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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 

 

 

Nakað av vindi komandi dagarnar 

02.01.2017 (14:15)  

Í dag er andøvsgul upp í ein strúk av vesti, 8-13 m/s, og í kvøld veksur hann vindi til strúk í 

vindi upp í skrið, 13-18 m/s.  

Í morgin sigur hann eisini strúk í vindi upp í skrið við hørðum hvirlum, 13-18 m/s.  

Tað fer at regna og hitin verður millum 2 og 5 stig. Um náttina minkar hann vindin til 

andøvsgul upp í ein strúk, 8-13 m/s. Turt og klárt í veðrinum, hitin millum 1-5 stig.  

Mikudagin sigur hann frá andøvusgul upp í ein strúk, 8-13 m/s, sum seinni minkar í lot til 

andøvsgul 3-8 m/s. Tá verður turt og nakað av sólglottum. Um náttina veksur vindurin tó 

aftur til 8-13 m/s. Tað verður skíggjað og fyri tað mesta turt. Hitin alt samdøgrið millum 1 og 

5 stig.   

In.fo 

 

Níggju frálandsskip úr danska flotanum 

Viking Supply Ships hevur sum nevnt í aðrari grein gjørt av at taka fýra av skipum sínum úr 

donsku altjóða skipaskrásetingini (DIS). Tey fýra skipini fara næstu mánaðirnar undir norskt 

flagg. Frammanundan hevur Maersk Supply Service tikið avgerð um at flyta fimm av sínum 

skipum undir IOM-flagg.  

”Tað er spell, at Viking Supply Ships veittrar farvæl til Danmark sum flaggland. Vit hava frá 

degi eitt havt eitt fyrimyndarligt samstarv við reiðaríið”, sigur Ole Philipsen, formaður í Dansk 

Metals Maritime Afdeling.  

Umflaggingin - ið umfatar Loke Viking, Njord Viking, Magne Viking og Brage Viking - merkir, 

at allir DIS-sáttmálarnir hjá starvsfólkunum fara úr gildi, og nýggir NOR-sáttmálar koma 

ístaðin. 

 



Nýggju setanarviðurskiftini samsvara sambært reiðarínum við norskar sáttmálar. 

 

Viking Supply Ships útflaggar tey fýra skipini fyri at optimera reiðarívirksemið við at savna 

størri partar av flotanum undir norskum flaggi. 

 

Maersk Supply Service hevur frammanundan boðað frá, at reiðaríið sum avleiðing av hørðu 

kappingini á frálandsmarknaðinum flytir fimm av skipum sínum úr donsku skipaskrásetingini 

til Isle of Man.  

Nýggju Starfish skipini hjá reiðarínum verða eisini skrásett á Isle of Man.  

Kelda: maritimedanmark.dk  

Antares.fo 

 

Nýggj krøv skulu tryggja umhvørvi og trygd 

Eftir drúgt arbeiði eru nýggjar reglur fyri sigling í arktisku umráðunum komnar í gildi. 

Polarkotan verður eitt týdningarmikið amboð fyri menning av møguleikum í arktisku 

umráðunum, heldur danska reiðarafelagið.  

”Við polarkotuni taka vit eitt stórt fet ímóti tryggari og burðardyggari sigling í arktisku 

farvøtnunum, so vit kunnu sleppa undan, at óhapp henda í hesum viðkvæma og fjarskotna 

umráðnum. Skulu vit gagnnýta vinnuligu møguleikarnar í Arktis, m.a. við øktari nýtslu av 

flutningsrutunum norðureftir, er neyðugt við høgum trygdarkrøvum", sigur Anne H. 

Steffensen, stjóri í Danmarks Rederiforening. 

 

Polarkotan hjá IMO, ið umfatar sigling í arktisku favøtnunum, kom í gildi 1. Januar 2017. 

 

Krøvini í polarkotuni snúgva seg t.d. um snið og bygging av skipum, eins og reglur verða 

ásettar viðvíkjandi sigling og venjing. Hetta verður gjørt til tess at taka mest møgulig atlit at 

umstøðunum og trygdini hjá ferðafólkum og manningum í arktisku farvøtnunum. 

 

Sjóferðslustovnurin hjá ST, IMO, hevur staðið fyri arbeiðnum at gera kotuna. Arbeiðið byrjaði 

í 2008.  

Kelda: maritimedanmark.dk  
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Farvæl til risaskipið Berge Stahl 

Berge Stahl - sum var heimsins størsta turrlastaskip, tá tað varð latið eigarunum fyri 30 árum 

síðani - hevur siglt sín síðsta túr við jarnmálmi til Rotterdam, og hevur harvið uppskipað 

umleið 60 miljónir tons av málmi hesi árini úr sama brasilska havnarbýnum, Ponta de 

Madeira, har norðuri í Brasilia. 

Skipið hevur ligið í Rotterdam í miðal millum seks og 11 samdøgur og lossa, áðrenn leiðin 

aftur gekk tann 15-16 samdøgur langa túrin suður gjøgnum Atlantshavið til Brasilia. 

 

Tey 30 árini, skipið hevur verið í rakstri, hevur tað gjørt einstøk rend frá vanliga 

siglingarmynstrinum. Skipið var í 2006 og 2009 í Kina við eini last av málmi (Qingdao), og 

reiðaríið nýtti samstundis høvi til at lata skipið fara í dokk. 

Á heimferðini til Brasilia í 2006 legði Berge Stahl inn í avstralska havnarbýnum Dampier, og 

har vakti stóra skipið eisini ans, ja, somikið, at eitt frímerki varð givið út í sambandi við 

vitjanina við skipinum sum motivi. 

Berge Stahl hevur gjøgnum árini gjørt níggju til 10 túrar um árið millum Ponto de Madeira og 

Rotterdam.  

Kelda: maritimedanmark.dk  
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Danska løgreglan handtikið unga kvinnu í samband við gølu í Suðurkorea 

02.01.2017 - 08:27 

Danska løgreglan hevur handtikið Chung Yoon-ra, sum er eftirlýst í Suðurkorea í sambandi 

við eina politiska gølu, ið eisini umfatar forsetan, Park Geun-hye.  

Talan er um eitt álvarsmál, tí forsetin er settur fyri ríkisrætt.  

Leitað hevur verið eftir Yoo-ra síðan stutt fyri jól, og samband hennara til stóru gøluna er 

umvegis mammu hennara, Choi Soon-sil, ið er gomul vinkona hjá forsetanum. Soon-sil er 

ákærd fyri saman við forsetanum at hava noytt stórar fyritøkur at lata pening til grunn 

hennara.  



Málið hevur havt alstórar avleiðingar fyri politisku karrieruna hjá forsetanum, og seinastu 

tíðina hava stórar fólkamongdir verið úti á gøtunum og mótmælt forsetanum.  

Sum skilst varð Yoo-ra handtikin fyri at vera í Danmark uttan loyvi, og nú vilja 

suðurkoreansku myndugleikarnir hava hana útflýggjaða sum skjótast.  

Danska løgreglan hevur boðað frá, at meira verður at frætta um handtøkuna seinnapartin í 

dag.  

Portal.fo 

 

Milliónaódnirnar: Nú mugu tryggingarfeløgini punga út 

02.01.2017 - 12:48 

Ódnirnar, sum gjørdu um seg á jólum, eru ein fíggjarligur smeitur hjá tryggingarfeløgunum 

her á landi. Tilsamans 2.400 skaðar eru fráboðaðir hjá ávikavist Tryggingarfelagnum Føroyar 

og Tryggingarfelagnum Trygd, sum upplýsa, at skaðar eru fyri tilsamans 45-50 milliónir 

krónur.  

Hetta veit Kringvarpið at siga í dag. 

Kringvarpið vísir, at Tryggingarfelagið Føroyar hevur fingið 1700 fráboðanir um skaðar, 

meðan Tryggingarfelagið Trygd hevur fingið 700 fráboðanir um skaða, og at skaðarnir hjá 

Tryggingarfelagnum Føroyar kosta 30 milliónir krónur, meðan teir hjá Trygd kosta 15-20 

milliónir krónur.  

Hesi tøl eru tó bert fyribilsmetingar, og kunnu tey gerast uppaftur hægri, tá hugt er nærri at 

ymsum skaðum. 

Enn er, sambært KVF, ikki greitt, hvussu stóran part tey bæði tryggingarfeløgini eiga og fara 

at rinda sínum kundum. Tað vita tey seinri í mánaðinum. 

Portal.fo 

Kvinnulandsliðið í kapping í apríl 

02.01.2017 - 15:30 

Fyrireikingarnar hjá føroyska A-landsliðnum við kvinnum, sum fyrst í apríl mánaða skal taka 

lut í mini-kapping í innleiðandi umfarinum til HM-undankappingina, fara nú av álvara í gongd  



- Tað standa nakrar stórar avbjóðingar fyri framman í hesum nýggja árinum, men tað gleða 

vit okkum sjálvandi til, sigur Pætur Smith Clementsen, A-landsliðsvenjari hjá kvinnum, sum 

komandi leygardag hevur boðsent 30 kvinnum til tvær landsliðsvenjingar á Tórsvølli. 

Komandi leygardag verður ársins fyrsta landsliðssamling hjá kvinnunum, tá 30 spælarar hava 

fingið boð at møta til tvær venjingar á Tórsvølli. Í fyrsta umfari skal føroyska kvinnulandsliðið 

fyrireika seg til eitt innleiðandi umfar fyri at spæla seg víðari til sjálva HM-undankappingina, 

sum byrjar í heyst. 

Innleiðandi umfarið, ið verður spælt frá 6. til 11. apríl, verður skipað sum mini-kappingar við 

fýra londum í fýra bólkum. Tað eru 16 tey lægst styrkismettu londini í UEFA, sum luttaka, og 

síðan verða tað bólkavinnarin og besti 2'arin, ið spæla seg víðari til sjálva HM-

undankappingina. 

Tey 16 londini, sum luttaka í mini-kappingunum, eru Turkaland, Ísrael, Grikkaland, Kasakstan, 

Estland, Albania, Føroyar, Moldova, Malta, Montenegro, Georgia, Litava, Lettland, 

Luksemborg, Andorra og Kosovo. 

- Hesaferð er talan um væl sterkari lond, enn vit plaga at møta til hesar mini-kappingar. Tí er 

altavgerandi, at vit eru so væl fyrireikaði sum tilber tá vit nærkast apríl mánaða, sigur Pætur 

Clementsen við heimasíðuna hjá FSF. 

Tann 29. januar verður lutakast um, hvørjum føroyska kvinnulandsliðið skal spæla ímóti, og 

hvar mini-kappingin verður spæld. 

Tær 30, ið hava fingið boð til landsliðsvenjing leygardagin 7. januar, eru hesar: 

Jóna Nicolajsen, B36 

Súsanna M. Hansen, B36 

Ásla Johannesen, B36 

Elisabet Vang, B36 

Sarita Maria Mittfoss, B36 

Hjørdis Nesá, B68 

Birita Nielsen, B68 

Hansina Ronaldsdóttir, B68 

Anna S. Hansen, EB/ST/Skála 

Birna Tummasardóttir, EB/ST/Skála 

Ansy Sevdal, EB/ST/Skála 

Sigrun K. Kristiansen, EB/ST/Skála 

Lív Arge, HB 



Milja R. Simonsen, HB 

Jónvá Hentze, HB 

Heidi Sevdal, HB 

Ása á Reynatúgvu, HB 

Lea Hansen, HB 

Bjørg Djurhuus, ÍF/Víkingur 

Marta Thomsen, ÍF/Víkingur 

Dania S. A. Olsen, ÍF/Víkingur 

Ása K. Thomsen, KÍ 

Rannvá B. Andreasen, KÍ 

Maria K. Thomsen, KÍ 

Gudný Johannessen, KÍ 

Hervør Olsen, KÍ 

Tóra Mohr, KÍ 

Evy á Lakjuni, KÍ 

Tórunn Joensen, KÍ 

Sigrid A. Jacobsen, KÍ 

Portal.fo 

 

Ferðslan í Vága-og Norðoyatunlinum økt í 2016 

02.01.2017 - 16:15 

Í 2016 var meðalferðslan í Vágatunlinum 2.038 akfør um døgnið. Samlaða ferðslan í 

Vágatunlinum var 746.070 í 2016 í mun til 681.673 akfør í 2015 - ein øking á 9,5% ella 64.397 

akfør fleiri enn árið fyri.  

Hetta boðar tunnil.fo frá í einum tíðindaskrivi til Portalin í dag. 

Í Norðoyatunlinum fór ferðslan í 2016 uppum eina millión akfør. Meðalferðslan í 2016 var 

2.734 um døgnið. Íalt koyrdu 1.000.632 gjøgnum Norðoyatunnilin í 2016 í mun til 899.800 í 

2015; ein øking á 11,2%, svarandi til 100.832 fleiri akfør enn í 2015.  

Portal.fo 

 

 

 

 

 



 

Umsitingin mælti frá at játta KFUM 100.000 kr - Men fráfarandi býráð gjørdi tað allíkavæl 

02.01.2017 - 17:45 

Hóast umsitingin mælti frá, var tað seinasta, sum fráfarna býráð í Tórshavnar kommunu 

gjørdi, at játta 100.000 krónur til smáttuna hjá skótaliðinum hjá KFUM í Havnardali.  

Hetta veit Kringvarp Føroya at siga í dag. 

Kringvarpið greiðir frá hesum viðvíkjandi, at KFUM søkti kommununa um triðingin av 

byggikostnaðinum, triðingin av einari millión og góðum 230.000 krónum, og at 

trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin hjá kommununi mæltu frá at játta stuðulin. 

Kringvarpið sigur, at sambært leiðreglunum um slíkan stuðul til íløgur skal søkjast um 

stuðulin, áðrenn arbeiðið byrjar. Smáttan í Havnardali er um at vera liðug. 

Men hóast umsitingin mælti frá, mæltu bæði Mentamálanevndin og Fíggjarnevndin hjá 

býráðnum til at játta KFUM 100.000 krónur. Tað samtykti býráðið einmælt á 

eykabýráðsfundinum fríggjadagin í farnu viku, t.v.s. tann 29.desember 2016. 

Portal.fo 

 

Magni Arge er fólkatingsmaður og løgtingsmaður  

02.01.2017 (08:39)  

Hóast Tjóðveldi hevur greitt meldað út, at sami persónur ikki kann sita á Løgtingið og á 

Fólkatingið, so er tað støðan í dag.  

Magni Arge, sum hevur sæti á Fólkatingi fyri Høgna Hoydal, sum er landsstýrismaður, hevur 

havt farloyvi úr Fólkatinginum seinastu mánaðirnar. Hesa tíðina hevur hann havt sæti á 

Løgtingi. Men hann vildi fegin sitið longri á Løgtingi á hesum sinni, og hevur tí biðið um longt 

farloyvi í Fólkatinginum. Men tað fekk hann ikki.  

– Mín umbøn var tikin upp til viðgerðar í formanskapinum, tí eingin varamaður hevði fingið 

farloyvið frá Fólkatinginum síðani 1966 – ella í fimmti ár. Fyri at fáa farloyvi settu 

formansskapurin eitt nú krav um, at ásettur varð ein ávísur dagur fyri, nær eg ætlaði at taka 

við sessinum aftur, meðan tú sum beinleiðis valdur tingmaður sjálvur kann boða frá, nær tú 

tekur við sessinum, sigur Magni Arge.   



Magni Arge kann ikki fáa farloyvi úr Løgtinginum, tá tingið ikki er saman. Tí verður hann bæði 

løgtingsmaður og fólkatingsmaður næstu dagarnar ella vikurnar. Tað er Løgtingið, sum skal 

samtykkja at geva tingfólki farloyvi og loyva næsta fólki á listanum at taka sæti. 

In.fo 

 

IS tikið ábyrgd av álopinum í Istanbul 

02.01.2017 (11:57)  

Yvirgangsfelagsskapurin IS hevur nú átikið sær ábyrgdina av álopinum í Istanbul nýggjársdag. 

Tað skrivar tíðindastovan Reuters í dag.  

Ein maður skeyt frá hond í einum náttklubba í Istanbul og drap 39 fólk, umframt at eini 60 

fólk fingu løstir.  

Umleið 600 fólk vórðu inni í náttklubbanum tá maðurin byrjaði at skjóta. Hann er enn ikki 

handtikin.  

Orsøkin handan álopið skal verða, at Turkaland, ið er limur í NATO, er partur av 

herdeildinum, ið hava til endamáls at berja niður IS í millum annað Sýria. Hesum vil IS hava 

hevnd fyri.  

IS skal hava framt fleiri smærri álop í Turkalandi teir seinastu 18 mánaðirnar, men hetta er 

fyrstu ferð, at teir beinleiðis taka ábyrgdina fyri eitt størri álop í Turkalandi.  

Tað hevur valdað ófriður í Turkalandi í longri tíð og forsetin Erdogan stríðist við at halda 

landinum saman. Umframt fleir álop á landið av millum øðrum IS og kurdiskum deildum, var 

eitt stjórnarkvett roynt í juli, men tað miseydnaðist.  

In.fo 

 

02.01.2017 (13:17)  

Her er ársins fyrsti føroyingur 

- 1. januar klokkan 12.15 varð hesin lítli drongurin borin í heim. Foreldrini eru Súsanna 

Annfinnsdóttir Crooks og maður hennara Andrew Crooks úr Kaldbak.  



Tað er vorðið siður, at Sosialurin og aðrir miðlar skriva um ársins fyrsta føroying. Og soleiðis 

er aftur í ár. Men av somu orsøk hevur Súsanna hoyrt nógv fyri, at hon ivaleyst fór at enda í 

bløðunum, tá ið hennara lítla barn varð komið til heimin.  

Tí hon var sett til 1. januar 2017 og hon átti júst hendan dagin.  

- Tey hava ávarað meg um, at eg fór sikkurt at enda í bløðunum, sigur Súsanna flennandi av 

føðideildini á Landssjúkrahúsinum.  

Tað er nevniliga stuttligt at eiga ársins fyrsta føroying. Og hesin lítil sjeikurin er lítlibeiggin í 

familjuni.  

- Stóribeiggin er fýra ár og hann er so errin av lítla dronginum, greiðir Súsanna frá.  

Tað var klokkan 7.30 1.januar, at Súsanna fekk verkir og so gekk skjótt fyri seg.  

Klokkan umleið 11.15-11.30 var hon á sjúkrahúsinum og longu klokkan 12.15 var lítli beiggin 

lagdur í hennara armar.   

- Tað gekk fantastiska skjótt og væl, sigur Súsanna.  

Lítla familjan fer aftur til Kaldbaks í morgin ella ovurmorgin, har tey hava bústað. Súsanna er 

sjálv av Kaldbak, meðan maðurin Andrew er skot 

In.fo 

 

Uttanlandsnevndin á fund við Anders Samuelsen  

02.01.2017 (16:57)  

Einasta virksemi í Løgtinginum hesa vikuna er ein nevndarfundur í Løgtingsins 

uttanlandsnevnd, sum verður fríggjadagin. Tá skal nevndin hitta nýggja danska 

uttanríkisráðharran, Anders Samulsen, sum vitjar í Føroyum.  

Nevndin skal eisini viðgera eitt uppskot til samtyktar frá Miðflokkinum um, at Løgtingið heitir 

á landsstýrið um at arbeiða fyri at fremja málini í ST-samtyktini “2030 Agenda for Sustainable 

Development” grundað á tey 17 burðardyggu menningarmálini (SDG), og leggja fram neyðug 

lógaruppskot í hesum sambandi.  

Poul Michelsen, føroyskur uttanríkisráðharri, kemur fund við nevndina um tað hetta mál. 

In.fo 

 



 

Christian í Grótinum farin fyrsta túr í ár  

02.01.2017 (20:04)  

Seint seinnapartin í dag fór Christian í Grótinum fyrsta túrin í ár. Annars var rokan í 

Norðhavnini, har Norðingur legði at av sínum fyrsta túri í ár, og Norðborg riggaði til.  

Norðingur var ein túr millum jól og nýggjár og fekk 500 tons av svartkjafti og var nú inni aftur 

við 600 tonsum, sum eru løgd upp í Fuglafirði.  

Norðborg, sum hevur havt motorar sundur, riggar nú til, og vænta teir at verða klárir at fara 

mikudagin ella hósdagin í hesu vikuni.   

In.fo 

 

6 føroysk skip við 94 monnum ávegis á Flemish Cap 

02-01-2017 - 18:10  

Nú hava øll línuskipini loyst, sum skulu royna á Flemish Cap. Talan er um 6 skip, sum hava 94 

mans umborð - Jesus fylgi tykkum. 

Ågot var fyrsta skipið at loysa, teir loystu beint eftir jólahalguna og koma helst á fiskileið í 

morgin ella mikudagin. 

Váðasteinur loysti í gjár. 

Í dag hava Klakkur, Eivind, Kambur og Stapin loyst. 

Við Ågot eru 15 mans, 14 við Váðasteini, 17 við Eivind, 16 við Kambi, 16 við Klakki og 16 við 

Stapanum 

Ferðin yvir á Flemish Cap tekur hels um 8 døgn. 

Jn.fo 

 

120 Neistaleikarar á hondbóltsskúla 

02.01.2017 - 10:09 



Neistin leggur nógv fyri at vera eitt gott og mennandi felag hjá børnum, ungum og vaksnum 

at vera partur av, og javnan eru tiltøk sum stimbra.  

Seinastu dagarnar hava 120 Neistaleikarar í aldrinum 10-18 ár verið á hondbóltsskúla í 

ávikavist Kollafirði og í Gundadali. Endamálið við hondbóltsskúlanum er at styrkja 

felagsskapin bæði tá umræður venjing og trivnað.  

Tað eru Neistavenjarar sum hava skipað venjingarnar, meðan foreldur hava skipað praktiska 

partin.  

Nógv er komid burturúr hesar dagarnar, og nú gera Neistaleikarar seg kláran at fara undir 

seinnu helvt av kappingarárinum.  

 

Nordlysid.fo 

 

Tak fundin heimanífrá  

Við nýggju tænastuni Netprát ber til hjá tær at fundast við tín ráðgeva, uttan mun til hvar í 

verðini tú ert. Tað einasta, sum krevst, er telda við kamera. 

“Vit uppliva ein vaksandi tørv hjá kundum okkara á at hava kundafundir, uttan at skula koma 

inn á deildina, tí hava vit tikið hetta stigið”, sigur Øssur Skeel Nolsøe, privatkundaleiðari í Eik. 

Tænastan Netprát fer fram umvegis trygt samskifti, ráðgevin og kundin síggja eitt nú somu 

skjøl og útrokningar og til ber at hava ein fullfíggjaðan kundafund á henda hátt. 

Fleiri kundar hava longu roynt tænastuna og eru sera væl nøgdir”, sigur Øssur Skeel Nolsøe. 

Vp.fo 

 

Dregur bæði Faroe Pelagic og kærunevnd í rættin  

02.01.2017 - 20:29 

Taks vil hava Faroe Pelagic at gjalda skattin, sum fyritøkan hevur fingið álíknaðan 

Taks góðtekur ikki, at stovnurin ikki fær undantak frá Skatta- og avgjaldskærunevndini í 

einum máli um, hvussu nógvan skatt Faroe Pelagic skal rinda.  

http://www.vp.fo/news-detail/news/news/detail/tak-fundin-heimanifra/


Tí dregur Taks bæði Faroe Pelagic og Skatta- og avgjaldskærunevndina í rættin.  

Kvf.fo 

Dato: 02.01.2017. Modvaluta: DKK.  

 Valutanavn  WMR 

Australske dollar 510,15 

Bulgarske leva 380,15 

Brasilianske real 216,98 

Canadiske dollar 528,42 

Schweizerfranc 694,14 

Kinesiske 

renminbi.yuan 
102,28 

Tjekkiske koruna 27,520 

Euro 743,49 

Britiske pund 873,26 

Hong Kong dollar 91,59 

Kuna 98,41 

Ungarske forint 2,4030 

Israelske new shekel 184,39 

Indiske rupees 10,430 

Japanske yen 6,0486 

Mexicanske peso 34,25 

Norske kroner 82,11 

Newzealandske 

dollar 
492,28 

Polske zloty 168,50 
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Russiske rubel 11,600 

Svenske kroner 77,90 

Singapore dollar 489,75 

Thailandske baht 19,830 

Tyrkiske lira 200,49 

US dollar 710,45 

Sydafrikanske rand 51,750 

 

Danskebank.dk 

 

Andlát 

 

Johild Nikolajsen, fødd Jacobsen, ættað úr Fuglafirði, andaðist á Hvidovre hospital 1. januar, 

72 ára gomul. 

 

Jóhannes Funn, vanliga nevndur lille ba, ættaður úr Saksun, búsitandi í Tórshavn, andaðist í 

heiminum leygardagin, 81 ára gamal. 

 

Sonja Hansen Tórshavn, fødd Dal Christiansen, andaðist Gamlaárskvøld, 85 ára gomul. 

 

Jórun Lauritsdóttir Vang andaðist í Reykjavík nýggjársaftan, 74 ára gomul. 

Jórun var dóttir Mariu og Laurits Vang. 

 

Kvf.fo 

 


