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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 
 

 
Maersk Supply fær nýggjan rakstrarstjóra frá systurfelag 
Maersk Supply Service hevur fingið nýggjan rakstrarstjóra frá Maersk Drilling. Nýggi stjórin hevur 25 
ára royndir í olju- og gassvinnuni. 
 
Claus Bachmann (myndin) verður 1. september nýggjur rakstrarstjóri, COO, í Maersk Supply Service 
og avloysir Claus Tafteberg Sørensen, upplýsir felagið. 
 
Bachmann kemur úr einum starvi sum asset manager í systurfelagnum Maersk Drilling, har hann 
byrjaði sína starvsleið sum trainee í 1991. 
 
Tann skjótt fyrrverandi rakstrarstjórin Claus Tafteberg Sørensen hevur sitið í starvinum síðani 
september 2014 og gevst í september í Maersk-bólkinum. 
 
Bechmann arbeiddi í fleiri ár uttan fyri Danmark, í Egyptalandi, Sýria og Norra í ymsum størvum. Í 
2007 kom hann aftur á høvuðsskrivstovuna í Danmark sum stjóri fyri operational readiness og síðani 
2010 asset manager fyri the deepwater team. 
 
Kelda. shippingwatch.dk 
Antares.fo 
 

 
Nýggja Panamaveitin góða byrjan 
Fyrstu tølini benda á, at nýggju og størru slúsurnar í Panamaveitini gera, at veitin endurvinnur 
marknaðarpartar í mun til Suezveitina, tá tað kemur til bingjuflutning millum Asia og amerikonsku 
eysturstrondina. 
Stívliga 60 prosent av bingjunum úr Asia til amerikonsku eysturstrondina verða nú send umvegis 
Panamaveitina, ímóti bert 40 prosentum við ársbyrjan. Tað skrivar Alphaliner. 
 
Fram til 2010 hevði Panamaveitin yvirtakið mótvegis Suezveitini í bingjuflutninginum millum Asia og 
amerikonsku eysturstrondina, men nýggj og størri bingjuskip broyttu hesa myndina. 
 
Nýggju og størru slúsurnar í Panamaveitini gera tað nú møguligt at sigla ígjøgnum veitina við størri 
skipum, og hetta ger tað aftur fíggjarliga áhugavert at senda bingjurnar umvegis Panama. 
 
Bingjuflutningurin umvegis Panamaveitina fer at økjast upp aftur meira, um 2M samgongan sum 
væntað seinni í ár umskipar fleiri av sínum rutum. 
 
Kelda: The Loadstar 
Antares.fo 
 

 
Racerunner Cup: Martin úr Klaksvík er fjórðbest í heiminum 
18.07.2016 - 18:07 
Ítróttur > Ítróttur > Ítróttur fyri brekað 
Um vikuskiftið luttók Martin Johannessen úr Klaksvík á Racerunner kapping á Frederiksberg í danska 
høvuðsstaðnum Keypmannahavn. Talan er um eina kapping, sum er á hvørjum ári, og har fólk úr 
øllum heiminum luttaka.  
Hóast tað ikki rakk til nakað heiðursmerki, so hevur tað gingið væl.  
- Eg eri tann einasti sum íðki Racerunning í Føroyum, so at blíva seks á hundrað metrum og fjórðfyrst 
á mál á trýss metrum - tað kann eg ikki annað enn vera sera væl nøgdur við, sigur Martin. 
Racerunning er serlig ítróttargrein fyri ítróttarfólk við trupulleikum við javnvágini. Kappingin gongur 
fyri seg á einari rennibreyt, og luttakararnir renna við einari trýhjólaðari súkklu uttan pedalir. 
Ítróttargreinin er vælegnað til m.a. spastikarar, giktplágað og fólk við beinamputatión. 
 
Fjórðbest í heiminum 



Martin gjørdist nummar seks á 100 metrum við tíðini 28,37. Tað er væl betri tíð enn í fjør, tá tíðin var 
30.00. Á 60 metrum gjørdist hann fjórðbest við tíðini 17,31, sum eisini er nógv betri enn í fjør, tá 
hann kom á mál við tíðini 18.88. 
- Hetta er tað skjótasta eg havi runnið. Heiðursmerkið kom ikki, men avrikið hevur alt at siga fyri meg 
og eg eri væl nøgdur.  
Hann greiður frá, at tað vóru teir bestu luttakararnir í heiminum, sum vóru samlaðir í 
Keypmannahavn um vikuskiftið og at fleiri met vóru sett í kappingini.  
Martin er í sokallaða RR2 bólkinum. Luttakararnir verða deildir upp eftir hvussu teir fyri. RR1 eru tey, 
sum eru ringast fyri og RR4 eru tey, sum eru frægast fyri. Tey, sum mugu hava hjálp til at stýra 
súkkluni eru í bólki RR5.  
Hetta er 20. ferð, at “International RaceRunners Cup” er á skránni og sættu ferð, at Martin 
Johannessen luttekur í kappingini.  
Hann hevur vant hart og miðvíst fram móti kappingini síðani oktober mánaða í fjør, tá hann byrjaði á 
kondisúkklu. Í mars mánaða varð so farið á rennibreytina á Svangaskarði, har hann síðani tá hevur 
vant fyrst tvær ferðir um vikuna, og nú í seinastuni tríggjar ferðir um vikuna.  
Magnus Pauli Glerfoss hevur verið venjari hjá Martini í ár. 
 
Stór móttøka á Norðoyri 
Tá Martin Johannessen kom í túni uttanfyri húsini, har hann býr á Norðoyri, vóru ballónir og fløgg fyri 
honum. Komin innar var fult hús av familju og vinum, sum vóru komin at taka móti honum við køkum 
og øllum sum har til hoyrir. 
 
Tíðir 
100 metrar: 28,37 sekund (6. pláss) 
60 metrar: 17,31 sekund (4. pláss) 
Portal.fo 
 

 
Íleggjara serfrøðingur væntar hóttafall eftir Brexit 
18.07.2016 - 09:22 
Avgerðin at fara úr ES fer væntandi at fáa ræðandi ávirkan á bretska búskapin, sigur Richard Buxton, 
sum er forstjóri í Old Mutual Global Investors (OMGI). Hann kallar Brexit fyri sera keðilig tíðindi. Í 
aðrari grein á Portalinum í gjár úttalaði Theresa May seg annars beint øðrvísi um støðuna í Bretlandi. 
 
Sambært The Guardian sigur Richard Buxton, at Bretland kann standa fyri fíggjarligum hóttafalli. Og 
hann leggur afturat, at fíggjarmarknaðurin væntandi verður óstøðugur, til Bretland hevur fingið 
avtalu í lag við ES, um at fara úr felagskapinum. 
 
OMGi hevur umsitið virðir upp móti £ 26 milliardum fyri bæði stovnar og einstakir íleggjarar. 
 
Buxton sigur seg stúra fyri minkandi virðinum á partabrøvum. Og hann nevnir serliga húsabygging og 
bankavirksemi, sum kunnu koma at føla sviðan av afturgongdini. 
 
Barratt Developments og Persimmon, sum eru tvær av størstu byggifyritøkunum í Bretlandi eru falnar 
ávíkavist 30- og 25 prosent í virði síðan 24. juni, tá úrslitið av fólkaatkvøðuni fyrilá. 
 
- Eg haldi ikki at tað fer at verða so ringt sum summi tøl vísa í løtuni, men ein greiðari ábending fæst 
um støðuna á búskapinum um tríggir til seks mánaðir, sigur Richard Buxton, forstjóri í OMGI. 
Portal.fo 
 

 
Paul Watson leggur trýst á alivinnuna - Men nú svarar Bakkafrost aftur 
18.07.2016 - 11:25 
Paul Watson, leiðari fyri yvirgangslíknandi felagskapin, Sea Shepherd hevur í seinastuni koyrt eina 
herferð mótvegis føroyskari alivinnu um, at føroyskar alifyritøkur brúka grind sum fóður til alilaksin. 
Men nú hevur Bakkafrost brett upp um ermar, og alifyritøkan hevur nú svarað. 
 
Sum honum og hansara felagskapi líkt, hevur Paul Watson lagt nógva orku í at spjaða lygnir ella 
uppspinn um Føroyar og føroysk viðurskiftir. Og so undrar hann seg yvir hví Bakkafrost, Hiddenfjord 
og Marine Harvest ikki vátta ella avsanna ákærurnar. 
 



Men um vikuskiftið svaraðu Bakkafrost og Havsbrún spurningunum frá Watson. Ikki óvæntað, er tað 
enn ein uppspunnin søga. 
 
- Bakkafrost vil við hesum fráboða, at einki av okkara alivirksemi hevur tilknýti til grindadráp. Eingir 
bátar ella onnur amboð hjá Bakkafrokst verður brúkt í grindadrápi, og okkara starvsfólk hava ikki 
loyvið at luttaka í grindadrápi í arbeiðstíð. Soleiðis skrivar alifyritøkan í svarinum til Paul Watson og 
leggur afturat, at Bakkafrost ger púra greitt, at eingin grind er í teirra fóðuri. 
 
Ikki óvæntað, so góðtekur Poul Watson ikki, at Bakkafrost roynir at taka frástøðu frá grindadrápi við 
at vísa á, at teirra starvsfólk ikki sleppa at luttaka í grindadrápi í arbeiðstíð. 
 
- Hjá Bakkafrost at staðfesta, at einki av teirra alibrúkum hevur tilknýti til grindadráp er ikki rætt, tá 
starvsfólk teirra luttaka í at drepa grind og delfinir. 
 
Annars upplýsir hann fyri sínum lesarum, at hann góðtekur svarið frá Bakkafrost, men samstundis ger 
hann greitt, at hann mælir øllum frá at keypa vørur frá hesum fyritøkum, tí tey hava blóð á hondum 
sínum. 
Portal.fo 
 

 
Teir somu fingu eisini alt á uppboðssøluni í dag  
18.07.2016 - 14:21 
Akraberg, Enniberg og Sjúrðaberg fóru avstað við teimum 600 tonsunum í Barentshavinum, sum vóru 
seld á afturlætnari uppboðsølu í dag, skrivar VØRN. Inn komu 8 boð (frá 5 ymiskum eigarum) har 
hægsta boði var 6,50 kr./kg. Prísurin, ið allir skulu gjalda, varð 4,50 kr./kg. Inn komu 2.700.000,- kr. 
Minsti prísurin, ið landsstýrismaðurin hevði ásett, var 1,75 kr./kg.  
 
Eingin nýggjur aktørur hevur keypt somikið sum ein stert á uppboðsøluni, so í veruleikanum hevur 
hon virka sum ein eykaskattur hjá vinnuni og tikið eyka pengar til landskassan frá reiðarríðum, 
kommunum o.ø.. 
 
Tíðindaskriv:  
Onnur afturlatna uppboðssølan avgreidd  
Uppboðssøla av 600 tonsum av botnfiski í norska partinum av Barentshavinum hevur verið í dag 
Sølan endaði við, at 
 
P/F Akraberg v. farinum Akraberg fekk 100 tons 
P/F Enniberg v. farinum Enniberg fekk 300 tons 
P/F J.F.K. Trol v. farinum Sjúrðarberg fekk 200 tons 
 
Inn komu 8 boð 
Hægsta boði var 6,50 kr./kg. 
Prísurin, ið allir skulu gjalda, varð 4,50 kr./kg. 
Inn komu 2.700.000,- kr. 
Minsti prísurin, ið landsstýrismaðurin hevði ásett, var 1,75 kr./kg.  
Nordlysid.fo 
 

 
Hebridean Sky hevur vitja á Havnini 
Ferðamannaskipið Hebridean Sky kom til Føroyar gjáramorgunin, seinast Habridean Sky var í 
Føroyum, var fyri góðum tveimum mánaðum síðani. Tá vitjaði skipið fleiri staðnis runt oyggjarnar, 
men soleiðis var ikki hesuferð. Klokkan 15 seinnapartin í dag setti Habridean Sky kós móti Papa Stour 
í Hetlandi.   
Skipið var bygd í 1992, men er bæði umbygd í 2014 og 2016. Tað tekur 114 ferðafólk, manningin telur 
70 fólk. Tað er 91 metrar langt, og  15 metrar breitt. Skipið er heimahoyrandi á Bahamas. 
Jn.fo 
 

 
Rokfiskiskapur í Grønlandi: Jollur fyltu Vesturleika uppá 8 døgn 
Sørvágstrolarin Vesturleiki tekur ímóti svartkalva frá jollufiskarum í Grønlandi.  
Fyrradagin fóru teir at sigla til Qasigiannguit við fullari last at landa.  



Jollurnar fyltu Vesturleika uppá 8 døgn.  
Hetta er annar túrurin síðan teir byrjaðu fyrst í juli mánað, so teir hava tikið ímóti 400 tonsum av 
svartkalva í 16 dagar.  
Hetta eru ótrúliga góðir fiskimenn, leggur skiparin á Vesturleika, Heðin Hansen úr Sørvági afturat.  
Jn.fo 
 

 
Onnur afturlatna uppboðssølan gav 2.7 mió 
Uppboðssøla av 600.000 kg av botnfiski í norska partinum av Barentshavinum hevur verið í dag, og 
hetta gjørdist úrslitið:  
Akraberg fekk 100.000 kg  
Enniberg fekk 300.000 kg  
Sjúrðaberg fekk 200.000 kg  
Prísurin, ið øll skulu gjalda, er 4,50 kr/kg. Inn komu kr. 2.700.000,-.  
Myndin omanfyri vísir tey 8 boðini, ið komu inn.  
Sermerkt fyri hesa uppboðssøluna var, at Heykur og Fálkor fingu bjóðað 25.000 kg fyri 4,50 kr., men 
valdu ikki at taka av. Tí fingu trý tey hægstu boðini bjóða hesi 25.000. Sjúrðaberg tók av teimum 
25.000 kg afturat upprunaliga boðinum, eftir at Akraberg og Enniberg ikki tóku av.  
Minsti prísurin, ið landsstýrismaðurin hevði ásett, var 1,75 kr/kg.  
Jn.fo 
 

 
Seks løgreglumenn skotnir 
Stórur spenningur er millum løgregluna og litt fólk í USA í løtuni 
Blóðugta summarið millum løgregluna og litt fólk í USA heldur fram. Sunnumorgunin varð løgreglan í 
Baton Rouge ringd upp um, at ein vápnaður maður gekk framvið Airline Highway í útjaðaranum av 
býnum. Løgreglumenn vórðu sendir á staðið har ein skotbardagi síðani brast á, millum brotsmenn og 
løgregluna.  
Tá bardagin var av, vóru tríggir løgreglumenn og ein gerðningsmaður dripnir og tríggir aðrir 
løgreglumenn vóru fluttir á sjúkrahúsið, ein av teimum í hættisligari støðu, skrivar BBC.  
Løgreglan í Baton Rouge sóknaðist í fyrstu syftu eftir fleiri brotsmonnum, men hevur nú staðfest, at 
brotsmaðurin var einsamallur.  
Brotsmaðurin var 29 ára gamli Gavin Long, ein fyrrverandi herflotaveteranur úr Kansas City, Missouri. 
Hann hevur leingi verið aktivur á sosialu miðlunum og funnist at viðferðini av littum amerikanarum av 
løgregluni. Hann eggjaði øðrum littum monnum til at taka sakina í egnar hendur og ofra seg fyri sína 
rasu. “Tit mugu berjast aftur!”, sigur hann í eitt av sínum mongu filmsbrotum. 
Fyrr í mánaðinum vórðu fimm løgreglumenn skotnir og dripnir í Dallas, Texas. Tað hendi við eina 
mótmælisgongu í samband við, at tveir littir menn vórðu dripnir av amerikonsku løgregluni. 
Ein hesum báðum varð skotin í Baton Rouge og álopið sunnumorgunin er meint at hava verið ein 
hevndaratsókn.  
Dimma.fo 
 

 
Ferðafólkatalið til Mykinesar tvífaldað 
Sambært tølum frá Standfaraskipum Landsins er ferðafólkatalið á Mykinesleiðini í fyrstu 
summarhálvuni nærum tvífaldað samanborið við í fjør.  
Í mei og juni vóru tað ávikavist 2.308 og 4.225 fólk, sum sigldu við Jósup á Mykinesleiðini, í mun til 
1.675 og 2.785 í sama tíðarskeiðið í fjør. Síðan 1. mei til og við 14. juli í ár hava 8635 ferðafólk siglt við 
Mykinesleiðini. 
Í fjør summar sigldu 16,018 ferðafólk við Mykinesleiðini frá mei til oktober.  
 Dimma.fo 
 

 
ILA vandin fyribils avlýstur 
Fyri fýra døgum síðan komu boðini um, at illgruni var um ILA í einum alibrúki hjá Bakkafrost í 
Hvannasundi. Nærri kanningar skuldu tó til fyri at staðfesta, um úrslitini frá royndunum vóru 
eftirfarandi. Sambært Kringvarpi Føroya hevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan nú fingið nøkur úrslit aftur 
í sambandi við kanningarnar sum vísa, at ILA ikki kann staðfestast. 
Tað er tó ikki so, at seinastu úrslitini beina allan illgruna av vegnum, og nærri kanningar verða gjørdar 
næstu mánaðirnar fyri endaliga at finna út av, um ILA er í ringunum ella ikki. 



Var talan um ILA, mátti allur fiskurin í ringunum burturbeinast, men hesum sleppur Bakkafrost nú 
undan. 
Hetta eru góð tíðindi fyri Bakkafrost, hvørs virði á partabrævamarknaðinum eisini lækkaði heilt fitt 
eftir at tíðindini bórust. 
ILA gjørdi meira ella minni enda á allari vinnuni um aldarskiftið, og tí vórðu nógv tiltøk sett í verk, sum 
skuldu byrgja fyri, at nakað líknandi kundi henda aftur. Millum annað er reglulig eftirlit, og 
mannagongdirnar púra greiðar, tá illgruni tekur seg upp ella ILA verður staðfest, so sjúkan ikki breiðir 
seg. 
Dimma.fo 
 

 
Háðaðu forsætisráðharran á minningarhátíð  
Fólk róptu háðandi eftir Manuel Valls, forsætisráðharranum í Fraklandi, tá minningarhátíð var í Nice 
um middagsleitið 
Fólk róptu háðandi eftir Manuel Valls, forsætisráðharra, tá tøgn um middagsleitið varð hildin í ein 
minutt fyri at minnast tey deyðu í yvirgangsatsókni hóskvøldið. 
- »Legg frá tær, Manuel Valls« og »Drápsmaður!« róptu fólk millum annað tá túsundtals fólk vóru 
komin saman at minnast fólkini, sum doyðu í álopinum. 
Bæði undan og eftir minningarhátíðina róptu fólk háðandi eftir Manuel Valls, tveimum ráðharrum og 
embætisfólkum hjá forsætisráðharranum, sambært fronsku tíðindastovuni, AFP. 
Finnast at stjórnini 
Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseti, er ein av teimum, sum hevur hartað stjórnina eftir álopið. Øll 
fyrilit, sum áttu at verðið tikin, vórðu ikki framd, sigur hann. 
- Vit eru í kríggi. Tað er annaðhvørt tey ella vit, sigur Nicolas Sarkozy í kjalarvørrinum á 
yvirgangsatsóknini í suðurfranska býnum, Nice, hóskvøldið. 
Ein 31 ára gamal maður koyrdi inn í fleiri mannamúgvur, ið hátíðarhildu franska tjóðardagin í Nice 
hóskvøldið. 84 fólk lótu lív, 18 onnur eru enn í lívsvanda. 
Kvf.fo 
 

 
Løgreglan drap ungling eftir øksaálop  
Ein 17 ára gamal maður við øks og knívi leyp mánakvøldið á ferðafólk í einum toki í Týsklandi. Trý fólk 
fingu álvarsligan skaða 
Álopið hendi mánakvøldið stutt eftir at tokið kom til Würzburg í deilstatinum, Bayern, í 
Suðurtýsklandi. Vitni hava greitt frá, at maðurin rópti Allahu Akbar, Gud er stórur, undir álopinum, 
hava vitni greitt frá sambært BBC 
Týska løgreglan upplýsir, at fýra av ferðafólkunum hava fingið skaða, av teimum trý álvarsligan, 
meðan 14 ferðafólk sluppu frá álopinum uttan likamligt mein. Tey eru kortini skelkað av hendingini, 
skrivar týska løgreglan. 
Helst talan um yvirgangsálop 
Eitt ferðafólk togaði í neyðbremsuna, tá 17 ára gamli maðurin stutt eftir klokkan níggju 
mánakvøldið leyp á ferðafólk, skrivar SkyNews. Løgreglan leyp á tokið, og skeyt og drap 
gerningsmannin, tá maðurin royndi at flýggja frá staðnum. 
Joachim Herrmann, innanríkisráðharri í deilstatinum, Bayern, upplýsir, at talan er um 17 ára 
gamlan mann úr Afganistan. Hann kom til Týsklands sum barn einsamallur, og búði eitt skifti á 
móttøkumiðstøð í Ochsenfurt uttanfyri Würzburg, skrivar NTB. 
Talan er helst um yvirgangsálop, sambært AFP. Týskland er eitt av londunum, sum tekur móti 
nógvum flóttafólkum. Til samans 222.264 eru skrásett at hava søkt um friðskjól í landinum fyrra 
hálvár í ár. Seinna hálvár í fjør søktu umleið 500.000 um friðskjól í Týsklandi. 
Kvf.fo 
 

 
Íslendska kvotan býtt  
Snellubátar fingu 6.100 tons, nú íslendska makrelkvotan í ár er býtt millum skipabólkarnar. Men ikki 
er vist, at bátarnir fiska alla kvotuna 
Í fjør fingu 200 snellubátar makrelkvotu, men bara stívliga fjórðingur teirra fiskaði makrel. Fiskifréttir 
skriva, at 80 ísfiskaskip, tað er annað hvørt skip, hava longu latið øðrum rættin at fiska makrel í ár. 
Íslendska makrelkvotan er 152.000 tons í ár. Harafturat eru góð 14.000 tons, sum lupu av í fjør. 320 
skip og bátar sleppa at fiska kvotuna. Íslendska makrelveiðan er byrjað, og okkurt nótaskip hevur 
landað. 



Ísland er ikki við í semjuni millum hini strandarlondini um, hvussu heildarkvotan skal býtast millum 
londini, og ásetur sær sína egnu makrelkvotu. 
Kvf.fo 
 

 
Europol: Brotsverk løna seg  
Løgreglumyndugleikar í Evropa leggja bara hald á 2,2 prosent av vinninginum frá brotsverkum, 
staðfestir europeiska løgreglusamstarvið, Europol 
Felags evropiski løgreglumyndugleikin, Europol, hevur fyri fyrstu ferð roknað, hvussu vællønandi tað 
er at fremja brotsverk í Evropa. 
Niðurstøðan í kanningini er greið: Um tú bara hugsar um pengarnar, so loysir tað seg, og væl enntá, 
at fremja brotsverk. Tað skrivar Berlingske. 
Politimyndugleikin í Evropa leggur bara hald á 2,2 prosent av vinninginum frá brotsverkum í Evropa, 
metir Europol í greiningini sambært blaðnum. 
Lykilin er økt ES-samstarv 
Brotsfólkini fáa helst umleið 97,8 prosent av ólógligu pengunum, sum, sambært ST-skrivstovuni, snýr 
seg um uppí 817 milliardir krónur fyri rúsevni og brotsverk. 
- Tað lønar seg framvegis at fremja brotsverk, og tað fer tað altíð at gera. Og hetta fer heldur ikki at 
broytast í nærmastu framtíð, sigur Burkhard Mühl, serfrøðingur. 
Trupulleikin skal niðurberjast í samstarvi millum ES-londini. Úrslitið av bøttum samstarvi fer at 
síggjast næstu árini, staðfestir Burkhard Mühl sambært blaðnum. 
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Atfinningar rína ikki við  
Størsta matvørusamtakið í landinum biður nú aftur fólk arbeiða uttan at vilja gjalda pengar. 
Atfinningar hjá TAKS og fakfelag rína ikki við 
Atgongumerki til stóru tónleikafestivalarnar, umframt mat og drekka. 
Tað er samsýningin, samtakið Eta lokkar við, nú samtakið sóknast eftir sjálvbodnum at arbeiða á 
tveimum teimum stóru tónleikafestivalunum í summar. Lønin verður altso ikki goldin í krónum og 
oyrum. 
Hetta er sama mannagongd, sum varð brúkt í fjør, tá stjórin í TAKS, Eyðun Mørkøre, talaði at. Men 
atfinningarnar hava eftir øllum at døma ikki rinið við hjá Eta. 
Aftur í ár verður sama mannagongd brúkt, tá starvsfólk verða lønt fyri sítt arbeiði á festivalunum. G! 
festivalurin var í síðstu viku, og Summarfestivalurin verður í august. 
Framvegis sæst lýsingin hjá Eta á føroyskum portalum. Lýsingin, ið lokkar við atgongumerki sum 
samsýning. Einki bendir sostatt á, at atfinningar rína við hjá Eta. 
Undirgrava arbeiðsmarknaðarskipanir 
- Hetta er ikki røtt mannagongd og er við til at undirgrava allar verandi skipanir, segði Pætur Niclasen, 
formaður í S&K-felagnum í Degi og viku tann 8. juli. 
Eta er partur av Gist & Vist-samtakinum, sum er limur í Føroya Arbeiðsgevarafelag. Marita 
Rasmussen, stjóri í Vinnuhúsinum, vildi mánadagin ikki gera viðmerkingar til, um 
Arbeiðsgevarafelagið góðtekur framferðina sum hana hjá Eta. 
Hon vísir tó á, at tað er grundleggjandi, at allir sáttmálar verða hildnir. Útvarpið ætlaði mánadagin at 
spyrja stjóran hjá Eta, Johannes Jensen, hví samtakið ikki lønar sínum starvsfólkum eftir vanligum 
treytum. 
SÍ EISINI Taka ikki ábyrgd fyri lønarviðurskiftum 
Útvarpið vildi eisini vita, hví samtakið ikki letur við seg koma, tá skattamyndugleikin, TAKS, og 
fakfelagið hjá krambafólkum, S&K, gera vart við, at mannagongdin ikki er í lagi. 
Men Johannes Jensen, stjóri, svaraði ikki útvarpinum mánadagin. Tað eydnaðist tí ikki útvarpinum at 
fáa eina viðmerking frá stjóranum í Eta. 
Útvarpið royndi eisini at fáa eina viðmerking frá øðrum í Eta-samtakinum mánadagin, men víst verður 
til stjóran, Johannes Jensen, sum altso ikki svarar. 
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Undantaksstøðan í Fraklandi helst longd  
Undantaksstøðan, ið gevur løgregluni í Fraklandi víðar heimildir, verður væntandi longd í 
kjalarvørrinum á yvirgangsatsóknini hóskvøldið 
Frakland fer í dag væntandi at leingja undantaksstøðuna. Hon varð sett í verk eftir yvirgangsálopið í 
París 13. november í fjør, og er longd tríggjar ferðir. 
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Franska tjóðartingið fer helst at samtykkja at leingja undantaksstøðuna til fyrst í 2017, sigur kelda í 
franska tjóðartinginum við tíðindastovuna AFP. 
Undantaksstøðan gevur fronsku løgregluni víðar heimildir, eitt nú at gera húsarannsóknir uttan loyvi 
frá rættinum. 
Amnesty: Brot á mannarættindi 
Løgreglan kann eisini áleggja fólki, sum hildið verður eru hóttan fyri trygdina, um at møta upp á 
politistøðini dagliga, tá undantaksstøða er í landinum. 
Men ikki øll taka undir við undantaksstøðuni í landinum. Sambært Amnesty International er hon brot 
á mannarættindi, og hon diskriminerar muslimar. 
So seint sum hósdagin, nakrar tímar undan álopinum í Nice, tá 84 fólk lótu lív, boðaði franski forsetin, 
Francois Hollande frá, at hann hevði ætlanir um at taka av undantaksstøðuna. 
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Avdúka valdsbýtið í Turkalandi  
WikiLeaks fer at kunngera 100.000 skjøl um valdsskipanina í Turkalandi, hevur felagskapurin 
kunngjørt eftir miseydnaðu kvettroyndina 
WikiLeaks arbeiðir fyri, at fólk skulu fáa innlit í almennu skipanina. Boðini um turkisku skjølini koma 
eftir, at herurin í Turkalandi fríggjakvøldið royndi at taka valdið frá Erdogan, forseta. 
Felagsskapurin WikiLeaks gjørdist av álvara kendur um heimin, 5. apríl 2010, tá felagið 
almannakunngjørdi eitt amerikanskt sjónvarpsbrot frá einum álopi í Bagdad í Irak. 
Tað var 25 ára gamli amerikanski hermaðurin, Bradley Manning, sum gav WikiLeaks upptøkuna, og 
hann er seinni dømdur. Upptøkan vísti, at amerikanski herurin gjørdi av við fleiri sivilfólk, og tvey 
tíðindafólk hjá Reuters. 
Í juli sama ár, almannakunngjørdi WikiLeaks 90.000 hernaðarskjøl um kríggið í Afghanistan. Nú verða 
so 100.000 um valdsbýtið í Turkalandi almannakunngjørd, boðar felagskapurin frá. 
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Vindur upp á seg at brúka tyrluna  
Tyrla verður í alsamt størri mun brúkt til sjúkraflutning í Føroyum. Talið er fleirfaldað tey síðstu árini 
Higartil í ár hevur tyrlan verið líka nógvar sjúkraflutningstúrar úr Sandoy, Suðuroy ella útoygg og sum 
oftast til landssjúkrahúsið, alt árið í fjør, vísa tøl hjá MRCC. 
Tyrlan er blivin meira og meira brúkt hvørt árið tey seinastu fimm árini. Í 2015 fleyg tyrlan 
50 sjúkraflutningstúrar, árið fyri fleyg hon 40 ferðir við sjúklingum. 
Óvist, hvør orsøkin er 
Í 2010 fleyg tyrlan 19 ferðir við sjúklingum. Restin av sjúklingunum, ið skuldu millum oyggjar tað árið, 
máttu bíða eftir Strandferðsluni. Edward Bjarnason, leiðari á MRCC veit ikki, hví so er. 
MRCC og Heilsumálaráðið eru fýra ferðir um árið á fundi um millum annað sjúkraflutningstænastuna. 
Vaksandi talið av sjúklingum, tyrlan flytir millum oyggjarnar, er eitt punkt, sum verður viðgjørt. 
Turid Arge, aðalstjóri á Heilsumálaráðnum hevði onga viðmerking til spurningar hjá útvarpinum um 
vaksandi nýtsluna av tyrlu til sjúkraflutningin. 
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Andlát 
Jan Sømark Nielsen, úr Klaksvík, sonur Bettinu Sømark Nielsen og Michael Nielsen andaðist í 
heimunum 18. juli, 18 ára gamal. 
 
Brynjer Gregoriussen úr Havn andaðist á Lágargarði leygardagin 16. juli, 84 ára gamal. 
 
Jóna Ester Jacobsen, fødd Bech, ættað úr Porkeri, búsitandi í Tórshavn, andaðist á 
Landssjúkrahúsinum sunnudagin 17. juli, 67 ára gomul. 
 
Havgrím Vestergård Sumba, andaðist fríggjakvøldið 15. juli, 77 ára gamal. 
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