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Óvanliga mong bingjuskip høgd upp 
Ongantíð eru so mong bingjuskip høgd upp sum nú. Hetta eru góð tíðindi fyri kreppuraktu vinnuna. 
Higartil í ár eru 500.000 TEU høgd upp, sum er 4,2 ferðir meiri enn somu tíð í 2015. Tað er meiri enn 
Bimco hevði væntað. 
”Upphøggingarnar seinastu tríggjar ársfjórðingarnar eru komnar óvart á Bimco. Hetta er eitt skump 
rætta vegin, tí upphøggingarnar eru ein grundleggjandi treyt fyri, at javnvág aftur kann fáast á 
bingjuskipaferðsluna”, sigur Peter Sand, leiðandi greinari hjá Bimco. 
”Tað er sera týdningarmikið, at upphøggingin av yvirskotsorkuni verður framd so skjótt sum møguligt, 
tí fleiri nýggj skip framvegis verða bygd og koma inn í flotan í 2017 og nakað inn í 2018. Men mongu 
upphøggingarnar bloyta í løtuni nettovøksturin í útboðnum innan bingjuskipavinnuna og fara at forða 
fyri myrkari útlitum fyri komandi ár, um tær halda fram”, leggur Peter Sand aftrat. 
Seinastu tríggir mánaðirnir hava staðið fyri meira enn 41 prosentum av samlaðu upphøggingunum í 
2016. Upphøggingin av Panamax-bingjuskipum stendur í TEU fyri 47 prosentum av samlaðu 
upphøggingunum í 2016. 
Nýbyggingarsáttmálarnir innan bingjuskipasigling fall við 84 prosentum fyrstu átta mánaðirnar av 
2016 samanborið við 2015.  
”Mongu upphøggingarnar í 2016 hava víst, at amboðini, ið kunnu endurreisa bingjuskipavinnuna, 
verða brúkt og virka. Tilmælini um at konsolidera flotarnar og høgga skip upp verða tikin í álvara av 
vinnuni”, sigur Peter Sand.  
Kelda: Bimco 
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Norðsjógvurin setir oljumet 
Meðan Opec-londini royna at avmarka ovurframleiðsluna, eru oljufeløgini í Norðsjónum í ferð við at 
seta nýggj met. 
Oljuframleiðslan í Norðsjónum fer skjótt at koma upp á tað mesta í fýra ár. 
Tað vísa útrokningar, sum Bloomberg hevur gjørt. 
Flutningurin av olju úr Norðsjónum fer sambært útrokningunum at vaksa við tíggju prosentum um 
mánaðin og koma upp á 2,16 mió. tunnur um dagin í desember. 
Hetta eru hægstu flutningsnøgdirnar síðani mai 2012. 
Øktu nøgdirnar av Norðsjóvarolju geva OPEC-londunum upp aftur fleiri avbjóðingar í strembanunum 
at stýra marknaðinum, har oljan frammanundan flýtur í ríkiligum nøgdum. 
OPEC-londini skulu hittast í Wien 30. november. Á dagsskránni eru stórar avmarkingar í 
heimsframleiðsluni av olju. Økingin í framleiðsluni av Norðsjóvarolju hendir samstundis, sum talið á 
tangaskipum, ið liggja við teym í økinum, er farið at minka. 
Kelda: energiwatch.dk  
Antares.fo 
 

 
Dong vil av við oljuna 
Danska orkufyritøkan Dong Energy ætlar at selja sítt olju- og gassvirksemi. Tað upplýsir Dong í 
ársfjórðingaroknskapi sínum, sum varð almannakunngjørdur í gjár. 
 "Vit hava gjørt av at fara undir eina tilgongd við tí endamáli at avhenda okkara olju- og gassvirksemi. 
Hetta skal síggjast í ljósinum av strategisku menningini av Dong Energy sum eina leiðandi alheims 
fyritøku innan varandi orku umframt einum ynski um at tryggja O&G-virksemi okkara (Olja og Gass) 
best hugsandi langtíðar menningarmøguleikar. Úrslitið og timingin av hesi tilgongd er sjálvandi tengd 
at einum ávísum ótryggleika," skrivar Dong. 
Olju- og gassframleiðslan var upp á 27,6 mió. tunnur av olju fyrstu níggju mánaðirnar av 2016 ímóti 
29,3 mió. tunnum somu tíð í 2015. 
Orøkin til fallið er í høvuðsheitum lægri framleiðsla frá Orminum Langa í Norra. 
Umsetningurin av olju og gassi var upp á 2,3 mia. krónur ella 35 prosent lægri enn í triðja ársfjórðingi 
2015. Orsøkin til fallið eru lægri olju- og gassprísir, meðan framleiðslan fall við 25 prosentum. 



Rakstrarinntøkan (EBITDA) í allari Dong-fyritøkuni hækkaði við sjey prosentum til 4,8 mia. krónur í 
triðja ársfjórðingi 2016. Hetta komst av eini hækking upp á 19 prosent í Wind Power-deildini umframt 
eini positivari ávirkan frá eini einusinnisupphædd, ið stavaði frá einum nýggjum gasskeypssáttmála. 
Kelda: shippingwatch.dk.  
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Ein nýggj fiskivinnuskipan og møguleikarnir kring landið 
Sambært eini greining frá grannskoðaravirkinum Januar, so kann ein burðardygg umsiting og veiða av 
okkara egnu botnfiskastovnum vaksa um okkara útflutningsvirði við 950 mió. krónum árliga  
Høgni Hoydal, fiskimálaráðharri  
Hitti ein mann nú ein dagin. Hann var rættiliga atfinningarsamur um ætlanirnar at gera eina nýggja 
skipan fyri fiskivinnuna. Hann vildi vera við, at hetta var ein hóttan ímóti fiskivinnuni og 
arbeiðsplássunum á sjógvi og landi. Og at ætlanin var at flyta pening og skattakrónur úr vinnuligu 
plássunum kring landið til umsiting og annað í Havn.  
Eg svaraði honum, at júst hetta havi eg hoyrt aftur og aftur og aftur. Í politiska orðaskiftinum og í 
fjølmiðlunum. Men at hesi endurtiknu uppáhald sjálvsagt eru tikin úr leysum lofti.  
Endamálið og møguleikarnir við nýggju skipanini fyri fiskivinnuna er sjálvsagt at fáa nógv meira virði 
burturúr okkara tilfeingi – til manningar, reiðarí, arbeiðsfólk, virkir og til samfelagsbúskapin og 
samfelagið alt.  
Burðardygg veiða og stovnsrøkt  
Og at tað ber til, nýtist okkum ikki at koma við leysum uppáhaldum um. Vit kunnu bert byrja við 
sjálvum grundarlagnum undir okkara fiskivinnu: Fiskastovnarnir og stovnsrøktin.  
Í álitinum frá nýskipanarnevndini er m.a. víst á við tølum, hvørjir møguleikar eru, um vit megna at 
skipa at umsita og veiða okkara egnu botnfiskastovnar burðardygt, sum nevndin hevur greitt uppskot 
um.  
Nevndin hevur biðið grannskoðaravirkið Januar um at gera eina greining og útrokning av, hvønn 
týdning tað hevði havt fyri fólk og vinnu kring landið og fyri samfelagsbúskapin, um stovnarnir av 
toski, hýsu og upsa vóru burðardyggir.  
Tølini eru greið og sigandi:  
Grannskoðaravirkið setur við støði í søguligum tølum eina burðardygga veiði fyri hesar stovnarnar til 
árliga í miðal:  
25.000 tons av toski  
15.000 tons av hýsu  
40.000 tons av upsa  
(Hesi tølini eru ikki høgt sett í mun til góð fiskiár).  
Ómetalig virðir og møguleikar  
Og grannskoðarvirkið staðfestir, at um hetta eydnast, so fer tað at hava hesa avleiðing, um vit 
samanbera við árið 2014 – bert við støði í núverandi prísum, framleiðslu og sáttmálum (t.e. uttan at 
taka við møguleikarnar í betri virðisøking, nýggjum framleiðslum og marknaðaratgongd):  
Økt avreiðingarvirði um árið: 575 mió. kr.  
Øktar hýrur til manningar um árið: 215 mió. kr.  
Øktar lønarútgjaldingar á sjógvi og landi: 390 mió. kr.  
Økt framleiðsluvirði/útflutningsvirði: 950 mió. kr.  
Samstundis staðfestir grannskoðaravirkið, at hetta hevði givið grundarlag fyri endurnýgging av 
heimaflotanum.  
Fólk kring landið kunnu við hesum sjálv meta um, hvørjar møguleikar ein fiskivinnunýskipan kann 
geva í mun til førda fiskivinnupolitikkin seinastu mongu árini.  
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Rakstrarúrslitið fyri triðja ársfjórðing hjá Bakkafrost var 255 milliónir 
08.11.2016 - 08:10 
Í tíðindaskrivi til skrivar alifyritøkan, Bakkafrost, at rakstrarúrslitið fyri triðja ársfjórðing í ár var 255 
milliónir krónur, samanborið við 206 milliónir krónur fyri sama ársfjórðing í 2015. Sambært Regin 
Jacobsen, stjóra í Bakkafrost er hetta nøktandi úrslit. 
 
Tøkan av laksi í triðja ársfjórðingi var 10.700 tons, og smoltútsetingin var 3,8 milliónir smolt. 
Havsbrún keypti 11.000 tons av rávøru til framleiðslu av fiskamjøli og lýsi.  
Í viðmerking sigur Regin Jacobsen, stjóri:  



-Bakkafrost hevði samanumtikið eitt nøktandi úrslit í triðja ársfjórðingi. Marknaðarprísurin á laksi er 
framvegis høgur, tó eitt vet lægri enn í undanfarna ársfjórðingi, og alivirksemið gav sera gott úrslit. 
Framleiðslan av liðugvørum hevur trupult við at geva positivt úrslit, tá ið spotprísurin á laksi er so 
høgur, men nakrir batar eru gjørdir í liðugvøruprísinum í hesum ársfjórðinginum. Framleiðslan av 
fiskamjøli, lýsi og fóðri gav aftur eitt gott úrslit. Framtíðin er spennandi, nú aling í Suðuroy er vorðin 
partur av Bakkafrost samtakinum, og vónandi gevur hon okkum nýggjar menningarmøguleikar.  
Rakstrarúrslitið hjá alideildini var 294 milliónir krónur, og framleiðslan av fiskamjøli, lýsi og fóðri gav 
eitt rakstrarúrslit áðrenn avskrivingar á 62 milliónir krónur triðja ársfjórðing 2016.  
Framleiðslan av liðugvørum hevði eitt rakstrarhall á 47 milliónir krónur triðja ársfjórðing 2016. 
Eftirsum sølu sáttmálarnir á lidnar vørur ganga yvir langa tíð, hevur verið trupult at fáa endarnar at 
røkka saman higartil í 2016. 280 fólk starvast í hesum parti av framleiðsluni, og útlitini fyri 
framhaldandi hækkandi søluprísir á liðugvørum eru góð.  
Nettoskuldin hjá Bakkafrost var 504 milliónir krónur tann 30. september 2016, og samtakið hevði 
ótroyttar kredittir á umleið 767 milliónir krónur. Solvensurin hjá Bakkafrost var 63% tann 30. 
september 2016. 
Íløgur 
Í juni 2016 kunngjørdi Bakkafrost 5 ára íløguætlanina frá 2016 til 2020. Samlaðu íløgurnar verða 2,2 
milliardir krónur, íroknað viðlíkahaldsíløgur. 
Endamálið við íløguætlanini er framhaldandi at hava eina av mest kostnaðartilvitaðu virðisketunum í 
alivinnuni, at fremja organiskan vøkstur, økja um liðileikan og lækka lívfrøðiliga váðan, so framtíðar 
tørvir hjá kundunum verður nøktaður.  
Íløgan í nýggja kryvji- og liðugvøruvirkið á Glyvrum er um at vera liðug. Kryvjingin byrjaði í summar og 
økti virksemið í triðja ársfjórðingi 2016. Liðugvøruframleiðslan skuldi ætlandi byrja í fjórða 
ársfjórðingi 2016, men er útsett til fyrsta ársfjórðing 2017 fyri at sleppa undan hægsta eftirspurningi 
eftir liðugvørum, meðan liðugvøruframleiðslan byrjar. Eykakostnaður verður í byrjunartíðarskeiðum, 
men samlaða íløgan í nýggja virkið fer væntandi at spara Bakkafrost 70-90 milliónir krónur um árið, 
sum fara at síggjast so við og við frá 2017.  
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Hepni lottovinnarin í Klaksvík var ein 72 ára gamal maður 
08.11.2016 - 10:13 
Tann hepni føroyingurin, sum síðsta leygardag vann 8,5 milliónir krónur í Lotto, er ein 72 ára gamal 
maður. Tað upplýsir Danske Spil í tíðindaskrivi í dag.  
Tað var ikki fyrr enn sunnudag seinnapart, at 72 ára gamli maðurin, sum ynskir at vera ónevndur, 
kannaði sín Lottoseðil. Og tað vísti seg at hann hevði vunnið.  
- Sunnudag seinnapart sá eg eina viðmerking á Facebook, um at onkur hevði vunnið 8,5 milliónir í 
Føroyum. Eg roknaði sjálvandi ikki við, at tað var eg, men eg hugdi eftir mínum seðli beinanvegin. Eg 
kannaði tølini umaftur og umaftur fyrr enn eg var samdur við mær sjálvum, at eg hevði vunnið, sigur 
hepni vinnarin við Danske Spil.  
Hann fer at lata ein part til vælgerðandi endamál, vera góður við síni systkin og byggja sær húsið 
liðugt. Hepni vinnarin hevur búð í sínum húsum í 25 ár, men er ongantíð blivin heilt liðugur við tey.  
- Eg eri sera glaður, framvegis sjokkeraður, men sera glaður, sigur hann.  
Lottoseðilin varð keyptur í Føroya Keypsamtøku í Klaksvík. 
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NCC skal eisini byggja nýggju tunlarnar 
08.11.2016 - 13:46 
Í dag hava P/F Eystur- og Sandoyartunlar og NCC undirskrivað sáttmála um bygging av Eystur- og 
Sandoyartunlinum við tilhoyrandi vegum. Sáttmálin er uppá 2.073 milliónir krónur. Í mun til 
upprunaliga tilboðið frá NCC, sum var uppá 1,892 milliónir krónur, hava partarnir nú avtalað, at alt 
arbeiðið er til fastan prís uttan vatntrygging og tetting av fjallinum. 
Harafturat umfatar sáttmálaupphæddin prís- og lønarhækkingar í byggitíðarskeiðinum.  
Farið verður fyrst undir at gera Eysturoyartunnilin. Tá hann er liðugt sprongdur, verður farið undir at 
spreingja Sandoyartunnilin. Samstundis, sum byrjað verður at spreingja Sandoyartunnilin, verður 
Eysturoyartunnilin gjørdur liðugur. Sáttmálin við NCC umfatar ikki el-arbeiði og aðrar tekniskar lutir. 
Hetta verður tí ætlandi boðið út komandi ár. NCC byrjar at fyrireika arbeiðið alt fyri eitt. Møguleiki er 
framvegis fyri at fyrsta skotið fyri Eysturoyartunlinum verður í ár. 
Sáttmálin er treytaður av løgfrøðiligari góðkenning (due diligence) av lánsskjølunum, eins og 
myndugleika góðkenning. Hetta arbeiðið verður væntandi liðugt áðrenn 15 desember 2016. 



Eysturoyartunnilin verður 11,250 metrar langur. Har hann er djúpastur, er hann 189 metrar undir 
sjóvarmálanum. Mesta hall verður 5%. Teinurin frá tunnilsmunnanum á Hvítanesi til Runavíkar verður 
9,7 km og teinurin av Hvítanesi inn á Strendur verður 9,2 km. 
Sandoyartunnilin verður 10,8 km langur. Har hann er djúpastur, er hann 154 metrar undir 
sjóvarmálanum. Mesta hall verður 5%. Samlaði kostnaðurin fyri báðar tunlarnar er mettur at verða 
umleið 2.600 milliónir krónur. 
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Sveinur Tróndarson farin frá sum stjóri á Dimmu 
08.11.2016 - 14:14 
Sveinur Tróndarson hevur lagt frá sær sum stjóri á Dimmalætting. Tað váttar hann fyri Kringvarpinum 
í dag.  
Hann vil ikki gera stórvegis viðmerkingar til málið, men sigur við Kringvarpið, at Dimmalætting hevur 
fíggjarligar avbjóðingar í løtuni, millum annað tí blaðið hevur mist nógvar lýsingar. Hann sigur, at 
hann leggur frá sær, fyri at loyva øðrum framat at føra fyritøkuna víðari.  
Sveinur Tróndarson gavst sum stjóri fríggjadagin.  
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Hetta eru swing-statirnir í USA – Trump og Clinton dystast um valdið 
08.11.2016 - 19:20 
270 valmenn skulu til fyri at gerast komandi forseti í USA.  
Í statum sum New York State, California og Texas er valið nærum givið frammanundan; í tveimum 
teimum fyrstu vinna Demokratarnir, meðan Republikanararnir, rættiliga sannlíkt, vinna í Texas. 
Men so eru tað teir sokallaðu swing-statirnir, har ið tað ikki er givið frammanundan, hvør fer avstað 
við valmonnunum, sum standa uppá spæl har. 
Fyri hvønn stat í USA standa so og so nógvir valmenn uppá spæl, og tann flokkurin, sum fær flestar 
atkvøður í hvørjum einstøkum stati, fer so avstað avstað við øllum valmonnunum í hvørjum 
einstøkum stati, meðan tann tapandi flokkurin stendur eftir við ongum valmanni. 
Swing-statirnir eru, sambært DR, hesir: 
Florida – 29 valmenn; í løtuni stendur á jøvnum ímillum Clinton og Trump í Florida 
North Carolina – 15 valmenn; í løtuni er Trump á odda í North Carolina 
Pennsylvania – 20 valmenn; í løtuni er Clinton á odda í Pennsylvania 
Michigan – 16 valmenn; í løtuni er Clinton á odda í Michigan 
Nevada – 6 valmenn; í løtuni er Trump á odda í Nevada 
Ohio – 18 valmenn; í løtuni er Trump á odda í Ohio 
DR nevnir eisini Arizona sum ein av swing-statunum, av tí at 30% av íbúgvunum í Arizona eru 
latínamerikanarar – tó at DR samstundis eisini viðurkennir, at staturin vanliga fer til 
Republikanararnar, og at tað helst eisini verður úrslitið í kvøld. 
DR leggur aftrat, at í onkrum av omanfyrinevndu statunum er munurin ímillum Trump og Clinton 
rættiliga lítil, og at tað enn kann fara báðar vegir í swing-statunum. 
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Vestmanna: Listin hjá Paula vann 
08.11.2016 - 21:16 
Alt bendir á, at Pauli Trond Petersen kann halda fram sum borgarstjóri í Vestmanna. Pauli fekk eitt 
kanónval í dag við 251 persónligum atkvøðum í Vestmanna. 
Listin hjá honum, Listi B, fekk so mikið nógvar atkvøður, at tað gevur fimm av teimum 7 limunum í 
nýggja byrdarráðnum í Vestmanna.  
Tey fimm valdu á lista B eru hesi: Pauli Trond Petersen 251, John Zachariasen 49, Laila Haldansen 49, 
Herit Ey. Magnussen 38 og Durita á Heygum 30.  
Listi A fekk tveir valdar. Eyðun Hansen fekk 85 atkvøður og Ingi Olsen 61. Nakað óvæntað misti 
Hilbert Elisson, sum javnan situr á tingi fyri Javnaðarflokkin, sín sess í bygdarráðnum.  
Hann var tann einasti av núverandi kommunustýrislimunum, sum stillaði upp á øðrum lista. Men 
hann fekk einans 34 atkvøður, og gjørdist sostatt ov stuttur.  
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Sunda kommuna: Heðin fór við flestu atkvøðunum 



08.11.2016 - 21:24 
Eins og í Vestmanna var tað sitandi borgarstjóri sum fór avstað við nógv flest atkvøðum á valinum í 
Sunda kommunu. 
Heðin Zachariassen, borgarstjóri, fekk 209 atkvøður á valinum í dag, og listi hansara, Listi A fekk 8 
limir av 11 í nýggja býráðnum, og listin kann sostatt skipa býráðið einsamallur, um áhugi er til tess.  
Hesi vórðu vald á lista A: Heðin S. Zachariassen 209, Thordis Dahl Hansen 78, Trygvi Kalsoy 61, 
Hansina Jensen 47, Jakoba Kruse 47, Jóhan Heiðrikur Mouritsen 44, Elias Hammer 43 og Magnus 
Pauli Dahl-Olsen 39.  
Á lista B vórðu hesi trý innvald: Pól Niklái Thorkildshøj 106, Kári Matthíasson 46 og Elsa Maria 
Magnusardóttir Olsen 44 atkvøður.  
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Kristin vann 
08.11.2016 - 21:27 
Kristin Michelsen, borgarstjóri í Tvøroyrar kommunu, gjørdist heldur óvæntað tann heilt stóri vinnari 
á valinum til Tvøroyrar býráð í dag.  
Kristin Michelsen fekk heili 297 atkvøður á valinum á Tvøroyri í dag, og eru tað nakað fleiri atkvøður á 
valinum í 2012, tá ið hann fekk 239 atkvøður. 
Kommunulistin, har ið Kristin Michelsen er á, fekk trý av teimum sjey umboðunum í Tvøroyrar býráð; 
Kristin Michelsen fekk 297 atkvøður, Kristina Kambskarð Sørensen fekk 72 atkvøður, meðan Alvi 
Mortensen fekk 55 atkvøður. 
Javnaðarlistin fekk tvey umboð í býráðið í Tvøroyrar kommunu; Bjarni Hammer fekk 138 atkvøður, 
meðan Bogi Johannessen fekk 108 atkvøður. 
Borgaralistin fekk eisini tvey umboð í býráðið í Tvøroyrar kommunu; Anita Vibergsdóttir fekk 70 
atkvøður, meðan Hallur í Heiðunum fekk 68 atkvøður. 
Vallutøkan á Tvøroyri til kommunuvalið hesaferð var 90,1% (1187 av 1318 greiddu atkvøðu), og er 
hetta nakað væl meira enn á kommunuvalinum í 2012, tá ið 83,33% av teimum, sum høvdu valrætt á 
Tvøroyri, vóru á vali. 
Spurningurin, sum so stendur eftir hetta, er, hvørt Borgara- ella Javnaðarlistin ynskir at samstarva við 
Kristin Michelsen, ella um hesir báðir listarnir fara at sláa seg saman um at samstarva hesi komandi 
fýra árini. 
Í øllum førum má staðfestast, at valið í dag var ein risa álitisváttan til Kristin Michelsen, sum hevur 
verið í miklum mótvindi eftir rokið, sum stóðst, tá ið hann brádliga ikki longur var at finna á 
Javnaðarlistanum og síðan stillaði upp á nýggja Kommunulistanum. 
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Tobbi fekk gott val í Runavíkar kommunu 
08.11.2016 - 21:42 
Hann fekk ikki líka nógvar atkvøður, sum Magnus Rasmussen fyri fýra árum síðani, men sitandi 
borgarstjórin í Runavíkar kommunu, Tórbjørn Jacobsen, fekk eitt sera gott val í dag við 218 
persónligum atkvøðum, og harvið nógv flestar á valinum í dag. 
Listin hjá Torbirni, tann stóri Runavíkar-listin, fekk eisini eitt gott val við 8 av teimum 11 sessunum í 
nývalda býráðnum. Skála-listin fær 2 og Søldarfjarðarlistin fær ein lim, og harvið gjørdist úrslitið tað 
sama sum seinast.  
Tríggir av núsitandi limunum stillaðu ikki uppaftur, men tað er eisini tríggir, sum ikki fingu afturval. 
Tey, ið gjørdust ov stutt eru Bárður Kass Nielsen, løgtingslimur, fekk ikki afturval á Skála-listanum, og 
eisini Jónleyg Hammer og Arnfinn Langgaard á Runavíkarlistanum gjørdust ov stutt hesaferð.  
Hesi vórðu vald:  
Runavíkar-listin: Tórbjørn Jacobsen 218, Helgi L. Petersen 149, Terje Beinar Vestergaard 137, Etly 
Nord Højgaard 136, Kári Egholm Jacobsen 109, Jóhan Vest 105, Kristian Gaardbo 100 og Selinda í 
Heiðunum 97.  
Skála-listin: Hans Jákup Johannesen 96 og Jonnhild Reynholdsdóttir 91.  
Søldarfjarðarlistin: Jonhard Danielsen 171.  
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Eysturkommuna framvegis vinstravend 
08.11.2016 - 22:03 
Eysturkommuna, sum farnu fýra árini hevur verið vinstravend, er framvegis vinstravend.  



Á kommunuvalinum í dag fingu vinstraflokkarnir, t.e. Javnaðarflokkurin og Tjóðveldi, fimm av teimum 
nýggju umboðunum í býráðið í Eysturkommunu, meðan høgraflokkarnir, t.e. Fólkaflokkurin og 
Framsókn, fingu fýra av teimum nýggju umboðunum í býráðið í Eysturkommunu. 
Jóhan Christiansen, borgarstjóri í Eysturkommunu, umboðandi Tjóðveldi, fekk eitt gott val í dag. Hann 
fekk flestar atkvøður í Eysturkommunu; 146 atkvøður í mun til 133 atkvøður í 2012. 
Hini bæði, sum vórðu vald í býráðið í Eysturkommunu fyri Tjóðveldi, vóru Tollakur Joensen við 56 
atkvøðum og Gudny Langgaard við 55 atkvøðum. 
Fyri hin vinstraflokkin, t.e. Javnaðarflokkin, fekk Árni Jacobsen 135 atkvøður, meðan Hans Mourits 
Foldbo fekk 58 atkvøður. 
Fyri Fólkaflokkin fekk Uni Rasmussen 115 atkvøður, Brandur Jacobsen fekk 107 atkvøður, meðan 
Hjalti Hermanson Dalheim fekk 66 atkvøður. Fyri Framsókn fekk Hanna Jensen, sum eisini er 
løgtingskvinna, 53 atkvøður. 
Vallutøkan í Eysturkommunu í dag var 87,8%. Hetta er nakað minni enn í 2012, tá ið valluttøkan í 
Eysturkommunu var 88,6%. 
Í aðrar mátar er merkisvert við valinum í Eysturkommunu, at Sambandsflokkurin ikki stillaði upp til 
valið í kommununi hesaferð, og at hann tískil heldur ikki fekk nakað umboð í býráðið í 
Eysturkommunu. 
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3x3 í Fuglafirði 
08.11.2016 - 22:10 
Tað skulu samráðingar til áðrenn nývalda býráðið í Fuglafirði kann skipast. 
Úrslitið av valinum í dag lagaði seg soleiðis, at teir tríggir listarnir fingu trý umboð hvør.  
Tá tað er sagt, so fekk sitandi borgarstjórin, Sonni í Horni, eitt gott val. Hann gjørdist toppskorari við 
137 persónligum atkvøðum. Listin hjá honum gjørdist hinvegin tapari, tí seinast fekk listi D fimm vald 
og tapti sostatt tvey umboð.  
Ein annar tapari er listi B, sum er ein samanrenning millum listarnar A og B frá seinasta vali, sum fingu 
4 umboð tilsamans.  
Vinnarin er sostatt nýggi listin, listi F, ið er mannaður av fólkum, sum eru nýggj í kommunalpolitikki.  
Hesi vórðu vald til bygdarráðið í Fuglafirði:  
Listi B: Edva Jacobsen 91, Eyðun á Lakjuni 54 og Sigurð S. Simonsen 51.  
Listi D: Sonni á Horni 137, Árant G. Berjastein 27 og Magni Jøkladal 26.  
Listi F: Eivin S. Breiðaskarð 58, Kristian Petersen 45 og Ólavur Larsen 41.  
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Kvinnur í meiriluta í Sørvági 
08.11.2016 - 22:16 
Tað verður kvinnuligur meiriluti í nýggja bygdarráðnum fyri Sørvágs kommunu í hesum komandi 
valskeiðinum. 
Hóast Sune Jacobsen, borgarstjóri, fekk flestar atkvøður, 83, um er nakað minni enn seinast, so misti 
listin hjá honum meirilutan. Listi B fekk trý fólk vald, meðan Listi A fekk fýra. Úrslitið er nett tað sama 
sum seinast, men fólkini á listunum er ikki tað sama.  
Hesi manna/kvinna komandi kommunustýri fyri Sørvágs kommunu:  
Listi A: Aimé Jacobsen 61, Jóhan Fróði á Ørg 54, Marna Kárvør Jacobsen 53 og Jákup á Stongum 44.  
Listi B: Sune Jacobsen 83, Elsebeth Jóhanna Klode Davidsen 39 og Anne Sophie Nordendal 38.  
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C-D-E í Klaksvíkar býráð heldur helst fram 
08.11.2016 - 22:30 
Sjálvstýrisflokkurin í Klaksvíkar kommunu fekk eitt rimmarval á valinum í Klaksvíkar kommunu í dag.  
Sjálvstýrisflokkurin fekk fýra umboð í býráðið í Klaksvíkar kommunu, meðan Fólkaflokkurin eisini fekk 
fýra umboð í býráðið í Klaksvíkar kommunu. 
Sjálvstýrisflokkurin í Klaksvíkar kommunu fer harvið fram við tveimum umboðum, meðan 
Fólkaflokkurin í Klaksvíkar kommunu fer aftur við einum umboði. 
Javnaðarflokkurin fekk tvey umboð í býráðið í Klaksvíkar kommunu, meðan Tjóðveldi fekk eitt umboð 
í býráðið í Klaksvíkar kommunu. 
Sum vit skilja á lagnum, sambært KVF, ætla núverandi flokkar í Klaksvíkar býráð at halda fram við 
verandi samstarvi hesi næstu fýra árini. 



Jógvan Skorheim, núverandi borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu, gjørdist tann stóri toppskorarin í 
Klaksvíkar kommunu við 728 atkvøðum. 
Hjá Fólkaflokkinum fekk Gunvá við Keldu 221 atkvøður, Atli S. Justinussen fekk 182 atkvøður, Beinir 
Johannesen fekk 170 atkvøður, meðan Herfrí Sørensen fekk 99 atkvøður. 
Hjá Sjálvstýrisflokkinum fekk Jógvan Skorheim 728 atkvøður, Kristian Eli Zachariasen fekk 102 
atkvøður, Óli M. Lassen fekk 80 atkvøður, meðan Beinta Klakstein fekk 44 atkvøður. 
Hjá Javnaðarflokkinum fekk Signhild V. Johannesen 166 atkvøður, meðan Tummas Lervig fekk 78 
atkvøður. 
Hjá Tjóðveldi fekk Steinbjørn O. Jacobsen 135 atkvøður. Einsamalla valevnið hjá Sambandsflokkinum, 
Jógvan Sofus Vilhelmsen, fekk 144 atkvøður, men slapp ikki inn um gátt í Klaksvíkar býráð. 
Vallutøkan í Klaksvíkar kommunu hesaferð var 87,4%, og er tað nakað væl meira enn í 2012, tá ið 
valluttøkan í Klaksvíkar kommunu var 82,04%. 
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Ongin broyting í Skopun 
Ingi Samuelsen 
08.11.2016 - 22:45 
Neyvan verður nøkur broyting í Skopunar kommunu eftir valið í dag. Listin hjá Gerhardi Lognberg, 
borgarstjóra fekk eins og seinast trý umboð, meðan hin listin fekk tvey. 
Gerhard Lognberg fekk 80 persónligar atkvøður í dag, og felagarnir hjá honum fingu báðir afturval, 
Fríðfinn Nicolajsen við 34 atkvøðum og Hallmar Winther við 28.  
Á lista B er Marjun S. Joensen nývald við 58 atkvøðum og Fríðhild Winther afturvald við 52 atkvøðum.  
Portal.fo 
 

 
Sjóvar kommuna: Arthur varðveitir valdið 
08.11.2016 - 23:11 
Eisini á Strondum fekk borgarstjórin eitt gott val. Arthur Johansen, borgarstjóri fyri Sjóvar kommunu 
varð toppskorari við 97 persónligum atkvøðum, men tað vóru kortini fimm færri enn fyri fýra árum 
síðani. 
Listin hjá Arthuri, listi A fekk eitt gott val, fimm av sjey kommunustýrislimum.  
Vald fyri lista A vóru: Arthur Johansen 97, Pole J. Hansen 50, Lisa Frederiksberg 40, Anfinn Gærdum 
38 og Súni Olsen 37 atkvøður.  
Listi B: Steingrím J. Jacobsen 37 og Jákup Berthelsen 36 atkvøður.  
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Tvøroyri: Báðir fríggja til Anitu 
08.11.2016 - 23:42 
Sera nógv bendir á, at Anita Vibergsdóttir verður nýggjur borgarstjóri í Tvøroyrar kommunu. 
Tá valið varð greitt, og tað vísti seg, at hon sum einasta valda á Borgaralistanum, var tungan á 
vágskálini, gjørdi hon púra greitt – at hon vildi hava borgarstjórasessin.  
Og alt bendir á, at so verður.  
Fyri løgu síðani segði fyrstvaldi á Javnaðarlistanum, Bjarni Hammer, varaborgarstjóri og tingmaður, og 
fyrstvaldi á Javnaðarlistanum við Kringvarp Føroya beinleiðis av Tvøroyrar klubba, at hansara listi var 
sinnaður at siga kravinum um borgarstjóran frá sær.  
Tað vil siga, at Javnaðarflokkurin saktans kann liva við Anitu Vibergsdóttir sum borgarstjóra. Harvið er 
projektið, sum eitur at halda Kristin Michelsen uttanfyri, eisini eydnast. Partarnir hava ikki tosað 
saman enn, skilst.  
Men tað frættist eisini, at Anita og Kommunulistin hjá Kristini Michelsen samráddust aðrastaðni í 
býnum.  
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Fimm sessir til Javnaðin - fýra til Tjóðveldi 
09.11.2016 - 00:29 
Tað gekk fyrst ein løta áðrenn tey fóru í gongd við at telja atkvøðurnar á størsta valstaðnum, á Hálsi. 
Og enn longur til nakað úrslit kom.  
Klokkan nærkast nú hálvgun 1 og fyri lítlari løtu síðani varð greitt, hvør mannar býráðið í Tórshavnar 
kommunu komandi fýra árini.  



Heðin Mortensen fekk eitt megnarval við 2507 atkvøðum aftur í ár, og javnaðarflokkurin fekk fimm 
býráðsessir. Framsókn fær ein sess fyri fyrstu ferð nakrantíð. Átta út av trettan býráðslimum eru 
kvinnur. 
 
1. Heðin Mortensen (C) 
2. Gunvør Balle (E) 
3. Tróndur Sigurðsson (C 
4. Marin Katrina Frýdal (E) 
5. Annika Olsen (A) 
6. Bjørhild Djurhuus (C) 
7. Annfinn Brekstein (B) 
8. Helena Dam á Neystabø (C) 
9. Jákup Dam (E) 
10. Bergun Kass (F) 
11. Halla Samuelsen (C) 
12. Turið Horn (E) 
13. Bogi Andreasen (A) 
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Fleiri statir upptaldir 
09.11.2016 - 01:43 
Úrslitini frá fleiri og fleiri statum koma so líðandi inn, og í mongdini er úrslitið nú farið at javna seg.  
Í løtuni hevur Hillary Clinton 68 valumboð frá sjey statum, meðan Trump hevur 67 valumboð frá 
níggju statum.  
Ikki óvæntað hevur Clinton vunnið teir landsnyrðingsstatirnar, ið eru upptaldir, meðan Trump hevur 
vunnið teir, ið liggja longri suðuri.  
Tað er annars sera tætt í Florida, ið annars er ein svingstatur. Enn er ikki liðugt upptalt, men fyribils 
uppteljingar vísa, at Clinton fær um 48, 1%, meðan Trump fær 48,9%.  
Amerikanskir miðlar boða eisini frá, at ein persónur hevur latið lív í skottilburðinum við eitt valstað í 
Kalifornia fyrr í kvøld, og trý onnur hava fingið løstir. Løgreglan hevur enn ikki tamarhald á støðuni, 
men sum skilst er tað ein kvinna við einum hálvautomatiskum vápni, ið hevur skotið.  
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Samgongan skipað – Heðin heldur fram sum borgarstjóri 
09.11.2016 - 03:12 
Samgongan millum Javnaðarflokkin, Fólkaflokkin og Sambandsflokkin í Tórshavnar býráð heldur fram 
eftir nýggjár. 
Um hálvgun trý tíðina í nátt var ein fyribils avtalað undirskrivað millum teir átta valdu býráðslimirnar.  
Og Heðin Mortensen heldur fram sum borgarstjóri. Tað var einasta navnið, sum stóð á arkinum, ið 
varð undirskrivað úti í gongini í Ítróttarhøllini á Hálsi í nátt.  
Men flokkarnir eru samdir um, hvussu teir týðandi postarnar í býráðnum skulu býtast.  
Javnaðarflokkurin fær við borgarstjórasessinum eisini formanssessin í fíggjarnevndini. Harafturat fær 
Javnaðarflokkurin formannin í mentamálanevndini, trivnaðarnevndini, byggi- og 
býarskipanarnevndini, sosialu nevnd og hitafelagnum.  
Fólkaflokkurin fær fyrsta varaborgarstjóra og hartil formanssessin í vinnunevndini, náttúru- og 
umhvørvisnevndini, økisnevndini og stýrislim í Sev.  
Sambandsflokkurin fær formanssessin í teknisku nevnd.  
Partarnir hittast aftur til fundar á ráðhúsinum á middegi mikudagin at orða eitt samgonguskjal, og tá 
verða væntandi nøvnini eisini sett á nevndarsessirnar, segði Heðin Mortensen áðrenn 
býráðspolitikararnir fóru hvør til sítt.  
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Annika Olsen kundi blivið borgarstjóri 
Tjóðveldis- og Framsóknarumboðini í nývalda býráðnum í Havn vóru ikki blíð inn á Fólkaflokkin, tá tað 
í nátt gjørdist greitt, at núverandi samgonga heldur fram. 
Tey høvdu bíðað úti í matarstovuni í ítróttarhøllini til fundurin við Heðin Mortensen skuldi vera 
liðugur í teirri trúgv, at tey høvdu eina avtalu um at tosa saman, áðrenn Fólkaflokkurin setti sína 
undirskrift undir nakað skjal, orðað av Heðini Mortensen.  



- Tey vildu ikki tosað við okkum. Øntu okkum ikki aftur, tá vit spurdu, søgdu uppøstu tjóðveldisfólkini.  
Gunvør Balle, toppskorarin hjá Tjóðveldi á býráðsvalinum royndi at fáa Fólkaflokkin til viks, tá tað vísti 
seg, at klárt var at skrivað undir. Men onki kom burtur úr royndunum.  
Upp á spurningin, um tey høvdu bjóðað Anniku Olsen borgarstjórasessin, var svarið ikki einsíðugt.  
- Vit fingu ongantíð høvið til at fara undir nakra samráðingar, men ja, tað er klárt at Annika Olsen sum 
borgarstjóri hevði verið ein møguleiki, søgdu bæði Gunvør Balle og Jákup Dam.  
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Føroyingar í USA – Eru ørg inn á bæði valevnini  
Tað er ikki bara í Føroyum, at val er í dag. Forsetaval er í USA og allur heimurin bíðar við spenningi 
eftir úrslitinum.  
 
 
Fleiri føroyingar búgva í USA, og hava vit sett nøkrum teirra nakrar spurningar um hvussu tey uppliva 
valstríðið. 
 
 
Navn: Arnbjørn Mortensen 
Hvar í USA býrt tú: Eg búgvi í Superior í norður Wisconsin. 
 
 
Hvussu hevur valstríðið verið har tú ert? Verður nógv gjørt burturúr?  
- Eg má erligt talt siga, at eg eri bilsin um hvussu lítið hevur verið at hoyrt um valstríðið her. Eg plagi 
at lesa tíðindi á teimum stóru miðlunum, og har hoyrir man alla tíðina okkurt, men fólk her tosa lítið 
um tað. Eg haldi fólk eru blivin so von við allar gølurnar, at tað fyllir ikki so nógv í gerandisdegnum 
longur.  
 
 
- Meðan undanvalini vóru var nógv meira at hoyra. Hóast Superior er ein lítil býur, so hava bæði 
Trump og Bernie Sanders verið her tá valstríð var til undanvalini. Tá tosaðu nógv her um politikkin hjá 
Sanders og Clinton, og eg haldi ikki at tey flestu tóku Trump í serliga stórum álvara. 
 
 
- Fyri nøkrum fáum døgum síðani sló tað meg, at valið var beint fyri framman. Eg varð hvøkkur yvir, at 
so lítið verður tosað um valstríðið her. Tá eg tosi við familju og vinir heima, tá verði eg altíð spurdur 
um valstríðið. Eg haldi, at føroyingar fylgja nógv betur við tí amerikanska valstríðnum enn fólk her 
gera. 
 
 
- Ein møgulig grund til, at tað hevur verið so lítið at hoyrt um valið her á campus kann vera, at fleiri 
eru so ørg inn á bæði valevnini. Tað eru heilt nógv, sum ikki dáma Clinton, tí tey ikki halda tey kunnu 
stóla uppá hana. Tað er 100% vist, at næsti forsetin verður Trump ella Clinton. Tey síggja hetta valið 
sum pest ella kolera, so fleiri av teimum vilja heldur velja Third Party. Tað kann vera ein av 
orsøkunum til, at fólk her tíma illa at tosa um valið.  
 
 
Hvussu upplivir tú munin millum eitt amerikanskt og føroyskt valstríð? 
 
- Eg haldi, at størsti munurin millum eitt føroyskt og amerikanskt val er, hvussu fíggindasinnað og 
kappingarsinnað tað veruliga er. Tá fólk tosa um politikkin hjá Trump ella Clinton, so er tað ikki í teirra 
egna rætti, men hvussu hann stendur í mun til hin. Fólk eru ofta skjót til niðurstøður, áðrenn tey 
veruliga fata hvat tað gongur út uppá. Hetta hendur kanska eisini í Føroyum, men her er tað øgiliga 
týðiligt. 
 
 
Hvør metir tú vinnur í morgin?  
 
- Eg vænti, at Clinton verður næsti amerikanski forsetin. Tey flestu á universitetinum, bæði næmingar 
og lærarar, vilja ikki hava Trump at gerast forseta. Men tó, so havi eg sæð nógvar Trump valplakatir á 
grasplenunum runt umkring. Eg fái ikki tosað fyri allar veljarar, men teir Trump veljarar, sum eg havi 
tosað við, dáma mannin illa, men velja hann av prinsipiellum og búskaparligum grundum. Heilt 



einkult, sambært teimum eg havi tosað við, so geva republikanarar skattalætta, meðan demokratar 
krevja hægri skatt. 
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Føroyingar í USA –Fólk ræðast úrslitið 
Tað er ikki bara í Føroyum, at val er í dag. Forsetaval er í USA og allur heimurin bíðar við spenningi 
eftir úrslitinum. 
 
 
Fleiri føroyingar búgva í USA, og hava vit sett nøkrum teirra nakrar spurningar um hvussu tey uppliva 
valstríðið. 
 
 
Navn: Kristina Arge Simonsen  
Hvar í USA býrt tú: Siloam Springs, Arkansas – betri kent sum staturin hjá Bill Clinton og Walmart.  
 
 
Hvussu hevur valstríðið verið har tú ert?  
 
- Her á universitetinum eg gangi á, og starvast dagliga, ræðast fólk úrslitið. Arkansas er ein 
republikanskur statur, og tí eru tað tey flestu rundan um okkum, ið tala fyri og velja Trump. Sum heild 
er tað skattapolitikkurin fólk tosa um. Sjálvt um tey hvørki dáma Trump ella Clinton, so er tað 
skattapolitikkurin hjá Trump, sum tiltalar tey, og tí dregur hann atkvøðurnar.  
 
 
- Eisini er nógv tosa um, at Mike Pence hevði verið góður at fingið inn saman við Trump. Pence er 
kendur at vera ein kristin konservativur republikanari, og er hann tí sera væl dámdur í Arkansas og 
øðrum statum, sum liggja í bíbliubeltinum. 
 
 
Verður nógv gjørt burturúr?  
 
- Nei, ikki stórt annað enn tað tíðindini boða frá. Av tí man veit, at staturin velur tann republikanska 
flokkin, so verður lítið gjørt við at vinna veljarar. Trump var á vitjan í vár her í útnyrðing Arkansas, har 
hann eigur størsta veljaraskaran, og Clinton var á vitjan í høvuðsstaðnum í Arkansas, har hon eigur 
ein lítlan veljaraskara. Tað hava verið sera lítið av sjónvarps og útvarps lýsingum frá valevnunum, 
men tað er aftur tí, at man heldur seg vita, at Arkansas velur tann republikanska flokkin. 
 
 
Hvussu upplivir tú munin millum eitt amerikanskt og føroyskt valstríð?  
 
- Stríðið her er nógv skitnari og persónligari enn í Føroyum. Sjálvur politikkurin fær ikki serliga nógv 
pláss her eins og tað ger í Føroyum. 
 
 
Kunnu føroyingar og amerikanarar læra nakað av hvørjum øðrum?  
 
- Eg haldi so heilt vist, at amerikanarar kunnu læra av hvussu vit føra valstríð. Færri persónlig álop og 
meira politikkur. Eitt, sum hevur og framvegis riggar heilt væl hjá amerikanarum, er at útvega 
klistrimerkir til øll tey, ið hava valt. Tað er nærum eitt hobby at fara á val fyri síðan at vísa sítt 
klistrimerki fram á sosialum miðlum. Tað er við til at eggja fólk at fara á val.  
 
 
Hvør metir tú vinnur í morgin?  
 
Tað dugi eg ikki at siga. Nýggjastu veljara kanningar vísa á Clinton. Men spennandi verður tað í 
hvørfall. 
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Andlát 
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