinnuni. Ja, vit eru nakað heilt fyri seg. Vit 

hava javnan vitjan av alarum kring knøttin, sum koma at hyggja eftir okkara tilgongdum, 

skrivar felagið um seg sjálvt á heimasíðuni hjá Jobmatch.  

 Felagið bleiv stovnað í Gøtu í 1929 og hevur í dag smoltstøð á Fútakletti og alivirkisemið á 

Velbastað, í Vestmanna og í Vágunum.  Eisini er kryvji- og góðskingarvirkið í Sørvági. 

HiddenFjord laksur verður seldur og marknaðarførdur um allan heim.  

Helgi Hansen, marknaðarsamskipari hjá Hiddenfjord, sigur, at ein orsøk til, at Hiddenfjord 

luttekur á Jobmatch í ár, er at styrkja um kunnleikan um felagið millum ungar lesandi 

føroyingar.  

- Vit ynskja samband við føroyingar sum umhugsa at flyta heim aftur eftir loknan lesnað, 

sigur han.  

 Helgi Hansen er spentur upp á tiltakið og sigur, at hann vónar at koma í samband við nógv 

áhugaverd lesandi. 

- Vit kundu hugsað okkum at fleiri lesandi skrivaðu uppgávur um HiddenFjord. Harumframt 

hava vit ætlanir um at taka fleiri starvsnæmingar inn í komandi tíðum og vóna, at vit hitta 

onkur á Jobmatch, sum vildu verið áhugað í at arbeiða fyri okkum, sigur hann.  

- Vit hava ikki nakað beinleiðis leyst starv at bjóða fólki, men HiddenFjord er í støðum vøkstri, 

og ætlanir eru um at vaksa um starvsfólka hópin. Um onkur vil skriva eina høvuðsritgerð um 

eitt evni, sum er áhugavert fyri okkum, so eru vit eisini til reiðar til eitt prát, sigur Helgi 

Hansen.  

Hjá HiddenFjord starvast í dag 120 starvsfólk og Helgi Hansen sigur, at tað eru fólk við 

alskyns ymiskum útbúgvingum.  

- Tað er stórt fjølbroytni av útbúgvingum á HiddenFjord. Vit hava fólk við 

maskinútbúgvingum, matvøruútbúgvingum og sjálvandi eisini innan sølu. Virksemi er spreitt 

yvir smoltstøðina á Fútakletti, alivirksemi í Vestmanna, Velbastað, Miðvági og í Sørvági og 

góðskingarvirkið í Sørvági, har søludeildin eisini heldur til. Er tað so, at ein væl skikkaður 



persónur kemur fram við, so eru vit sjálvandi áhugað í at taka eitt prát og hyggja at, hvørjir 

møguleikar eru, sigur Helgi Hansen.  

- Sum sagt er HiddenFjord í støðugum vøkstri og verður heilt víst brúk fyri nógvum góðum 

fólkum afturat í HiddenFjord. Tí eru vit sjálvandi áhugað í at knýta samband við lesandi ymsa 

staðni, sigur hann.  

Hiddenfjord er á bási nummar 19 í Skálanum, beint við síðunar av básinum hjá Fiskaaling. 

In.fo 

 

Aftur innbrot í Zarepta í Vatnsoyrum 

27.12.2016 (09:35)  

Aftur í nátt hevur innbrot verið í leguhúsinum, Zarepta, í Vatnsoyrum.   

Leguhúsið liggur nakað burturfrá fólki, so tey eru illa roynd av innbrotstjóvum, og so var aftur 

í nátt.  

Tað, sum fekk løgregluna at varnast innbrotið, var, at eldávaringin sló til, tað verður, 

sjálvvirkandi, skrásett hjá sløkkiliðnum í Havn, sum síðani boðar løgregluni frá.  

Tá ið løgreglan kom á staðið, var ongin til staðar. Men tað sást beinanvegin, at onkur hevði 

brotið seg inn ígjøgnum eina úthurð.  

Inni høvdu innbrotsjóvarnir funnið ein vinkulslípara, og so fóru teir inn á skrivstovuna, og 

fóru í holt at at skera peningaskápið upp.  

Men á Zarepta er eisini ein ljóðávaring, og hon hevur sligið til av larminum, og løgreglan 

heldur, at tað hevur fingið innbrotstjóvarnar at taka til rýmingar.  

Hinvegin hevur vinkulslíparin gjørt so nógvan royk, at roykávaringin eisini slóð til og ávaraði 

løgregluna.  

Pengaskápið er sterkt, so tað eydnaðist ikki tjóvunum at fáa tað upp, áðrenn teir máttu taka 

til rýmingar og løgreglan sigur, at nú verður málið kannað.  

In.fo 

 

 

 



Vanskaptur toskur undir Føroyum 

27.12.2016 (10:17)  

Av og á lata bátar vanskaptar fiskar inn á Havstovuna.  

Nú ein dagin kom báturin Sniolvur av Sandi inn við einum toski, sum hann hevði fiskað. Sum 

sæst á myndini hevur toskurin ein vanskaptan rygg, skrivar Havstovan. Hann varð fiskaður 

vestanfyri á línu á 61°45 N og 07°19 W á uml. 55 favna dýpi. Hann vísti seg at vera 4 ára 

gamal, 39 cm langur og vigaði 944 gram kruvdur. Ein vanligur fýra ára gamal toskur er um 64 

cm langur og vigar 2,4 kg kruvdur, so vanskapti fiskurin var heilar 25 cm styttri enn vanligt, 

stendur at lesa á Hav.fo  

Tað er ikki óvanligt at síggja kryplaðar fiskar, men hvør orsøkin er, er óvist. Møguligar orsøkir, 

sum hava verið nevndar, eru umstøður undir gýting, vitamintrot ella arvalig 

beinagrindssjúka, upplýsir Havstovan. 

In.fo 

 

El Nino viknar og veðrið versnar 

27.12.2016 (10:46)  

Ódnarveðrið um jólini var nógv drúgvari enn tiltikna jólaódnin í 1988, men tá ið vindurin var 

av  tí mesta í 1988 í einar tveir tímar, tá var ódnin ógvusligari  

Ódnin í 1988 vardi eina langa nátt, meðan ódnin hesaferð vardi í tvey og eitt hálvt samdøgur.  

-Eg veit ikki um nakra ódn her hjá okkum, sum hevur veirð so drúgv, sigur Osmund 

Justinussen, verðurkønur.  

-Viðurskiftini líkjast nógv teimumn, sum vit høvdu í 1988.  Ættin var fyri tað mesta 

útsynningur og svingaði annars millum sunnan og vestan. Í Kanada og Alaska eru hátrýst við 

ógvuliga køldum veðri og hátrýstini yvir Russlandi eru eystari enn vanligt, vísir hann á.  

Hann sigur, at høvuðsorsøkin til at veðrið háttar sær sum tað ger, er at veðurfyribrigdið El 

Nino er í botni í løtuni.  

Tað vil siga, at El Nino er viknað og víkir fyri La Nina. El Nino  er orsøkin til at vit leingi hava 

havt gott veður, men tá ið nú La Nina vinnur, so ger tað, at lágtrýstini fara at at flyta seg 

meira sum tey gjørdu nú um jólahalguna.  

In.fo 



 

Hjálpir fólki ókeypis aftan á ódnarveðrið 

27.12.2016 (11:56)  

Tá ið jólaódnirnar herjaðu upp á tað harðasta, var David Rasmussen og vitjaði verforeldrini í 

Klaksvík. Har sá hann, hvussu stóran skaða ódnirnar gjørdu, eisini hjá verforeldrunum fór 

takið á garasjuni.  

Og tað fekk hann at hugsa, um hann ikki kundi gera okkurt fyri at hjálpa fólki, sum vórðu rakt 

av ódnini  

David Rasmusssen er av Strondum. Hann lærir til bilmekanikara hjá Bilrøkt í Havn, og tí 

sambandi hevur hann eisini skift rútar á mongum bili.  

– Ein rútur fór í mínum egna bili, og tá ið koyrdi ein túr runt í Klaksvík, sá eg heilt nógvar 

bilar, har ein rútur var farin, sigur hann.  

– Eg eri ikki serliga kringur við hamara og tong, men at skifta rútin í einum bili, tað dugi eg, 

sigur hann.  

Tí heldur hann, at skal hann hjálpa, skal tað vera við onkrum, hann dugir, og tískil bjóðar 

hann sær nú til at hjálpa fólki, har bilrútar eru brotnaðir í ódnini, og tað skal hann gera 

ókeypis.  

– Tað einasta, fólk skulu rinda fyri, er sjálvan rútin og lím og so skal eg skifta rútin ókeypis, 

sigur hann.  

Tað eru nógv, sum hava tryggjað bilin fyri glasskaða, men David Rasmussen veit eisini, at tað 

eru nógv, sum ikki hava. Og hjá teimum kann tað verða ein dýr søga at skifta ein rút út, tí teir 

kosta nakrar túsund krónur.  

Serliga nú jólini eru farin aftur um, heldur hann, at tað kann tað vera smáligt við pengum 

nógvastaðni, tað veit hann av egnum royndum og tí hjálpir hann fegin fólki, har hann kann.  

Tað tekur umleið ein tíma at skifta ein bakrút, ella ein síðurrút, og kanska tveir, tríggjar tímar 

at skifta ein forrút.  

Tey, sum vilja hava hjálp til at skifta ein bilrút, fáa fatur á Davidi á telduposti: 

Rasmussen_David@hotmail.com  

Men hann sigur, at hann fer til Danmarkar tann fimta januar, so tad má verða fyri tað.  



David Rasmussen er ikki heilt ókendur við hjálpararbeiði. Eitt skifti búði hann niðri og tá var 

hann fyri kommununa og lærdi eldri fólk at brúka teldur eftir arbeiðstíð. 

In.fo 

 

Tvinga ikki Bakkafrost at skapa arbeiði í Suðuroy 

27.12.2016 (15:12)  

Tað ber ikki til at tvinga føroyska alirisan, Bakkafrost, at hava arbeiðspláss í Suðuroy.  

Tað er greitt, nú Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum, hevur svarað einum 

spurningi frá Jacobi Vestergaard, løgtingsmanni.  

Bakkafrost hevur aling í Suðuroy, og í Vági er eisini eitt virki, har tey hava kruvt laksin, sum er 

tikin í Suðuroy.  

Men í heyst vakti tað ans í Suðuroy, at Bakkfrost fór at føra laks úr aliringunum í Suðuroy, 

norður á virkið á Glyvrum til kryvjingar, og tað fer at kosta arbeiðspláss í hópatali í Suðuroy.  

Jacob Vestergaard fýlist á, at samgongan ikki ger nakað við hetta, tí hann sigur, at hetta eru 

tiltrongd arbeiðspláss, sum natúrliga hoyra heima í Suðuroynni.  

Landsstýrismaðurin sigur, at eftir erandi lóggávu ber ikki til at taka atlit til økismenning, tá ið 

aliloyvi verða latin.  

Tað ber heldur ikki til at áleggja alifyritøkum, hvussu tey skulu leggja sítt virksemi til rættis, 

og sostatt ber heldur ikki til at krevja, at Bakkafrist skal varðveita arbeiðspláss í Suðuroy.  

Kortini leggur Poul Michelsen afturat, at spurningurin um at tað skal bera til at krevja, at 

alivirki taka atlit til økismenning, verður nú tikin til viðgerar í Landsstýrinum. Og tað er í 

sambandi við arbeiðið at smíða eina nýggja alilóg, at eisini hesin spurningurin verður tikin 

upp.  

Poul Michelsen sigur, at arbeitt verður í løtuni við at gera eina nýggja lóg fyri alivinnuna, tí 

hon skal vera meira tíðarhóskandi og samstundis skal hon samsvara betur við tann tørv, 

vinnan hevur. 

In.fo 

 

 



Ferðafólkatalið í ár fer at seta met 

27.12.2016 (16:27)  

Vága Floghavn veit nú at siga, at ferðafólkatalið fyri 2016 fer at seta met. Samlaða talið av 

ferðafólkum sum komu og fóru í 2015 var 276.385 ferðafólk. Frá 1. desember til 25. 

desember 2016 komu og fóru 14.616 ferðafólk umvegis flogvøllin. Hetta er ein vøkstur á 7,6 

% um man samanber við desembur 2015.  

Samlaða talið av ferðafólkum sum hava ferðast umvegis Vága Floghavn fram til 25. desembur 

2016 er 289.316. Hetta er ein samlaður vøkstur uppá 5,8% í mun til somu tíð í 2015. 

– Tað verður enn einaferð staðfest, at tær íløgurnar sum eru framdar í føroyska flogvinnu 

seinastu árini, saman við búskaparvøkstrinum, bera ávøkstur til frama fyri føroyska 

flogvinnu. Vøkstur hevur verið hvørt ár, síðan vøllurin bleiv longdur og fleiri íløgur blivu 

gjørdar í og við flogvøllin, sigur Jákup Sverri Kass, stjóri í Vága Floghavn. 

Enn er ov tíðliga at siga akkurát, hvat ferðafólkatalið fyri 2016 verður, men nú er also 

staðfest at tað verður hægri enn í 2015. 

– Vit síggja fram ímóti 2017, tá ið føroysk og útlendsk ferðafólk aftur fara at uppliva kapping 

á føroyskum flogleiðum, og vænta vit, at brúkarin fer at merkja lægri prísir, enn betur 

tænastu og fleiri møguleikar og fleiri ferðamál. Hetta tilsamans fer helst at merkja, at 

vøksturin í 2017 verður størri enn tann, sum vit hava havt í 2016, sigur stjórin á Vága 

Floghavn. 

In.fo 

 

Kunnu selja Hovsfjørð fyri 87,5-200 mió krónur 

27.12.2016 (22:29)  

Í løtuni verður arbeitt við at gera nýggja alilóg.  

Tað sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum.  

Jacob Vestergaard, tingmaður fyri Fólkaflokkin, hevur spurt hann, hvussu ætlanin er at skipa 

alivinnum framyvir.  

Og Poul Michelsen sigur, at tað er sannlíkt, at vinnan skal gjalda fyri tey loyvi, landið letur, og 

at tað fer at verða ein partur av teirri nýggju alilógini.  

Men hann ásannar samstundis, at tað ringt at seta virði á eitt aliloyvi.  



Metingar í føroysku alivinnuni eru, at hvørt kilo av alirættindum er vert ímillum 70 krónur fyri 

kilo og 100 krónur fyri kilo.  

Hinvegin meta fíggjarserfrøðingar í Noregi, at rætta virðið er 160 krónur fyri kilo. Men her 

skal leggjast afturat, at hetta tekur støði í, at aliloyvini eru ikki tíðaravmarkað, og at ongar 

avmarkingar eru í útlendskum eigaraskapi, og tí verður eitt føroyskt aliloyvi helst minni vert.  

Poul Michelsen sigur, at Hovsfjørður er eitt dømi um eitt aliloyvi, ið er tøkt.  

Hann sigur, at tað er eingin ivi um, at nógvur laksur kann alast á Hovsfirði og verður mett 

útfrá undanfarnum árum, kunnu eini 1.250 tons av laksi alast um árið á Hovsfirði í miðal. Og 

sostatt kann Hovsfjørður seljast fyri ein prís, sum liggur onkustaðni ímillum 87,5 milliónir 

krónur og 200 milliónir krónur, sigur Poul Michelsen.  

In.fo 

 

Vænta at missa 15 til 20 milliónir upp á skaðarnar  

27.12.2016 (23:40)  

Hóast skaðendurgjaldið hjá teimum, sum hava sínar tryggingar hjá Trygd uttan iva eru væl 

størri, so hevur BankNordik, sum eigur Trygd, longu boðað virðisbrævamarknaðinum í 

Keypmannahavn frá, at úrslitið verður 15 til 20 milliónir krónur lægri, enn fyrr fráboðað.  

Í fráboðan til virðisbrævamarknaðin 27. oktober boðaði bankin frá, at ársúrslitið fór at liggja 

um 175-200 milliónir krónur. Í fráboðanin í dag sigur bankin, at vætnaða úrslitið er lækkað til 

165–180 milliónir krónur.  

Beinleiðis orsøkin til lækkaðu metingina er ódnarveðrið á jólum. Tryggingarfeløg hava vanliga 

part av sínum virksemið endurtryggjað aðrastaðni, og tað hevur Trygd eisini. Tað er tí, at 

bankin kann siga, at beinleiðis ávirkanin á ársúrslitið hjá bankanum ikki verður størri enn 

umleið 20 milliónir krónur, hóast endurgjaldið fyri skaðarnar, sum tryggjaðir eru hjá Trygd, 

væntandi verða munandi størri. 
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SAS sagt EuroBonus samstarvið við Atlantic Airways upp 

27.12.2016 - 23:18 

Síðani ár 2000 hava Atlantic Airways og SAS samstarvað um sokallaðu EuroBonus-skipanina, 

ið gevur teimum ferðandi, ið flúgva við Atlantic Airways møguleika at savna sær stig saman, 

sum kunnu brúkast til dømis sum heilt ella partsgjald til flogferðaseðlar.  

Í sambandi við, at SAS í mars mánað komandi ár fer at flúgva til Føroyar, hevur flogfelagið 

sagt hetta samstarv við Atlantic Airways upp, galdandi frá tí degi Føroyaflúgvingin byrjar. T.e. 

26. mars 2017. Tí er seinasti dagur til ber at brúka EuroBonus stig við Atlantic Airways 25. 

mars 2017.  

- Vit eru sera hørm um, at viðskiftafólk okkara ikki fáa møguleika at brúka teirra EuroBonus 

stig við Atlantic Airways. So fyri at geva okkara ferðandi møguleika at brúka hesi stig við 

Atlantic Airways, hava vit gjørt av, at í tíðarskeiðnum millum 12. januar og 25. mars 2017 

kunnu føroyingar bíleggja EuroBonus-ferðaseðlar fyri hálvan prís. Tað vil siga, at tú kanst 

ferðast aftur og fram til Keypmannahavnar, Billund ella Reykjavíkar fyri einans 10.000 stig. 

Vit fegnast tó samstundis um, at hetta gevur okkum høvi til at løna okkara viðskiftafólkum 

við okkara egnu góðu og sterku skipan, sum vit eru vís í fer at hava nógvar fyrimunir við sær 

fyri tey ferðandi, sigur Jóhanna á Bergi, stjóri í Atlantic Airways.  

Atlantic Airways fer tí komandi ár at seta á stovn eina nýggja og góða bonusskipan fyri tey 

mongu, trúgvu ferðandi hjá flogfelagnum. Skipanin fer at verða sett saman soleiðis, at 

viðskiftafólk kunnu forvinna og brúka stig á øllum rutunetinum hjá Atlantic Airways. Meira 

kunning um hesa skipan kemur í næstum. 
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Nýtt nótaskip í føroyska flotan 

27.12.2016 - 23:36 

Fyrstu vikuna í nýggja árinum fáa Føroyar ein nýggjan nótabát. Talan er um reiðaríið 

Framherji í Fuglafirði, sum keypir Torbas frá norska reiðarínum Vågsøy.  

Tað váttar Agnar Lyng, stjóri í Torbas AS fyri Fjordenes Tidende.  



Hann vil ikki upplýsa søluprísin, men blaðið veit at siga, at Torbas kostaði um 200 milliónir 

norskar krónur at byggja, og varð doyptur í januar 2015. Skipið er 69,9 metrar langt og 15 

metrar breitt. Skrokkurin varð bygdur í Póllandi og skipið er gjørt liðugt í Noregi.  

Hetta er fyrstu ferð í nógv ár, at eitt so nýtt skip kemur í føroyska flotan. Seinast spildurnýtt 

skip kom í flotan, var tá Tróndur í Gøtu kom til landið í 2010. Fyrr í ár keypti JFK í Klaksvík 

nótaskipið Ruth frá Gullak Madsen í Hirtshals og tað kallast nú Norðingur.  

Framherji eigur frammanundan Akraberg, Fagraberg, Stapan, Mascot, Sigmund og Skørin.  
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Andlát 

 

Leo Joensen, Oyndarfirði, andaðist á Landssjúkrahúsinum 22. desember. 81 ára gamal. 

  

Svanhild Sumberg, Oyrareingir, andaðist á Landssjúkrahúsinum jólaaftan, 68 ára gomul. 
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