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Ein bumba afturat..?.. 

20.12.2016 - 17:52 

Tað allarringasta veðrið er farið – tó at enn er fitt av vindi ymsasteðs kring landið.  

Men veðrið er í bata – tað gongur spakuliga – barometrini ota seg spakuliga uppeftir, og 
miðalvindferðin er í minking. Onkur hørð hvirla er í støðum enn.  

Á middegi í morgin er vindferðin komin niður í 13 til 18 m/s. Tað er hóast alt frægari enn 
stormin vit hava havt í dag. Alt er relativt...  

200 fjórðingar beint sunnan fyri Flemish Cape fer eitt nýtt lágtrýst at taka seg upp 
seinnapartin í morgin ella annaðkvøld. Tað fer eisini at verða djúpt. Tað fer at standa upp á 
markinum ímillum ta køldu luftina, sum kemur av Norðpólinum, og ta heitu luftina, sum 
stavar úr tropiskum øki. Marknamótið (polarfronturin) er í hesum døgum leiðin úr 
Eysturstond USA til Skotlands. Tað er stórur munur í hitanum í teirri køldu og teirri heitu 
luftini. Tí gerast lágtrýst djúp.  

Hetta lágtrýst fer at halda aðra leið, enn tað, sum gav okkum nógvan vind í dag. Tað fer av 
leiðini sunnan fyri Flemish Cape og beina leið ímóti norðasta parti av Skotlandi. Og tað fer at 
dýpast skjótt – ordiliga skjótt. Ætlandi úr 989 hPa á middegi hósdagin niður í 958 hPa á 
middegi fríggjadagin. Munurin er 31 hPa!! – og tá verður tað statt einar 200 fjórðingar í ein 
útsynning úr Føroyum.  

Eitt samdøgur seinni – t.e. á middegi jólaaftan – er tað farið eystur um Føroyar. Sum tað sær 
í løtuni, verður mesti vindurin ímillum Hetland og Skotland hetta tíðarskeiðið.  

Gevi gætur, at tá ið lágtrýst soleiðis er spádd at koma beint á okkum ella næstan beint á 
okkum um nakrar dagar, skal ikki nógv til, at veðrið ikki verður, sum ein væntar.  
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Men fylgt verður við....  
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Torm fær 130 miljónir dollarar í láni 

Reiðaríið Torm er á veg til at halda jól við eini nýggjari lánsjáttan upp á 130 miljónir dollarar. 
ABN AMRO, Danske Bank, DVB og ING standa aftanfyri lánið, ið fellur til gjaldingar í mars 
2022. 
 
Christian Søgaard-Christensen, fíggjarstjóri í Torm, sigur í eini viðmerking, at við einum 
nýggjum láni frá Dansk Skibskredit í november hevur reiðaríið nú tryggjað sær lán upp á 
tilsamans 160 miljónir dollarar seinastu tveir mánaðirnar. Trygd er veitt í seinasta láninum í 
níggju av MR tangaskipunum hjá reiðarínum. 
 
Danske Bank var ein av verandi lánsveitarunum hjá Torm, meðan ABN AMRO, DVB og ING 
allir eru nýggir kreditorar. Torm vil ikki siga, hvat lánið skal brúkast til, men upplýsir, at 
nýggja lánið kemur omaná 147 dollarar, sum fyritøkum hevur til taks í kontantum og øðrum 
kredittum. 
 
Kelda: maritimedanmark.dk 
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Danskir maskinmeistarar lønarhækkan annað árið á rað 

Lønirnar hjá donskum maskinmeistarum hækka annað árið á rað.  

Aftur í ár hækka lønirnar hjá donskum maskinmeistarum.  

Tað skrivar ShippingWatch við tilvísing til lønarhagtøl frá Maskinmestrenes Forening. 

 

Fyri siglandi maskinmeistarar í privatum fyritøkum hækkaði bruttolønin 1,92 prosent. Harvið 

var miðal mánaðarlønin 65.975 krónur 1. september 2016. 

 

Maskinmeistarar í starvi hjá privatfyritøkum á landi høvdu ein lønarvøkstur upp á 0,9 

prosent, og har var miðallønin 55.604 krónur. 

 

Hjá bólkunum av alment settum maskinmeistarum fingu alment settir við sáttmála 0,6 

prosent meiri í lønarposan, og miðallønin hjá teimum er 46.456. 

Alment settir maskinmeistarar í tænastumannastørvum fingu 0,2 prosent minni ella eina 

miðal bruttoløn 1. september 2016 upp á 52.567 krónur.  

Kelda: soefart.dk  
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Smyril Line keypir eitt farmaskip afturat 

Smyril Line økir nú um flotan. Tey hava nevniliga keypt eitt farmaskip frá finska reiðarínum 
Bore. Skipið, ið fær navnið Mykines, er bygt í 1996 á UMOE Sterkoder skipasmiðjuni í Noregi.  

Skipið er 138,5 metrar langt og 22,6 metrar breitt og Smyril Line yvirtekur tað um 
mánaðarskiftið mars/ apríl, og tá hevur Smyril Line fýra skip í flotanum: Mykines, Norrønu, 
Eystnes, og Hvítanes.  

Smyril Line sigur, at ætlanin er at stovna eina nýggja farmaleið millum Thorlakshøfn á 
vestursíðuni í Íslandi, einar 35 minuttir úr Reykjavík, Rotterdam í Niðurlondum og Føroyar.  

– Hendan farleiðin hevur við sær, at føroyskir innflytarar fáa eina nýggja farleið til Føroya, 
mitt í viku, beinleiðis úr Rotterdam, sigur Smyril Line.  

Harumframt fáa føroyskar útflutningsfyritøkur ein nýggjan møguleika at flyta farm beinleiðis 
niður til Rotterdam, har tað liggur væl fyri at røkka marknaðum bæði nær og fjar.  

– Nýggja farleiðin millum Rotterdam, Tórshavn og Thorlakshøfn gevur íslendskum inn- og 
útflytarum sera góðar transittíðir, samstundis sum íslendingar eisini fáa eina RoRo farleið til 
og úr Reykjavíkar økinum, sigur Smyril Line.  

– Víðkaða rutunetið gevur eisini aðrar nýggjar møguleikar. Eitt nú fáa vit knýtt Russland, 
Baltalond og Danmark upp í Reykjavíkar økið, samstundis sum Eysturísland og Føroyar verða 
knýtt at Niðurlondum og Miðevropa.  

Ætlanin er, at nýggja farmaskipið skal sigla soleiðis, at tað verður í Thorlakshøfn fríggjadag, í 
Rotterdam mánadag og í Tórshavn mikudag, sigur Smyril Line.  

– Við nýggja farmaskipinum styrkir Smyril Line munandi um støðuna sum einasti RoRo 
flutningsveitari í Norðuratlantshavinum, leggja tey afturat.  

Nýggja farmaskipið siglir í løtuni undir finskum flaggi við finskari manning. Manningin telur 
íalt 24 mans. Smyril Line fer at skráseta skipið í føroysku altjóða skipaskránni FAS og mannað 
skipið við føroyingum.  

Kelda: in.fo 
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500.000 krónur sum bráðfeingis neyðhjálp til Sýria 

20.12.2016 - 19:30 

Reyði Krossur Føroya hevur sent 500.000 krónur sum bráðfeingis neyðhjálp til Sýria. 
Peningurin er partur av upphæddini, sum kom inn við Landsinnsavningina í september í ár.  

Harumframt letur Føroya Landsstýri 1 mió. krónur í neyðhjálp til Sýria í samstarvi við Reyða 
Kross Føroya.  

Trý tey seinastu árini hevur Reyði Krossur sent tilsamans 1,5 mió. kr. til neyðstødd í Sýria og 
til sýriskar flóttar. Fyrr í ár vórðu 500 túsund krónur sendar, og í fjør sendi Reyði Krossur 700 
túsund krónur til Sýria. Í 2014 sendi Reyði Krossur 300 túsund krónur at hjálpa sýriskum 
flóttafólkum í Irak.  



Tíverri mugu vit ásanna, at støðan í borgarakrígsherjaða Sýria er alt annað enn góð. Eftir 
fimm árum við borgarakríggi hava 13,5 mió. sýrar tørv á humaniterari hjálp, meðan 6,6 
milliónir sýrar eru riknir frá húsi og heimi og eru flóttar í egnum landi. Eisini eru 4,8 milliónir 
sýrar flýddir til grannalondini Libanon, Turkaland og Jordan. Stórur partur av hesum 
menniskjum eru børn, ið ikki kenna til annað enn kríggj, neyð og deyða.  

Í samstarvi við Reyða Kross veitir Sýriski Hálvmáni átrokandi neyðhjálp til fleiri enn 4,5 
milliónir sýrar. Fleiri enn 6.000 sjálvboðin vága hvønn dag lívið fyri at hjálpa neyðstøddum, 
og síðan borgarakríggið byrjaði, hava 63 sjálvboðin latið lív í arbeiðinum at hjálpa.  

Hjálpin, sum Reyði Krossur Føroya og Føroya Landsstýri veita í felag, fer í samstarvi við 
Syriska Hálvmána til fleiri endamál:  

1. At býta út reinførispakkar, har ein pakki til eitt virði á 145 kr. kann nøkta tørvin til reinføri 
hjá einari familju (4-6 persónar) í ein mánaða.  

2. Stuðul til flytbarar heilsustøðir, sum veita læknahjálp til fólkið í krígsherjaðu økjunum.  

3. Psykososialan stuðul til børn og vaksin, sum eru ávirkað av hørðu upplivingunum í 
borgarakrígnum.  

4. Beinleiðis stuðul til Sýriska Hálvmána, sum er tann størsti virkni humaniteri felagsskapurin 
í Sýria. Sýriska Hálvmáni gevur sjálvbodnum neyðuga upplæring til at veita hjálp.  

Reyði Krossur Føroya takkar teimum mongu føroyingunum, sum stuðlaðu okkara 
Landsinnsavning, og sum annars stuðla okkum, og teimum mongu, sum gera eitt stórt 
sjálvboðið arbeiði, soleiðis at vit kunnu veita hjálp, ið munar.  

Eisini fegnast vit í Reyða Krossi um, at tað eru stigtakarar, sum av egnum fríum vilja taka stig 
til at útvega hjálp til syrgiligu støðuna í Sýria.  

Tórshavn 19. des. 2016  

Reyði Krossur Føroya  
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Mentanarflog yvir Atlantsflog 

20.12.2016 - 14:55 

Atlantsflog er veruliga farið undir eitt átak at knýta felagið og føroyingin tættari saman. 
Hugtakið tjóðarflogfelagið tykist at verða blivið heilt nærverandi, nú føroyska flogfelagið fær 
kapping frá flogfeløgum úr grannalondunum. 

Hátíðarhaldið í sambandi við at nýtt flogfelag er komið, varð í dag brúkt til at avdúka 
navnakappingina, ið hevur verið lýst seinastu vikurnar, og flogførini fingu ikki fugla- ella 
blómunøvn, sum kanska fleiri høvdu roknað við.  

Nei, tey fáa mentanøvn. Nøvn á føroyskum mentafólkum við serligum flogi, sum ikki eru á lívi 
longur, men hava nátt hægstu hæddir sum fyrimyndir fyri okkum øll.  

Nýggja A320 flogfarið fær navnið William eftir rithøvundanum William Heinesen. Hini bæði 
flogførini fáa nøvnini Elinborg og Ingálvur eftir myndlistafólkunum við eftirnøvnunum Lützen 
og av Reyni.  



Tyrlurnar fáa eisini nøvn á myndlistafólki, Ruth eftir Ruth Smith, og Sámal eftir Mikines-
málaranum.  

Jonhard Mikkelsen, sum saman við Birgiri Kruse og Marnu Jacobsen hava mannað 
dómsnevndina, kundi eisini kunngera á hátíðarhaldinum í dag, at Atlantsflog ger enn eitt 
mentanarligt átak, nevniliga at stovna grunnin Listaflog, sum á hvørjum ári fer at luta 
100.000 krónur til føroysk listafólk. Pengarnir verða latnir hin 28. mars á hvørjum ári, sum er 
dagurin, tá Atlantsflog fekk luft undir veingirnar á fyrsta sinni.  
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Islamiskur Statur tikið ábyrgdina fyri álopið í Berlin 

20.12.2016 - 20:20 

Islamistiski yvirgangsfelagsskapurin IS hevur nú tikið ábyrgdina av lastbilaálopinum á 
jólatorginum í Berlin í gjárkvøldið. Hetta veit Reuters at siga í kvøld. 

Sambært tíðindastovuni hevur Islamiskur Statur, sum er ein radikal sunnimuslimsk rørsla, 
tikið ábyrgdina av álopinum gjøgnum teirra egnu tíðindarás, Amaq. 

Islamiskur Statur hevur annars mangan tikið ábyrgdina fyri álop í vesturheiminum, uttan at 
tað kann prógvast. 
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Jónas Tór Næs fer til Íslands at spæla næsta kappingarár 

20.12.2016 - 22:10 

B36 og landsliðsbakkurin, Jónas Tór Næs hevur nú valt at taka av møguleikanum at spæla í 
bestu íslendsku deildini. Hetta skrivar B36 á heimasíðu felagsins í kvøld. 
 
Tað verður ÍBV á Vestmannaeyjum sum verður nýggja felagið hjá trygga landsliðsbakkinum. 
 
B36 skrivar soleiðis um stinna bakkin, sum hevur tænt teimum so væl... 
 
- Seinastu tvey árini hevur Jónas verið partur av besta manshópi okkara, og í ár varð hann 
kosin sum ársins spælari av viðhaldsfólkum okkara.  

Tí fegnaðust vit sjálvandi, tá Jónas í heyst longdi sáttmálan við B36, men nú er tó greitt, at 
leiðin gongur út um landoddarnar.  

ÍBV úr Vestmannaeyjum, sum hevur lið í bestu íslendsku deildini, vildi nevnliga hava Jónas í 
hópin, og sum felag vildu vit ikki standa sum ein forðing fyri hesum.  

Nú eru samráðingarnar millum partarnar lidnar, og tí er nú greitt, a Jónas ikki verður partur 
av liðnum hjá okkum á hesum sinni.  

Vit vilja samstundis nýta høvið til at takka Jónasi fyri tey bæði seinastu árini, og vit vóna 
sjálvsagt, at tað fer at gangast honum og nýggju liðfeløgunum væl.  



Og hvør veit, um vit ikki seinni á fótbóltsleiðini aftur fáa gleði av evnunum og stríðsviljanum 
hjá Jónasi. 
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50 stormskaðar fráboðaðir í dag 

20.12.2016 (22:24)  

Í kolandi storminum, sum hevur verið í dag, hevur verið brúk fyri bæði politinum, 

bjargingarfeløgum og sløkkiliðsfólkum, tí skaðafráboðanir eru komnar stórt sæð úr øllum 

heraðshornum í landinum. 

 

Tað byrjaði tíðliga í morgun, tí klokkan hálvgum sjey komu fráboðanir úr Suðuroynni og í 

Norðoyggjum. 

 

Tað vardi ein góðan tíma, men so varð friður til klokkan trý korter til tíggju, tá hann brast á 

aftur, men tá vóru eisini nógvir skaðar í miðstaðarøkinum og í Vágum. 

 

Upp á tríggjar tímar fekk politiið einar 40 fráboðanir, men so hæsaði av aftur - ið hvussu so er 

fyribils - men enn er framvegis rættiliga nógvur vindur. 

 

Vakthavandi á politistøðini í Havn, John Martin Olsen, ásannaði í Rás2 klokkan 17, at 

seinnapartin hava ikki so nógvar fráboðanir verið, sum fyrr í dag og í morgun.  

In.fo 

 

Loysing fær avleiðingar fyri undirsjóvartunlar 

19.12.2016 (23:45)  

Taka Føroyar loysing frá Danmark, kann tað fáa avleiðingar fyri fíggingina, sum er tikin í 

sambandi við Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin.  

Tað váttar Teitur Samuelsen, stjóri í felagnum, sum stendur fyri at gera tunlarnar.  

Felagið havur akkurát skrivað undir avtalu um at taka 1,6 milliardir í lán til tunlarnar og 

lánitíðin er 24 ár. Fíggingin er bílig, tí rentan er bara 2,73 proseny  

Men nú Løgtingið hevur viðgjørt fíggjarlógina fyri næsta ár, tvíhildu umboð fyri andstøðuna 

um, at tað er ein treyt fyri at fáa so bíliga fígging, er, at Føroyar verða verandi í 

ríkisfelagsskapi við Danmark. Serliga var tað Kaj Leo Holm Johannesen, tingmaður fyri 

Sambandsflokkin, sum spurdi um hetta, umaftur og umaftur.  

Og hann staðfesti, at hetta er enn eitt dømi um, hvussu góður ríkisfelagsskapurin er fyri 

Føroyar.   

Men hann fekk onki svar.  

Landsstýrismaðurin í samferðslumálum, Hendrik Old, tók ikki orðið. Tað gjørdu bæði Kristina 

Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, og Aksel V. Johannesen, løgmaður.  



Hvørgin teirra vildu kortini svara spurninginum, men tey vísti á, at vildi løgtingsmaðurin hava 

tann spurningin svaraðan, kundi hann seta landsstýrismanninum í samferðslumálum ein 

formligan fyrispurning.  

Teitur Samuelsen, váttar, at ríkisfelagsskapurin er nevndur í lánsavtaluni.  

Hann vil ikki siga nágreiniliga, hvat liggur í hesum. Men hann vísir á, at ríkisfelagsskapurin er 

ikki nevndur øðrvísi í hesi lánsavtaluni til tunlarnar, enn hann er nevndur í aðrari fígging hjá 

landskassanum.  

Her sipar hann til, at ríkisfelagsskapurin er nevndur í treytunum, sum eru, tá ið landskassin 

selur obligatitiónslán  

Treytirnar í láninum til undirsjóvartunlarnar eru akkurát tær somu, sigur Teitur Samuelsen.  

Og har stendur, at tann, sum fíggjar, kann krevja lánið goldið, um so er, at møguleikarnar hjá 

landinum at rinda at rinda lánið aftur, broytast munandi, eitt nú sum ein avleiðing av, at 

Føroyar fara úr ríkisfelagsskapinum við Danmark.    

Verða okkara ríkisrættarligu viðurskifti broytt, kann tað sostatt fáa avleiðingar fyri 

lánsveitingina til undirsjóvartunlarnar.   
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Trý lið kappast um seinasta plássið 

20.12.2016 (11:16)  

Trý lið hava longu tryggjað sær pláss í hálvfinalunum í kvinnuflogbólti. Fjórða liðið verður 

funnið fyrst í januar mánaði. Og tað áhugaveda er, at trý lið kappast um seinasta plássið í 

hálvfinalunum.  

Sunnudagin gjørdist endaliga greitt, at Fleyr, SÍ og TB hava kvalifiserað seg til hálvfinalurnar í 

steypakappingini hjá kvinnum.  

Í bólki 2 var rættiliga javnt áðrenn umfarið í gjár. SÍ lá best fyri, men í roynd og veru kundu øll 

liðini spæla seg víðari.  

SÍ var á vitjan hjá ÍF í Kambsdali, og tann dysturin endaði við 3-0 sigri til gestirnar. Tølini 

kunnu geva ábendingar um, at tað var ein tryggur sigur, men tað var bara í fyrsta setti, at 

munurin var so stórur. Tey bæði næstu settini endaðu 27-25 og 28-26 til SÍ, so har var javnt. 

Men tað var nóg mikið til sigur og eitt pláss í hálvfinalunum í steypakappingini.  

Hin dysturin var millum TB og Mjølnir í Trongisvági, og hóast gestirnir byrjaðu best og vunnu 

fyrsta sett, so fótaði heimaliðið sær og endað við at vinna 3-1, og annað plássið í 

hálvfinalunum í bólki 2.  

Í bólki 1 tók Fleyr ímóti oddaliðnum í landskappingini, Drátti, sum kom á vitjan í 

Gundadalshøllini, og har skuldi gerast av, hvat av liðunum skuldi vinna bólkin.  

Liðini vóru púra jøvn undan seinasta dystinum, við tað at bæði liðini høvdu fýra stig fyri tveir 

dystir, men Dráttur hevði betri settmun.  



Hetta hevði tó ikki stórvegis ávirkan, tí tá dysturin var liðugur, hevði Fleyr vunnið ein greiðan 

3-0 sigur á oddaliðnum í landskappingini. Tað hevur við sær, at tað nú er greitt, at Fleyr 

vinnur bólk 1 við sjey stigum, og tað vil siga, at tær eru víðari.  

Hinvegin er ikki greitt, hvat hitt liðið í bólki 1 verður. KÍF og Ternan skuldu eisini spæla í 

sunnudagin, men tann dysturin mátti útsetast. Nýggi leikdagurin er settur at vera 5. januar.  

Sum støðan er nú, kunnu øll trý liðini í bólki 1 spæla seg víðari. Dráttur liggur best fyri, tí tær 

hava fýra stig og ein settmun uppá -1. Men av tí, at KÍF og Ternan bæði hava tvey stig, og ein 

settmun uppá ávikavist -1 og -2, kunnu bæði liðini enda frammanfyri Drátt. Vinnur annað av 

liðunum 3-0 ella 3-1, fær vinnandi liðið trý stig, og so eru tær frammanfyri. Og vinnur KÍF 3-2, 

er tað eisini nóg mikið. Tí tá endar KÍF eisini á fýra stigum, men við betri settmuni enn 

Dráttur og eisini betri innanhýsis.  

Tí er í løtuni bara greitt, at Fleyr, SÍ og TB eru komin víðari í hálvfinalurnar, sum vera spældar 

í høllini á Hálsi tann 11. februar 2017.  

  

Úrslitini um vikuskiftið vóru annars hesi:  

Bólkur 2:TB-Mjølnir 3-1 (20-25, 25-16, 25-18, 25-9)  

Bólkur 2: ÍF-SÍ 0-3 (16-25, 25-27, 26-28)   

Bólkur 1: Fleyr-Dráttur 3-0 (25-17, 25-14, 25-21)  

Bólkur 1: KÍF-Ternan er útsettur til 5. januar 2017 

In.fo 

 

Føroyingur selur millióna-fyritøku 

20.12.2016 (15:50)  

Fyritøkan Rawbite, sum millum aðrar føroyingurin Rolf Nolsøe Bau hevur stovnað, er seld til 

týskan matvørurisa.  

Rolf Nolsøe Bau stovnaði saman við tveimum øðrum fyritøkuna Rawbite í 2008. Rawbite 

selur frukt og nøta-stengur, millum annað av økologiskum dadlum og nøtum.  

Teir hava selt meginpartin av felagnum til týska matvørurisan Bahlsen Group, men eiga 

framvegis part av felagnum.  

- Vit hava sera stórar ætlanir við Rawbite, og við Bahlsen Group á liðnum fáa vit bæði 

drúgvar royndir og fíggjarligar musklar til at víðka um virksemi, sigur Rolf Nolsøe Bau við 

Børsen.  

Fyritøkan byrjaði í køkinum hjá teimum trimum, har teir blandaðu dadlur og nøtir, men eftir 

nakrar mánaðir lupu teir út í tað og bíløgdu 200.000 stengur frá eini fyritøku í Tjekkia. Í dag 

vera stengurnar seldar í yvir 30 ymiskum londum.  



- Tað hevur verið ein fantastisk ferð, men vit halda á. Vit fara at stjórna Rawbite sum ein 

eginstandandi fyritøka, og vit eru framvegis berandi kreftirnar, sigur hann.  

Í fjør hevði Rawbite ein umsetning upp á 7,6 milliónir krónur og fyritøkan er voksin fleiri 

hundrað prosent seinastu fimm árini.  

- Okkara drívmegi hevur alla tíðina verið kærleikin til vøruna. Tann dag í dag sita vit enn og 

smakka allar stengurnar fyri at kanna, um nakað kann gerast betri, sigur Rolf Nolsøe Bau við 

Børsen.  

Hann vil ikki siga, hvussu nógv fyritøkan er seld fyri.  

- Men vit hava allarhelst ráð til eitt sindur størri jólagávur í ár enn í fjør, sigur hann. 
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Føroyingur í Berlin: Tað kundi verið eg 

20.12.2016 (18:01)  

Brot úr samrøður í Sosialinum. Les meira í blaðnum, sum verður í postkassunum kring landið í 

morgin og hósdag. Umframt vanliga Sosialin er stórt jólablað frá Sosialinum eisini ávegis í 

postkassarnar kring landið.  

- Vit eru øll heimsborgarar, men kortini eru vit føroyingar ikki vanir við, at slíkt hendir rundan 

um okkum, hóast tað hendir í grannalondunum. Tað er ótrúliga løgið at vera vitni til eina 

slíka hending, tí tað kundi tað sama verið eg, sigur 26 ára gamli Brandi Mortensen Nolsøe, 

sum er staddur í Berlin.  

Í gjárkvøldið var ein tann best umtókta handilsgøtan í Berlin álopin av einum lastbili, sum 

koyrdi við fullari ferð inn í eina mannamúgvu.  

Í skrivandi stund eru 12 fólk deyð, meðan 48 eru løsta og liggja á sjúkrahúsinum – summi 

teirra í álvarsamari støðu.  

Havnamaðurin Brandur Mortensen Nolsøe er skiftisnæmingur í Berlin, har hann tekur sína 

master í sosialvísund. Tá ið álopið hendi var hann við hús og hugdi eftir fótbólti, tá ið 

telefonin brádliga byrjaði at ringja á tamb.    

- Ein vinkona mín var tann fyrsta sum ringdi, fyri at vita um eg var tryggur, sigur Brandur 

Mortensen Nolsøe.  
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Álopið í Berlin: Maðurin leyslatin 

20.12.2016 (18:20)  

Ein pakistanari, sum varð handtikin í gjár, og sum var undir illgruna fyri at hava koyrt ein 

lastbil inn í eina mannamúgvu í Berlin í gjárkvøldið, er nú leyslatin.   



Fyrr í dag fór løgreglan at ivast í, um tey høvdu tikið rætta mannin, tí tey fingu ikki 

pusslispælið at liggja rætt, og nú er maðurin so leyslatin.  

 

Eitt nú hava tey tikið DNA royndir, men tær samsvara ikki og tí er hann nú leyslatin  

Nú hevur løgreglan sostatt sett eina umfatandi leiting í verk í royndini at finna 

yvirgangsmannin, sum tey halda, gongur leysur enn, og er vápnaður  

Higartil hevur atsóknin at jólamarknaðinum í Berlin, kostað 12 fólkum lívi, tí hesar seinastu 

tímarnar eru trý fólk deyð afturat.  
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Andlát 
 
Poula Djurhuus, Hvalvík, ættað av Argjum andaðist í heiminum 19. desember, 70 ára gomul. 
 
Jacob Michael Kyrjarheyg, vanliga nevndur Kál, ættaður av Viðareiði, búsitandi í Klaksvík, 
andaðist sunnudagin 18. desember, 93 ára gamal. 
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