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Tíðarskeið 14/05-19/05-2009 
 

 
 
Fólk frá Havstovuni.:    Bogi Hansen og Regin Kristiansen. 
  Maria C. Nielsdóttir og Chris Maresay. 
  Brian Hansen. 
  Ivan Niclasen og Hans Petur Hansen frá Kringvarpinum. (Tveir dagar.) 
Ábyrgd: Bogi Hansen                   
 
Endamál: Endamálið við túrinum var at fylgja við broytingum í havinum kring Føroyar. Túrurin 
var ein partur av teimum regluligu kanningunum eftir teimum fýra standardskurðunum. Vit skuldu 
eisini taka fortoyningar upp á teimum føstu støðunum. 
 
Reiðskapur: Seabird-CTD við rosettu, WP2-glúpur og útgerð at taka fortoyningar upp við. 
Harafturat høvdu Maria og Chris eisini egna útgerð við. 
 
Um túrin: Vit fóru út hóskvøldið 14/5 kl.2100. Vit sigldu norður til NWNG, har vit byrjaðu at taka 
mátara upp, vit tóku so allar hinar mátararnar upp eisini, NWNB, NWNE og NWNA, alt gekk uttan 
trupulleikar. Tá vit høvdu tikið NWNB upp, tóku vit eisini eina CTD-støð, mest fyri at taka prøvar 
til Mariu. 
Tá liðugt var norðanfyri, sigldu vit inn á Havnina, og menninir frá Kringvarpinum fóru í land og 
Brian Hansen kom umborð. 
Síðani fóru vit vestur á støð V1. Vit tóku skurðin av Landgrunninum og vestur um Bankan. 
Frá støð V19 fóru vit inn í Bankarennuna at taka mátara upp, fyrst tóku vit NWFC upp, og royndu 
so at fáa NWFB upp, men har fingu vit onki samband. (Orsøkin var, at vit høvdu skeiva kodu). Vit 
tóku so NWFG upp, hon kom upp uttan trupulleikar. Vit tóku nú eina CTD støð mitt í 
Bankarennuni, mest fyri at taka prøvar til Mariu. 
Ein skurður var síðani tikin við thermistorketuni, frá Skeivabanka og inneftir. 
Vit fóru so suður á Munkagrunnin, har vit byrjaðu upp á skurð S og tóku støðirnar móti Hetlandi. Á 
vegnum tóku vit ávikavist NWSB og NWSC upp uttan trupulleikar, tó gav NWSC onki svar, men 
kom upp kortini. Tá skurður S var liðugur, sigldu vit norður á skurð E, sum varð tikin inn ímóti 
Nólsoy.  
Tá hetta var liðugt, varð siglt á Havnina.   
Vit vóru aftur á Havnini týsdagin 18/5 kl. 0030.    
  
 
Prøvataking: Við Seabird-CTDini tóku vit 39 støðir og saltprøvar á  øllum. Við WP2-glúpinum 
tóku vit 37 støðir. Maria tók prøvar til víðari kanningar. 
 
Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Saltprøvarnir verða lisnir í heyst.  
  
 
Viðmerkingar: Skurður N varð ikki tikin, tí hann varð tikin á túri 0932 beint frammanundan. 
 
 
                                            11-06-2009   
          Regin Kristiansen 
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Støðir og kósir á túri 0936 
 


