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Ætla sær ikki at 
spreingja í Lamba

Randi Jacobsen

Marínustøðin hevur fingið 
skriv frá 57 fólkum í Lam- 
ba. Tey vilja ikki hava, at 
Marínustøðin fer í grót- 
brotið í Lamba at spreingja 
gamalt spreingievni o.a.

Sagt verður í skrivinum, 
at Marinustøðin fyri sløk- 
um tveimum árum síðan 
gjørdi eina líknandi sprein- 
ging í grótbrotinum í Lam- 
ba, og tað var als ikki uttan 
ampa fyri lambafólk. 
Spreingingin var so ógvus- 
lig, at fólk í Lamba vóru

lívsforskrekt av skotunum 
og vistu ikki, hvat hetta

Lamhafólk byggja sítt 
mótmælið á ein tíðinda- 
stubba í Dimraalætting 8. 
oktober, um at fólk høvdu 
klagað um, at Marinustøð- 
in hevði skotið lóður á 
Glyvursnesi, og skotini 
hoyrdust til Havnar. Sagt 
varð, at Marinustøðin um- 
hugsaði at flyta hesar 
spreingingar til grótbrotið í 
Lamba.

Eli Lyngvej-Larsen, pres- 
sutalsmaður á Marinustøð- 
ini, heldur tað vera heilt

burturvið, at iambafólk nú 
hava sent eitt slíkt mót- 
mælisskriv, tí tey hava 
einki at óttast.

-  Vit søgdu bara, at vit 
umhugsaðu og ikki at vit 
ætiaðu okkum at fara í 
grótbrotið at spreingja lóð- 
ur. Og tá Jákup Lamhauge, 
býráðsformaður í Runavík, 
beinanvegin gjørdi vart við, 
at tað kravdi loyvi frá bý- 
ruðnum. so var tann tankin 
lagdur til viks, sigur Eli 
Lyngvej-Larsen.

At spreingja lóður o. a. 
fyri byggifeløg og fyritøkur 
er ein tænasta, sum Ma-

rinustøðin hevur átikið sær 
og ger arbeiðið at kalla 
ókeypis. Økið á Glyvurs- 
nesi hevur Marinustøðin 
fmgið ávíst frá politinura, 
og sprongt verður einar 
tvær ferðir um árið.

Ta ferðina, kiagað var 
um, at skotini hoyrdust til 
Havnar, lá ættin móti 
Havnini. Teir hava sprongt 
einaferð síðan á Glyvurs- 
nesi, og eingin segði nakað. 
Eli Lyngvej-Larsen sigur, 
at teir hereftir altíð fara at 
spreingja bara teir dagar, 
tá ættin liggut út eflir 
vágni.

Okið á G lyvursnesi hevur M arinustøðin  fingiđ ávist fra politinum, og  sprongt verður einar tvæ r 
ferd ir  um árid

Tad var nógvur vindur týskvøldid, og um átta tídina fó r trolarin , sum lá her á Drelnesi, at ýla fvri at b idja
um hjálp (■Htvnamynd)

Kundi endað heilt galið
Bjargingarfelagid í 
Suduroyar norðaru 
helvt gjørdi eitt bragd, 
tá russiski trolarin 
Nikolaj Zikorkin sleit 
á Drelnesi týsnáttina, 
og tad eydnadist at 
fyribyrja, at stór 
ólukka hendi
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Russiski trolarin Nikolaj 
Zikorkin hevði verið í Ler- 
wick og landað, og nógv' av 
fóikinum var farið heim, 
áðrenn teir komu á Tvør- 
oyri. Trolarin hevur ma-

skinbrek og biðar eflir, at 
fólk skal koma úr Noregi at 
rætta brekið.

Tað var nógvur vindur 
týskvøldið, og um átta tið- 
ina fór trolarin at ýla fyri at 
biðja um hjálp.

Endamir voru famir at 
slitna, fyrst aftan, soleiðis 
at trolarin svingaði mnt og 
hekk á endunum framman. 
So fóm teir endamir eisini 
at slitna, men tíbetur helt 
ein teirra.

Teir 19 menninir umborð 
á trolaranum fingu púra 
einki gjørt, tí trolarin, sum 
bæði var høgur og langur. 
tók so nógvan vind á seg, og 
maskinorkan var h'til or- 
sakað av brekinum.

Við neyð og deyð eydn-

aðist at fáa skipið at 
bryggjuni aftur, men hvirl- 
umar orogvaðu alla tíðina. 
Tað var eisini tann t rupul- 
leiki, at teir høvdu so fáar 
troøsar umborð. og teir vó- 
m vánaliga. Skipið fekst 
ikki at liggja, fyrr enn tað 
var bundið við veimm bæði 
aftan og framman.

Sommer Joensen, sýslu- 
maður á T\’øroyri, sigur. at 
áðrenn óveðrið brast á, 
høvdu teir tosað við mann- 
ingina um at binda skipið 
betur, men mssararmr 
hildu tað ikki vera neyðugt.

Sommer Joensen torir 
illa at hugsa tankan. hvat 
hevði hent, um teir høvdu 
mist trolaran, so hann for 
inneflir ella w ir  móti hin-

um landinum. har m.a. 
Smyril lá.

Tá trolarin aðm ferð 
sleit, boðaði pnlitiið Vaktar- 
& Bjargingartænastuni 
frá. men syslumaðurín veit 
íkki, um nakar hevði kunn- 
að komió teimum til hjalp- 
ar, tí vaktarskipini høvdu 
neyvan kunnað komið suð- 
ur kortini.

Tá tað var eydnast at fáa 
skipið at liggja ut móti 
morgni. kundu teir 19 mss- 
ararnir fara í land, og n*st- 
ina av nattini stnddust teir 
við at hinda skipið enn bet- 
ur.

Einir 15-20 mans úr hjar- 
gingarfelagnum luttóku i 
bjargingararfoeiðinum.

B a ra  sm ásk ad ar  
í H a v n
Illveðrið mánakvøldið og 
týsnáttina gjørdi ikki nógv 
um seg í Havnini. Bara 
seks ferðir varð sløkkiliðið 
boðsent til smærri upp- 
gávur.

Tann størsta var, at 
onkur pláta var loysnað í 
bamaansingarstovninum, 
ið bygdur verður inni á 
Gøtu. Annars var tað bara

onkur leysur rútur, onkur 
parabol o.a.

Veðrið var ikki so ringt í 
Havn sum sunnan fyri, og 
seinastu árini hava fólk 
eisini verið meira umhugs- 
in. Tá boðað verður frá 
vindi, fara øll beinanvegin 
út at taka upp, so einki 
flýtur, ið kann verða tikið 
av vindinum og gera skaða.

Tær beru 1. viðgerdir
Eitt av málunum, 
sum koma til ting- 
umrøðu fríggjadagin 
er uppskot til ríkis- 
lógartilmæli um »lov 
om videnskabsetisk 
komitesystem og 
behandling af 
biomedicinske 
forskningsproj e kte r«

Nú hevur verið ein steðgur 
í tingarbeiðinum í sein- 
astuni, orsakað av fund- 
arvirksemi uttanlanda.

Men fríggjadagin kl. 
13.30 er aftur boðað frá 
tingfundi, har ikki færri 
enn 12 tingmál eru á 
skránni.

Umframt framløguna, 
sum endar tingfundin, 
skulu tingmenn viðgera 
ikki færri enn 11 mál, ið øll 
koma til 1. viðgerð.

Vedding og 
gransking
Hóast talan er um 11 mál, 
so verða fleiri teirra við- 
gjørd undir einum,

Tey 11 málini eru hesi:

Uppskot til ríkislógartil- 
mæli um »lov om viden- 
skabsetisk komitesystem 
og behandling af biome- 
dicinske forskningsprojek- 
ter«

Uppskot til løgtingslóg 
um yrkisskúlar.

Uppskot til løgtingslóg 
um yrkisútbúgvingar.

Uppskot til løgtingslóg 
um broyting í løgtingslóg 
um stuðul til útróðrar- 
fiotan undir 20 BRT.

Góðkenning av millum- 
tjóða sáttmála um sosiala 
forsorg og sosialar tænast- 
ur.

Avtala um fyrisiting av 
várgýtandi norðhavssildi- 
ni.

Uppskot til løgtingslóg 
um gjald av vinningi við 
burturluting v.m.

Uppskot til løgtingslóg 
um broyting í løgtingslóg 
um ferðagjald.

Uppskot til løgtingslóg 
um broyting í løgtingslóg 
um føroyskan happadrátt

Uppskot til løgtingslóg 
um broyting í løgtingslóg 
um eydnuspæl v.m.

Uppskot til løgtingslóg 
um broyting í løgtingslóg 
um ítróttarvedding.

Lesið tíðindi á Interneti
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F leiri og  fle iri flú gva
Fyrstu 10 mánaðimar í ár 
komu og fóru 108.075 fólk 
um fiogvøllin í Vágum. Fyri 
sama tíðarskeið í íjør var 
talið av ferðandi 103.103 
fólk. Hetta er ein vøkstur 
uppá 4,8%.

Alt arið í fjør komu og fóru 
117.361 fólk um fiogvøllin.

Annars hevur flogferðslan 
higartil í ár verið ógvuliga 
reglulig við sera fáum seink- 
ingum ella avlýsingum.

Tann áður umrøddi vind- 
profilradarin er nú settur 
upp á fiogvøllinum, og hann 
verður royndarkoyrdur nú. 
Nær hann verður tikin í 
nýtslu í sambandi við flog- 
ferðsluna, er ikki greitt enn. 
Ivoftferðslumyndugleikamir 
skulu geva endaliga loyvið.

M atur úr nátúrgassi - 
tað tjóðar sum ein 
krønika, men hetta er  
júst tað, sum ein norsk 
fyritøka nú m egnar at 
fram leiða

Sambært Worldwatch 
økist talið av fólki vid 
80 milliónum árliga, 
og um øll hesi skulu 
ganga mett, eigur 
kornframleiðslan at 
økjast við 71.000 
tonsum. Hetta er 
óhugsandi, so nýggir 
framleiðsluháttir 
verða tiknir í brúk - 
eitt nú matur, sum er 
framleiddur úr gassi
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Bioprotein verður framleitt 
av nátúrgassi. Tað líkist 
kanel og smakkar nærum 
av ongum. í hesi vøm er 70 
prosent protein, og er hetta 
umleið tað dupulta av tí, 
sum er í soyamjøli, sum er 
nógv brúkt til matfram- 
leiðslu.

M atur ú r  
nátúrgassi

Tað er norska felagið 
Norferm, sum hevur fram- 
leitt nátúrgassproteinið, og 
eftirspumingurin er stórur. 
Tað eru serliga londini i 
fjareystri, sum eru ahugað 
í hesu vøruni Eitt nú hava 
myndugleikarnir í Kina, 
India, Bangladesh, Indo- 
nesia og Tailandi sagt seg 
hava serliga sU>ran ahuga, 
tí hendan vøran kann 
verða loysnin, tá ið allir 
rnunnar í landi teirra skulu 
mettast.

Londini hava bæði sagt 
seg vera áhugað at keypa 
protein og at fáa loyvi at 
framleiða heima hjá sær 
sjálvum.

Ein dollara dagligt
Heimsbankm sigur, at 1,3 
milliardir fólk liva fyri 
minni enn ein dollara dag- 
ligt, og harafturat hava 
hesi ongar møguleikar at 
framleiða mat.

Serliga hesi høvdu fingið 
ágóðan av nátúrgasspro- 
teininum. Higartil er mat- 
ur framleiddur av gassi, 
gciðkendur til fisk og súg- 
djor, og kanningar vísa, at 
bæði fiskur og húsdjór 
vaksa skjótari og fáa betri 
goðsku av kjøti enn onnur 
djór. sum ikki fáa hetta 
slagið av proteinum.

Norferm hevur søkt um 
loyvi at framleiða mat til 
fólk úr gassi, og felagið fær 
væntandi svar um eitt ár 
ella so.

Marknaðurin fyri vøruni 
hjá Norferm er rættiliga 
stórur sum er. Bert í Ev- 
ropa verður selt fyri yvir 
fýra milliardir, tá ið talan 
er um mat til kelidjór, men 
verður vøran góðtikin til 
menniskjaføði, er nærum 
einki mark fyri, hvussu 
nogv norkska felagið kann 
sleppa av við.


