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Ein grind á umleið 80 hval
varð hildin til á Sandavági
um middagsleitið mikudag-
in. Men hvalirnir vórðu ikki
dripnir. Vágafólk hava nóg
mikið av tvøsti og spiki í
kaggunum eftir stóru
grindina í Bø 8. juni, og tí
høvdu tey einki í móti, at
Náttúrugripasavnið fekk
grindina til vísindaligt
endamál.

Grindin varð spakuliga
rikin inn móti sandinum í
Sandavági og nakrir fáir
hval gjørdu landgongd.
Restin var varðisliga rikin
út aftur. 7 hval fingu ásettan
ein sendara á hornið, og
hesir skulu í komandi tíðum
yvir fylgisvein senda upp-
lýsingar heim til Náttúru-
gripasavnið, sum kunnu
brúkast til vísindalig enda-
mál.

Høvi verður hjá almenn-
inginum at fylgja við hvussu
hvalirnir ferðast tí at upp-
lýsingarnir verða lagdir út á
heimasíðuna hjá savninum,
www.ngs.fo.

Grindin varð funnin út
fyri Syðradal fyrrapartin
mikudagin.

Eyðfinnur Stefanson,
konservator hjá Náttúru-

gripasavninum, upplýsir, at
talan er um sama framferð-
arhátt sum tá fýra hval
vórðu merktir í Sandavági í

juli 2000. Tá fingu tey upp-
lýsingar frá hvalunum í upp
til hálvan annan mánaða,
men nú eru vónir um, at

sendararnir fara at halda
longur.

– Talan er um somu skip-
an, men ein betrað slag av

sendarum. Vit hava vónir
um, at teir fara at senda í
eitt hálvt ár, men tað skuldi
verið battaríkapasitetur til

at teir kunnu senda upp í
eitt heilt ár, sigur Eyð-
finnur.

Gul upp í frískan vind av suðri,
5-10 m/s. Snimma skýggjað og

stroyggj, men fyrrapartin
klárari og sól. Samdrigið og

regn. Hitin  9-12 stig

Eyðun í
Focus

Ein málningaframsýning í
Galerie Focus skal hvørki

órógvast av  einum
sukurmolapakka ella eini
appelsin, sigur Marianna

Norðoy, sum eigur Galerie
Focus, har Eyðun av Reyni

letur upp litsterka framsýning
í morgin
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Eingin 
kallur í 1.b

Ímyndi tykkum ein heilan
studentaflokk har tað bert eru

kvinnur. Í Hoydølum eru ikki færri
enn tveir av flokkunum í 1.s bert

mannaðir við kvinnum. André
Niclasen sum er lærari hjá báðum

gentuflokkunum sigur, at hann sær
ongan trupulleika í, at tað bert eru

gentur í flokkunum
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Fólk við breki fáa KT-hjálp
Fyri fimm árum síðani
spurdi eitt foreldrapar, um
nakað telduforrit fanst,
sum kundi hjálpa rørslu-
sjúka soni teirra at
samskifta. Hann hevði ein
kromosomfeil sum gjørdi,
at hann ikki kundi tosa.
Hetta var byrjanin til, at
Einar Petersen og fleiri
onnur fóru í gongd við at
menna telduforrit til fólk
við tílíkum breki, og nú
fimm ár eftir finnast tvey
telduforrit á alnótini, sum
ein og hvør ókeypis kann
heinta niður.

Tíverri fekk drongurin
ikki sjálvur gleði av
hesum møguleikanum, tí
hann doyði áðrenn
arbeiðið var komið so
langt. Telduforritini eru

gjørd á sokallaðum »op-
en-source« grundarlagi,
og tað merkir, at keldu-
teksturin til forritini
liggur opin á alnótini, so
at ein og hvør við áhuga
og kunnleika fyri teldu-
forritan frítt kann lesa
keldutekstin og koma við
rættingum og hugskot-
um til at betra og menna
forritið.

– Størri og størri part-
ur av nútíðarinnar teldu-
forritan verður gjørdur á
henda hátt, og tað
tryggjar eina betri
góðsku av forritum, sum
verða gjørd á sjálvbodn-
um grundarlagi, sigur
Einar Petersen.
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Grind: Sendara á sjey hvalir

byrjar fríggjamorgunin kl. 08.00
÷ frá 50%-70%-80% avsláttur

Kjallarin Áarvegur 5 -  tel. 313720 

STÓR SKÓGVA ÚTSØLA

Opið til kl. 19 - Leygardagin frá kl. 9-17.00

Tað tók ein tíma at seta sendara á teir sjey grindahvalirnar Mynd: Kalmar
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Í fleiri ár hava føroyskir alarar inniliga
heitt á djóralæknamyndugleikarnar
um at sleppa at koppseta móti hervi-
ligu ILA-sjúkuni, ið fullkomiliga tók
pippið frá alivinnuni, tá hon rakti før-

oysku firðirnar fyri nøkrum árum síð-
ani. Tað er ikki ov nógv sagt, at ILA,
samantvinnað við lækkandi laksaprís-
um, hevur lagt føroysku alivinnuna
lamna.

– Í ár hava bert tríggjar alifyritøkur
sett tilsamans eina millión smolt út.
Fyri fáum árum síðani vórðu 18 milli-
ónir smolt sett út, staðfestir Alti
Gregersen, formaður í Havbúnaðar-
felagnum.

Men nú áttu ljósari tíðir at verið fyri
framman, tí í fyrradagin gjørdist
greitt, at djóralæknamyndugleikarnir í
ES eru sinnaðir at loyva føroyingum
at koppseta smolt móti ILA. Jan
Mortensen, stjóri í Vinnuhúsinum,
slær kalt vatn í blóðið.

– Sum støðan er í løtuni, liggur øll
alivinnan meir ella minni still, so tú
kanst ikki rættiliga siga, at hetta verð-
ur bjargingin hjá alivinnuni. Talan er

hinvegin um, at vit nú hava fingið enn
eina grundleggjandi fyritreyt fyri at
byrja aftur at ala í Føroyum, staðfestir
Jan Mortensen.

Hin grundleggjandi fyritreytin, ið
Jan Mortensen vísir á, er, at ES herfyri
valdi at áseta kvotur fyri innflutning
av laksi frá triðja londum, sum før-
oyski útflutningurin eisini verður um-
fataður av. Hetta fer tó at merkja, at
prísurin á laksi á evropeiska markn-
aðinum fer at hækka, og tað kann
koma at gagna føroysku alivinnuni. 

Tørvar fígging
Somu støðu hevur Atli Gregersen,

formaður í Havbúnaðarfelagnum. Atli
Gregersen roynir tó ikki at fjala, at
hann fegnast um, at útlitini hjá før-
oysku alivinnuni við eitt eru broytt til
tað betra. Men hann sær eisini møgu-
ligar tvístøður.

– Nú hevur Bjørn Harlou, lands-
djóralækni, í sambandi við, at før-
oyskir alarar fáa loyvi at koppseta móti
ILA, sagt, at reglurnar viðvíkjandi
smittufyribyrging verða herdar. Eg vil
siga, at vit ikki hava tosað um hetta við
heilsumyndugleikarnar og tískil óttast
vit, at tað verður farið ov langt á hes-
um økinum, sigur Alti Gregersen.

Tá tað er sagt, heldur Alti Greger-

sen, at tað var í tøkum tíma, at alarar
fingu loyvi at koppseta, tí alivinnuni
tørvar eina kapital-innspræning av
teimum stóru, fyri at fáa gongd á aftur
vinnugøgnini. 

– Loyvið at koppseta móti ILA
skuldi gjørt, at tað ikki verður ógjørl-
igt at fáa fígging til at seta smolt út
komandi vár, tí tað veitur fíggingar-
stovnunum trygd, ið er ein fyritreyt
fyri at fáa fígging, staðfestir Atli Greg-
ersen, formaður í Havbúnaðarfelagn-
um.

Koppseting kann bjarga alivinnuni
Aling: Føroyska alivinnan gongur bjartari tíðir í møti, nú tað verður loyvt alarum at
koppseta móti ILA. Hóast sláa bæði formaður í Havbúnaðarfelagnum, Atli
Gregersen, ella stjóri í Vinnuhúsinum, Jan Mortensen, kalt vatn í blóðið

Rimmar rundur
føðingardagur
KÍ 100 ár: – Tað var gleðiligt at uppliva, hvussu norð-
oyingar fylkjast um felagið, men vit høvdu ikki kunnað
hildið ein so stóran føðingardag, høvdu vit ikki havt ný-
ístandgjørdu og stásiligu felagshølini, sigur Gestur
Hovgaard, formaður í KÍ. Síða 5

Familjuviðgerðarstovnur
á Skarvanesi
Viðgerð: Ingi Mohr hevur í manntómu vesturbygdini á
Sandoynni sett tvey sethús í stand umframt Kárastovu,
og byrjar skeiðsvirksemið fyri avvarðandi at alkoholkar-
um á Skarvanesi í heyst
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