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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Lýggj og slavin luft 
Veðrið verður eitt sindur umleypandi næstu dagarnar. Lágtrýst flyta seg av leiðunum við Nýfunnland 
ímóti Íslandi. Tey steðga á í Grønlandsfjørðinum og standa meiri ella minni føst har.  
Tað fer at hava við sær lágættarveður her í Føroyum. Vindurin fer fyri tað mesta at koma úr ættunum 
ímillum landsynning og útsynning og sunnan í dag og fram til leygarkvøldið. Onkur lítil løta úr ymsum 
ættum ella aðrari ætt. Sunnudagin verður helst útsynningur.  
Luftin sum rekur inn yvir oyggjarnar hevur sín uppruna í miðjum Atlantshavi. Tí er hon lýggj og slavin, 
og tað fer eisini at merkjast her hjá okkum. Hitin fer at liggja um 6-8 stig í dag og í morgin, men 
kanska veksandi upp í 8- 10 leygardagin.  
Avfall fer eisini at detta niður her hjá okkum. Brúgvaløg við regni standa í røð at sleppa framat. Men 
turrar løtur verða sjálvandi eisini. Fríggjadagin verður helst turt meginpartin av degnum – avfall 
verður um kvøldið.  
Vindferðin verður eisini skiftandi næstu dagarnar. Í dag er vindurin minkandi niður í 5 til 10 m/s 
seinnapartin og niður um 5 m/s seint í kvøld. Fríggjakvøldið verður 13 til 18 m/s.  
So tað verður eitt sindur av hvørjum veðri næstu dagarnar.  
Nordlysid.fo 
 

 
Tangaskipareiðarí kunnu fáa fyrimun av sigrinum hjá Trump 
Meðan tíðindini um valsigurin hjá Donald Trump neyvan elvdu til gleði í bingju- og turrlastavinnuni, 
kann republikanski sigurin verða ein fyrimunur fyri onnur shippingøki. 
Í valstríðnum hevur Donald Trump gjørt greitt, at hann ætlar at stýra olju- og gassvinnuni minni enn 
galdandi hevur verið undir demokratiska forsetanum Barack Obama. 
Heldur hann hetta lyftið, so kann tað koma tangaskipareiðaríunum til góða, at Donald Trump flytir inn 
í Hvítu Húsini í januar, heldur íløgubankin JP Morgan. 
Í einum uppriti skrivar greinarin hjá bankanum,Noah R. Parquette, at minni stýring kann økja um 
framleiðsluna av olju og gassi sum frálíður. Og hetta eru góð tíðindi fyri tangaskipareiðarí, ið sigla við 
ráolju og oljuúrdráttum. 
Hvussu mótviljin hjá Donald Trump ímóti umhvørvisregulering fer at ávirka LPG og LNG-
marknaðirnar, er sambært JP Morgan meiri ógreitt. Amerikanski útflutningurin av LPG kann møguliga 
hækka, meðan LNG er bundið av meiri strukturellum og langtíðar íløgum. 
Eins og flestu eygleiðarar sær greinarin hjá JP Morgan fyrst og fremst republikanska sigurin sum eina 
hóttan ímóti heimshandlinum. 
"Hann raðfestir eina protektsjonistiska dagsskrá, ið kann bera í sær útmeldan úr NAFTA og WTO og 
leggja toll á Kina og Meksiko. Tað fer mest sannlíkt at hava negativa ávirkan á heimshandilin og 
shipping yvirhøvur," skrivar Noah R. Parquette. 
Kelda: shippingwatch.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.  
Antares.fo 
 

 
Maersk tapari í valsigrinum hjá Trump 
Íløgubankin Jeffries nevnir Maersk sum harðast rakta evropeiska flutningsfelagið í vaksandi hóttanini 
um økta protektsjonismu, sum fer at minka um vøksturin í heimshandlinum.  
Tað metir bankin eftir valsigurin hjá Donald Trump sum nýggjur forseti í USA. og sum tað mest 
atfinningarsama valevnið mótvegis altjóða handilsavtalum, skrivar Shippingwatch. 
USA er næststørsti marknaðurin hjá donskum reiðaríum eftir Kina.  
Óttin fyri republikonsku anti-handil støðuni hevur í morgun fingið asiatiskar íleggjarar at selja 
partabrøv í shipping feløgum. Partabrøvini í asiatisku skipaferðsluni falla í kjalarvørrinum á 
amerikanska forsetavalinum. 
Í Hong Kong eru partabrøvini hjá Pacific Basin fallin við seks prosentum, meðan tey eru fallin við fimm 
prosentum í kolfelagnum China Qinfa. Partabrøvini í Hong Kong-skrásetta bingjureiðarínum OOIL eru 
bert fallin við trimum prosentum. 
Í USA fullu Dow futures við 800 stigum, tá tað gjørdist greitt í nátt, at Trump fór at vinna forsetavalið. 
Kelda: TradeWinds 
Antares.fo 
 

 
Mærsk varið við at gera viðmerkingar 
Eftir sigurin hjá Donald Trump á forsetavalinum í USA, hevur A.P. Møller-Mærsk A/S valt at siga sum 
minst. Tað hevur stóran týdning fyri Mærsk-fyritøkuna, hvørji handilspolitisk tiltøk Donald Trump fer 
at seta í verk, men fyribils hevur danska fyritøkan ongar stórvegis viðmerkingar til hetta. 
”Valið í USA er týdningarmikið fyri okkum sum altjóða fyritøka. Bæði tí USA er eitt týdningarmikið 
land fyri alt okkara virksemi, og tí at ávirkanin hjá USA í heiminum er stór. Í USA fara vit sum altíð at 
arbeiða fyri kappingarførum rammukorum fyri at reka virksemi. Vit vóna í hesum sambandi eisini, at 
USA sum frálíður er til reiðar at gera nýggjar handilsavtalur, ið kunnu fremja búskaparvøkstur heima 
og hjá handilspartnarunum”, sigur Anders Würtzen, Head of Group Public Affairs í A.P. Møller-
Mærsk.  
 
”Vit hava havt eitt gott samstarv við skiftandi amerikanskar stjórnir gjøgnum árini, og tað síggja vit 
fram til at halda fram við undir einum nýggjum forseta við eini nýgghjari umsiting”, leggur hann 
aftrat.  
 
Tekur USA undir við fríhandilsavtalunum TPP og TTIP kann tað bera í sær, at útflutningurin hjá 
donskum reiðaríum økist við tilsamans 1.250 miljónir krónum, men tað er ógvuliga ivasamt, um tað 
fer at henda nú, tí Donald Trump hevur úttalað seg negativt um fríhandilsavtalurnar.  
 
Kelda: Finans.dk 
Antares.fo 
 

 
Fyrilestur við Joachim Boldsen 
Leygardagin 12. novembur verður miðhøllin á Skúlatrøð karmur um ein heldur forkunnugan fyrilestur 
við donsku hondbóltslegenduni Joachim Boldsen. Joachim, sum í dag starvast sum 
fótbóltsviðmerkjari hjá TV3, hevði eina drúgva og spennandi yrkisleið í hondbólti, og er ein av størstu 
hondbóltspersónligheitunum í hondbólti yvirhøvur Joachim spældi 186 landsdystur, og var í 10 ár ein 
av týdningarmestu leikarum á danska landsliðinum. Umframt mongu landsdystirnar, førdi yrkisleið 
hansara hann til feløg sum SG Flensburg-Handewitt, FC Barcelona og KIF Kolding København.  
Í fyrilestrinum kemur Joachim m.a. at siga frá bæði góðum og keðiligum upplivingum sum 
hondbóltsleikari.  
Tað er í samband við at Team Klaksvík rundaði tey 10 árini í heyst, at felagið hevur fingið Joachim 
hendan vegin. Joachim kemur, umframt sjálvan fyrilesturin, at skipa fyri venjing saman við onkrum 
dreingjaliðum hjá Team Klaksvík  
Fyrilesturin verður leygardagin í miðhøllini á Skúlatrøð, og byrjar hann klokkan 18.00. Atgongumerkir 
á. Kr. 150,- kunnu keypast á Fast í Klaksvík.  



Antares.fo 
 

 
U19 landsliðið vann á Montenegro 
Skrivað hevur Jákup Ósá 09.11.2016 - 14:45 
Føroyska U19 landsliðið í fótbólti fekk heldur óvæntað øll trý stigini í EM undankappingardysti í 
morgun móti Montenegro. 
 
Hóast Monenegro sambært hagtølunum hevði greiða yvirvág, so var talan um effektivt føroyskt lið, 
sum tók av, tá møguleikarnir komu. Føroyar vunnu 2-1 við málum frá Hannes Agnarsson og David 
Múller. Nevnast kann, at báðir KÍ leikararnir, Jákup B. Andreasen og Ólavur Niclassen, fingu fulla 
spælitíð. Sostatt hevur U19 landsliðið møguleika at spæla seg víðari úr kappingini eins og U17 
landsliðið gjørdi herfyri. Hini liðini í bólkinum eru Kroatia og Kypros.  
Nordlysid.fo 
 

 
Tí endaði Tjóðveldi og Steinbjørn í andstøðu 
Skrivað hevur Jákup Ósá 09.11.2016 - 23:05 
Jógvan Skorheim greiðir frá, hví Tjóðveldi og Steinbjørn O. Jacobsen ikki eru partur av samgonguni 
komandi fýra árini.  
 
Tá nýggja samgongan í Klaksvík í kvøld skrivaði undir nýtt samgonguskjal á Rygsvegi í Klaksvík á 
redaktiónini á Norðlýsinum, so var Tjóðveldi og teirra eina umboð, Steinbjørn O. Jacobsen, ikki við 
samgonguni. Jógvan Skorheim, borgarstjóri, sigur, at Tjóðveldi kravdi ov nógv í samráðingunum, og tí 
kundu partarnir ikki semjast.  
- Vit gjørdu eina avtalu eftir valúrslitið í gjárkvøldið um, at Nýtt Sjálvstýri skuldi fáa borgarstjórasessin, 
Javnaðarflokkurin varaborgarstjóran og Tjóðveldi ein formanssess umframt nendarsessin í SEV. Men 
tá vit møttu í dag til samráðingar, so var tað ikki tað, ið var undirtøka fyri. Javnaðarflokkurin metti, at 
tað var ikki tað rætta býtið í mun til ta styrkina, ið flokkarnir høvdu. Og útfrá tí bleiv man ikki samdur, 
tá Tjóðveldi ikki vildi geva seg í mun til tað, sum vit høvdu undirskrivað áðrenn. Og tí vildi Tjóðveldi 
heldur vera uttanfyri enn at halda fram við øðrum nevndarsessum. So vit hildu, at krøvini frá 
Tjóðveldinum vóru ov høg í mun til, at flokkurin bara fekk eitt umboð. Vit kunnu samanbera støðuna 
við fyri fýra árum síðani, tá Javnaðarflokkurin hevði tað sætta og avgerandi umboðið í samgonguni. 
Tá fekk Javnaðarflokkurin bara mentunarnevndina og ikki SEV, IRF ella nakran annan formanssess, 
sigur Jógvan Skorheim við Norðlýsið í kvøld.  
 
Samgongan í Klaksvíkar Býráð komandi fýra árini verður mannað av Nýggjum Sjálvstýri og 
Javnaðarflokkinum. tey hava seks umboð, meðan Fólkaflokkurin við fýra umboðum og Tjóðveldi við 
einum umboði enda í andstøðu.  
Nordlysid.fo 
 

 
Jógvan sleppur møguliga í løgtingið aftur 
Skrivað hevur Jákup Ósá 09.11.2016 - 23:29 
Jógvan Skorheim vil ikki gera so nógvar viðmerkingar til, um hann sleppur í løgtingið aftaná nýggjár, 
tá nýggja samgongan í Klaksvík tekur við. 
 
- Vit hava ikki havt tann partin sum sentralan í samgongusamráðingunum. So vit mugu síggja, hvat 
býráðið sigur í 2017, tí avgerðin er teirra, sigur Jógvan Skorheim í stuttari viðmerking um spurningin, 
um hann sleppur at vera í løgtinginum samstundis sum hann er borgarstjóri. 
 
Tá hvørki Jógvan ella Javnaðarflokkurin vilja avvísa, at borgarstjórin sleppur í løgtingið, so er helst 
góður møguleiki fyri, at norðoyingar fáa eitt eyka umboð í løgtingið eftir nýggjár. Javnaðarflokkurin 
hevur fyrr ikki verið ímóti, at borgarstjórin er bæði borgarstjóri og løgtingsmaður. 
Nordlysid.fo 
 

 
Ruth landar makrel fyri kr. 19,3 milliónir 
09-11-2016 - 14:19 - Jóanis Nielsen 
RUTH, sum hevur roynt eftir makreli eystur úr Hetlandi, er farin at sigla til Danmarkar við 2.300 
tonsum av makreli, sum teir skulu landa til Sæby Fiskeindustri. 



Ruth verður inni í Sæby í morgin. 
Prísurin teir fáa liggur um kr. 8,50 fyri kilo, t.v.s. at teir selja fyri uml. kr. 19,3 hendan túrin. 
Skipari á Ruth hendan túrin er Hans Jacob Petersen. 
Jn.fo 
 

 
Trump sigraði 
Hallur av Rana 09.11.2016 (08:02)  
Fagnaðurin er stórur í valhølunum hjá Donald Trump í New York eftir, at tað er greitt, at Donald 
Trump er valdur til 45. presidentin í USA.  
 
 
Tað er gjørdist greitt, tá Donald Trump fyri løtu síðan fór á røðarapallin og boðaði frá, at Hillary 
Clinton hevur ringt til hansara og ynskt honum tillukku við sigrinum. 
 
 
Tað var ein semjusøkjandi Trump, ið fekk orðið.  
 
 
- Eg havi júst tosað við Hillary Clinton í telefonini. Hon ynskti mær tillukku við sigrinum, og eg ynskti 
henni tillukku við einum góðum valstríði. Hon kempaði hart. Hillary hevur arbeitt sera hart yvir longri 
tíð, og skylda vit henni takksemi fyri hennara tænastu til okkara tjóð. Eg meini tað í álvara, segði 
Donald Trump og legði aftrat. 
 
 
- Tíðin er komin til, at vit koma saman sum ein sameind tjóð.  
 
 
Áðrenn Donald Trump slapp framat mikrofonini fekk Mike Pence, nývaldur varaforseti, orðið, har 
hann fegnaðist yvir úrslitið og bjóðaði Donald Trump upp á pallin. Samstundis boðaði CNN endaliga 
frá, at Trump hevði fingið fleiri enn tey 270 neyðugu valumboðini fyri at vinna. 
 
 
Talan gjørdist um ein sannførandi sigur, ið sæst best aftur í, at hóast uppteljingin ikki er liðug í fleiri 
statum, so er úrslitið longu greitt. Nú er spurningurin bara hvussu stórur sigurin verður.  
 
 
Í løtuni vísa uppteljingarnar, at Donald Trump hevur vunnið 288 valumboð, men mett verður, at hann 
vinnur nøkur umboð aftrat.  
In.fo 
 

 
Bara 7 av 15 tingfólkum vórðu vald  
Eirikur Lindenskov 09.11.2016 (08:56)  
Á kommunuvalinum hesaferð stillaðu 15 løgtingsfólk upp í fimm ymsum kommunum. Men bara sjey 
teirra vórðu vald:  
  
Heðin Mortensen í Havn við 2.507 atkvøðum  
Jógvan Skorheim í Klaksvík við 728 atkvøðum  
Annika Olsen í havn við 332 atkvøðum  
Kristin Michelsen á Tvøroyri við 297 atkvøðum  
Pauli Trond Petersen 251 atkvøðum  
Helena Dam á Neystabø í Havn við 146 atkvøðum  
Bjarni Hammer á Tvøroyri við 138 atkøvðum  
Hanna Jensen í Eysturkommunu við 53 atkvøðum.  
  
Tey, sum ikki vórðu vald, vóru:  
  
Kaj Leo Holm Johannesen í Havn við 364 atkvøðum  
Ruth Vang í Havn við 152 atkvøðum  
Djóni Nolsøe Joensen í Havn við 117 atkvøðum  

mailto:hallur@in.fo
mailto:eirikur@sosialurin.fo


Kristianna Winther Poulsen í Havn við 109 atkvøðum  
Annita á Fríðriksmørk við 92 atkvøðum  
Óluvá Klettskarð í Klaksvík við 80 atkvøðum  
Bárður Kass Nielsen í Runavík við 63 atkvøðum 
In.fo 
 

 
Kristin Michelsen heldur fram sum borgarstjóri 
Kristin Michelsen heldur fram sum borgarstjóri á Tvøroyri. Tað váttar Anita Vibergsdóttir, ið sjálv 
verður varaborgarstjóri.  
  
Kommunulistin og Borgaralistin hava gjørt eina samstarvsavtalu komandi fýra árini. Anita 
Vibergsdóttir, ið er einasta umboð á Borgaralistanum, sigur, at hon sá bestu møguleikar fyri 
framburði á Tvøroyri saman við Kommunulistanum.  
  
- Um mann hyggur eftir hvat er hent á Tvøroyri seinastu fýra árini og hvørjar avbjóðingar, ið 
kommunan stendur yvirfyri næstu árini, so metti eg, at eitt samstarv við Kommunulistanum var 
frægasta loysn, sigur Anita Vibergsdóttir.  
  
Hon metti seg standa hugsjónarliga ov fjart frá Javnaðarflokkinum til at gera eina samstarvsavtalu við 
tey.  
  
Anita Vibergsdóttir var skjót at melda út í gjár, at hon ætlaði sær eftir borgarstjórasessinum. Tann 
sessin fekk hon so ikki.  
In.fo 
 

 
Hetta fer hann at gera fyrst 
Á seinasta valfundinum kunngjørdi Donald Trump hvat hann ætlar sær at gera fyrstu 100 dagarnar, 
hann er forseti.  
  
Fremja størstu skattalækkan síðani Ronald Reagan var forseti  
Partafelagsskatturin skal skerjast úr 35 niður í 15 prosent fyri at eggja virkjum at flyta 
vinnuframleiðsluna aftur til USA. Hann ætlar eisini at minka skattin á lægstu inntøkunum.  
  
Hann ætlar sær at strika allar arbeiðsdrepandi leiðreglur  
Ætlanin er at snara búskapinum aftur frá tænastum til vinnuframleiðslu. Donald Trump ætlar sær 
fyrst og fremst at satsa upp á vanliga vinnu og vanligar orkukeldur.  
  
Verja átrúnaðarligt frælsi  
Donald Trump legði í seinastu talu síni stóran dent á, at hann er forsprákari fyri átrúnaðarligum 
frælsi. Hann hevur tó fyrr sagt, at hann vil nokta øllum muslimum innferð í USA.  
  
Taka sær av krísgveteranunum  
Donald Trump hevur lovað at geva øllum krígsveteranunum viðgerð á hægsta stigi.  
  
Endurbyggja hermegina  
Egnu áhugamálini hjá USA skulu setast fremst. Teir sameindu mugu bera ein størri part av 
kostnaðinum av síni egnu verju. Hernaðarliga amerikanska nærveran í útlondum skal niðurlagast. 
Samstundis lovar hann at herða stríðið móti yvirgangi.  
  
Frítt skúlaval  
Donald Trump hevur sagt, at hann var heppin, við tað at familjan hevði ráð at senda hann á ein góðan 
skúla. Hann ynskir, at allir amerikanarar skulu fáa sama møguleika.  
  
Strika felags lærukravið nevnt Common Core  
Common Core er eitt altjóða akademisk standardmál fyri støddfrøði og enskan málførleika. Trump 
ynskir í staðin, at lærukravið skal spretta úr USA sjálvum.  
  
Verja rættin at bera vápn  



Donald Trump er ein sterkur stuðul av vápnalógini í USA og hevur millum annað skotið upp, at 
lærarar eiga at kunna bera vápn, fyri at forða fyri hópdrápum á skúlum.  
  
Strika Obamacare fyrsta dagin  
Heilsutrygdin Obamacare skal strikast, sigur Donald Trump, og í staðin skal ein onnur skipan gerast, 
bygd á frælsa marknaðin. Inngjaldið til hesa heilsutænastuna skal kunna dragast frá í skatti.  
  
Taka seg úr fríhandilsavtaluni TPP og endurskoða NAFTA-avtaluna  
Donald Trump er ímóti fríhandilsavtalum sum TPP og TTIP, sum hann heldur kosta amerikansk 
arbeiðspláss. Hetta er í stríð við vanliga politikkin hjá republikanska flokkinum.  
  
Seta hægstarættsdómara í staðin fyri Antonin Scalia  
Donald Trump ynskir at tryggja ein konservativan meiriluta í hægstarætti. Síðani Antonin Scalia doyði 
í februar hava átta dómarar sitið í hægstarætti – fýra liberalir og fýra konservativir. Antonin Scalia var 
vanliga roknaður millum teir konservativu.  
  
Steðga tilflyting frá londum, sum hava lyndi til yvirgang  
  
Hann hevur eisini lova, at hann ætlar sær at brúka fyrstu 100 dagarnar upp á gera skattalógirnar 
einklari, eins og at steðga ólógligari tilflyting. Donald Trump er harðliga ímóti at geva teimum 11 
miljónunum av ólógligum tilflytarum nakað slag av amnesti. Hann er eisini kendur fyri sínar ætlanir 
um at byggja ein múr á markinum millum USA og Meksiko.  
  
Hann ætlar sær eisini at varðveita fangaleguna í Guantánamo-víkini og at lata amerikanska herin 
sleppa at brúka vatntortur aftur.  
In.fo 
 

 
- Javnaðarfelagið virðir ikki demokratiið 
Javnaðarfelagið á Tvøroyri virðir ikki demokratiið. Tað sigur Kristin Michelsen í dag.   
  
Spyr Signar Dam hvør støðan er. Eg havi einki hoyrt aftur, sigur Kristin Michelsen, sum nú er 
afturvaldur borgarstjóri á Tvøroyri.   
  
Støðan í Javnaðarflokkinum - í øllum førum á Tvøroyri - er nakað spent, nú flokkurin er farin í 
tvíningar, og Kristin Michelsen aftur er blivin borgarstjóri við stuðul frá uttanflokkalistanum.   
  
Spurningurin er so, hvat nú skal henda.   
  
Tað hevur gingið sum rótasúpan á Tvøroyri, at Kristin Michelsen er ávegis inn í Fólkaflokkin, men 
hesum vil Kristin Michelsen ikki kennast við.   
  
- Hatta er ein lodrøtt lygn, sigur Kristin Michelsen.   
  
In.fo fylgir málinum.  
In.fo 
 

 
Danske Spil misti milliónaupphædd  
Hálv onnur millión er tað, sum Danske Spil misti orsaka av sigrinum hjá Donald Trump í nátt.   
  
At næsti amerikanski forsetin skuldi eita President Donald Trump vóru tað helst fá, sum sóu fyri sær 
fyrr í valstríðnum.   
  
Eisini í byrjanini av uppteljingini í nátt var ósannlíkt, at Trump skuldi sigra á Clinton.   
  
Og tað merkti eisini oddsini hjá veddingarfyritøkuni Danske Spil. Tá ið avtornaði vísti tað seg, at 
Trump megnaði tað óvæntaða - at gerast forseti í USA.   
  
Fyrstu ferð Danske Spil setti Donald Trump á listan sum eitt forsetavalevni var 15. juni 2015, og tá 
hevði hann odds 100.   



In.fo 
 

 
Annika borgarstjóri í Havn 
Barbara Holm 09.11.2016 (21:00)  
Í kvøld er tað, sum frammanundan tóktist sikkurt, kúvent, nú aðrir flokkar hava skipað samgongu í 
Havn.   
  
Í nátt kom annars eitt tíðindaskriv frá Heðini Mortensen um, at Javnaðarflokkurin, Sambandsflokkurin 
og Fólkaflokkurin høvdu skipað samgongu við Heðini Mortensen á odda, men nú er borgarstjórin 
koppaður.   
  
Annika Olsen verður nýggjur borgarstjóri og aftrat sær hevur hon Tjóðveldi og Framsókn.   
  
Vit kunnu sostatt staðfesta, at tað er meiriluti av kvinnum í samgonguni á Vaglinum.   
  
Meðan Annika Olsen, borgarstjóri umboðar Fólkaflokkin eru Bergun Kass, Framsókn og Gunvør Balle, 
Turið Horn og Marin Katrin Frýdal umboðandi Tjóðveldi aftrat henni.  
  
Umframt kvinnurnar eru eisini Bogi Andreasen í Fólkaflokkinum og Jákup Dam í Tjóðveldi.  
In.fo 
 

 
Kongamorð í Havn: – Hetta er langt úti 
Eirikur Lindenskov 09.11.2016 (21:15)  
Heðin Mortensen, borgjarstjóri í Havn, er sjokkeraður av Anniku Olsen og Boga Andreasen.  
  
– Vit gjørdu eina greiða avtalu í nátt, og vit hava sitið og samráðst í allan dag. Vit hava býtt 
nevndarsessir ímillum okkum. Og nú, tá vit eru komin á mál, boðar Annika Olsen brádliga frá, at hon 
fer at skipa samgongu saman við Tjóðveldinum, sigur Heðin Mortensen.  
  
Hann hevur ikki orð fyri, hvussu sviknan hann kennir seg.  
  
So seint sum í Degi og Viku í kvøld fyri løtu síðani fagnaði hon samstarvinum og vísti á, at 
borgarstjórin hevði fingið fólksins álit, og at tað mátti virðast.  
  
– Tað er bara ein spurningur um at gerast borgarstjóri. Alt sum tey fáa í hasi samgonguni, høvdu tey 
eisini fingið hjá okkum, sigur Heðin Mortensen, og leggur afturat, at Bogi Andreassen eisini hevði 
kunna fingið væl lønta nevndarsessin í SEV stýrinum øll fýra árini, um tað var tað, sum var avgerandi.  
  
Heðin Mortensen heldur, at tá hann hevur fingið fólksins stuðul fyri triðju ferð á rað sum borgarstjóri, 
so átti Fólkaflokkurin eisini at virt tað.  
  
Heðin Mortensen fekk 2.507 atkvøður. Annika Olsen fekk 332.  
  
Nýggja samgongan, sum nú er í umbúna, verður millum Fólkaflokkin, Tjóðveldi og Framsókn, sum 
hevur sjey býráðslimir.  
In.fo 
 

 
Maktstríð við avleiðingum 
Árni Gregersen, ting.fo 09.11.2016 (21:51)  
Heðin Mortensen, Javnaðarflokkurin, noyðist á nýggjárinum at lata lyklarnar til 
borgarstjóraskrivstovuna í Havn frá sær.  
  
Tjóðveldi, Fólkaflokkurin og Framsókn boðaðu í kvøld frá, at teir tríggir flokkarnir hava gjørt nýggja 
samgongu í býráðnum í Havn uttanum Javnaðarflokkin og Sambandsflokkin.  
  
Nýggjur borgarstjóri verður Annika Olsen, Fólkaflokkurin.  
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Tíðindini komu fullkomiliga óvænta, tí longu tá ið liðugt var at telja upp í ítróttarhøllini á Hálsi 
valkvøldið, fór sitandi samgonga undir samráðingar um at halda fram komandi fýra árini. Hesar 
samráðingarnar endaðu við, at eitt skjal var undirskrivað, sum segði, at sitandi samgonga heldur 
fram.  
  
Seinnapartin í dag vóru eisini samráðingar út frá skjalinum, sum var undirskrivað seinastu nátt, men 
hesar samráðingar slitnaðu, tá ið Annika Olsen boðaði frá, at Fólkaflokkurin fór inn í aðrar 
samráðingar.  
  
Verður hugt at støðuni, so hevur tað ligið í kortunum, at Tjóðveldi, sum hevur fýra av 13 býráðslimum 
í nýggja býráðnum, vildi gera nógv fyri at sleppa innaftur í hitan. Tá ið tað ikki lat seg gera saman við 
Javnaðarflokkinum, tí Marin Katrina Frýdal framvegis er eitt av umboðunum hjá Tjóðveldi, so vildi 
Tjóðveldi royna at finna aðrar møguleikar.  
  
Tað eydnaðist við at lata Anniku Olsen fáa borgarstjórasessin.  
  
Eitt annað sum gjørdi at hetta bar til, var mátin sum varð brúktur undir samráðingunum beint eftir 
valið týskvøldið. Framsókn var biðin at bíða uttanfyri og hóaast bíðað var í fleiri tímar, so var umboðið 
fyri Framsókn í býráðnum, Bergun Kass, als ikki kallað inn.  
  
Hetta var ein stórur taktiskur brølari frá núsitandi býráðsformanni, tí hevði hann havt Framsókn við í 
samráðingunum, so hevði nýggja samgongan neyvan verið skipað.  
  
Eitt annað, sum ein leggur til merkis er, at Annika Olsen skrivaði undir eina avtalu um at halda fram 
við samstarvinum við Javnaðarlfokkin. Hesi undirskrivaðu avtalu leyp hon frá. Hetta er ikki heilt 
óvanligt í politikki, men síðani seinasta løgtingsval hevur Annika Olsen havt trupulleikar við sínum 
trúvirði. Hendingin í kvøld ger, at hon komandi tíðina noyðist at arbeiða hart fyri at fáa hetta uppá 
pláss aftur.  
  
Nýggja samgongan boðar frá, at  meira gjøgnumskygni skal í býráðsarbeiðið. Tað lovaðu bæði Gunvør 
Balle, Tjóðveldi, og komandi borgarstjórin.  
  
Endaligt samgonguskjal er ikki skrivað, men býtið av nevndarsessunum er gjørt. Fólkaflokkurin fær 
býráðsformannin og formannin í vinnunevndini, meðan Tjóðveldi fær hinar nevndarformanssessirnar. 
Framsókn fær pláss í fíggjarnevndini og í trivnaðarnevndini.  
  
yggja býráðið tekur við 1. januar og ttasð er sitandi borgarstjóri, sum avger nær býráðsfundur verður, 
har skiftið verður gjørt. Ein slíkur býráðsfundur skal vera í seinasta lagi nýggjársaftan.  
 In.fo 
 

 
Nýggjur trupulleiki hjá løgmanni 
Aksel V. Johannesen, løgmaður og oddafiskurin í sitandi amgongu í Løgtinginum, hevur ikki havt tað 
serliga stuttligt nú kommunuval hevur verið.  
  
Á Tvøroyri skrædnaði Javnaðaflokkurin og stillaði í veruleikanum upp á tveimum listum, tí Bjarni 
Hammer og Kristin Michelsen báðir vildu hava maktina í býnum.  
  
Kristin Michelsen gjørdi egnan lista og endaði við at gerast borgarstjóri aftur - nú bara valdur á øðrum 
lista enn Javnaðarlistanum. Bjarni Hammer og Kristin Mivhelsen eru báðir partar av 
landsstýrissamgonguni, sum Aksel Johannesen er leiðari fyri.  
  
Hann er eisini formaður í Javnaðaflokkinum og skal taka støðu til um tað skal fáa avleiðingar fyri 
Kristin Michelsen, at hann gjørdi egnan lista á Tvøroyri og sostastt gjørdi, at Javnaðarflokkurin misti 
takið á háborgini á Tvøroyri. Higartil hevur formaðurin í Javnaðaflokkinum ikki sagt, um hetta fer at 
fáa avleiðingar.  
  
Trupulleikarnir í Havn stungu seg upp í kvøld. Øll hildu, at Javnaðarflokkurin sat trygt við róðrið í 
Havn, men tað vísti seg, at Tjóðveldi og Framsókn heldur gjørdu eina samgongu við Fólkaflokkin enn 
samstarvspartnaran í landspolitikki, Javnaðarflokkin.  



Hinvegin siga umboðini fyri teir báðar flokkarnar, at um tað var so avgerandi at fáa 
samonguflokkarnar at virka saman í býráðnum, so átti Javnaðarflokkurin og Heðin Mortensen at havt 
boðið Framsókn og Tjóðveldi  til samráðingar, tá ið liðugt var at telja upp týskvøldið. 
In.fo 
 

 
Annika: Hetta er politikkur 
- Samgongusamráðingar í Havn fara fram á ein óvirðiligan og óprofessionellan hátt, sigur Annika 
Olsen.  
  
Í kvøld vendi alt á høvdið í Havnini. Eftir at tað í morgun gjørdist greitt, at Heðin Mortensen hevði 
skipað samgongu saman við Fólkaflokkinum og Sambandsflokkinum, eru samráðingarnar tó slitnaðar, 
og nú er Heðin Mortensen fallin.  
  
Annika Olsen sigur við in.fo í kvøld, at hon skilur væl, at Heðin Mortensen er vónbrotin, men 
sannleikin er, at samráðingarnar á Høllini á Hálsi í Havn eftir hvørt val, eru so óvirðiligar, og tað er ein 
av orsøkunum til kollveltingina.  
  
- Tú situr aftaná úrslitið inni í einum rúmi og torir hvørki út ella á ves, tí ert tú bangin fyri onkur annar 
skipar samgongu tað løtuna. Fyrr enn tú sleppur at sova mást tú also skriva undir eitt samgonguskjal, 
sigur Annika Olsen.  
  
Í dag hittu Annika Olsen og Bogi Andreasen umboð frá Tjóðveldi og Framsókn og innan ein tíma 
gjørdist greitt, at flokkarnir vildu standa saman um samgongu og um Anniku Olsen sum borgarstjóra.  
  
- Tað er harmiligt, tá ið slíkt hendir, sum hendi her. Men hetta er politikkur, sigur Annika Olsen.  
  
Nú tað sigst, at Heðin Mortensen setur løgtings samgonguna uppá spæl er spurningurin, um Annika 
Olsen kennir seg trygga í sessinum.  
  
- Eg havi álit á Tjóðveldi og Framsókn, sigur hon.  
In.fo 
 

 
Eg visti at vandi var fyri at fáa knívin í ryggin 
Tá ið eg sá, hvør varð valdur í Tórshavnar Býráð fyri Fólkaflokkin, visti eg beinanvegin, at vandi var fyri 
at fáa knívin í ryggin.  
  
Tað sigur ein ógvuliga vónbrotin og skelkaður Tróndur Sigurðsson, býráðslimur fyri Javnaðarflokkin.  
  
Tróndur Sigurðsson hevur sitið í býráðnum í fýra ár, og hann fekk eitt kanónval í gjár við 676 
atkvøðum, og sostatt var hann næstvaldur á javnaðarlistanum.  
  
Javnaðarflokkurin fekk fimm býráðslimur, og beint sum úrslitið var greitt, gjørdu tey skjótt av og fingu 
fatur á Fólkaflokkinum, sum fekk tvey umboð, og Sambandsflokkinum, sum fekk eitt umboð, Annfinn 
Brekkstein.  
  
Og tað var longu í gjárkvøldið, at øll átta umboðini fyri teir tríggjar flokkarnar skrivaðu undir upp á at 
ganga saman í samgongu í hesum valskeiðnum.  
  
Sostatt var ætlanin, at samgongan frá undanfarna valskeiði skuldi halda fram, og tað høvdu vit eina 
undirskrivaða avtalu upp á, staðfestir Tróndur Sigurðsson.  
  
Síðani hava vit orðað samgonguskjal og tosað um at býta nevndarsessir.  
  
– Vit avtalaðu at hittast aftur klokkan 19.30 í kvøld, men tá hendi tað merkiliga, at Fólkaflokkurin 
møtti bara ikki upp.  
  
– Vit frætti onki frá teimum, tey møttu bara ikki upp, men so fingu vit at vita, at tey høvdu skipað 
samgongu við Tjóðveldi og Framsókn, sigur hann.  
  



Men hann sigur, at hann tá ið hann sá, hvør varð valdur í býráðið fyri Fólkaflokkin, var hann alla tíðina 
greiður yvir, at hetta kundi henda, tí hann heldur, at tey hevur ikki álit á teimum, sigur hann rættiliga 
bersøgin.  
  
– Eg havi ómetaliga lítla virðing fyri fólki, ið leypa frá eini avtalu, tey hava skrivað undir, og váttað við 
at taka í hondina á hvørjum øðrum, sigur Tróndur Sigurðsson.  
  
– Eg eri skelkaður av, at tey hava sitið við ósannindum upp í eyguni á okkum í dag, uttan at hava dirvi 
til at siga okkum, hvussu støðan í roynd og veru var, leggur hann afturat.  
  
– Tvørtur ímóti fingu vit at vita, at tað var semja um tað, sum varð felt á blað, leggur hann afturat  
  
Tróndur Sigurðsson sigur, at tey í Javnaðarflokkinum eru nú við at fara hvør til sítt, tí tað er ikki meiri 
hjá teimum at gera niðri í býráðnum. 
In.fo 
 

 
Kann fara at merkjast í samgonguni  
Heðin Mortensen ivast í, um Annika Olsen fer at megna at standa ímóti trýstinum hesaferð  
   
– Vissi hatta er politikkurin hjá Tjóðveldi og Framsókn, so fari eg eisini at føra politikk, sum tað hóvar 
mær.  
   
Tað sigur Heðin Mortensen, tá vit spyrja hann, um stigið hjá Tjóðveldi og Framsókn, at seta 
Javnaðarflokkin og Heðin Mortensen uttan fyri ávirkan, fer at merkjast aftur í 
samgongusamstarvinum í Løgtinginum.  
   
Hann fer ikki at seta samgongu upp á spæl, men hann fer at stríðast til tað síðsta.  
   
– Tá Annika Olsen sveik sínar samstarvsfelagar og fór úr Fólkaflokkinum í Framsókn í fjør, megnaði 
hon ikki at standa ímóti trýstinum. Tað ger hon kanska heldur ikki hesaferð, heldur Heðin Mortensen.  
In.fo 
 

 
Havnafólk skipa mótmælisgongu sunnudagin 
Fólkaflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn hava fingið valdið í Havn, men eftir sosialu miðlunum at døma, 
eru tað verri enn so øll, sum halda avgerðina um at koppa sitandi borgarstjóra vera rætta.  
  
Í øllum førum eru nógv gleps frá illum havnafólkum at síggja á Facebook í kvøld og nú, bert smáar 
tríggjar tímar eftir boðini um, at Annika Olsen verður borgarstjóri, er fyrsta mótmælistiltakið stápla á 
beinini.   
  
Tað eru fleiri hundrað fólk boðin til tiltakið og í skrivandi stund eru tey 70, sum siga seg luttaka í 
mótmælisgonguni.   
  
Soleiðis skrivar fyrireikarin:   
  
Vit havnarfólk finna okkum ikki í at hetta gongur fyri seg, at eitt skitið álop á okkara borgarstjóra 
verður framt. 
Vit vilja heita á øll um at koma oman á vaglið kl 12:00 sunnudagin og vísa okkara Borgarstjóra virðing. 
Hann fekk 2507 atkvøður og so at verða settur uttanfyri. 
In.fo 
 

 
Annika: D&V gjørdi samrøðu klokkan 13.00 í dag 
- Samrøðan varð gjørd um 13.00 mundið í dag og eg segði eisini tað vóru aðrir meira áhugaverdir 
møguleikar enn tann táverandi, sigur Annika Olsen.  
  
Tað er fallið mongum fyri bróstið, at Annika Olsen rósti Heðini Mortensen í sjónvarpinum bert tveir 
tímar áðrenn tíðindafundin um nýggju samgonguna. Men Annika Olsen sigur, at tá segði hon eisini 



Kringvarpinum, at hon hevði ikki fingið í boðið at gerast borgarstjóri saman við Tjóðveldinum og 
Framsókn.  
  
- Eg segði, at tað hevði verið áhugavert og meira enn tað, sum var tá. Eg hevði tó ikki tosað við hvørki 
Tjóðveldi ella Framsókn tá, so tá var støðan ein heilt onnur, sigur Annika Olsen.  
  
Hon vísir á, at løtu seinni hitti hon og Bogi Andreasen umboð fyri hesar báðar flokkarnar og innan ein 
tíma vóru tey samd um at skipa samgongu.  
  
- Tað er sjálvandi harmiligt, tá ið slíkt hendir, men hetta er politikkur, sigur Annika Olsen.  
In.fo 
 

 
Jan við Heðin: Tú gjørdi hetta í móti mær 
Jan Christiansen, fyrrverandi borgarstjóri í Havn ber í kvøld eina heilsu til Heðin Mortensen um 
støðuna fyri 12 árum síðani.   
  
Hann skrivar:  
  
Góði Heðin Mortensen, eg føli við tær.  
 
Fyri júst 12 árum síðani var eg í somu støðu. Tá var samgonguskjal undirskrivað, har eg, sum fyrstvaldi 
býráðslimur, skuldi halda fram sum borgarstjóri í Tórshavn.   
  
Men ein av teimum, ið hevði undirskrivað avtaluna leyp frá, og fór til minnilutan, sum bjóðaði honum 
borgarstjórasessin.   
  
Ikki nokk við tað, viðkomandi sveik eisini sín egna flokk tí freistingin bleiv ov stór at seta seg í 
borgarstjórasessin.  
  
Tá hugsaði eg, at nakar kundi gera slíka dáragerð.  
  
So, av royndum veit eg hvussu tú í kvøld hevur tað.  
In.fo 
 

 
Andlát 
Johan Julius Hansen, Norðdepli, ættaður av Kirkju, andaðist í Esbjerg mánadagin 7. novembur, 82 ára 
gamal. 
 
Hanna Johansen, Tórshavn, andaðist fríggjadagin 4. novembur, 55 ára gomul. 
 
Regin Joensen, ættaður úr Klaksvík, búsitandi í Sørvági, andaðist á Landssjúkrahúsinum 
sunnumorgunin, 76 ára gamal. 
 

 


