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At lógin bert umfatar Eysturoyartunnilin ger 
ætlanina lættari at fíggja. Alt bendir á, at váðin 

við at gera ein tunnil undir Tangafjørð og Skálafjørð 
er avmarkaður. Eysturoyartunnilin er tann innanoyggja 

samferðsluíløgan, ið sum heild hevur allar størsta 
nyttuvirðið fyri Føroyar.
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Ein privatur undir-
sjóvar tunnil millum 
høvuðsstaðarøkið og 
Eysturoynna kostar 
millum 1,9-3 mia. kr. 
meir enn ein almenn-
ur tunnil. Tað vísa 
nýggjar útrokningar 
hjá Landsverk, sum 
Dimmalætting hevur 
fingið innlit í

Rannvá Danielsen

Dimmalætting hevur fing-
ið innlit í skjalið, Landsverk 
sendi Kára P. Højgaard, 
lands stýrismanni í inn-
lendis málum, í svari til 
fyri spurning frá løgtings-
monn unum, Høgna Hoy-
dal og Akseli Johannesen, 
um privatu avtaluna við 

eitt útlendskt felag um 
Eyst uroyartunnilin - ein 
avtala, hvørs innihald 
innlendismálaráðharrrin 
hevur hildið loyniligt. 

Dagførd tøl og neyvari 
útrokningar
Í fyrispurningi nr. 59/2012 
eftir § 52a í tingskipanini 
var millum annað spurt, 
hvussu nógv eyka tað kem-

ur at kosta føroyska sam-
felag num árliga, tá eitt 
privat felag skal hava vinn-
ing av fígging og rakstri, í 
mun til um landið sjálvt 
stóð fyri arbeiðinum. Tá 
segði landsstýrismaðurin, 
at tað var torført at meta 
um, júst hvussu stórur 
meir kost naðurin fór at 
vera. 

- Rentustøðið verður 

hæg ri um privat byggja, 
fíggja, eiga og reka tunnilin, 
enn um verkætlanin hevði 
verið almenn. Júst hvussu 
nógv kann verða trupult at 
siga nágreiniliga, tí størri 
og minni óvissur eru knýtt-
ar at nógvum av fyri treyt-
unum fyri eini slíkari met-
ing, segði Kári P. Højgaard 
í Løgting inum. 

Svarið, ið Løgtingið 
fekk, var ikki í samsvar við 
teir upplýsingar, Lands-
verk hevði sent landsstýris-
mann inum, tí ein nág rein-
ilig kostnaðar met ing var 
júst tað, ið landsstýris mað-
urin hevði fingið frá 
Lands  verk. Skjalið, Lands-
verk sendi Kára P. Høj-
gaard, leggur út við at siga, 
at talan er um nýggjar út-
rokningar við dagførdum 
tøl um og neyvari útrok-
ning um. 

Hesar útrokningar vísa, 
at rentumunurin við at lata 
eitt privat felag eiga, fíggja 
og reka undirsjóvartunnil-
in er minst 7 prosent. 
Hetta svarar til ein árligan 
meir kostnað millum 73-
116 mió. kr. hvørt ár til 
tunn ilin er útgoldin um 30 
ár. 

Ein árligur meirkost n-
að ur millum 73-116 mió. 
kr. svarar til ein samlaðan 
meir kostnað upp á til sam-
ans 1,9-3 mia. kr. Í nútíð-
ar  virði er samlaði meir-
kost naðurin fyri ein priv-
atan tunnil millum 1,4-2,3 
mia. kr., vísur skjalið á. 

Tá landsstýrismaðurin 
ikki gevur Løgtinginum 
allar upplýsingar í máli-
num, er tað ímóti lógini 
um Ábyrgd Landsstýris-
manna, ið áleggur lands-
stýr inum skyldu at geva 
Løg ting inum allar upp lýs-
ingar í einum máli, sum 
verð ur viðgjørt. 

Tá tað varð alment, at 
Kári P. Højgaard ikki hevði 
givið Løgtinginum allar 
upplýsingarnar, hann hevur 

Privatur Eysturoyartunnil 
í tríggjar milliardir eyka

Ewald Kjølbro, stjóri í 

Landsverki, sigur ongan iva 

vera um, at tølini hjá 

stovninum um kostnaðin av 

at gera ein undirsjóvartunnil 

millum Eysturoy og Streymoy 

eru røtt

Savnsmynd: Kjartan Madsen 
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kostar upp 

Aksel Johannesen, formaður 
Javnaðarfloksins, er ikki í iva. 
Løgmaður átti at koyrt Kára P. 
Højgaard frá fyri brot á lógina 
um Ábyrgd Landstýrismanna, tá 
hann ikki gav tinginum allar 
upplýsingar í málinum um 
undirsjóvartunnilin

Rannvá Danielsen

Tá Kári P. Højgaard, landsstýrismaður 
í innlendismálum, í svari til fyrispurning 
frá Akseli Johannesen og Høgna Hoy-
dal ikki gav Løgtinginum allar upp-
lýsingar í málinum, var tað grovt brot á 
lógina um Ábyrgd Landsstýris manna. 

- Tað er eingin ivi um, at løgmaður 
átti at koyrt landsstýrismannin frá, sig-
ur ein bersøgin Aksel Johannesen, løg-
tingsmaður. 

Lógin sigur, at landsstýrið hevur 
skyldu til at geva Løgtinginum allar 
upp lýsingar í málum, ið verða viðgjørd. 
Aksel Johannesen, sum er útbúgvin 

løgfrøðingur, er ónøgdur við, at løg-
mað ur hevur sagt tað vera í lagi, at 
lands stýris maðurin ikki gav tinginum 
alla r upplýsingarnar, tá grundgevingin 
var, at landsstýrismaðurin er ósamdur 
við tær út rokningar, Landsverk hevur 
gjørt. 

Hann leggur afturat, at hann heldur 
tað vera stak oheppið, at løgmaður 
sigur so, tí hetta merkir, at lands stýris-
menn kunnu lata vera við at geva upp-
lýsingar, teir eru ósamdir við, ella ikki 
halda vera viðkomandi. Og sjálvsagt 
eru metingarnar hjá Landsverk, sum 
hev ur fakligan serkunnleika á økinum, 
við komandi, heldur hann. 

- Vit eru á eini vandakós, sigur Aksel 
Johannesen um málið. 

Hann heldur eisini, at tað er lítið 
skila gott at fara undir ein privatan 
tunn il fyri ein kostnað, sum til ber at 
gera tveir tunlar fyri, sigur hann og 
sip ar til lógaruppskotið hjá sær sjálvum 
og Bjørt Samuelsen, løgtingskvinnu 
fyri Tjóðveldi, um at byggja tveir alm-
ennar undirsjóvartunlar heldur enn ein 
privatan.

– Løgmaður 
átti at koyrt 
landsstýris-
mannin frá

Aksel V. Johannesen heldur tað vera stak óheppið, at løgmaður sigur tað vera í lagi, at lands-

stýris maðurin ikki gav tinginum allar upplýsingar í málinum um Eysturoyartunnilin.  

- Vit eru á eini vandakós, heldur formaðurin í Javnaðarflokkinum Savnsmynd

- Rentustøðið verður hægri um privat byggja, fíggja, eiga og reka tunnilin, enn um verkætlanin hevði 

verið almenn. Júst hvussu nógv kann verða trupult at siga nágreiniliga, tí størri og minni óvissur eru 

knýttar at nógvum av fyritreytunum fyri eini slíkari meting, segði Kári P. Højgaard í Løgtinginum
Savnsmynd

skyldu til, kom løgmaður 
honum til bjargingar við at 
sáa iva um tølini hjá Lands-
verk. 

Ewald Kjølbro, stjóri í 
Landsv erk, segði, at eingin 
ivi er um, at tølini eru 
røtt.   

Kenna ikki sáttmálan 
Samráðingar millum part-
arnir vóru lidnar og part-
arnir vóru samdir um sátt-
mál an, segði lands stýris-
mað urin við Løgtingið, tá 
hann svaraði fyrispurning-
inum frá Akseli Johannesen 
og Høgna Hoydal. Inni-
haldið í sáttmálanum hevur 
Kári P. Højgaard tó hildið 
loyn iligt. 

Í fyrispurninginum var 
spurt, um tað er rímiligt, at 
brúkarin skal gjalda ein 
eyka kostnað í avkasti til 
eitt útlendskt, privat íløgu-
felag. Landsstýrismaðurin 
svaraði, at tað at byggja 
tunn ilin hevur ein ávísan 
váða við sær óansæð um 
landið ella eitt privat felag 
byggir hann. 

Tó so, at tá eitt felag 
tekur ein váða á seg, er tað 
rímiligt, at tað fær eyka 
avkast svarandi til eyka 
váða samanborið við eina 
íløgu uttan váða. 

Til hetta hevði Lands-
verk eisini eina viðmerking 

til, sum landsstýrismaðurin 
ikki upplýsti. 

- ... Vit meta eins og tit 
[Inn lendismálaráðið], at 
váðin at byggja er tann 
sami fyri privat og alment. 
Tó meta vit, at hann kann 
av markast nógv í byrjunar-
fasuni við góðum undan-
kann ingum. Men rakst rar-
váðin er størri hjá tí privata. 
Argumentið fyri tað er, at 
ferðsluváðin er í útgangs-
støðinum tann sami, men 
um hædd verður tikin fyri 
at tað almenna kann stýra 
samlaða infrakervinum, so 
er váðin størri hjá tí privata, 
skrivar Landsverk í svarið 
sínum til landsstýris mann-
in.

Tó heldur Landsverk, at 
tað er trupult at meta um, 
hvussu stórur váðin hjá fel-
agnum er, tá innihaldið av 
sáttmálanum er ókent.

- Fíggingarkostnaðurin 
er størri hjá tí privata enn 
hjá tí almenna, tí lánveitarin 
krevur eykakostnað fyri 
váðan. Hesin váðin er ann-
ars neyvt knýttur at, hvussu 
sáttmálin er settur saman. 
Um t.d. møguleiki er at 
leingja sáttmálan ella ongar 
bind ingar eru á prís áset-
ingini fyri ferðsluna, á 
ferða prísinum o.s.fr., so 
fell ur váðin munandi og 
harvið fíggingar kostnað-

urin, skrivar Landsverk.   
- Kostnaðarmunurin 

(rent an) millum privat og 
alm ent er settur saman av 
váða og avkasti. Trupult er 
at siga, hvussu stórur part-
ur av upphæddini er hvat, 
tá man ikki hevur innlit í 
sátt málan, leggur Lands-
verk afturat. 

Landsstýrissmaðurin 
seg ði í svarið sínum, at 
broyt ing aruppskot skuldi 
leggjast fyri Løgtingið á 
ólavsøku. Enn er ógreitt 
um sáttmálin, sum skuldi 
undirskrivast fyri nøkrum 
vikum síðan, er undir skriv-
aður. 

Felagið, ið eftir ætlan 
skal taka sær av verkætl an-
ini, er Copenhagen In fra-
structure Partners. Menn-
irnir, ið standa aftan fyri 
felagið, eru føroyski Rúni 
Róin, og danirnir Torsten 
Smed, Christian 
Skakkebæk og Jakob 
Baruël Poulsen. Danski 
pensiónskassin Pen sion 
Danmark hevur sett teir at 
økja um sítt yvir skot við at 
gera APS-íløg ur (almenn-
privat sam vinna) í 
infrakervi, og Eyst-
uroyartunnilin skal eftir 
øllum at døma vera teirra 
sveinaroynd.



INNANLANDS4 Nr. 164 · 23. juli 2013

Fyrrverandi lands-
stýris kvinnan í menta-
málum, Annlis Bjark-
hamar, ætlaði at um-
skipa bóndagarðin í 
Fámara til øðrvísi 
und irvísingartilboð 
hjá næmingum, ið av 
ymiskum orsøkum 
ikki trivust ella funnu 
seg til rættis í fólka-
skúlanum. Men tá álit 
varð lagt fram í mál-
inum tvey ár seinni, 
var politisk undirtøka 
ikki fyri ætlanini, ið 
sostatt datt niðurfyri
 

Leivur Hansen

Tá fólkaskúlalógin frá 1997 
varð sett í gildi, og und ir-
vís ingarskyldan varð longd 
úr 7 til 9 ára skúlagongd, 
vísti tørvur seg at vera á 
und irvísingartilboðum til 
næmingar, ið av ymiskum 
orsøkum ikki trivust ella 
funnu seg til rættis í 
fólkaskúlanum.

Hetta fekk í 2002 táver-
andi landsstýris kvinnuna í 
mentamálum, Annlis 
Bjark hamar, at koma við tí 
hug skoti at brúka bónda-
garðin í Fámara til enda-
málið.

Ikki brúkast meira
Festið hevði ongan festara 
havt tá í tvey ár, og avgjørt 
var, at tað ikki skuldi brúk-
ast til mjólka- og neyta-
framleiðslu í framtíðini.

Mentamálaráðið vendi 
sær til Føroya Jarðarráð 
við hugskotinum, og har 
var áhugi fyri at lata festið 

til endamálið.
Arbeitt varð síðani víðari 

við ætlanini um at gera 
Fámara til ein hóskandi 

karm um eitt alternativt 
skúla tilboð, ið skuldi 
samskipast við jarðarbrúki 
og landbúnaði.

Í hesum sambandi setti 
landsstýriskvinnan ein arb-
eiðsbólk við umboðum fyri 
Almanna- og heilsu mála-

ráðið, Fólkaskúlan, Føroya 
Jarðarráð og Mentamála-
ráðið at skipa eitt und ir-
vísingartilboð við Fámara 

Vrakaðu serskúla 

Hesar myndirnar eru av bóndagarðinum í Fámara í 2003, tá arbeiðsbólkurin, ið skrivaði álitið um serskúla í Fámara, var og vitjaði har í sambandi við uppgávu sína. Onki spurdist tó burturúr hesi ætlanini 
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í Fámara

Myndir: Mentamálaráðið. 

Álitið um Fámará sum alternativt skúlatilboð telur 20 síður, men varð gjørt til fánýtuis. Tá 
samanumkom var ongin politisk undirtøka fyri ætlanini. Tí gjørdi Búnaðarstovan í 2009 av 
at festa festið út aftur. 

sum miðdepli fyri næm-
ingar í aldrinum 14-17 ár, 
sum bæði skuldi vera verk-
ligt og ástøðiligt.

Arbeiðsbólkurin skuldi 
harumframt gera uppskot 
til eina ítøkiliga verkætlan, 
har lokalsamfelagið eisini 

skuldi takast við í tilboðið, 
lýsa allar viðkomandi 
tættir viðvíkjandi einum 
altern ativum skúlatilboði, 
ið sam stundis skuldi vera 
karmur um eitt heim fyri 
næm ingarnar, lýsa starvs-
fólkatørvin og gera eina 
kostnaðarmeting av allari 
verkætlanini.

9 milj. kr.
20. januar í 2005 handaði 
arbeiðsbólkurin táverandi 
landsstýrismanninum í 
menta málum, Jógvani á 
Lakjuni, drúgt álit í máli-
num, har mælt m.a. varð 
til at gera avtalu við Jarð-
ar ráðið um at leiga festið í 
Fámara og skipa tað sum 
eitt skúlatilboð og sam-
døg urstovn við plássi fyri 
14-16 næmingumm.

Somuleiðis varð mælt til 
at umbyggja og seta bygn-

ingarnar í Fámara í stand, 
so teir kundu brúkast til 
endamálið.

Mett varð leysliga, at 
hetta fór at kosta einar 
níggju miljónir krónur 
uttan meirvirðisgjald.

At enda varð mælt til, at 
landið og kommunurnar í 
felag fíggjaðu raksturin av 
Fámara.

Ongin vilji
Men hóast arbeiðsbólkurin 
metti, at stórur tørvur var 
á einum øðrvísi undir vís-
ingartilboði í Føroyum - 
og sum sambært honum 
eis ini lættliga kundi verið 
loyst ur í Føroyum - vísti 
tað seg, at alt arbeiðið 
hevði verið til fánýtis.

Tá samanumkom vísti 
tað seg nevniliga, at polit-
iskur vilji ikki var fyri at 
fara undir hesa ætlanina, 

sum sostatt datt niðurfyri.
Hetta hóast sjey før oy-

ingar í aldrinum 14-16 ár 
um hetta sama mundið 
vóru á stovni í Danmark 
vegna trupulleikar. Hetta 
kostaði landinum tá um 1 
mió. kr. fyri hvønn.

Samstundis vóru 58 
næm ingar í skúlaskyldig-
um aldri hetta sama 
skúlaárið vístir til 
Sernámsligu Ráðgevingina 
vegna atferðartrupulleik ar, 
stendur í álitinum.

Partur av hesum næm-
ingum fingu einki hald gott 
undirvísingartilboð, varð 
lagt aftrat.

Mett varð sostatt, at 
rakst rarútreiðslurnar fyri 
Fámara ikki fóru at gerast 
meirútreiðsla á fíggj ar lóg-
ini, tá hugsað varð um, at 
kostnaðurin fyri at senda 
ein næming av landinum 

kostaði tí almenna í miðal 
1 mió. kr. fyri næmingin. 

Landsstýrismaðurin 
váttar
Vit hava spurt Jógvan á 
Lakjuni, táverandi lands-
stýr ismann og núverandi 
løg tingsformann, hví hetta 
málið fekk tað lagnu, sum 
tað fekk.

Hann sigur seg ikki 
reiðiliga minnast, hví so 
varð, men ásannar tó, at 
talan helst mundi vera um 
tvørrandi politiskan vilja.

Tó kann hann ikki 
greina nærri, hvat veruliga 
grund gevingin var fyri at 
vraka ætlaða serskúlan í 
Fámara.

Avgerðin um at sleppa 
ætlanini bar í sær, at Bún-
að arstovan í 2009 gjørdi 
av at festa festið út av 
nýggj um.

Annlis Bjarkhamar, ið sjálv hevði arbeitt 

á bóndagarðinum í Fámara sum yngri, 

kom við hugskotinum um at brúka festið 

sum alternativt skúlatilboð, tá hon gjørd-

ist landsstýriskvinna í mentamálum á 

sumri í 2002 Savnsmynd 
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Hevði maðurin ikki 
veitt henni fyrstuhjálp, 
meðan bíðað varð eftir 
sjúkrabilinum, hevði 
40-ára gamla Majken 
Øre neyvan verið á lívi 
í dag. Tað hava læknar 
bæði á Landssjúkra-
húsinum og Ríkis-
sjúkra  húsinum stað-
fest fyri henni og fam-
iljuni. Tey fara nú at 
innstilla hann til árs-
ins fyrstajálpara hjá 
Reyða Krossi.

Leivur Hansen

Majken Øre í Syðrugøtu 
minn ist púrt onki til dag-
ar nar millum 18. og 22. 
juni, tá hon var innløgd 
fyri ein álvarsaman hjarta-
til burð, og ikki visti til sín 
aft ur, fyrrenn hon raknaði 
við aftur á Ríkissjúkra hús-
inum.

Hon minnist onki til, at 
hon eisini lá nakrar dagar á 
Lands sjúkrahúsinum, áðr-

enn hon varð flutt niður.
- Men tá eg var aftur har 
síðsta mánadag og tók eina 

blóðroynd, og síðani vitjaði 
á deildini, har eg var 
innløgd, helt eg meg tó 

kennast við andlitið á eini 
sjúkrasystir har, greiðir 
Majken Øre frá. Men tað 

er so eisini tað einasta, hon 
sigur seg minnast haðani.

Vaknaði av at konan 
hevði krampa
Maður hennara, Jákup, 
vaknaði stutt fyri klokkan 
fýra týsmorgunin 18. juni 
av at konan hevði krampa.

Hann fekk ikki samband 
við hana og ringdi alt fyri 
eitt til 112 og bað um 
hjálp.

Meðan bíðað varð eftir 
sjúkr a bilinum, fekk Jákup 
vegleiðing umvegis tele-
fon ina um, hvussu hann 
skuldi bera seg at við at 
veita konuni fyrstuhjálp.

Hann hevði sum yngri 
lært fyrstuhjálp, men hevði 
ongantíð havt brúk fyri tí í 
veruliga lívinum - fyrrenn 
nú.

- Saman við kønu veg-
leið ingini, eg fekk umvegis 
telefonina, fekk eg veitt 
henni neyðugu hjálpina. Tá 
eg var í gongd við triðju 
við gerðina, var sjúkra-
bilurin longu uttanfyri, 
greið ir Jákup Øre frá.

Læknar bæði á Lands-
sjúkrahúsinum og Ríkis-
sjúkra húsinum hava síðani 

staðfest fyri familjuni, at 
hevði Majken ikki havt 
fingið hesa hjálpina, er 
frykt andi fyri, at hon ikki 
hev ði verið á lívi í dag.

Mamma Maiken, Jórun 
Joen sen, sigur, at tey nú 
fara at innstilla Jákup til 
árs ins fyrstahjálpara hjá 
Reyða Krossi í Føroyum.

Kanningar aftaná hava 
annars víst, at hjartað hjá 
Majken steðgaði ikki færri 
enn 15 ferðir tilsamans 
und ir flutninginum úr 
Syðru  gøtu til Havnar og á 
Landssjúkrahúsinum.

Undur at rætti læknin 
var á vakt
- Tá vit eitt sindur seinni 
henda morgunin komu 
suð ur á Landssjúkrahúsið 
at vita, hvussu til stóð, var 
Jan Rasmussen lækni mill-
um teirra, ið stóðu fyri 
okk um. Hann vildi m.a. 
hava at vita, um nakar ann-
ar í familjuni hevði havt 
hjarta brek, greiðir Jórun 
Joen sen víðari frá.

- Tað kundu vit tíverri 
bara vátta, tí í 1985 mistu 
vit eina 15-ára gamla dóttir 
av hjartatilburði. Hon hev-

CTD-rakta Majken Øre:

– Maður mín eigur 

Majken og Jákup Øre Mynd: Jónsvein Joensen

Foreldrini hjá Majken, Sverri og Jórun Joensen, ið búgva við Norðskála.  Mynd: Jónsvein Joensen
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lívið í mær
Majken og Jákup við 

synunum Sverra og 

Djóna  

Mynd: Jónsvein Joensen

Higartil eru millum 10 og 20 føroyingar 
undir 45 ár deyðir av gensjúkuni CTD 
síðani 1979, vísa kanningar hjá Jan 
Rasmussen lækna

Leivur Hansen

Jan Rasmussen, sum hevur verið lækni á Lands-
sjúkra húsinum síðani 2007, skrivar í løtuni phd-rit-
gerð um CTD í Føroyum.

Eftir ætlaninini skal ritgerðin latast inn næsta 
vár.

- Eg rokni so við at skula verja hana næsta summ-
ar - antin á lærda háskúlanum í Keypmannahavn 
ella her í Føroyum. Av tí at hetta er fyrsta medisinska 
phd-ritgerðin yvirhøvur á Landssjúkrahúsinum, 
hevði tað verið stuttligt, um tað kundi latið seg 
gjørt at vart hana her, men tað veldst um eitt sindur 
av pengum, sigur 33 ára gamli Jan Rasmussen, ið er 
ættaður úr Runavík.

Ætlan hansara er at útbúgva seg víðari til 
serlækna í hjartasjúkum.

10-20 føroyingar deyðir av CTD
Kanningarnar hjá Jan Rasmussen higartil av brád-
ligum deyðstilburðum í Føroyum hava víst, at mill-
um 10 og 20 føroyingar undir 45 ár eru deyðir av 
CTD síðani 1979, sum kanningar hansara røkka 
aftur til.

- Vit senda vevna av teimum brádliga deyðu nið-
ur á Ríkissjúkrahúsið, har so staðfest verður, hvat 
deyðsorsøkin var.

- Tað var eisini soleiðis, at vit funnu útav, hvat 
systir Majken, Eyðbjørg, doyði av, greiðir Jan Ras-
mussen frá. Hetta úrslitið fyrilá tó ikki fyrrenn stutt 
áðrenn Majken varð innløgd, og tí hevði familjan 
ikki fingið at vita um hetta frammanundan, sigur 
hann.

Umleið 10 prosent av føroyingum eru berarar av 
CTD. Í øðrum londum verður ein av 100.000 rakt 
av hesi sjúkuni.

Umráðandi er at finna sjúklingarnar og fáa teir 
settar í viðgerð skjótast gjørligt.

CTD í familjuni kann leypa ættarlið um.
Mong eru bert berarar av sjúkuni og ikki sjúk 

sjálv. Ein gerst bert sjúkur av CTD, um ein hevur 
arv að CTD-elvandi ílegubrek frá báðum foreld ru-
num. 

Jan Rasmussen:

Skrivar 
phd.ritgerð 
um CTD  
í Føroyum 

ði - eins og Majken - 
Sverris dóttir sum millum-
navn. Tá Jan varð varugur 
við tað, kom hann bein an-
vegin í tankar um eitt 
gentu navn, ið vikuna 
framm anundan var kom ið 
fram á teldu hansara und ir 
arb eiði hansara við eini 
phd-verkætlan um CTD-
sjúk una í Føroyum.

- Hann var skjótur at 
leggja tvey og tvey saman 
og syrgdi alt fyri eitt fyri, 
at Majken varð sett í karni-
tin-viðgerð, greiðir Jórun 
Joensen frá. Hetta var eis-
ini í evstu løtu, tí tá var 
karn i tintalið hjá henni nið-
an fyri 3 ella á markinum 
fyri lív og deyða.

Hvørki Jórun ella nakar 
annar í familjuni høvdu 
nak rantíð fingið at vita, at 
15 ára gamla Eyðbritt 
Sverris dóttir Joensen var 
deyð av CTD.

Tað fingu tey nú at vita 
fyri fyrstu ferð frá Jan Ras-
mussen.

- Sjálvt um hetta kom 
ógvu liga óvart á okkum, 
skal Jan ikki hoyra eitt 
øvugt orð um tað. Tvørtur-
ímóti eru vit honum sera 
takk som. Fyri okkum var 
tað onki minni enn eitt 
und ur, at júst hann var á 
vakt henda morgunin, sig-
ur Jórun Joensen, sum 
eisini takkar øllum hinum 
starvsfólkunum á deildini 
fyri profesjonellu hand-
faring teirra av Majken.

Hini børnini ikki  
í vandabólkinum
Jórun og maðurin Sverri 
vóru púra óvitandi um, at 
tey vóru berarar av CTD.

Hetta hava tey nústaðni 
fingið staðfest, eftir at 

Majken gjørdist sjúk, og 
stað fest samstundis varð, 
at tað var hesi sjúkuni, 15-
ára gamla Eyðbjørg doyði 
av í 1985.

Einans børn hjá CTD-
berarum fáa sjúkuna, ið 
eisini gongur undir navni-
num Føroyska sjúkan, tí 
hon er nógv vanligari her 
enn aðrastaðni. 

Majken og Jákup høvdu 
heldur ikki kannað seg fyri 
sjúkuna, tí tey í sambandi 
við ættleiðing teirra av 
tveim um dreingjum úr 
Suð urkorea, sum í dag eru 
6 og 3 ár, vórðu kannað frá 
topp til tá og a til z, uttan 
minsta illgrunan um 
sjúkuna.

Hini fýra systkin 
hennara - tríggir brøður 
og ein systir - høvdu heldur 
ikki verið til slíkar 
kanningar, men tað hava 
tey øll verið nú. Tølini hjá 
teimum benda tó ikki á, at 
tey eru í vanda bólkinum.

Deyða systirin var til 
regluligar hjartakanningar 
til hon fylti 12 ár. Tá varð 
hon hildin at vera frísk, 
men trý ár seinni doyði 
hon brádliga heima eina 
nátt ina av hjartatilburði.

Niðuraftur til 
kanningar
Majken varð útskrivað av 
Ríkissjúkrahúsinum 1. juli, 
men skal niðuraftur til 
kanningar í næstum.

- Eg fekk eitt sokallað 
icd-tól ísett, sum umvegis 
ein kassa, sum eg havi 
stand andi á borðinum, er í 
samb andi við Ríkis sjúkra-
hús ið, so tey har niðri 
kunnu fylgja við heilsu-
støðu míni. Tey ringdu 
meg upp nú ein dagin og 

søg du, at annar av leid-
ning unum í tólinum var 
loysnaður, og tí vildu tey 
hava meg niður aftur fyri 
at fáa fest leidningin aftur. 
Hetta er púra vandaleyst 
og tekur ikki langa tíð at 
fáa í rættlag, sigur Majken.

Hon hevur verið dag-
røkt atri síðani 1998, men 
nú kommunan hevur bygt 
nýggjan barnagarð, er dag-
røkt in niðurløgd.

- Í løtuni hugsi eg ikki 
so nógv um arbeiði, men 
taki tað bara púra róligt. 
Eg føli meg betur og betur 

fyri fyri hvønn dag, ið 
gongur, og seti prís upp á 
lívið - meira enn framm-
an undan, sigur ein fegin 
Majken Øre, sum hvønn 
ein asta dag restina av lív-
inum skal taka eitt ávíst tal 
av karnitintablettum.

Hon og mamma hennara 
mæla at enda øllum før oy-
ingum til, sum enn ikki 
hava latið seg CTD-kann-
að, um endiliga at fara til 
kanningar, tí - sum greitt 
frá her - kann tað verða 
lívshættisligt at lata vera. 

15-ára gamla Eyðbjørg Joensen, ið doyði av CTD-sjúkuni í 1985. 

Hetta er staðfest nú - 28 ár aftaná.  Privatmynd

SETT UPP: REGIN DAVIDSEN
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EINSAMØLL

ES fer longu her í byrjanini av august at seta 
tiltøk í verk ímóti Føroyum.

Tiltøkini raka fyrst og fremst skip sum fiska 
sild, tí tað er viðvíkjandi sildakvotuni at Før oy-
ar standa púra einsamallar.

Vit hava ásett okkum eina høga kvotu, sum 
hvørki ES ella hini strandalondini góðtaka. Tí 
standa Føroyar heilt einsamallar í hesum máli.

Og hóas tføroysku myndugleikarnir hava 
boð ið sær til at samráðast av nýggjum um 
kvot una í 2013, so hevur hetta als ongan áhuga. 
Ikki bert ES, men eisini hini strandalondini 
av vísa hesa loysnina. 

Russiski samráðignarleiðarin hevur sambært 
inniliti, sum útvarpið hevur fingið, gjørt púra 
greitt, at hann kallar ikki saman til fund at við-
gera 2013 kvotuna. og somu boð eru komin 
bæði úr Noreg og Íslandi, Grundgevingin er 
hjá Noreg til dømis, at skip hava fingið tillutað 
kvotu, so tey kunnu ikki samráðast aftur um 
2013.

Um grundgevingin er góð nokk er ilt at siga, 
tí verða nýggjar samráðingar, so hevði føroyska 
kvotan helst minkað - og so kundu skip sum 
hava fingið kvotu fingið nøkur tons afturat. 
Størri enn tað er trupulleikin ikki.

Men hetta er eitt politiskt mál nú. Vit hava 
eftir metingunum hjá hinum strandalond unum 
gingið einagongd, og tí noyðast vit sjálvi at 
sleppa okkum burturúr teimum trupulleikum, 
sum vit eru endað í.

Makrelmálið er eftir øllum at døma eitt 
sind ur lættari at handfara, tí har eru vit í minsta 
lagi saman við Íslandi.

Tiltøkini hjá ES verða sett í verk eftir 10. 
august. Hvussu umfatandi tey verða er ilt at 
siga, men alt sum hevur beinleiðis við veiðu 
eftir sild fer at verða rakt. Tað liggur fast, at 
før oysk skip sleppa ikki at avreiða í ES havnum 
og útflytarar sleppa ikki at selja sild og silda úr-
dráttir til ES. 

Hvussu hart hetta fer at raka, duga vit ikki at 
emta um, men vit vita, at taðe r ikki løtuverk at 
finna nýggjar marknaðir. Tað tekur bæði tíð og 
orku.

Vit hava fingið eina lítla hjálpandi hond úr 
Ís landi. Íslendski fiskimálaráðharrin hevur 
mælt til, at samráðingarnar um kvotu fyri 2014 
mill um strandalondini verða framskundaðaar 
til fyrst í september.

Tað gevur okkum møguleika at byrja á ein-
um øðrum støði.

Vónandi fer tað at sleppa okkum úr knípuni.
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Vit mótmæla vit harðliga,  

at bert ein kassi verður broyttur

Viðmerkingar frá 
Meginfelag Útróðrar-
manna til ætlan fiski-
málaráðsins at broyta 
hjáveiðuprosentið av 
toski og hýsu í kunn-
gerðini um trolveiðu 
innanfyri 12 fjórð-
ingar, og viðmerkingar 
og mótmæli til at 
broyta kassa ”D” í § 
9a í lógini um 
vinnuligan fiskiskap

Royndartroling á innaru 
landleiðini var farið undir 
seinnapartin í sekstiárunum 
stutt eftir, at fiskimarkið 
var flutt út á 12 fjórðingar.

Argumentið fyri hesum 
var, at mett var, at tað vóru 
óhugnaliga stórar nøgdir 
av flatfiski, ið húkurin 
ongan møguleika hevði at 
veiða.

Hjáveiðuna av rundum 

fiski tosaði ongin um. Var á 
flestu økjum lítil (atypiskt 
kanska økið vestanfyri 
Suðuroynna).

Sum árini gingu, mink-
aðu flatfiskanøgdirnar. So 
var farið undir at seta 
hámark á rundfiskanøgd-
irnar. Síðani hevur verið 
stórur trupulleiki at hildið 
nøgdirnar av rundum fiski 
niðanfyri ásettu minstu-
mørkini.

Royndir hava verið fleiri 
”hunda kunstir”, meska-
vídd  ir, flatfiskatrol, rist o.a.

Trupulleikin er, at av tí, 
ið er at fáa, er tað mesta 

rund ur fiskur.
Nú verður skotið upp at 

broyta hjáveiðuprosentið 
av toski og hýsu frá 35 upp 
til 50 prosent.

Grundgevingin er, at 
vand in fyri, at toskur og 
hýsa verða tveitt út aftur, 
gerst minni.

Vit skulu minnast til, at 
loyvini útskrivað eru, eita: 
Trolveiða eftir flatfiski 
innanfyri 12 fjórðingar.    

At royna at legalisera 15 
% av rundum fiski afturat. 
So hesir bátar koma at 
fiska, samlað um 70-80 % 
av rundum fiski + tað 

mynd ugleikin roknar við 
verður útblakað, loysir ikki 
trupul leikan.

Eisini er eitt sindur løg-
ið, at myndugleikin friðar 
stór økir inni við land fyri 
húk fyri at verja toskin og 
hýs una. Samstundis sum 
væl signað verður, at trol-
bátarnir økja hesar nøgd-
ir,og lata teir teir trola í 
økj um, ið annars eru total-
friðað (sbr.kunngerðina hjá 
Dahl). Samstundis verður 
viðurkent, at partur av 
hesin fiski verður útblak-
aður.

Nei, flatfiska fiskaríið  
má takast upp til nýggja 

viðgerð.
Vit hava gnaddað á somu 

økj um, í yvir 40 ár.
Vit mugu finna útav, um 

nakar flatfiskur er og so 
fiska hann, har hann er.

Búskaparliga er neyvan 
rætt at økja um toska- og 
hýsuveiðuna á henda hátt.

So til kassa ”D”
Flestu minnast ”hunda-
slags málið” at fáa kassarnar 
inn í §9 í lógina um vinnu-
ligan fiskiskap. Har vóru 
stórir ”kamelar” slúktir.

Nú at koma við uppskoti 
at hølva einar 100 kvadrat 
fjórðingar av einum kassa 
og taka hann frá einum 
veiði hátti (húkinum) og 
geva øðrum veiðihátti 
(trol inum) hann, sýnist 
sera løgið. Hvat við øllum 
hin um kassunum? Eru ikki 
nógv ynskir um at broyta 
teir?

Tí mótmæla vit harð liga, 
at bert ein kassi verð ur 
broyttur.

Skal broytast: Takið so 
allar kassarnar upp til við-
gerðar.

Og vísið so í verki, at tit 
eru førir fyri at finna ein 
nýggjan ”konsensus”, ið er 
til gagn fyri allar partar.

Hjáveiðusprosentið  
av toski og hýsu

Absalon í Buð
formaður í Megin felag 
Útróðrarmanna

Hjáveiðuna av rundum fiski  

tosaði ongin um

Royndir hava verið fleiri 

”hundakunstir”, meskavíddir, 

flatfiskatrol, rist o.a.

Politikarnir hava í nógv ár drigið hvør  

til sín, so eingin loysn er funnin
Landsverk og onnur 
hava ávarað um ætlan-
ina at rulka mest 
møgu liga ferðslu sam-
an í eina rundkoyring 
langt undir havbotn-
inum

Ferðslan millum Eystur oy 
og Suðurstreymoy og 
millum Strendur og Salt-
nes eigur so langt til ber 

ikki at blandast saman, og 
har til ber at vera uttanfyri 
bygt øki. 

Minst tríggir møguleikar 
eru ávístir.

Eysturoy – Suður-
streym oy: 

1. Tunnil úr Æðuvík til 
Hvítanesar

2. Tunnil úr Sandvíkum 
eystur um Toftavatn

3. Tunnil av Strondum 
til Hvítanesar

Samband millum 

Strend  ur og Saltnes:
1. Tunnilsloysn
2. Rørskipan eftir botni
3. Brúgv 
Politikarnir hava í nógv 

ár drigið hvør til sín, so 
eingin loysn er funnin; 
men nú er vandi fyri, at ein 
í mangar mátar stak vánalig 
loysn skal kroystast ígjøg-
num.

Góðu politikarar, latið 
Lands  verk og aðrar ser-
frøð ingar sleppa við upp í 
leikin, so vit skjótt fáa eina 
góða og ikki ov dýra farleið, 
sum eisini ger mesta nyttu 
fyri alternativum flogvølli.

Skeiv Skálafjarðar-
tunnilsætlan

Óli Mikkelsen
lækni

SETT UPP: REGIN DAVIDSEN
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Málið um festið í 
Fámara hevur verið í 
brennideplinum í 
longri tíð. Ivi er 
sáddur millum fólk 
um almennu hand-
faringina av málinum. 
Nú er umráðandi, at 
sannleikan kemur á 
borðið 
Í longri tíð hevur málið 
um festið í Fámara verið 
høv uðstíðindi í fjølmiðl-
unum. Málið tykist ongan 

enda at fáa. Fólk standa 
spyrjandi, og tað seinasta 
er, at undirskriftir verða 
savnaðar kring alt landið. 

Tað er nógv, sum bendir 
á, at ein nokk so stórur 
part ur av Føroya fólki ikki 
eru nøgdur við almennu 
hand faringina av festinum 
í Fámara. 

Eg meti tað verða um-
ráð andi, at løgtingið og alt 
Før oya fólk fær vissu fyri, 
at allir umsøkjarar til før-
oyska almenna ogn fáa 
rætt vísa viðgerð. 

Tí havi eg sent Løg-
tingsskrivstovuni skrivligan 
spurning til Jacob Vester-
gaard, landsstýrismann, við 
fyrispurningi um máls- og 
manna gongdir hjá Búnað-
arstovuni í sambandi við 
fest ið Fámara og sum 
heild. Spurningurin verður 

sett ur eftir § 52 a í ting-
skipanini.

Fyrispurningarnir 24 í 
tali eru hesir:

 Hví varð festið í 
Fámara ikki avhendað, sum 
ásett í lógini um landsjørð, 
§ 4.stk. 5, eftir at táverandi 
festari var farin av festinum 
í 2000?

 Hvør hevur havt 
ábyrgd ina av at røkja festið 
seinastu 13 árini?

 Hvussu nógvir áseyðir 
hoyrdu til festið í 2000?

 Hvussu nógvir áseyðir 
hoyra til festið í dag?

 Hvussu nógvar mask-
inur hoyrdu til festið, tá 
festarin fór av festinum í 
2000?

 Hvat var virðið av 
maskinunum í dagsprísi? 

 Hvat bleiv av mask in-
unum, sum hoyrdu til 

festið?
 Hvørjum standi vóru 

bygningarnir í, tá festarin 
fór av festinum í 2000?

 Hvørjum standi vóru 

bygningarnir í, innan fólk 
fluttu inn í mai 2010?

 Hvørjum standi eru 
bygningarnir í nú?

 Hvørjar fylgjur fær 
tað, um eitt festið verður 
misrøkt?

 Hví varð festið lýst til 
sølu í 2012?

 Hví varð sølan av fest-
inum tikin aftur?

 Hvat er metingarstøð-
ið, tá nýggjur festari skal 
setast? 

 Hvør gav loyvi til, at 
fólk kundu búsetast í Fám-
ara í 2010? 

 Varð nøkur skrivlig av-
tala gjørd við tey og nær?

 Hvat samstarv hevur 
Búnaðarstovan havt við 
tey, ið seinastu trý árini 
hava búð í Fámara?

 Hvat og nær er nakað 
gjørt fyri at fáa tey, ið hava 

búð í Fámara at fara av 
fest inum?

 Varð avgerðin um 
nýggja festaran tikin á 
gegnigum grundarlagi? 

 Metir landsstýrismaður, 
at Búnaðarstovan kann 
kanna sítt egna gegni?

 Hvussu nógv hevur 
Fámara kostað landinum í 
árunum 2000 - 2010?

 Hvussu nógv hevur 
Fám ara kostað landinum í 
áru num frá juni 2010 til 
juni 2013?

 Hevur felagið Sinnis-
bati fingið svar frá 
Fiskimálaráðnum uppá 
áheitanina um Fámara?

 Hvussu nógv festi eru í 
dag uttan festara?

Sannleikan um Fámara skal fram

Jógvan Skorheim
løgtingsmaður

Nógv bendir á, at ein nokk so stórur 

partur av Føroya fólki ikki eru nøgdur 

við almennu handfaringina av festinum 

í Fámara

Fólkaræðisliga er dulda mannagongdin 

í sambandi við ætlanina eisini 

fullkomiliga burturvið

Framsókn vil heldur 
hava eina trygga, 
kenda og búskaparliga 
skilabetri loysn í 2018 
enn eina ivingarsama 
og ókenda í 2024 - 
ella kanska slett onga

Tí legði flokkurin fríggja-
dagin 19. juli 2013 uppskot 
fyri løgtingið um at stovna 
al menna partafelagið Eyst-
uroyartunnilin og eina 
verk lagslóg, so farast kann 

und ir arbeiðið beinanveg-
in. Tunnilin skal gerast, 
fíggj ast og rekast eins og 
Vága tunnilin og Norð-
oyar tunnilin, hvørki meira 
ella minni.

Prinsipielt er Framsókn 
fyri at gera ein privatan 
Eysturoyartunnil. Men 
fortreytin er, at ein privat-
ur tunnil gerst ein skilabetri 
íløga enn ein almennur 
tunnil, bæði hvat íløgu-
kost naði, fíggjarkostnaði 
og rakstri viðvíkur. Fram-
sókn metir ikki, at tað, sum 
higartil er upplýst frá 
landsstýrinum um eina 
privata verkætlan í sam-
bandi við Eystur oyar tunn-
ilin, livir upp til hesa 
fortreyt. Fólkaræðisliga er 
dulda mannagongdin í 
sam bandi við ætlanina 
eisini fullkomiliga burtur-

við.
Umráðandi er, at ver k-

ætlanin er ein partur av 
samlaða føroyska sam-
ferðslu kervinum, at rakst-
urin og vinningurin eru í 
føroyska samfelagnum, og 

at føroyskir myndugleikar 
ikki missa ávirkan og 
avgerðarrættin á eini so 
týd ningarmiklari farleið í 
30 til 50 ár. 

Uttan at kenna avtaluna 
um Eysturoyartunnilin, 
sum landsstýrismaðurin 

ætl ar at gera, so hava vit tó 
skilt, at landsstýrið næstu 5 
– 7 árini bindir seg til at 
geva danska loyvisfelag-
num fullkomnan ræðisrætt 
yvir tunnilsætlanini. Hin-
vegin hevur danska felagið 

lítlar og ongar bindingar 
og kann fara burturúr 
ætlanini uttan nakað. Vil 
illa til, so verður ikki farið 
und ir verkætlanina fyrr 
enn í 2021 - og í allarversta 
føri verður slett ikki farið 
und ir hana, og so má alt 

byrja av nýggjum. 
Harafturat kemur, at 

ætlanin verður útvið eina 
milliard dýrari, at danska 
fel agið fær ræðisrætt á ein-
um so týðandi parti av 
innlendis samferðslu kervi-
num næstu 30 – 50 árini, 
og at landsstýrið í sama 
tíð arskeiði ikki má gera 
nak ra ferðsluleið, sum 
kann kappast við Eystur-
oyartunnilin.

Hetta halda vit í Fram-
sókn ikki bera til. Framsókn 
metir hinvegin, at fyri reik-
ingararbeiðið hjá almenna 
partafelagnum fer at taka 
1½ - 2 ár, og at verkætlanin 
verður klár at bjóða út í 
2015. Tunnilsgerðin er 
mett at taka 3 – 4 ár, so 
tunn ilin kann verða klárur 
at taka í nýtslu í 2018.

At lógin bert umfatar 

Eysturoyartunnilin ger 
ætlanina lættari at fíggja. 
Alt bendir á, at váðin við at 
gera ein tunnil undir 
Tanga fjørð og Skálafjørð 
er avmarkaður. Eystur-
oyar  tunnilin er tann inn-
anoyggja samferðsluíløg an, 
ið sum heild hevur allar 
størsta nyttuvirðið fyri 
Føroyar. 

Framsókn ætlar, at P/F 
Eysturoyartunnilin skal fáa 
200 milliónir krónur í 
partapeningi, sum verða 
játt aðar á fíggjarlógini yvir 
sjey ár. Íløgan verður aftur-
goldin eftir sama leisti, 
sum lógarverkini um 
ávikavist Vágatunnilin og 
Norð oyar tunnilin fyri-
skriva.

Poul Michelsen
Framsókn

Fyri nøkrum mán að-
um síðan frættist, at 
lýsingar vóru í út-
lendsk um miðlum 
eftir fólki til at yvir-
taka føroyskar garðar

Ilt var at trúgva hesum, 
men stutt eftir var eisini 
lýst í føroyskum bløðum á 
útlendskum máli eftir fólki 
at yvirtaka føroysku jørð-
ina. Síðan lýsingin var á 

útlendskum máli, má gang-
ast útfrá, at lýsingin var 
ætlað útlendingum.

Tað, sum lýst var við, 
vóru garðar, hvar Búnaðar-
grunn urin hevur yvirtikið 
rakst urin. Ilt er at siga, hví 
so illa hevur gingist á hes-
um gørðum, men orsøk-
irnar kunnu vera fleiri.

Sum skilst hava fleiri út-
lendingar leitað sær til 
Før oya at kanna um støð-
ur nar, og sýnist ein ávísir 

áhugi vera teirra millum at 
yvirtaka okkara jørð.

Meðan vit arbeiða av 
øllum alvi við at leggja 
forð  ingar og snáv ingar-
stein ar fyri útlendingar, 
sum tekkjast okkara fiski-
vinnu og alibrúkum, fer 
Bún aðargrunnurin, sum 
hev ur eittans endamál, og 
tað er at veita fígging til 
føroyska landbúnaðin, av 
sínum eintingum, í onnur 
lond at finna fólk at keypa 

hesar garðar.
At kalla eingin roynd er 

gjørd at finna føroyingar.
Ei heldur er gjørd nøkur 

roynd at bøta um fíggj ar-
ligu korini á hesum gørð-
um, so at verandi bóndi 
møgu liga kundi hildið 
fram við rakstrinum. Nei, 
hann skal vekk, hann skal 
revs ast fyri sítt mistak at 
gera íløgur í føroyskan 
land búnað og rekast av 
garði, ikki fáa nakran 

møgu leika at royna eina-
ferð enn.

Kundi hugsa mær at vita, 
hvussu nógvir føroyingar 
vóru í leiðslu Búnaðar-
grun sins, um somu treytir 
vóru galdandi, tá Bún aðar-
grunnurin missir pening 
hjá føroyska landbúnað i-
num í garvillari fíggjar-
spekulasjón á Wall Street 
og aðrar staðir.

Livst so spyrst
Við landbúnaðarkvøðu

Búnaðargrunnurin avhendar  
føroysku jørðina til útlendingar

Ein skjótari Eysturoyartunnil

Sigert Patursson
bondi.fo
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Astrid Andreasen úr 
Vestmanna og Carel 
Fabritius úr Delft

Malan Marnersdóttir

Herfyri var eg útferð í Norðasta 
haga hjá Lauru Joensen og Páll 
Dalsgarð. Mitt millum fagra 
nátt úru, skemtiliga samveru og 
góð an mat fór eisini ein lista-
søgu lig samrøða fram í allari 
still heit. 

Drunnhvíti í Norðasta haga
Á bróstinum í kamarinum, eg 
fekk at sova í, hekk ein tekning 
eftir Astrid Andreassen av ein 
drunnhvíta sitandi á einum lási, 
lásinum á úthurðini hjá Lauru og 
Páll her í Norðasta haga. Fugl-
urin á myndini sæst í eygnahædd, 
og hann situr soleiðis, at krops-
burð ur og litir, nev og bein síggj-
ast væl. Hann er á leið líka stórur 
sum lásið, ið er gamalt. Jarnsláin 
og mekanisman við fjøður eru 
sjónlig. Á hurðarblaðnum oman 
fyri lásið er teknað eitt messing-
litt handtak at hála hurðina aftur 
við og halda henni til sláin fer í 
lás. Tað kann vera neyðugt við-
hvørt, tá ið veðrið er harðligari 
enn hetta summarkvøldið. Æðr-
ar nar í hurðarviðinum og skrá-
stív aranum eru nágreiniliga 
tekn að og hava grá-bláan dám. 
Ym iska tilfarið – nev, bein og 
fjøður, jarn, messing og viður – 
er endurgivið neyvt og realistiskt. 
Tað er eyðsæð, at tað er vísinda-
teknarin Astrid, sum hevur verið 
til arbeiðis. Tað hoyrir við til 
søguna, at drunnhvíti eigur í 
Norðasta haga.

Faguríðga úr Delft
Myndin rakti við eina aðra mynd, 
sum eg fyri aðru ferð sá á de 
Young listasavninum í Golden 
Gate Park í San Francisco her-
fyri, tá eg var har á ráðstevnu um 
norðurlendskar bókmentir, list, 
søgu og mentan. Fram sýningin, 
sum eg vitjaði, kallaðist The Girl 
with a Pearl Earring, Gentan við 
perluoyrna-ringinum, eftir ein-
um málningi eftir niðurlendska 
listamannin Johannes Vermeer, 
sum livdi í 17. øld. Málningurin 
við gentuni var høvuðsverkið á 
framsýningini og var saman við 
hinum myndunum lænt frá 
kongliga myndasavninum Maur-
its huis í Den Haag.

Á framsýningini í San Fran-
cisco talaði ein annar málningur 
ser liga til mín. Tað var ein lítil 
mál ningur eftir ein annan nið ur-
lending, Carel Fabritius (1622-
54), og málningurin kallast Fag-
ur íðgan. Faguríðga er ofta at 
finna í átrúnaðarligum myndum, 
eitt nú í hondunum á jesus barn-
inum, og fuglurin hevur fleiri 
sýmbolskar merkingar – fyri 
upp reisnina, offur, og deyða. 

Eftir svartadeyða í 14. øld fekk 
symbolið eisini merking sum 
fyri boðan um leking og frelsu. 

Málningurin eftir Fabritius 
av myndar eina faguríðgu sitandi 
á lítlari træeskju, sum hongur á 
einum veggi. Tvørtur um fram-
síðuna á eskjuni eru tvey mess-
ing litt rør, sum faguríðgan er fest 
í við einari fínari leinkju. Fuglurin 
er nágreiniliga endurgivin, hann 
er á stødd sum ein spurvur og 
líkist honum í vakstrarlag og 

fjøður. Málningurin vísir jarðlita-
sam ansetingar og fínligar ljós eff-
ektir á ljósa bakgrund, sum Fab-
ritius var kendur fyri.

Millum myndir
Nú eg møtti myndini hjá Astrid 
av drunnhvítanum kom ein lista-
søgulig samrøða í lag tvørtur 
gjøg num góðar tvær øldir. Mynd-
irnar avmynda báðar ein fugl, 
teir venda hvør sín veg, drunn-
hvítin til vinstru, faguríðgan til 

høgru; báðir eru avmyndaðir á 
ljósari grund, annar hevur kenda 
ikonografi, og hin er ikki lista-
søguliga fongdur við undan-
merk ing. Onnur myndin er mál-
að við oljumáling, hin er teknað 
og málað við vatnlitum. 

Samrøðan millum myndirnar 
samsvarar við tað, sum í bók-
mentafrøði kallast millum tekst-
leiki – intertekstualitetur, har 
tekn úr einum teksti koma fyri í 
øðrum teksti, har teknini fáa aðra 
merking av nýggja umhvørvinum. 
Í myndum er slíkur flutningur av 
mynd lutum ofta at síggja. Mynd-
listafólk eru ikki minni “ótrúgv” 
móti upprunaverkinum enn rit-
høvundar, tey broyta aloftast 
lutin nakað og serliga tann nýggi 
sam teksturin ella tað nýggja 
mynd høpi ger stóran mun. Tí er 
áhuga vert at kanna nærri sam-
bandið millum myndir eftir 
Soul age og eftir Jónu Rasmussen, 
Tommy Arge og Kjarval, S. J. 
Miki nes og  Munch, Høst og 
fleiri. Líkasum rithøvundar 
skriva sum teir lesa, soleiðis er 
freist andi at siga, at myndlistafólk 
mála og tekna sum tey hyggja og 
fata myndir hjá øðrum.

Líkleiki og munur
Í sambandinum millum Fabritius 
og Astrid Andreassen er talan um 
ymiska myndatøkni, men kynst-
rið at royna seg við litum, linjum 
og flatum er nærum tað sama. 
Harafturat kunnu vit diskutera, 
hví faguríðgan er leinkjað og 
drunnhvítin fríur. Hví annar 
fugl urin er fangaður og verður 
ver andi, meðan hann verður 
mál aður og longri enn. Drunn-
hvítin harafturímóti er fríur, og 
tað er sum um, hann er av-
myndaður við fototóli, sum hev-
ur fangað hann ta ørstuttu løtu, 
hann situr á lásinum. Vísindaligi 
tekn arahugburðurin hjá Astrid 
er kanska atvoldin til, at drunn-
hvítin er avmyndaður saman við 
lási og handtaki, ið gera, at hyggj-
arin fær eina fatan av støddini á 
fuglinum. Myndin eftir Astrid 

Listasøgulig samrøð

Gentan við perluoyrnaringinum, 

1665, 44x39 cm – Johannes 

Vermeer
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a í Norðasta Haga

Astrid Andreasen 2009, 22,5x15Carel Fabritius 1654, 33,5x28,2

Andreasen skapar eina hugmynd 
um frælsan fugl, sum av tilvild er 
lendur á einum dekorativum lási. 
Í roynd og veru er tað ivaleyst 
Astrid, sum hevur skipað mynd-
ina soleiðis, og tað er líka mikið, 
um fuglurin nakrantíð sat á 
lásinum. Tað, sum ikki ber til í 
21. øld, er ivaleyst at avmynda 
ein leinkjaðan drunnhvíta – 
djóra vernd, djóravælferð og vís-
inda ligur hugburður um hótt 
djóra sløg forða tí. Hinvegin 
mátti ein listalig faguríðga 
kanska vera leinkjað í 17. øld. 

Tá ið saman um kemur er 
mun urin millum myndirnar, tíð-
ar munurin undantikin, kanska 
eina mest, at leikluturin hjá list 
og listafólkunum báðum er ikki 
tann sami, og yrkið hjá Astrid 
Andreasen og Carel Farbritius 

so als ikki. Myndirnar geva einki 
eintýtt svar ella eintýdda lýsing, 
men tær benda á merkingar, sum 
eru eyðkendar fyri tíðina, tær eru 
gjørdar í.

Viðhvørt er slík listasøgulig 
sam røða ætlað, viðhvørt verður 
hon fingin til vegar gjøgnum 
hyggj aran. Listafólkið skapar 
mynd ina, málar og teknar hana; 
men hyggjarin skapar hana so 
sanni l iga eisini. Hyggjarin sær 
mynd ina og fatar hana við teim-
um fortreytum og viðhvørt upp-
livingum, sum hon/hann hevur. Í 
hesum førinum runnu tvær ferðir 
saman, ráðstevnuferð til San 
Francisco og summarútferð í 
Norðasta haga.

Carel Fabritius var tann mest 

nýskapandi næmingurin hjá 
Rem brandt, sum hann arbeiddi 
hjá í 1641-43. Ógvuliga fáar 
mynd ir eftir hann eru varðveittar. 
Fabritius málaði í Delft og kalda 
ljósið, menniskju móti ljósari 
bak grund og áhugi fyri sjón- og 
ljós fyribrigdum eru skyld við 
arb eiðslagið hjá kendasta málara-
num úr Delft, Johannes Ver-
meer.

Fabritius var dripin 32 ára 
gamal, tá ið krútgoymslan í Delft 
sprongdist í 1654.

Teir málningarnir eftir Carel 
Fabritius, sum eru til, vísa framúr 
tøkniliga kynstur hansara. Hann 
setti saman tunn gjøgnumskygd 
løg av máling við tjúkk løg, imp-
asto, har pensla- ella knívsstrok 
eru sjónlig. Ætlanin við impasto 
er at fáa ljósið, sum fellur á 

myndina, at skyggja og kastast 
aftur og soleiðis skapa dýpd og 
tekst ur.

Astrid Andreasen er úr Vest-
manna, tekstil- og grafisk lista-
kona umframt frímerkja- og hav-
frøði teknari. Sum vísindaligur 
tekn ari er serøki hennara djór í 
sjón um. Astrid er útbúgving 
handarbeiðslærari í Kerteminde 
og vísindaligur teknari frá Kunst-
akademinum í Århus og Jerles-
borg í Tjarnö í Svøríki. Hon 
hevur fingið altjóða viðurkenn-
ing sum frímerkjateknari. 

Tað, sum eyðkennir verkini 
eftir Astrid Andreasen er tilfars-
sansur, sum røkkur frá tí bundna 
til tað seymaða, ull og túll, og 
tað er litdámur, sum gongur frá 
jarðlitum til reinar ælabogalitir. 

Grovir strukturar í bundnu verk-
unum fáa fínligt mótspæl í ná-
greiniligu tekningunum av sjó-
kría túrum og sum her av drunn-
hvítanum í Norðasta haga. 
Myndir eftir Astrid Andreasen 
eru at síggja á almennum stovn-
um. Á Listasavninum hongur í 
løtuni eitt av høvuðsverkum 
henn ara, Babyboom; á Hav stov-
uni er stórt verk við fiskum eftir 
hana í forhøllini eins og í for-
høllini á Vinnuháskúlanum 
hong ur verkið Bóndi. Ikki at 
gloyma er, at hon hevur prýtt 
Vest manna kirkju. Umframt at 
sýna fram sjálv, er Astrid And-
reasen við í listakonubólkinum 
Dyr. Í 2010 gav forlagið Støp l-
um og Norðurlandahúsið út 
bók ina Fiskadukkur og tussafiskar 
um Astrid og list hennara.



MENTAN12 Nr. 164 · 23. juli 2013

Uppi á Gørðum í 
Søldarfirði finst ein 
rættilig oasa, tá tað 
kemur til urtagarð. 
Her vaksa yvir 90 ára 
gomul trø. Haraftrat 
hava hjúnini Lena og 
Jákup Hansen, sum 
búgva í gomkum 
seth´sunum frá 1868,  
kríaatúr sum høsn, 
gæs, kalkunir og 
ravnar 

Beate L. Samuelsen

Tað eru tey fæstu, sum vita 
tað, men omanfyri bygdina 
Søldarfjørð liggur ein 
rætti lig perla, ein oasa, sum 
ikki ber til at greiða frá so-
leiðis bara við orðum og 
mynd um.

Hon, perlan, skal upp-
liv ast. Men við orð og 
mynd um kunnu vit royna 
at vísa á, hvussu avbera 
vøk ur hendan oasan mitt í 
øllum ólavsøkumeldrin um 
er.

Umrødda ævintýraland 
liggur Uppi í Gørðum, 
sum staðið omanfyri bygd-
ina eitur.

Snikkarin úr Havn
Í 2002 keyptu hjúnini Lena 
og Jákup Hansen, gomlu 
sethúsini, sum stóðu har. 
Langabbi Jákup, sum æt 
Hans Nicolajsen bygdi 
hús ini í 1868. Hann var 
snikkari, ættaður úr Havn 
og giftist til Søldarfirðar,  

Hans Nicolajsen lærdi 
til snikkara í Danmark á 
sinni, og snikkarabonkur-
in, sum hann gjørdi sum 
sveinastykkið niðri, hevði 
hann við sær, tá hann koma 
aftur til Føroyar. 

Snikkarabonkin brúkti 
Hans, tá hann bygdi set-
hús ini. Í dag stendur 
snikkara bonkurin í einum 
úthúsi, sum hoyrir til ogn-
ina. Hann kemur uttan iva 
til “pomp og pragt” onkran 
dagin, tá stundir vera at 
pussa hann upp.   

Seinni búði pápabeiggi 
Jákup Hansen í húsunum. 
Hann hevði stóran áhuga 
innan urtagarðsrøkt og 
keypti sær nógvar bøkur 
um hetta evni. Fleiri av 
bók um hansara eru tann 
dag varðveittar og tøkar. 
Hann var einsamallur um 
urtagarðin. Í 1920 plantaði 
hann nøkur trø. Hetta vóru 
ahorn, lerk, bjørk og fura, 
og standa tey framvegis 
ronk og stinn her uppi, 
langt omanfyri bygdina, 
hóast tey eru farin um tey 
90 árini og nærkast teimum 
100.

2400 fermetrar 
urtagarður

Uppi á Gørðum er lýtt, 
veð urgott og lag á manni 
at planta ymiskt. Avmarkað 
var, hvussu langa tíð pápa-
beiggin slapp at liva á hes-
um avbera vakra stað. 
Hann doyði í bestu árum, 
einans 23 ára gamal. 

Eftir at hava keypt 
gomlu húsini, sum lang-
abbin hevði bygt, fór Jákup 
Hansen undir stórarbeiði 
at seta tey í stand, og fýra 
ár seinni, fluttu hann og 
konan inn Uppi á Gørð-
um. Tað var í 2006. 

Síðani hava hjúnini 
arbeitt og knossað við at 
fáa gjørt urtagarðin, sum 
bæi tvey hava stóran áhuga 
í. Tey hava planerað og 
gjørt gøtur millum mongu 
trøini. Krókar eru inn rætt-
að ir, og smærri tún stein-
sett. Har hava tey sett 
benk ur og borð upp ymsa-
staðni, so altíð ber til at 
finna ein krók, har lívd er.

Urtagarðurin er á ognini 
omanfyri sethúsini. Í løtuni 
eru hjúnini í ferð við 
snøgga um økið niðanfyri 
húsini, sum standa við 
endan av Garðavegi.  

Urtagarðurin er stórur. 
Hann fevnir yvir eitt 2400 
fermetrar stórt øki. Mill-
um gomlu trøini, vaksa 
óteljandi runnar og blóm-
ur.

Stovan í hoyggj-
húsinum
Nógv vitjandi leggja leið-
ina framvið, tí her er so 
ómeta liga hugnaligt at 
koma. Men boðast má frá 
frammanundan, tí vit mugu 
ikki gloyma, at hetta er ein 
privat ogn og eini privat 

Ævintýrið í Søldarfirði

- Urtagarðsarbeiðið tekur nógva tíð, men tað er stuttligt at fáast 

við, sigur Lena Hansen Mynd: Kunningarstovan í Runavík Lyktir, fuglahús og urtagarðsfigurar standa runt um í urtagarðinum Mynd: Kunningarstovan í Runavík

Sethúsini Uppi á Gørðum í 

Søldarfirði hevur langabbi 

Jákup Hansen, Hans 

Nicolajsen, snikkari, bygt í 

1868 Mynd: Beate L. Samuelsen



hús, har Lena og Jákup 
Han sen sjálvi búgva.

Gesatablídni er stórt, og 
til ber at bíleggja heima-
gjørda fiskasúpan, ein 
drekka munn við heima-
bak um vaflum og onkrum 
køkubita afturvið ella eisini 
frokost á miðdegi, um tað 
skal vera. Tá verður borð-
reitt í teirra egnu stovu, 
sum er innrættað í tí end-
an um á gomlum set hús un-

um, har hoyggjhúsið upp-
runaliga var. 

Tað er ikki altíð, tað 
ligg ur fyri at hava 
fremmandafólk á vitjan. Tí 
mugu vitjandi boða frá 
áðr enn, tey koma, og tað 
kostar eisini eitt sindur at 
koma inn í urtagarðin at 
vitja. Hann skal jú passast 
og ansast væl eftir.

- Serliga halda børnini, 
tað er stuttligt at koma 

nið an at vitja, sigur Lena 
Han sen. 

- Teimum dámar at 
ganga ella renna á teimum 
smølu gøtunum, sum eru 
alla staðni, og so at hyggja 
at kríatúrunum, sum Jákup 
hevur.

Tekur nógva tíð
Jákupi Hansen dámar 
ógvu liga væl at fáast við 
kríatúr. Hann hevur gæs, 

hønir og kalkunir gangandi 
her. Kríatúrini eru stikað 
inni. Aftrat hesum hava tey 
tveir ravnar, sum tey royna 
at læra at tosa.

Hann leggur stóran dent 
á at hava rein rasu-djór, t.d. 
hevur hann fleiri sløg av 
høn um, sum ganga inn an-
fyri hvør sítt stik.

Hjúnini hava lutað arb-
eiðsgongdina eitt sindur 
upp ímillum, tí her er nógv 

at gera og taka hond í.  Í 
stórum kunnu vit siga, at 
Lena tekur av tí, sum fer 
fram innandura, og Jákup 
tekur sær av kríatúrunum, 
og so eru tey saman um at 
passa urtagarðinum, ið 
tek ur ómetaliga nógva tíð.  

- Koma fólk hendavegin 
framvið, taka vit væl ímóti 
teimum, sigur Lena Han-
sen, men boðast má fram-
man undan.

Men hon leggur dent á, 
at alt hetta, sum fer fram 
Uppi á Gørðum í hugna-
liga heimi teirra, er hobby.
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Blómur og runnar eru at síggja yvir tað heila Mynd: Beate L. SamuelsenAlt 2400 fermetrar stóra økið er hildið væl, og grasið væl sligið Mynd: Beate L. Samuelsen

Rasu-høsnini ganga á einum innistikaðum øki Mynd: Beate L. Samuelsen

Niðanfyri gomlu, í standsettu sethúsini, stendur eitt skelti við 

einum føroyskum pari Mynd: Beate L. Samuelsen

Gøtan, sum leiðir teg av Garðavegi í Søldarfirði og niðan í 

Ævintýrið, har ein heilt annar heimur letur seg upp fyri tær, tá 

kemur niðanum aldargomlu sethúsini Mynd: Beate L. Samuelsen

SETT UPP: JANUS E. MORTENSEN
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Hevur tú eina stuttliga, hugtakandi, fangandi, løgna, 
vakra ella ljóta mynd, sum onnur áttu at sæð?

Send eina mynd við stuttum 

myndateksti, og hvør hevur tikið 

myndina til umbroting@dimma.fo

Vit prenta útvaldar myndir 

í Dimmalætting týsdagar

Føroysk tindasvín  Mynd: Bjørgfinnur NielsenSkeivur bonkur Mynd: Birger Kühne 

Mynd tikin 17. juni av Nólsoynni 
Mynd: Elsa Hansen

e 

SEND OKKUM 
EINA MYND ;-)

M

Dagsinsmynd
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Vesturlendski parturin 
av krígnum í Afghan-
istan er um at enda, 
og í gjár tók danski 
herurin alment sínar 
síðstu deildir úr 
krígn um, næstan 12 ár 
eftir, at fyrstu donsku 
herfólkini komu til 
landið. Kríggið hevur 
kostað 43 donskum 
herfólkum lívið

Emil L. Jacobsen

Í gjár fóru seinastu donsku 
herfólkini av hermótinum 
í Afghanistan, og harvið 
endaði eitt næstan 12 ára 
langt skeið, har Danmark 
hevur verið í kríggi. Sein-
asta danska afturtøkan var 
úr økinum við handilsbýin 
Gereshk í Helmand-lands-
lutinum, har danir seinastu 
seks árini hava hildið til í 
hernaðarleguni Camp 
Price.

Hesi 12 árini hava 43 
donsk herfólk mist lívið í 
Afghanistan, har av 37 í 
beinleiðis stríði við Tale-
ban. Allir hesir saman-
brest irnir hava verið við 
Gereshk.

Danska blaðið Politiken 
skrivar, at mestu tíðina av 
krígnum hevur danski her-
urin havt upp í 750 fólk í 
Afghanistan - tey allarflestu 
í teimum vandamiklastu 
pørt unum av landinum. 
Hetta hevur kostað danska 
landskassanum 11,4 milli-
ardir krónur.

At byrja við sendu danir 
servandar herdeildir til 
Afghanistan, har deildirnar 
stríddust undir ameri-
kansk ari leiðslu móti Tale-
ban og al-Qaida. Seinni 
gjørd ust donsku her deild-
ir nar partur av altjóða 
trygd arliðnum hjá ST, og 
frá 2003 hava danir verið 
partur av ISAF-liðnum. 

Hetta er ein samgonga 
undir NATO, sum hevur 
herfólk úr 42 ymsum lond-
um. Í 2006 komu fyrstu 
donsku herfólkini so til 
Helmand, har harðastu 
bardagarnir hava verið.

Í januar í ár samtykti 
Fólkatingið við stórum 
meiri luta eina avtalu, sum 
merkir, at øll donsk herfólk 
stigvíst skulu takast úr 
Afghan istan áðrenn ár-
senda 2014. Frá august 
mánaði verða bert 300 
donsk herfólk eftir í land-
inum. Teirra uppgáva verð-
ur fyrst og fremst at stýra 
trimum Leopard 2A5-
stríðs vognum og tryggja, 
at afturtøkan av teimum 
seinastu vesturlendsku her-
deildunum verður so løtt 
sum tilber.

Fleiri føroyingar hava 
eis ini verið í Afghanistan 
sum danskir hermenn. 

Dimma lætting veit um 
seks føroyingar, sum hava 
stríðst móti Taleban og al-
Qaida í Afghanistan, men 
møguliga eru upp aftur 
fleiri. Á heysti 2010 vóru 
journalisturin Georg L. 
Petersen frá Dimmalætt-
ing og myndamaðurin 
Her luf Sørensen úr Kring-
varpi Føroya í Afghanistan 
og millum annað tosaðu 
við fuglfirðingin John 
Forna garð, sum um hetta 
mundið virkaði sum minu-
sópari við støð í Camp 
Price.

Tey deyðu
Danir hava mist 43 fólk 
hesi skjótt 12 árini, danski 
herurin hevur verið í 
Afghanistan.

Teir fyrstu, sum mistu 
lívið, vóru yvirsersjanturin 
Thomas Kruse Butzkow-
sky (26) og hermenninir 

Brian Juul Nørlev Ander-
sen (26) og Kim Carlsen 
(35). Teir doyðu 6. mars í 
2002, meðan teir vóru í 
ferð við at gera eina gamla 
sovjetska rakett í høvuðs-
stanum Kabul óvirkna.

Síðani gingu meir enn 
fimm ár, til danir aftur 
mistu ein mann av krígs áv-
um í Afghanistan. Tað var 
2. mai 2007, tá premier-
loytn antur Steen Rønn 
Sør ensen (24) fekk eitt 
spreingibrot í nakkan í 
einum samanbresti. Hann 
varð fluttur til Danmarkar, 
har hann doyði á Ríkis-
sjúkra húsinum.

Fimm aðrir danskir her-
menn mistu lívið í Afghan-
istan í 2007.

Í 2008 doyðu tólv dansk-
ir hermenn í Afghan istan. 
Ringasti tilburðurin var 19. 
desember, tá tríggir danir 
doyðu, eftir at brynjaði bil-

ur in hjá teimum varð rakt-
ur av eini bumbu.

Sjey danskir hermenn 
doyðu í Afghanistan í 2009, 
og í 2010 misti Danmark 
níggju herfólk afturat í 
stríðn um. Teirra millum 
var 22 ára gamla Sophia 
Bruun, sum 1. juni hetta 
árið læt lív, tá ein veg síðu-

bumba brast. Hon var 
fyrsta og higartil einasta 
danska kvinna, sum er deyð 
av krígsávum í Afghan i-
stan.

Tríggir danskir hermenn 
afturat doyðu í 2011. Eing-
in doyði í 2012, men 3. 
januar 2013 varð 39 ára 
gamli yvirsersjanturin 
René Brink Jakobsen illa 
særdur av eini spreinging 
við Gereshk í Helmand. 
Seinni doyði hann av løst-
unum, og hann er higartil 
seinasta danska herfólk, 
sum hevur latið lív av 
krígs ávum í Afghanistan.

Tveir aðrir danskir her-
menn eru eisini deyðir í 
Afghanistan, men ikki av 
krígsávum. Í desember 
2004 doyði ein 49 ára 
gamal yvirsersjantur fyri 
egnari hond, og 56 ára 
gamli seniorsersjanturin 
Jens Mathias Petersen 
doyði á einum rennitúri í 
Kandahar.

Keldur:
Politiken
Berlingske
”Føroyingar í kríggi”   

(Georg L. Petersen, 2011)

Danski herurin fer  
úr Afghanistan

Danmark hevur nú verið í kríggi í Afghanistan í nærum 12 ár. Í gjár 

vórðu seinastu herdeildirnar tiknar úr Camp Price-leguni, sum nú 

verður niðurløgd
 Savnsmynd: Herluf Sørensen

Ætlanin er, at vesturlendsku herdeildirnar skulu vera farnar úr 

Afghanistan við árslok 2014. Tá skal afghanski herurin og 

afghanska politiið yvirtaka uppgávurnar hjá vesturlondunum. Á 

myndini afghanskir hermenn Mynd: Herluf Sørensen

Ein vegsíðubumba er løtt at gera og løtt at fjala. Bumbur sum 

hesar hava kravt nógv mannalív í Afghanistan Mynd: Herluf Sørensen

Nakrir føroyingar hava eisini verið partur av donsku herdeildunum í 

Afghanistan. Her er John Fornagarð úr Fuglafirði avmyndaður í 

2010 

 Mynd: Herluf Sørensen

Kisturnar við falnu donsku hermonnunum Christian Jørgen Grundt Damholt og Sonny Kappel Jakobsen, sum doyðu av 

einum sjálvmorðsálopi í Gereshk, koma til Skrydstrup floghavnina í Jútlandi 23. mars 2008. Tilsamans 43 donsk herfólk hava 

mist lívið higartil í krígnum í Afghanistan Mynd: AFP PHOTO/Claus Fisker/Scanpix 2008
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Emil L. Jacobsen

Byrjanin til kríggið í Af-
ghan istan er í roynd og 
veru 11. september 2001, 
tá al-Qaida fremur yvir-
gangsálop á USA, og meir 
enn 3.000 fólk lata lív. USA 
fær skjótt vissu fyri, at tað 
er al-Qaida, sum hevur lagt 
álopini til rættis, og at 
heilin aftan fyri ætlanina, 
Osama bin Laden, krógvar 
seg í Afghanistan, har Tale-
ban-stýrið heldur hondina 
yvir honum. Minni enn ein 
mánað seinni, 7. oktober 
2001, byrjar Operation 
En dur ing Freedom, har 
amerikanski og bretski 
her urin bumba úr luftini, 
men eisini hava servandar 
herdeildir á landi í 
Afghanistan.

Tann 11. januar 2002 
sam tykkir danska Fólka-
ting ið einmælt, at Dan-
mark skal verða virkin 
part ur av stríðnum í 
Afghan istan og senda her-
fólk til landið. Sama mánað 
koma fyrstu donsku her-
deild irnar, frá Jægerkorp s-
et og Frømandskorpset, til 
Afghanistan og fáa støð í 
Kandahar í Helmand-
lands lutinum. Tveir mán-
aðir seinni missa tríggir 
danskir hermenn lívið og 
verða harvið fyrstu donsku 
herfólk, sum doyggja av 
krígs ávum í Afghanistan. Í 
august 2001 yvirtekur NA-
TO ræðið og samskipanina 
av friðarvarðveitandi her-
lið unum í Afghanistan.

Danski parturin
Tann 2. desember 2003 
sam tykkir Fólkatingið við 
102 atkvøðum fyri og 9 
ímóti uppskotið um at 
senda upp aftur fleiri her-
fólk til altjóða herliðið 
ISAF í Afghanistan.

Og 25. november 2004 
samtykkir Fólkatingið enn 
eitt uppskot um at víðka 
danska partin av ISAF-her-
liðunum. Hesaferð eru 96 
atkvøður fyri og 12 ímóti.

Seint í 2005 ger NATO 
av at økja um virksemið hjá 
ISAF-deildunum til eisini 
at fevna um syðra og eyst-

ara part av Afghanistan, og 
2. februar 2006 samtykkir 
Fólkatingið fyri triðju ferð 
at senda fleiri donsk her-
fólk til ISAF-herliðini í 
Afghan istan. Hesaferð at-
kvøða 102 fólkatingslimir 
fyri og 10 ímóti. Samtykta 
uppskotið fevnir eisini um 
290 donsk herfólk, sum 
skulu sendast til Helmand-
landslutin, har tey skulu 
leggjast afturat Task Force 
Helmand (TFH), sum er 
undir bretskari leiðslu. 

Í oktober 2007 fáa 
donsku herdeildirnar loyvi 
at styrkja seg við stríðs-
vogn um av slagnum Leo-
pard 2A5. Fólkatingið 
sam tykkir hetta við 99 at-
kvøðum fyri og 8 ímóti. 
Tann 10. juni 2008 sam-
tykkir Fólkatingið at senda 
tyrlur til danska partin av 
ISAF-herliðunum. Undir-
tøk an er framvegis stór, 
men ikki so stór sum áður 
- hesaferð atkvøða 90 
fólka tingslimir fyri og 16 
ímóti.

Tann 9. desember sama 
ár verður enn eitt uppskot 
viðvíkjandi Afghanistan 
lagt fyri Fólkatingið. Hesa-
ferð snýr tað seg um at 
senda upp aftur fleiri her-
fólk til altjóða ISAF-trygd-
arliðini. Uppskotið verður 
samtykt við 88 atkvøðum 
fyri og 16 ímóti.

Pakistan og afturtøka
Í november 2008 er for-
seta val í USA. Republi k an-
arin George W. Bush, ið 
sat sum forseti, tá kríggið 
byrjaði í 2001, hevur sitið 
síni tvey skeið, og demo-
krat urin Barack Obama 
verður valdur til nýggjan 
for seta. Hann hevur sitið í 
embætinum í ein mánað, tá 
hann í februar 2009 boðar 
frá, at 17.000 amerikansk 
herfólk afturat verða send 
til syðra og eystara Afghan-
istan. Í mars mánaði sendir 
USA 4.000 herfólk afturat 
til Afghanistan at venja 
afghanska herin, og ISAF-
herliðini telja nú tilsamans 
umleið 90.000 herfólk. 
Sam stundis gevur USA 
Pakistan 1,5 milliardir 
doll arar afturat í stuðli og 
krevur afturfyri, at Pakistan 
setir fleiri herfólk inn við 
markið til Afghanistan og 
fær tamarhald á síni trygd-
ar tænastu, ið sigst venja 
Talebankrígsmenn upp.

Tann 4. apríl 2009 verð-
ur danski forsætis mála ráð-
harr in Anders Fogh Ras-

mussen valdur til NATO-
aðalskrivara, og fær hann 
hervið fremstu ábyrgd av 
krígnum í Afghanistan.

Sum 2010 líður versna 
við urskiftini millum USA 
og Pakistan, sum at byrja 
við var millum fremstu 
sam eindu hjá vestan veld-
un um undir krígnum. Tann 
25. juli 2010 letur Wiki-
leaks 91.731 loynilig skjøl 
út til almenningin - skjøl, 
sum millum annað avdúka, 
at nógv afghansk sivilfólk 
hava latið lív í álopum frá 
sameindu londunum, og at 
pakistanska fregnartænast-
an hevur tætt samband við 
Taleban.

Mótstøðan móti krígn-
um í Afghanistan veksur so 
líðandi, bæði í USA og 
aðrastaðni, og trýst verður 
lagt á Barack Obama um at 
fáa enda á krígnum. USA 
vinnur ein sálarligan sigur, 
tá Obama tann 2. mai 2011 
kann boða frá, at servandar 
amerikanskar herdeildir 
hava funnið og dripið 
Osama bin Laden í Paki-
stan. Stutt seinni, 22. juni, 
sigur Barack Obama í røðu 
úr Hvítu Húsunum, at 
10.000 amerikansk herfólk 
verða tikin úr Afghanistan 
áðrenn árslok 2011, og at 
23.000 onnur herfólk verða 
tikin heim á sumri 2012. 
Stutt seinni koma onnur 
NATO-lond við líknandi 
frá boðanum, og vestur-
lendska afturtøkan úr 
Afghan istan er byrjað.

Tá afghanski forsetin 
Ha m id Karzai vitjar í 
Wash ington í januar 2012 
sigur USA seg vera sinnað 
at taka allar sínar herdeild-
ir úr Afghanistan við árslok 
2014. Árslok 2014 verður 
eisini javnan nevnt av 
Obama í hansara forseta-
val stríði á heysti 2012, og 
hetta er framvegis málið.

Kelda: Politiken

Stríðið í 
Afghanistan

Afghanski forsetin Hamid Karzai heilsar upp á danska forsætismálaráðharran  

Anders Fogh Rasmussen í forsetaborgini í Kabul 17. mai 2007 Mynd: AFP PHOTO/Shah Marai

Danski forsætismálaráðharrin Lars Løkke Rasmussen heilsar upp á Hamid Karzai  

í Kabul 21. juni 2010 Mynd: AFP PHOTO/S. Sabawoon

Hamid Karzai á almennari 

vitjan í Danmark 2. mai 2013, 

har hann millum annað hitti 

forsætismálaráðharran Helle 

Thorning-Schmidt
Mynd: AFP PHOTO/Scanpix  

Denmark/Keld Navntoft

SETT UPP: JANUS E. MORTENSEN



Jordan: Ein loftmynd av Zaatari-flóttafólkaleguni nærhendis jordanska býnum Mafraq, góðar átta kilometrar frá markinum til Sýrialand. Borgarakríggið herjar við sama lag í Sýrialandi, og 

115.000 sýrisk flóttafólk búgva í Zaatari-leguni Mynd: AFP PHOTO/Mandel Ngan

UTTANLANDS18 Nr. 164 · 23. juli 2013

Kolumbia: Ein kúlubøka spælir sær við kolumbisku kyrrahavsstrondina 16. juli. Vetur er á syðru 

hálvkúlu, og tá fara kúlubøkurnar frá Antarktis norður í heitari sjógv - ein ferð á góðar 8.500 kilometrar 

- at leggja og taka sær av sínum hvølpum. Kúlubøkan livir í eini 50 ár og verður 18 metrar long
 Mynd: AFP PHOTO/Luis Robayo

India: Indisk skúlabørn tendra ljós og minnast tey 22 skúlabørnini í Saran-landspartinum, sum doyðu 

av mateitran fyrr í mánaðinum. Fleiri túsund skúlabørn í fátæka eysturindia vildu ikki taka ímóti 

ókeypis mati, eftir at tíðindini bórust um, at 22 skúlabørn vóru deyð av at eta mat frá skúlanum. 

Maturin var eftir øllum at døma eitraður av skordýraeitri Mynd: AFP PHOTO/Narinder Nanu

Emil L. Jacobsen

Farna vikan í myndum
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USA: Fólk í Beverly Hills mótmæla, at George Zimmermann varð frídømdur í morðákæruni móti tanáringinum Trayvon Martin í Florida. 

Trayvon Martin varð skotin til deyðis 26. februar 2012, tá hann búði í einum vardum grannalagi, har Zimmermann var ein av leiðarunum í 

einum liði av grannalagseftiransarum (neighbourhood watch). Nógv halda, at rasisma var uppi í skottilburðinum, tá Zimmermann skeyt 

17 ára gamla Trayvon Martin, og at Martin als ikki var vandamikil. Tað eydnaðist tó ikki ákærunum at prógva hetta, og Zimmermann varð 

frídømdur, til mikla øsing um alt USA Mynd: AFP PHOTO/Robyn Beck

Niðurlond: Ein 500 pund-bumba frá seinna heimsbardaga verður 

sprongd 13. juli. Gassfyritøkan Gasunie fann bumbuna á strondini 

við Wannenaar, har hon hevur ligið í eini 70 ár
 Mynd: AFP PHOTO/ANP/Robin Utrecht

Frakland: Sólin setir við Mont Saint-Michel í Normandínum 15. 

juli. Mont Saint-Michel er á World Heritage-listanum hjá Unesco. 

Borgin stendur á einum hólmi ein góðan kilometur úr landi, og 

vegur er gjørdur út til borgina, so tað er landfast. Í 6. og 7. øld var 

hetta ein skansi hjá gallo-rómverskari mentan, men varð seinni 

tikin av frankum. Síðani 8. øld hevur borgin verið kleystur. Meir enn 

tríggjar milliónir ferðafólk vitja um árið Mynd: AFP PHOTO/Damien Meyer

Frakland: Súkklararnir díkja á í Tour de France-kappingini 18. juli. 

Myndin er frá 18. etapu millum Gap og Alpe-d’Huez í fronsku 

Alpunum. Hetta var 100. ferð, at skipað varð fyri Tour de France
 Mynd: AFP PHOTO/Joel Saget

Týskland: Fólk njóta summarveðrið á Elben-áarbakkanum við 

Otterndorf. Hásummar er í Evropa, og tað hevur verið ógvuliga 

heitt Mynd: AFP PHOTO/DPA/Ingo Wagner

Finnlandsvíkin: Russiski forsetin Vladimir Putin var 15. juli í 

kavarakúluni Sea Explorer 5 nærhendis oynni Gogland í 

Finnlandsvíkini. Ørindini vóru at vitja fregattina Oleg, sum sakk í 

1869 Mynd: AFP PHOTO/Ria-Novosti/Aleksej Nikolskij

Frakland: Eiffeltornið í París verður lýst upp í litunum hjá 

suðurafrikanska flagginum 18. juli. Hetta er føðingardagurin hjá 

Nelson Mandela, sum fylti 95, og um allan heimin verður 

Mandeladagur hildin til heiðurs fyri fyrrverandi suðurafrikanska 

forsetan Mynd: AFP PHOTO/Pierre Andrieu

SETT UPP: JANUS E. MORTENSEN
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GUDSTÆNASTUR
Katólska kirkjan 

Kl. 17.30: Hvønn gerandisdag 

messa í Kerit.

LEYGARDAGIN 27. JULI 
Katólska kirkjan
Kl. 11.30: Messa í Kerit.

SUNNUDAGIN 28. JULI 
Argja kirkja
Kl. 11: Derhard Jógvansson.

Árnafjarðar kirkja
Kl. 11: Hanus á Gørðum, altarg.

Christianskirkjan
Kl. 11: Lisbeth Solmunde 

Michelsen.

Fríðrikskirkja
Kl. 11: Martin R. Jacobsen.

Havnar kirkja
Kl. 11: Lestur.

Hoyvíkar kirkja
Kl. 11: Sonja Klein.

Hvalba
Kl. 12.30: Jens Mortan 

Mortensen.

Katólska kirkjan
Kl. 11: Hámessa v/Martin Chase, 

prestur í Mariukirkjuni. Tilbiðjan 

av Heilaga Sakramentinum verður 

í Kerit frá kl. 17 til 18.

Kollafjørður
Kl. 11: Marjun Bæk, altarg.

Kunoyar kirkja
Kl. 11: Hanus á Gørðum.

Sandvík
Kl. 18: Jens Mortan Mortensen.

Skálavíkar kirkja
Kl. 12: Henning Bøgesvang.

Vesturkirkjan
Kl. 11: Emil Olsen.

Vesturkirkja
Kl. 11:

MÁNADAG 29. JULI
Havnar kirkja
Kl. 11: Hanus á Gørðum.

Katólska kirkjan
Ólavsøku verður messa v/Martin 

Chase, prestur í Mariukirkjuni 

kl. 10.

TRÚARLÍV
Argir, Hebron 

Mikud. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi fyri kvinnur. 

Kl. 20: Bønarmøti.

Hósd. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi.

Fríggjad. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi.

Leygard. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi.

Sunnud. kl. 11.30: Bønarløta á 

loftinum. Kl. 12: Møti.

Mánad. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi.

Týsd. kl. 10: Bønarløta og 

morgunkaffi.

Fuglafjørður, Missiónshúsið 
Thabor 

Mikud. kl. 19.30: Bíbliutími.

Sunnud. kl. 17.30: Bønarmøti-

Kl. 18: Møti, Eyðgerð 

Abrahamsen talar, innsavnan til 

Thabor. Kl. 21: Ungdómsmøti.

Klaksvík, Soli Deo Gloria 

Hósd. kl. 20: Ungdómsmøti.

Sunnud. Onki møti.

Rituvík, Missiónshúsið 

Mikud. kl. 20: Møti.

Sunnud. kl. 18: Møti.

Skálafjørður, Keldan 

Leygard. kl. 21: Kafékvøld.

Sunnud. Onki møti.

Skopun, Missiónshúsið 

Mikud. kl. 19.30: Bønarløta.

Kl. 20: Bíbliutími v/ Jógvan 

Lamhauge.

Vágur, Meinigheitshúsið 

Sunnud. kl. 18: Møti v/ Katrin 

Groth-Mortensen.

Sunnudagsskúlin er farin í 

summarfrí.

 

 

 

FYRI ELDRI
DAGTILHALD
Landsfelag Pensjónista 
Skrivst: Tróndargøta 13, Tórshavn 

Opið: Mánadag kl. 11-15. 

Tlf.tíð: mikud. kl. 11-15.

Tel 219394 - Teldup: lp@mail.fo

Tilhaldið, Tórshavn. 
Summarskráin: Juli mð. 2013.

1. juli til 26. juli: Opið mán.-fríggj. 

kl. 12.30 - 16.00. 

Ólavsøkan: 28. og 29. juli: Opið 

kl. 15-19. 28. og 29. juli kl. 17: 

Konsert við Martini Joensen. 

(Tilhaldið verður stongt frá 30. 

juli til og við 16. august).

Toftir, Undirhúsið, har okkara 

eldru møtast – allar dagar uttan 

sunnudag. Fyrrap. kl. 09-11. 

Seinnap. kl. 14-17. 

hhn@dimma.fo

HVAT&HVAR&NÆR
BROYTING Í INNLATINGARTÍÐUM: FRÁBOÐANIR TIL HVAT&HVAR&NÆR 
SUM ER Í BLAÐNUM TÝSDAG OG FRÍGGJADAG skulu vera Dimmalætting skrivliga í hendi í seinasta 
lagi fríggjadag kl. 12 - vikuna fyri. Skrivið til hhn@dimma.fo, fax nr. 790201 ella eitt vanligt bræv til 
Dimmalætting, postsmoga 3019, FO-110 Tórshavn og merk bræv bjálvan Hvat&Hvar&Nær. Skrivið 
hvønn dag tiltakið er, hvar, klokkuna, og hvat talan er um.

HVAR ER HETTA?

Vinn eitt gávukort 

frá Etika á kr. 

300,- 

Send eini sms-boð til 1969. 

Dømi: dimma mynd klaksvík

So ert tú við í lutakastinum.

Kostnaðurin fyri hvørji send boð er kr. 10,- + vanligan smskostnað

Boðini skulu verða okkum í hendi í seinasta lagið hósdagin eftir útgávudagin.

Rætta svarið og vinnararnir verða kunngjørdir her í blaðnum fríggjadag.

Rætta svarið seinast var 

Vestmanna
Hepni vinnarin var:

Jákup Müller
Heiðavegur 68
600 Saltangará

Sum fær eitt gávukort frá Etika á kr. 300,-

G.G. Gávukortið skal avheintast á Etika

OKKARA GULU
BÝLI

ÍBÚÐ TIL LEIGU Á ARGJUM
Miðhædd og loft á 
sethúsum á Argjum til leigu 
frá 1. aug.
Tlf. 792746

HVÍTVØRUR

TIL SØLU
1 Køliskáp B55xD60xH125 
og 1 Bakarovnur 
B60xD60XH91 til sølu fyri 
Kr. 500 pr.stk.
Tlf. 253211

INNBÚGV

GARASJUSØLA/
LOPPUMARKNAÐUR
Selt verður telduspøl, 
innbúgv og alt millum 
himmal og jørð. 
Hákunargøta 8, Hoyvík, 
fríggjadagin frá 10 til 16. 
Kaffi/te og okkurt afturvið
tlf. 285307

KLÆÐIR

FØROYSK KLÆÐIR
Vovin turrikløð og fyrikløð til 

føroyska kvinnubúnan eru til 
sølu fyri 3500 kr setti. 
Myndir síggjast á fb undir 
Jette Kallsoy.
Tlf. 441453 ella 583621

MATUR

TURT KJØT
Gott turt kjøt til sølu.Tlf. 
256512

Okkara Gulu 
í blaðnum mánadag, týsdag og fríggjadag

Okkara Gulu - umvegis www.dimma.fo
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ÓDÁLK

AÐI

KOYRA LØKIR
NIR

Send SMS til 1969 og vinn 100,- kr. í talutíð.
Send eini sms-boð til 1969 við loysnini í gráu puntunum.
Skriva: dimma kross »loysn«, so ert tú við í lutakastinum.
Prísurin er 10,- kr. + vanl. sms-gjald.
Vinnari seinast gjørdist Ása Wraae, Óluvugøta 10, 100 
Tórshavn, sum fær eitt talutíðarkort sendandi.

AA-FUNDIR V.M.
MÁNADAGUR
Fugla fjørður, Luffustova (kjallarin)  

Kl. 19: AA-fundur. 

Tórshavn, Tinghúsvegur 37. 

Kl. 20-21: AA-fundur. 

Tvøroyri, Gamla lækna mið støðin 

Kl. 19-20: Al-Anon fundur fyri avvarð-

andi at alko holikarum.

Fugla fjørður, Luffustova (kjallarin).  

Kl. 19: AA-fundur. 

Tórshavn, Tinghúsvegur 37. 

Kl. 20-21: AA-fundur. 

Tvøroyri, Gamla lækna mið støðin. 

Kl. 19-20: Al-Anon fundur fyri avvarð-

andi at alko holikarum.

TÝSDAGUR
Norðragøtu, Torvalds Kaffi. 

Kl. 21: Al-Anon-fundur fyri avvarðandi 

at alko hol ikarum.

Runavík, Heiðavegur 22. Kl. 21: Al-Anon 

fundur fyri avvarðandi at alkoholikarum.

Sandavágur, Gamli skúli. 

Kl. 19.30: Al-Anon-fundur fyri avvarð-

andi at alkoholikarum.

Toftir, Toftavegur 6 (Tofta Arbeið ara-

felag). Kl. 20: AA-fundur.

Tórshavn, Tinghúsvegur 18 (Losjan). 

Kl. 20: AA-fundur (Big book meeting). 

Stóra bóks fundur hvørt týskvøld. 

Inngongd frá Bøkjarabrekku.

MIKUDAGUR
Gøta, Losjan (kjallarin). Kl. 19: AA-fundur.

Norðragøta, Thorvalds Kaffi. 

Kl. 19: AA-fundur

Sandavágur, Gamli skúli. Al-Anon-

fundur fyri avvarðandi at alkoholikarum. 

Tórshavn, Tinghúsv. 37. Kl. 20-21: Al-Anon-

fundur fyri avvarð andi at alkoholikarum. 

HÓSDAGUR
Sandavágur, Gamli skúli. 

Kl. 19: AA-fundur.

Tórshavn, Tinghúsvegur 37. 

Kl. 20-21: AA-fundur. Kl. 20: Al Anon-

fundur fyri avvarðandi at alko holik arum.

Vestmanna, Sýslumans húsini. 

Kl. 20: AA-fundur.

FRÍGGJADAGUR
Runavík, (Gomlu lækna húsini). 

Kl. 20: AA-fundur.

Tinghúsv 37, Tórshavn. 

Kl. 20-21 & 22.30-23.30: AA-fundur.

LEYGARDAGUR
Fugla fj., Luffustova (kjallarin). 

Kl. 17: AA-fundur.

Tórshavn, Tinghúsvegur 37. 

Kl. 11 fyrrapart: Fundur í ACA fyri 

vaksnum børnum hjá alkoholikar um og 

dysfunktionellum familjum. 

Vágur, Undirhúsið.  Kl. 19: AA-fundur.

SUNNUDAGUR
Tórshavn, Tinghúsvegur 37. 

Kl. 17:  Al-Anon fundur.

Vestmanna, Sýslumanshúsini. 

Kl. 17: Opin AA-fundur.

KUNNING
ADHD-felagið. Unn tlf. 224253/444053. 

unnep@olivant.fo - Petra tlf. 235191/ 

449922 - Kára tlf. 220097/310362

Lív tlf. 741988/441988 

Altjóða Skrivst., tlf. 322065, 

www.setur.fo/ask - ask@setur.fo

Alzheimerfelagið, demenslinjan, 

tlf. 283102, www.alzheimer.fo

Amnesty International Føroya 

ANTARES, áhugafelag fyri útisigl ar  ar. 

Meira fæst at vita um felagið á heima síðu 

okkara: www.anta res.fo, ella við at senda 

ein teldu post til: antares@antares.fo. Eisini 

eru vit at finna á FB. Leita eftir: ’’antares, 

áhugafelag fyri útisiglarar’’. 

Deild, tlf. 315816, www.amnesty.fo

Barnabati. Tú og Eg ráð gev. 

Opið: Mán . og hósd. kl. 14-22. 

Tlf. 807010 - www.eg.fo

BERIN. Sjálvhjálparbólkar fyri børn og 

ung, ið hava mist for eld ur ella systkin. 

info@berin.fo - www.berin.fo - Tlf. 222993. 

Blái Krossur, Rúslinjan, tlf. 318586. 

Anonym telefon ráð  gev ing, svarar alt 

sam døgr ið

Blákrossheimið, tlf. 315575.

Brúkarasamtakið 

www.brukarasamtakid.fo

Bygdarsavnið á Sandi. Norðara Koyta, 

Sandur. Opið: Hvønn dag í summar frá 

kl. 14-16. Bólkar kunnu bíleggja sær 

aðrar tíðir hjá Sand oyar Kunningarstova 

ella á: tlf. 361836 - info@visit sandoy.fo. 

Kostn. 30 kr.

Cøliakifelag Føroya, Íslandsv. 10c, 

tlf. 282296, coliaki@olivant.fo

Deyvafelag Føroya, tlf. 317597, 

skrivitlf. 316929, www.deaf.fo

Djóravendarfelagið, tlf. 504533, 

boks 1365, Tórshavn, dvf@dvf.fo

Felagið Arm- og Bein brek. 

Skemmingsgøta 4, 100 Tórshavn.

Felagið fyri hoyribrekað í Føroyum. 

Form.: 222839 - Næstform.: Tlf. 421092, 

281179 - Kassam.: 513320 - hoyr@post.

olivant.fo - www.hoyribrek.fo 

FÉLAGIÐ FRÓN. Félag Íslendinga og 

Íslandsvina í Færeyjum - www.fron.fo

Fráhaldsrørslan, tlf. 316424

FUR, Føroya Ungdómsráð, tlf. 318108.

Føroya Blindafelag, tlf. 318358, 219908.

Føroya Ellisakfør. Vit hittast í felags-

hølinum Yviri við Strond 22, kl. 20-22. 

www.ellisakfor.com

Føroya Pro Vita, (fyri lívi) - upplýs ing, 

ráðgeving og hjálp tá tú gerst við 

barn. UMHUGSAR tú fostur tøku, ring til 

okkara FYRST! (100% trúnaður). Provita 

771700 - Petra (ráðg.) 457795. Jórun 

(ráðg.) 318228. Vitja www.provita.fo

Giktafelag Føroya, Íslands v. 10 C. Skriv-

st. er opin miku. kl. 14-16. Tlf. 310237 

- gikt@gikt.fo - www.gikt.fo

Havnar Sjónleikarfelag, 

Sjón leik ar hús ið, Niels Finsens g. 34, 

Box 1066, 110 Tórs h. Tlf. 311132, 281131. 

sjonleik@email.fo - www.hsjonleik.fo

Heilafelagið, felagið fyri apo pleksi- og 

afasi rakt. Tlf. 321520 - heilaf@post.olivant.fo

Hjartafelagið, boks 3120, Tórs havn. 

hjartafelag@hjarta felag.fo

HUFF, Hundafelag Føroya, limur í DKK 

(Dansk Knl. Kl.), tlf. 277317. Týsd. kl. 19 

ganga vit túr. Møtast við Skógrøkt Landsins.

Javni, tlf. 314827 - www.javni.fo

Kafé Blákrossstovan, Konga g. 8, 

Tórshavn. Opið er má. og fr. kl. 16-22. 

Týs-, miku- og hósd. kl. 14 til 19. Hvørt 

mána kv. kl. 20 er almenn sang løta.

KFS, Kristiligt felag fyri skúla ungdóm 

og studentar. Tlf 280980

www.kfs.fo - kfs@kfs.fo

KFUM-skótarnir í Før. www.skoti.fo

KFUM-skótarnir í Leirvík. Skótabólkur 

Leirvíks Páll www.leir viks pall.fo

Kvinnuhúsið. Skrivst. er opin ger an-

dis   d. frá kl. 10-17. Tlf 317200. Svar ar 

alt sam døgrið - post@kvinnu  hus id.fo - 

www.kvinnu  hus id.fo

Koyrilíkindini, tlf. 340802, 

www.landsverk.fo

Krabbameinsfelagið. www.krabbamein.fo

KRIS í Føroyum, tlf. 448181 - www.kris.fo

Kunningarst, Fel agið Tórshavn. Vaglið 

4, Postboks 379, 110 Tórsh. Tlf. 302425. 

Má. til fr. kl. 08-17.30 og leyg. kl. 9-14. 

Eisini opið tá fremm and ferða  manna-

skip eru í Havn - torsinfo@tors havn.fo

www.visittorshavn.fo

Kvinnufelagið í Havn. kvinnu fel ag @ 

kvinnufelag.fo - www.kvinnufelag.fo

Listasavnið á Sandi bert opið eftir 

avtalu. Bert opið eftir avtalu. Ringjast kann 

á tlf. 211924 ella 361617 og avtala tíð. 

Lymfødemfelagið. Tlf. 225224

Nýrafelagið. Elias Bergs son, form. 

Støðlag. 7, Argir. Tlf. 316123

elli berg@email.fo

Náttar ravnarnir í Tórs  havn. Tín stuðul 

ger mun! Tekna teg sum nátt ar   ravn ella 

gang ein roynd  ar  túr sam an við 2 roynd-

um ravn um. Ring tlf. 224048, 227734 

ella 236334 - www.nattar ravn arnir.fo

Norðoya Kunningar st., . Má-fr. kl. 09-17, 

ley kl. 10-12. Tlf. 456939 - info@klaksvik.

fo - www.visitnordoy.fo

Parkinsonfelagið, tlf. 313887, 233899.

Rættarhjálp Føroya, tlf. 319823.

Reyði Krossur, Før oy  ar. 

Um tú vilt verða vitj un ar vin ur hjá Reyða 

Krossi ring ella skriva til okk um: Reyði 

Kross ur Før oya, Brygg ju   b. 10, boks 

1015, 110 Tórs  h. Tlf. 319630. red cross 

@ redcross.fo - Fyri  skiparar í Tórsh. tlf. 

313784, 513784 og 314333, 284333.

Sandoyar Kunn ing ar st., Skrivst.: má-frí 

kl. 10.30-13.30. Tlf. 361836 - info@visit-

sand oy.fo - www.visitsandoy.fo

Sclerosufelagið, tlf. 313706.

Sinnisbati, tlf. 322544.

Sjálvhjálpin, tlf. 280005 má-frí kl. 12-16 

og mik. 16-18.

Sorgbólkur fyri vaksin, ið hava mist 

ein av sínum kæru. 

Møtast 3-4 hvørja viku. Margret 

Mortensen og Sigrun Heldarskarð, 

psykoterap. og sjúkrarøktarfr. leiða 

bólkin. Áhugaði ringi: Margret 

tlf. 223456 ella Sigrun tlf. 265432.

Stoffskiftisfelagið. Millum Gilja 111, 

188 Hoy vík - www.stoffskifti.com

Tekn máls tulka tæn., tlf. 319012.

Veður tæn. á Veður  st. tlf. 312210

UTTANLANDS
FØROYINGAFELØG
Aalborg www.alaborg.dk, 

nevnd@alaborg.dk

Århus Vestergade 48D, 

tlf. +45 86180604. www.aarstova.dk

Bergen: Vesturskin 

tlf. +47 99585322 vesturskin@gmail.

com - Vesturskin á Facebook.

Kbh, Føroya húsið, Vester brogade 17A, 

tlf. +45 33231586, www.faroehouse.dk

Odense (FFO), www.ff-o.dk, 

ffodense@hotmail.com

Reykjavík tlf. +354 5522368

Stavanger. www.fnlag.com

SAMKOMUR
Hirtshals: Malta, Vinkel vej 2, 

tlf. +45 98944370

Kbh, Eliaskirkjan, Vester bro g. 49, 

tlf. +45 31969042, pr@eliaskirkjan.dk. 

www.elias kirkj an.dk

Kbh, Kristna stova, Birmavej 36, 

tlf. +45 32551809, www.kristna stova.dk

Kbh, Samuels kirkjan, Thorsg. 65, 

pr: Tlf. +45 38796146, 

www.samuelskirkjan.dk

Reykjavík: Sjómans heimið Ørkin, 

tlf. +354 5680777. Møti hvørt sunnu  -

kvøld kl. 17.

London: Sendistova Føroya í 

Bretlandi, tlf. +44 (0) 20 7333 0227, 

www.faroeislands.org.uk

Norsk Færøysk Lag, tlf. +47 22652017, 

www.norden.fo/foroyar

Ráðgevingin fyri føroyingar í DK, 

tlf. +45 33239980, 

www.radgev ing in.dk

Vitjunartænastan fyri føroy ing ar í DK 

Tlf. +45 45884080

www.vitjan.dk

HVAT&HVAR&NÆR

SKRIVA:  

dimma sudoku1 »loysn«   

og/ella:  

dimma sudoku2 »loysn«  

so ert tú við í lutakastinum.

Prísurin er 10,- kr. + vanl. 

sms-gjald.

Vinnari seinast gjørdist: 

REGLUR:

Hvørt av tøl un um frá 1 til 9 

skulu skriv ast inn í talv u na,  

so leið is, at hvørt tal bert 

stend ur eina ferð í hvørj ari 

vatn rætt ari rekk ju, eina ferð í 

hvørj ari lodd rætt ari kolonnu 

og eina ferð í hvørj ari 3x3 

teig aðu boks. 

2 STK. 
BIOGRAF 

ATGM. 

HAVNAR 
BIO

DAGSINS SUDOKU NR. 163

Send eini sms-

boð til 1969 við 

loysnini í gráu 

puntunum.

VINN

Bjóða onkrum 

við í biograf
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VIÐ ÓKEYPIS APPINI HJÁ DIMMALÆTTING
KANST TÚ ALTÍÐ LESA TILBOÐSBLØÐ
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Trýst her

Innlesur...

TILBOÐSBLØÐ

ALT Á EINUM STAÐ!
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  Ferd’nand

DMI HitalagiðVestfalskyrrindi Kelda: Skipalistin 2013
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Kelda: Google
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Heiti seinast í dag broyting
Atlantic Airways (ICL) 170,00 170,00 -  
Atlantic Petroleum (ICL) 163,50 155,50 -4,89%   
Bakkafrost (OSL) 72,00  70,75  -1,74%  
BankNordik (ICL)  95,00  96,00  1,05%    
Faroe Petroleum (PLC)  113,00  113,00  -

Partabrævakursir og vísital

Hini gjaldoyruni

Europa   EUR
USA   USD
Bretland   GBP
Svøríki   SEK
Noreg   NOK
Ísland   ISK
Sveis   CHF
Japan   JPY
Avstralia   AUD
Ný Sæland   NZD
Polland   PLN
Hong Kong   HKD
Singapor   SGD

745,79

566,45

868,21

87,15

95,33

-

602,90

5,6727

522,55

449,27

176,83

73,01

448,78

 Dato 22-07-13                             miðalkursur        

  Sjónvarpsskráin í kvøld

18:30 Mumi 14

 Teknirøð við føroyskari   

 talu til smábørn

18:54 Pingu

19:00 Oyggjaleikir 2013 - av   

 Bermuda

19:30 Náttúrusøgusavnið í   

 London 3

20:30 Í kríggi við seg sjálva

21:25 Lust, Caution

23:50 Oyggjaleikir 2013 - av   

 Bermuda

17:00  Skattejægerne  

17:30  TV AVISEN med Sporten  

17:50  Vores sommervejr  

18:00  Aftenshowet  

18:55  TV AVISEN   

19:00  Hammerslag    

 Sommermix  - by idyl  

19:30  Søren og Rosas vilde   

 alderdom  

20:00  Gintberg på kanten -   

 Forsvaret  

20:30  TV AVISEN   

20:55  Vores sommervejr   

21:00  Sporten  

21:05  30 grader i februar  

22:00  Kommissær Winter:   

 Næsten død mand  

23:00  Anno 1790  

00:00  Mord i centrum  

00:45  Hamish Macbeth  

01:35  Naboerne  

01:55  Advokaterne  

17:00  DR2 18:00   

17:15  The Daily Show - ugen   

 der gik  

17:35  Bjerggorillaer  

18:30  Drengene fra Angora  

19:00  Store danskere - Liva   

 Weel  

19:40  Liv eller død  

20:20  Det slører stadig  

20:35  Krysters Kartel  

21:00  Meningen med livet - og  

 andre småting  

21:30  Deadline   

22:00  Searching for Bill  

23:20  The Daily Show  

23:40  De unge rygere  

00:30  Meningen med livet - og  

 andre småting  

01:00  DR2 Nattens nyheder   

07:30  FODBOLD: Kvindernes  

 EM, Sverige  

09:00  UDSPRING: VM fra   

 Barcelona, Spanien  

11:45  UDSPRING: VM fra   

 Barcelona, Spanien  

13:00  UDSPRING: VM fra   

 Barcelona, Spanien  

14:15  FODBOLD: EM for U-19,  

 Litauen  

16:30  UDSPRING: VM fra   

 Barcelona, Spanien  

17:45  CYKLING: Tour of   

 Wallonnie  

18:30  FODBOLD: EM for U-19,  

 Litauen  

20:45  VANDPOLO: VM  

21:30  MOTORSPORT:   

 Motorsports Weekend  

21:45  RACERLØB: World   

 Series by Renault, Østrig  

22:15  FODBOLD: EM for U-19,  

 Litauen  

23:30  UDSPRING: VM 

17:00  Nyhederne og Sporten  

17:10  Regionale nyheder   

17:20  Dit sommervejr  

17:25  Go’ aften Danmark  

18:00  Nyhederne   

18:30  Regionalprogram  

19:00  Store boligdrømme  

19:35  Gordon Ramsays   

 hotelmareridt  

20:25  Razzia -    

 Fødevar e kontrollen   

 rykker ud  

21:00  Nyhederne og Sporten  

21:20  Regionale nyheder   

21:30  Shanghai Knights

 Amr. actionkomedie fra  

 2003  

23:25  Grænsepatruljen  

23:45  Grænsepatruljen  

00:10  Lie to Me  

00:50  Lie to Me  

01:35  Blue Bloods  

02:20  Kongen af Queens  

17:00  Oddasat - nyheter på   

 samisk 

17:05  Tegnspråknytt 

17:10  VM stup: Finale synkron  

 3 m, menn 

17:40  Distriktsnyheter   

 Østlandssendingen 

18:00  Dagsrevyen 

18:30  Sommeråpent: På vei til  

 Tromsø 

19:00  Grønn glede 

19:30  Glimt av Norge: De   

 glemte gruvene på Gursli 

19:45  Extra-trekning 

19:55  Distriktsnyheter   

 Østlandssendingen 

20:00  Dagsrevyen 21 

20:30  Sommeråpent 

21:15  Den sanne historien:   

 Haisommer 

22:00  Kveldsnytt 

22:15  Sommeråpent minutt for  

 minutt: Tromsø-Bodø    

Harðasti streymur eftir streymkurvu   24. juli
Besti streymur eftir streymkurvu   1. august
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09:01
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07:46
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08:01

20:19

11:46

-

06:01

18:19

09:27

21:45

07:42

20:00

10:42

23:00

10:27

22:45

11:27

23:45

09:42

22:00

08:27

20:45

08:42

21:00

00:04

12:27

06:42

19:00

10:07

22:27

08:22

20:42

11:22

23:42

11:07

23:27

-

12:07

10:22

22:42

09:07

21:27

09:22

21:42

00:45

13:07

07:22

19:42

      24/7      25/7      26/7                                               
Suðuroyar- og Vágafj. f.p.
 s.p.
Nólsoyarfjørður f.fp.  
 s.p
Kalsoyar- og Svínoyarfj. f.p.
 s.p.
Fugloyarfjørður f.p.
 s.p.
Vestmannasund f.p.
 s.p.
Leirvíksfjørður f.p.
 s.p.
Skúvoyar- og Skopunarfj. f.p.
 s.p.
Hestfjørður og Sundini f.p.
 s.p.
Mykinesfjørður f.p.
 s.p.
2 fj. lands. úr Mjóvanesi f.p.
 s.p.

kl. 19.30: Jimmy og hetjurnar

Veðrið
Eitt hátrýst, meira enn 1025 hPa, yvir Norðurskandinavia, ferðast norðureftir. Eitt lágtrýst, 1005 hPa, vestanfyri 
Bretsku Oyggjarnar flytur seg spakululiga í landnyrðing. Hetta gevur okkum støðugt, men mjørkaveður á okkara 
leiðum. Eitt lágtrýst yvir Atlantshavinum í útsynningvestan úr Bretsku Oyggjnum nærkast spakuliga Bretsku 
Oyggjunum og frá í morgin fara tilhoyrandi brúgvaløgini møguliga at raka Føroyar og hava eitt sindur av regni við 
sær.

Í DAG

HÓSDAGIN FRÍGGJADAGIN

Lot av ymsum 
ættum, tám ella 
mjørki, men út á 
dagin nakað av sól. 
Hitin uppí 15 stig.

Da. dok. frá 2012
Fleiri enn 30.000 flóttafólk í Danmark liva við sálarløstum av kríggi, 
flýggjan og píning. Orsakað av ógvisligum og skelkandi upp-
livingum í heimlandinum fáa nógv flóttafólk diagnosuna 

PTSD(post-traumatisk-stress-disorder). Sadie 
Kajtazaj úr Middelfart, er ein teirra. Filmurin er 
um Sadie - brikkar til eitt putlispæl, ið sjáldan 
gongur upp, men hyggjarin fær greitt innlit í , 
hvat tað er at hava PTSD. Sjúkan rakar ikki 
bara flóttafólk, men eisini hermenn, valdsoffur 
og onnur, sum hava verið úti fyri ógvisligum 
hendingum. 

Leikstjóri: Jørgen FLindt Pedersen.

 3 til 8 m/s av eystri 
og landsynningi, 
samdrigið og tám 
ella mjørki og helst 
eitt skifti regn, men 
eisini sól. Hitin 
millum 9 og 14 stig.

3 til 8 m/s av suðri 
og landsynningi, 
samdrigið og tám 
ella mjørki. Hitin 
millum 9 og 14 stig.

MIKUDAGIN

3 til 8 m/s av eystri 
og landsynningi, 
samdrigið og tám 
ella mjørki - út á 
náttina regn. Hitin 
millum 9 og 14 stig.

   3-8 m/s
3-8 m/s

3
-8

 m
/s

3-8 m/s



KOMIÐ OG HEIÐRIÐ 
YMISKLEIKAN
27. JULI · KL.16.00 · TÓRSHAVN

SAKARIS · GRANDMA´S  BASEMENT · RIA 
TÓRGARÐ · HJØRDIS JOHANSEN · JENS 
MARNI · VÁGAVERK · MARIUS ZISKA 
TEITUR · NALJA-KÁRI & PRIDE ALL STARS

Faroe Pride skrúðgongan byrjar við Gundadalshøllina í 
Havn, har hitað verður upp saman við Jákup Weihe. Síðan 
verður gingið oman gjøgnum miðbýin, har steðgað verður 
av og á. 

Skrúðgongan endar á Kongabrúnni, har hátíðarhaldið  
heldur fram við stórum ókeypis og familjuvinarligum tiltaki.

Skrúðgongan er ikki einans ætlað LGBT-limum, men 
øllum føroyingum, ið ynskja eitt rúmligari og meira 
fjølbroytt samfelag, sum gevur pláss og javnrætt til allar 
sínar borgarar. 

Øll eru hjartaliga vælkomin at heiðra ymisk leikan “lítla 
ólavsøkuaftan” í havnargøtum!

MAT- OG DRYKKISØLA 

ÓKEYPIS ANDLITSMÁLING

FACEBOOK.COM/LGBTFOROYAR2013

Lýsing


