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Hvalaveiðuspurnmgurín!
Herfyri vistu bløðim at siga, 
at boykott vóru framd ímóti 
føroyskum fiskaúrdráttum 
á týska tnarknaðinum.

Orsokin var, at vit drepa 
grind.

Eitt ávíst arbeiói er gjort 
við boklingum. og við at 
svara brovum frá fólki, sum 
ikki hava annað til felags 
við djóraheimin enn at tey 
hava kehdyr við hús, síggja 
djórafilmar í sjónvarpi. og 
at kjotið annars stavar frá 
frystidiskunum t' handl- 
inum.

Handilsliga
marknaðarfnringin
Hóast vit hava gjørt eitt 
ávíst arbeiði at upplýsa og 
afturvísa. so er hetta arbeiði 
gjørt av fólki, sum ikki hev- 
ur nakrar handilsligar 
royndir, og sum ikki hevur 
nakran serligan kunnleika 
til. hvussu lýsingarherferðir 
verða skipaðar, og hvussu 
tíðindaflutningur í heilatik- 
ið fer fram.

Og tað ger, at vit ikki fáa 
sum frægast burturúr.

Áttu at mótmælt kvikk- 
silvurinnihaldinum
Vit eiga at marknaðarføra 
okkum sum tey. sum vilja 
gera alt fyn at varðveita 
hvalin. Tað vilja vit jú.

So tá doktararitgerðir 
staðfesta, at tað er alt ov 
nógv kvikksilvurinnihald í 
hvali, ja so er tað tí, at havið 
verður ov nógv dálkað, so 
vit áttu at funnið útav, hvat 
orsøkin er til tess.

Síðani skulu vit mótmæla 
hesari dálking so væl vit 
kunnu, tí grindahvalurin 
ikki skal týnast.

Á henda hátt vildu vit 
vent gongdini og uppfatan- 
ini til okkara fyrimun. Álop 
kann sum kunnugt verða 
besta verja.

Grønlendingar framdu 
lýsingarherferð
Fyri nøkrum árum síðani 
var, sum rætt var, funnist at 
smákópaveiðu. Green- 
peace, Brigitte Bardot og 
onnur vælmeinandi fólk 
løgdu eina stóra kampagnu

tilrættis, sum av misgáum 
rakti tey smáu veiðusamfel- 
øgini í tí arktiska umráð- 
num.

Hetta var ikki teirra æil- 
an. Men av teirra fávitsku 
hendi hetta. Grønlendingar 
settu seg ikki hendur í favn.

Teir gjøgnumførdu eina 
stóra herferð, sum var løgd 
til rættis av eini danskari 
lýsingarskrivstovu, sum 
m.a. hevur arbeitt nógv fyri 
minnilutabólkar av ymisk- 
um slagi.

Sarnan við danska uttan- 
ríkisráðnum, og sendistovu- 
num runt um, fyrireikaðu 
teir eina lýsingarherferð væl 
og virðiliga, har teir valdu 
nøkur umráðir út í Týsk- 
landi, Fraklandi, Belgia, 
Italia o.s.fr.

Ein bussur við landsstýr- 
isformanninum spælandi 
uppá hannoniku á odda, 
saman við fólki í grøn- 
lendskum klæðum, koyrdi 
so til hesi lond, har tíðinda- 
fundir og lýsingar í bløðum 
vaktu miklan ans.

Tá teir komu til Paris, var 
fundur í Danska Húsinum

har, og har høvdu teir boðið 
Brigitte Bardot at koma við. 
Men hon kom ikki. Hennara 
stólur, sum var merktur við 
stórum feitum stavum, stóð 
tómur, meðan fólk sótu á 
øllum hinum stólunum.

Hetta vakti miklan ans.
Lýsingarherferðin eydn- 

aðist væl, og skapti eina fat- 
an hvussu minnilutabólkar 
liva í veiðimannasamfeløg- 
um.

Eftir hetta bað Green- 
p>eace um umbering fyri síni 
mistøk gjørd ímóti grøn- 
lendska fólkinum, hvøtja- 
ferð høvi var til tess.

Føroyar kundu ivaleyst 
skipa fyri eini líknandi lýs- 
ingarherferð, við stuðuli frá 
danska uttanríkisráðnum, 
donskum sendistovum, og 
við stuðli ffá innflytarum av 
føroyskum fískaúrdráttum, 
sum hóast teir hava aðrar 
leverandørar at týða til, eru 
meint raktir.

Hetta má gerast profes- 
sionelt og á einum handils- 
ligum grundarlagi.

Jákup Fróði Djurhuus.

Tamarhald á svartadeyða
Ikki øll fólk í India 
hava tikið vandmiklu 
smittuna í álvara, hóast 
hon eftir fáum døgum 
hevur kostað mong 
mannalív og smittar 
við fúkandi ferð. Prís- 
urin á heilivági farin 
upp við 50 pst. Tey, 
sum hava fingið krím, 
halda seg verða smitt- 
að.
BEATE L. JENSEN __

Swaranjit Singh er ikki 
bangin fýri svartadeyða.

- Eg hava skjótiloyvi til 
at verja meg sjálvan, sigur 
hann skemtandi.

Á Cannaught Place, sutn 
er virknasta handilsøki í 
New Delhi, er sjúkan ikki 
mett serliga vandamikil, 
hóast restin av heiminum 
hevur sett ymisk tiltøk í 
verk fyri at forða fýri, at 
svartideyði breiðir seg til 
onnur lond.

Hósdagin fór handilslívið 
fram júst sum aðrar vanlig- 
ar dagar, 48 tímar eftir at 
svartideyði var farin at gera 
vart við seg í høvuðsstað- 
num.

Fremmand ferðafólk 
gingu og mólu í gøtunum 
við uppbrotnum ermum, 
meðan tey sótu uttandura 
og fíngu sær okkurt at eta í 
tí góða veðrinum. Onnur 
vóru til handils og keyptu 
inn sum vanligt er, tá tey 
fyrireika seg til stóru árligu 
Hindu-veitsluna.

Ferðaseinkingar
- 011 hava hoyrt um svarta- 
deyða, sigur sigarettseljarin 
Deshrao Patil, - men eingin 
hevur sæð hann.

- Eg var á Willingdon 
sjúkrahúsinum. Ikki ein

gang har tosaði nakar um 
pestina. sigur Babulal 
Chauhan, sum er lærari í 
einum býi nærhendis Ball- 
abgam.

Australski ferðamaðurin 
Steven James, sigur, at tann 
bólkurin, sum hann er sam- 
an við hevur verið í granna- 
landinum Pakistan, og var 
ferðalið hansara seinkað 
munandi á veg úm markið 
úr vegna strangari eftirlit, 
men annars gekk alt sum 
vanligt.

- Tað einasta, vit hugsa 
um í løtuni, er um okkara 
Visa til Iran er í lagi, sigur 
hann.

Blást upp
Fleiri hava lastað Qølmiðl- 
unum fýri, at teir hava blást 
tíðindini um svartadeyða alt 
ov nógv upp.

- Tað er tað sama, sum 
vit hava í Australia, sigur 
James.

- Har gera tíðindafólk alt 
nógv meiri burturúr enn tað 
í veruleikanum er.

- Um vit hyggja nærri at 
tí, sum hent er, sæst, at øll 
tey sjúku í New Delhi hava 
havt okkurt við Surat at 
gera, sigur Singh.

Meiri enn 30.000 fólk eru 
flýdd úr Surat, síðani svarti- 
deyði fór at ganga har. Surat 
liggur í vestaraparti av India 
í Gujarat-økinum, og fleiri 
av teimum flýddu hava 
borið smittuna við sær.

Nærum allir teir 47 smitt- 
aðu sjúklingamir, sum eru 
komnir undir læknahond í 
New Delhi, hava nýliga ver- 
ið í Surat.

Deyð rotta uttanfyri
Á skúlaøkinum við Delhi 
Universitet, eru fólk meiri 
óttafull.

- Eg sá eina deyða rottu 
uttanfyri íbúð mína, sigur 
Vibhash Priyadarshi, ið les-

ur økonomi.
- Og grannar okkara 

runnu alt fyri eitt til ta 
nærmastu telefonina at 
boða heilsumyndugleik- 
unum frá hesum.

Universitetsbygningamir 
liggja spjaddir í økinum, og 
siga lesandi, at fleiri stu- 
dentiy; gjørdust sera bang- 
nir, ti eisini sjúkrahúsið fýri 
umfarssótt liggur her, og 
har eru fleiri sjúklingar við 
svartadeyða innlagdir í kar- 
antenu.

- Haraftrat eru fleiri stu- 
dentar ættaðir úr Bihar og 
Uttar Pradesh. Teir hava 
allir hoyrt frá ommum og 
abbum, at bygdimar eru um 
at doyggja út, upplýsir Priti 
Mehra, sum eisini lesur 
økonomi. Hann leggur aftr- 
at. at sálarligar sjúkur fylgja 
við øllum hesum tíðindum.

Monsun-vindurin
Norðari partur av Bihar og 
Uttar Pradesh em millum 
fólkaríkastu og mest tilaft- 
urskomnu provinsimar í 
India. Økini eru tiltikin fýri 
at hava mist nógv fólk, tá 
stórar og drúgvar umfars- 
sóttir hava gingið, áðrenn 
heilivágur kundi fáast.

Vanligt er, at fólk í Delhi 
fáa hita-sóttir av ymsum 
slag t september orsaka av tí 
heita og slavna monsun- 
vindinum, sum broytir veðr- 
ið.,

í  ár eru fólk sera ansin, tá 
tey merkja symptom uppá 
hita-sjúkur, sigur Mehra.

- í løtuni er tað dómadag- 
ur fýri hann, sum gerst sjúk- 
ur um okkara leiðir, hóast 
tað ikki er einstýðandi, at øll 
hava fingið svartadeyða. 
Verri enn so. Men bangin, 
tað eru vit, um vit fáa fepur, 
hóast talan kanska bert er 
um vanligt krím, sigur hann.

Heilivágs-prísurin upp

Studentar vita at siga, at 
prísurin á heilváginum Te- 
tracycline, sum nýttur verð- 
ur ímóti sjúkuni, er farin 
upp við 50 pst. á svarta 
marknaðinum í økinum við 
universitetið.

-  Fyrr vildu tey hava eyg- 
nadropar, tá tey høvdu eyg- 
nabruna. Nú vilja øll hava 
Tetracycline fyri allar sjúk- 
ur. Líka mikið, hvat talan er 
um, sigur Rakesh Jain, sum 
eigur eitt apotek.

Universitets-lesandi hava 
keypt maskur, ið hava fing- 
ist til keyps í Delhi, fýri at 
veija seg sjálvan ímóti 
pneumonic svartadeyða 
basilluni, sum smittar
gjøgnum luftina, sigur
Priyadarshi.

Kaskir
kommunumenn
Kommunumenn arbeiða 
nógva yviritíð fyri at fáa 
rusk og skitt burtur, sum 
hevur hópað seg upp ymsa 
staðni.

- Takkað verið øll hesi 
fólk, sum hava gjørt tað 
skitna arbeiði, verður alt 
rusk ruddað burtur so hvørt, 
sigur Singh.

- Azadpur marknaðurin 
er ruddaður, og eg hoyrdi 
onkran siga, at har var so 
reint sum ongantíð áður, 
sigur Jain, sum her hugsar 
um ein av størstu grønmet- 
is-marknaðinum í Asia, og 
sum liggur heilt nær við um- 
sfarsóttar sjúkrahúsið.

Fyri summi er svartideyði 
nakað, sum hóskar væl til 
filosofiina um Hindu-trún- 
na.

-  Tað er eingin orsøk, at 
óttast sjúkuna, sigur Raj 
Kumar, ið er grannskoðari.

- Tá tú er føddur, skalt tú 
eisini doyggja. Hvat er tað 
at vera bangin fýri?, spyr 
hann.

Svartideyði smittar sera illa. Her verAur ein av teimum nsrum  2000 smittaAu sjúklingunum innlagdur.

V id m e r k in g a r

Suðuroyarleiðin: 
Ein landaskomm!
Fríggjadagin tann 23. 
september fekk eg frí 
fyrr enn vanligt, tí eg 
átti nakað av avspák- 
ing tilgóðar, og kundi 
eg tí sleppa mær suður 
við Smyrli longu kl. 
10.30, og sostatt verða 
har suðuri í góðari tíð, 
longu beint eftir døg- 
urða. Tá hevði verið 
høvi at fáa eitthvørt 
frá hondini, sum lá á 
láni. Og tað ger tað jú 
altíð, tá ein starvast í 
Havn og einans er 
heima í vikuskift- 
unum.

Stokkut var gleðin, 
tí tá klokkan var 10.45 
boðaði skiparín frá 
yvir hátalaran, at vit 
fóru at verða nakað 
seinkað. Tað vóru 
Fimm trailarar eftir at 
koyra umborð, so vit 
sigldu helst ikki fyrr 
enn kl. 11.15.

Tað er prís vert at 
skiparin boðar ferða- 
fólkunum frá slíkarí 
seinking og sostatt 
vísir okkum virðing, tí 
slíkt kann ein ikki 
siga, at leiðslan á 
Strandferðsluni ger.

í ferðaætlanini 
stendur, at bilar, sum 
skulu við, mugu verða

hjá ferjuni 15 min. 
áðrenn fráferð. Tá 
Smyril so endiliga 
sigldi kl. 11.45, fimm 
korter seinkaður, 
stóðu sjey bilar eftir, 
sum ikki sluppu við, 
hóast teir vóru møttir 
15 minuttir áðrenn 
fráferð. Hesir bilførar- 
ar og ferðafólk høvdu 
sostatt bíðað á kajini f 
1 Vi tíma, bert fyri at 
fáa at vita, at tey ikki 
sluppu við, vegna 
plásstrot av vøru, sum 
skuldi við til Aber- 
deen. Er hetta ikki at 
halda fólk fyri gjøld- 
ur?

Tá so Smyril kom á 
Drelnes, var aftur 
neyðugt at bíða, tí nú 
lá Teistin við feiju- 
leguna og tók bilar og 
ferðafólk til Havnar, 
so vit kundu ikki 
leggja at, fyrr enn 
hann var farin. Sostatt 
máttu vit aftur bíða 
her í ein lítlan hálvan 
tfma, til vit kundu 
sleppa at bryggjuni.

Var hetta ein støk 
hending, var tað til at 
fyrigeva, men hetta er 
tíverri dagligur kostur 
hjá ferðafólki, sum 
ferðast millum Havn-

ina og Drelnes. Stava 
seinkingarnar ikki frá 
vøru til ella úr Skot- 
landi, so stava sein- 
kingarnar frá nýggja 
innkrevjingarháttin- 
um, har ferðafólk og 
bilar nú skulu rínda á 
dekkinum, har eitt ba- 
sarlfknandi borð er 
sett upp, og nakrar 
fittar gentur royna at 
gera sítt besta at av- 
greiða kundamar 
skjótt og væl. Men 
hesin primitivi mátin 
er ikki serliga skjótur, 
har ferðafólk og bilar 
mugu standa og bíða 
eftir hvøijum øðrum. 
Rópast má í høvdið á 
hvørjum øðrum, fyri at 
ein kann hoyrast fram 
um larmin frá sleipar- 
um, viftunum o.ø., og 
vandamikli roykurin 
frá bilum og sleipar- 
unum er heldur ikki 
tespiligur at standa og 
bíða í. Beint við stend- 
ur ofta ein snápul 
parkeraður, sum vigar 
fleiri tons, í einum 
stativi, men sum eg 
einki álit havi á. Ein 
slfkur hevur áður kost- 
að ferðafólki lívið. 
Hevði hetta ikki verið 
ein uppgáva fyri Ar-

beiðseftirlitið at tikið 
upp?

Sum navnið sigur, 
so er Strandferðslan 
fyrst og fremst fyri at 
røkja innanoyggja- 
sambandið í land- 
inum, men sum eg 
dugi at síggja, so kem- 
ur tað í aðru ella síðstu 
røð -  í hvussu so er 
hvat Suðuroyarleiðini 
viðvíkur. Annars kann 
eg leggja afturat, at eg 
havi siglt um allan 
knøttin í fleiri ár, men 
ongantíð sæð slíka 
óprofessionalismu sum 
her er talan um -  held- 
ur ikki í nøkrum tilaft- 
urskomnum landi.

Við at ferðast við 
Teistanum/Smyrli í 
dag, eru vit aftur í tíð- 
ini, tá Gamli Smiril 
sigldi. Hetta átti at 
verið ein uppgáva hjá 
okkara nýggja for- 
manni í samferðslu- 
nevndini, sum harum- 
framt hevur ein vág- 
bing afturat sær, at tik- 
ið sær av. Hvat við tí 
eina túrinum á Vág, 
sum teir eisini hava 
tikið frá okkum?
Tórshavn 29.06.1994 

Kai Vágfjall.

O ljuvinnufyrireiking og 
um hvørvisverndarlógirnar

Umhvørvisvemdar-
lógimar mugu gerast 
ein integreraður part- 
ur av oljuvinnufýri- 
reikingunum!

Fyri at fyribyrgja 
møguligum dálking- 
um í sambandi við 
eina møguliga olju- 
vinnu í Føroyum, er 
neyðugt, at upppriori- 
tera og seta í verk um- 
hvørvisvemdarlógir- 
nar, sum umfata hesa 
serligu vinnu, á ein 
skynsaman máta.

Umhvørvisverndar- 
lógin og Marpol- 
konventiónin

Tær reglur, sum 
longu eru settar í verk í 
Føroyum, og sum 
koma at umfata hesa 
vinnu, eru fyri tað 
fyrsta Umhvørvis- 
vemdarlógin frá 1988.

Eftir hesari skal alt 
virksemi í sambandi 
við hesa vinnu verða 
góðkent eftir serligum 
intemationalum 
trygdarkrøvum. Har- 
umframt má Marpol- 
konventiónin, sum 
Føroyar hava forplikt- 
að seg til, takast í álv- 
ara. Marpolkonvent- 
iónin er sett í gildi í 
Føroyum sambært lóg 
nr. 130 frá 9. apríl 
1980 um vemd av 
havumhvørvinum og 
lóg nr. 98 frá 12. mars 
1980 um skipatrygd 
v.m.

Marpolkonventión- 
in er sett í verk fyri at 
fýribyrgja dálking frá 
boripallum, og til tess 
at skipa fyri eftirliti og 
tilbúnaði, f sambandi 
við møguligar dálk- 
ingarvanlukkur á hav- 
inum. Eftir núverandi 
skipan hevur Heilsu- 
frøðiliga Starvsstovan 
saman við Vaktar- og 
Bjargingartænastuni 
kompetencuna í sam- 
bandi við eftirlitið og 
trygd. Men spuming- 
urin er, um hesir báðir 
stovnar yvirhøvur 
hava nakrar fortreytir 
fýrí hesari umfatandi 
uppgávu?

Heilsufrøðiliga
Starvsstovan og Vakt- 
ar- og Bjargingar- 
tænastan

Tað er ein sann- 
roynd, at Heilsufrøði- 
liga Starvsstovan ikki 
megnar, við núverandi 
manning, at gera tær 
serligu teknisku kann- 
ingamar, sum eru 
neyðugar fyri at eitt 
størri og meiri kom- 
plicerað virki skal 
hava góðkenning eftir 
umhvørvisvemdar- 
lógini. Og spuraingur 
kann setast við, um 
Vaktar- og Bjarging- 
artænastan yvirhøvur 
hevur nakra
tilbúningarætlan, í 
sambandi við størri 
oljuvanlukkur og vit- 
an um trygd á bori- 
pallum?

Føroysk fyrisiting 
av undirgrundini?

Tað kann tí hava 
verið rætt av Atla 
Dam, tá hann fekk til- 
skilað í avtaluna við 
danir um yvirtøkuna 
av undirgrundini, at 
danir skuldu verða 
fyrstu prioritetir í sam- 
bandi við einum 
møguligum samar- 
beiði. Eisini tí, at man 
hevur havt eina langa

erfaring við samar- 
beiði við danir, tá aðr- 
ar yvirtøkur hava ver- 
ið framdar. Eitt upp- 
lagt samarbeiði innan 
hetta umráði hevði 
verið ímillum føroysk- 
ar oljumyndugleikar 
og Energistyrelsen og 
Miljøstyrelsen í Dan- 
mark. Haraftrat fingið 
eitt samarbeiði í lag 
við norskar umhvørv- 
ismyndugleikar innan 
oljuvinnuna.

Eln uppgáva hjá Løg- 
tingsins Umhvørvis- 
nevnd

Tað mátti verið ein 
uppløgd uppgáva hjá 
Bjøm á Heygum, V. 
Johannesen, Karl R. 
Johansen, Óla Breck- 
mann og Jógvan Dur- 
huus í umhvørvis- 
nevndini, at skapt 
nakrar samarbeiðsav- 
talur ímillum um- 
hvørvisnevndir, í 
hinum norðurlondun- 
um, innan olju- og 
umhvørvisplanlegg- 
ing. Tí fyrst og fremst 
má nakað henda á tí 
politiska stignum, áðr- 
enn nakað ítøkiligt 
kann spyijast burtur- 
úr.

Rói Kliasen.


