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Fólk við breki fáa KT-hjálp
Vælgerð: Tað var ikki fyri at forvinna
pening, at Einar Petersen og fleiri onnur
fyri fimm árum fóru at menna telduforrit
til fólk, ið ikki kunnu samskifta á
vanligan hátt. Líka síðani hevur alt
arbeiðið verið gjørt á sjálvbodnum
grundarlagi. Íblásturin var at hjálpa
einum foreldrapari við einum soni við
serligum kromosomfeili, og í dag eru
tvey slík forrit tøk á alnótini, sum ein og
hvør ókeypis kann taka niður

HILMAR SIMONSEN

hilmar@dimma.fo

The Global Ability Initiative er navnið á einum
felagskapi, ella einari rørslu
um ein vil, ið arbeiðir við at
betra um korini hjá fólki við
breki. Málið hjá felagskapinum er at menna telduforrit
til fólk, sum av eini hvørjari
orsøk eru tarnað í at samskifta við umheimin á vanligan hátt.
Tá fólk fáa sclerose, afasi,
ella gerast spastikarar kann
tað ganga út yvir nervaskip-

anina á tann hátt, at tey
missa evnini at úttrykkja seg
á nøktandi munligan hátt,
hóast tey hugsa klárt í høvdinum og væl vita, hvat tað er
tey vilja siga við fólk.
At samskifta er ikki bert
ein týðandi partur av lívinum hjá fólki uttan brek, men
eisini hjá teimum sum av
einhvørjari orsøk eru tarnað
í hesum, og sum dømi kann
nevnast ein persónur við
afasi ið ynskir at siga »gev
mær kaffi«, men í staðin
kemur at siga »gev mær
kettu«, sigur Einar Petersen, ein av stigtakarunum til
felagið, sum í nøkur ár hevur arbeitt við at menna
telduforrit til fólk við samskiftisbreki.
Persónurin kann til dømis
hava eina kontakt í munninum og nýta hana sum eitt
slag av mús til at klikkja á

Einar Petersen býr í løtuni í
Danmark, har hann í
frítíðini fæst við at menna
telduforrit til fólk, ið ikki
kunnu samskifta á vanligan
hátt
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netinum fullkomiliga ókeypis, og seinni í ár kemur enn
eitt forrit.

Meginparturin
fíggjaður úr egnum
lumma
eina ikon á einum telduskíggja, og harvið fáa tað
fram, sum hann ella hon vil
siga.
- Hetta kallast kontaktaktivering, sigur Einar Petersen, meðan hann vísir
eina mynd á telduskíggjanum fram sum dømi um hetta.

Hann og bróðurin umframt ein 50-100 onnur
sjálvboðin fólk hava í eini
fimm ár lagt stóra orku í at
menna sokallað endurvenjingarforrit – telduforrit ið
fólk kunnu læra seg at brúka
at samskifta við.
Áðurnevnda kontaktin,
sum persónurin kann hava í
munninum ella á fótinum,
verður brúkt til sokallaða
kontaktaktivering.

Vildu hjálpa drongi við
kromosomfeili
Íblásturin til framsøknu
ætlanina at menna tílík forrit var ein persónur við eini
sjáldsamari sjúku, ið gjørdi,
at hann illa kundi røra seg,
og ikki var førur fyri at samskifta við umheimin. Hetta
komst av einum serligum

Ein mynd úr telduforritinum
»Little-T«. Forritið hevur
umleið 7000 orð, 900
myndir umframt stavirnar í
fleiri av heimsins
bókstavrøðum

kromosomfeili ella syndromi, ið sera fá dømi eru
um í heiminum.
- Foreldraparið hjá dronginum, setti seg í sambandi
við okkum fyri at vita, um
nakað telduforrit fanst, sum
kundi hjálpa dronginum at
samskifta, greiðir Einar Petersen frá.
– Síðani kannaðu vit hetta
og fóru í gongd.
Hetta var í 1999, og við
einum sterkum vilja at hjálpa
hesum fólkunum settu Einar og onnur sær fyri at fara
undir at menna telduforrit,
ið kundi gera daglidagin
lættari hjá dronginum. Nú
fimm ár seinni hevur vælgerðarrørslan The Global
Ability Initiative ment tvey
telduforrit, ið ein og hvør
kann heinta ókeypis á alnótini, men drongurin við kromosomfeilinum, ið gav íblástur til ætlanina, kundi
tíverri ikki royna telduforrini sjálvur.
- Hann er deyður og kundi
tíverri ikki fáa nyttu burturúr hesum átaki sjálvur, vísir
Einar Petersen á.
Nú fimm ár aftaná hava
tey ment tvey telduforrit,
sum bæði eru tøk á inter-

Forritini eru víst fram á
Århus kommunehospital og
Landssjúkrahúsið er eisini
sera positivt sinnað fyri
hesum. Tí hava hesir stovnar givið síni viðmæli til
verkætlanina við stuðulsskrivum. Sama er galdandi
fyri heilafelagið, sum hevur
haft høvi at fylgja við í verkætlanini frá nærum fyrstan
tíð, greiðir Einar Petersen
frá.
Hóast ongi peningalig
áhugamál liggja til grund
fyri ætlanini hjá teimum
sum arbeiða við hesum, er
tað ikki ókeypis at gera slíkt.
Einar Petersen greiðir frá,
at onkrir sponsorar eru,
men meginparturin av útreiðslunum, sum telefon og
telduútgerð verður fíggjað
úr egnum lumma.
- Ætlanin hevur alla tíðina verið at hjálpa fólki við
tørvi fyri slíkum, og vit ætla
framvegis at telduforritini
skulu vera ókeypis, sigur
Einar Petersen.
Telduforritini
kunnu
heintast
ókeypis
á
http://globability.org.
Eisini ber til at veita
fíggjarligan stuðul á heimasíðuni.

-tíðindi

Oljuprísurin avgerandi
Nýggjastu amerikansku tølini um prísvøkstur, vístu í
farnu viku enn einaferð, at prísvøksturin ikki varð so
stórur, sum ótti var fyri. Hetta minkar um vandan
fyri, at amerikanska rentan verður hækkað so nógv
sum áður hildið.
Í Týsklandi var ZEW vísitalið tað lægsta higartil í
ár. Vísitalið vísir, hvussu stórir íleggjarar meta um
búskaparútlitini komandi tíðina. Vánirnar tykjast tí
minni jaligar nú, men sama vísitalið fyri verandi búskaparstøðu varð jaligari enn væntað.
Oljuprísurin er framvegis sera høgur, men hann
hevur tó verðið heldur lægri tað sum farið er av hesari
vikuni. Enn hava vit bert hoyrt jalig tíðindi um
oljuframleiðslu í støðum, har óvissa ella framleiðslusteðgur áður hava valdað. Kortini er eftirspurningurin í løtuni so stórur, at allir steðgir í framleiðsluni
kunnu fáa prísin at hækka.
Tað, at oljuprísurin er so høgur, minkar um búskaparvøksturin. Nakað av tíð fer tó at ganga, áðrenn vit
síggja hetta aftur í vísitølum. Ein ábending um hetta
fæst mikudagin, tá ið amerikonsku tølini fyri íløgur
hjá amerikanska vinnulívininum koma. Hesi fara eftir
øllum at døma at vísa eina lítla framgongd.
Fríggjadagurin verður kanska meira spennandi. Í
USA verður BTÙ fyri 2. ársfjórðing almannakunngjørt. Hetta fer helst at vísa, um amerikanska vinnan
longu í øðrum ársfjórðingi varð rakt av høgu oljuprísunum. Seinni um dagin fer Greenspan at halda røðu.
Higartil hevur tjóðbankin hildið fast um, at vánaligu
arbeiðsloysistølini fyri juni og juli hava verið fyri eitt
styttri tíðarskeið, og at búskapurin man fara at fáa framgongd skjótt. Seinastu lyklatølini av ymiskum slag,
sum annars hava verið veikari enn væntað, hava fingið
fíggjarmarknaðin at ivast í, um hetta er so. Fríggjadagin hevur Greenspan so møguleika at undirbyggja
sítt sjónarmið, ella at geva ábendingar um, at ferðin er
sett niður, hóast tað framvegis gongur framá.

Lánsbræva- og gjaldoyrakursir
Á talvuni niðanfyri sæst, hvussu gongdin á ávísum
lánsbrøvum hevur verið seinastu vikuna.
Vegleiðandi renturnar á middegi týsdagin
Leiðb.keypsk.

Stat 4% 2004
Stat 5% 2005
Stat 6% 2009
Stat 7% 2024

100,41
102,49
111,32
128,56

Ein málningaframsýning í Galerie
Focvus skal hvørki
órógvast av einum
sukurmolapakka
ella eini appelsin,
sigur Marianna
Norðoy, sum eigur
Galetrie Focus, har
Eyðun av Reyni
letur upp litsterka
framsýning í
morgin

sum inni er og órógvar
heildina. Hann oyðileggur
alt. Tað hevði ein appelsin
eisini gjørt, staðfestir hon.

Listarlig flyting

BEATE L. SAMUELSEN

beate@dimma.fo

Seinnapartin í morgin letur
listamaðurin Eyðun av Reyni
upp framsýning av oljumálningum í Galerie Focus.
Hóast fermetratalið í
hugnaliga listaskálanum hjá
Marionnu Norðoy í Grím
Kambansgøtu ikki er stórt,
eru tey listafók, sum hava
havt framsýningar her, nøgd
við hølisumstøðurnar.
Tað er Eyðun av Reyni
eisini. Hetta er onnur framsýning hansara í Galerie
Focus.
Fyrstu ferð, hann sýndi
fram her, var í august í

Í morgin letur Eyðun av Reyni upp framsýning av oljumálningum í Galerie Focus.
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2002.
Hóast lítið vavi er hølið
sera gott til endamálið.
– Men her má einki annað
vera inni, meðan framsýningarnar eru, sigur Marianna Norðoy, meðan hon
rokast við at heingja teir 19

oljumálningarnar upp.
– Hvørki blómur, frukt
ella nakað annað, sogiur hon
og heldur fram.
– Hatta borðið, sum
stendur har yviri við hurðina við kaffi, koppum, sukurmolum, fløta og smákøk-

um, og er bert sett upp,
meðan vit gera klárt til
framsýningina. So verður
tað flutt, sigur hon og peikar á pakkan við sukurmolum.
– Bara hasin reyði liturin
á pakkanum víkir frá øllum,

Einasta, sum plagar at verða
inni í hølinum umframt
málningar, eru tveir krakkar, so fólk kunnu seta seg
niðurat eina løtu, meðan
tey njóta málningarnar.
Tað eru málningarnir, sum
skulu dominera í skálanum.
Og tað gera teir eisini.
Allir málningarnir hjá
Eyðuni av Reyni eru nýggir.
Málaðir í ár. Meðan teir seks
oljumálningarnir, sum eru á
pappír og í glas og rammu,
eru frá í fjør.
– Tú fert meiri og meir
yvir í tað abstrakta?
– Nei, tað haldi eg ikki,
sigur 53 ára gamli Eyðun av
Reyni, sum vísir á, at hetta
eru landsløg, hann málar,
og at vit kunnu síggja at
hetta eru landsløg. Ikki nakað ávíst landslag
Land í neðra, sjógvur ella
vatn í miðjuni og so fjøll ella kanska skýggj!
Ikki kemst burturfrá, at
Eyðun framvegis eksperimenterar.
Øll listafólk hava eitt ynski
um at flyta seg listarliga eitt
vet hendan ella handan vegin.
Eyðun dugur væl sjálvur
at síggja, at eisini verk hansara broytast.
Tað hevur hann lagt til
merkis, tá hann samanlíknar nýggjar málningar við

aðrar, hann hevur málað fyri
fáum árum síðani.

Heyst og vetur
Málningarnir í Galerie
Focus rúma fleiri konstrastir, enn vit eru von at leggja
til merkis í málningum listamansins, og litirnir eru
sterkir.
– Tá man málar landsløg
um summarið, er alt meiri
eins. Um vit taka heyst og
vetur, so finnast har meiri
kontrastir í litunum, heldur
Eyðun av Reyni.
Við hesum sipar hann til,
at honum dámar best tær
báðar árstíðirnar, sum lúra
beint hinumegin tíðarhornið
í 2004.
Eini 35 ár er liðin, síðani
hann fór til Danmarkar at
ganga á Kunstakademinum
í Keypmannahavn, og seinastu tíggju árini hevur hann
málað burturav.
Árini undan hesum starvaðist hann í Svimjihylinum í
Gundadali sum pedellur og
lívbjargari.
Hann hevur ikki havt so
ógvuliga nógvar einstaklinga framsýningar her
heima, tó nakrar hevur
hann havt.
Oftast er hann saman við
fleiri øðrum, serliga tá føroysk listafólk hava framsýningar í Danmark.
Framsýningin hjá Eyðuni
av Reyni í Galerie Focus
verður at síggja til 10. september. Næsti framsýnarin
eitur Zacharias Heinesen.
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Leitaðu eftir fullum
manni
RANDI JACOBSEN

randi@dimma.fo

Eyðun í Focus við sterkum kontrastum

Kursbr.sein.vik.

Á midnátt mánakvøldið
varð leiting sett í verk, tí
avvarðandi vóru bangin um
ein mann, sum var farin
einsamallur við báti av
Strondum.
Tann tilkomni maðurin
hevði ætlað sær til Nólsoyar, vistu tey avvarðandi
at siga.
MRCC-støðin heitti á
bátar í Nólsoyarfirði um at

hava eyguni við sær, men
eingin sá bátin.
Maðurin hevði telefon
umborð, men hann tók
hana ikki, sjálvt um ringt
varð til hansara alla náttina – ikki fyrr enn hon út
móti morgni sjálvur kom
inn á Havnina.
Tá stóð politiið fyri
manninum, sum var sjónliga ávirkaður.
Hann varð skuldsettur
fyri brot á sjólógina. Tað
er ikki loyvt at sigla ávirkaður.

Politiskt
konufólkaseminar

Áhugin
hjá
politisku
kvinnunum á møta á útnorðurkvinnuseminariinu
m á Hotel Føroyum, sum
byrjaði í gjáramorgunin,
tóktist stórur. Umframt
fyrilestrar, sum kvinnur í
politikki,
umboðandi
Grønland, Ísland og Føroyar, høvdu, varð eisini
bólkarbeiði.
Politiski
kvinnufundurin
endar
seinnapartin. Á myndini
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eru Rúna Sivertsen úr
Fólkaflokkinum, Annita á
Fríðriksmørk úr Tjóðveldisflokkinum og Elin
Lindenskov úr Javnaðarflokkinum á veg inn í
fundarhølið, har Lisbeth
L. Petersen úr Sambandsflokkinum setti fundin.

