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Botnmáling skaðar kynsgøgnini
og økir vandan fyri krabba
r n 1T\ Cl l IY t tÍT X Q

Botnmáling frá skipum við tí vandamikla
evninum T B T er nú
undir sterkum
illgruna fyri at økja
um vandan fyri
krabbameini hjá fólki
El.l O l 'TTK.SKN
Meðan tað higartil hevur
verið avíst hormonlíknandi
hrovtingar hjá havsniglum
og kra*klingi, so avdúka
n.vggjar kanningar nú, at
eisini immunverjan hjá
fólki verður ávirkað av
evninum TBT.
I eini frágreiðing frá
Danmarks Miljøundersogelser, sum var almannakunngjørd fyrst í hesi vikuni, er víst til amerikanskar kanningar, ið vísa at
evni butyltin - tað vil siga
TB T og tess avleiddu evni
dibutyltin og monobutyltin
- virka darvandi móti dreparakvknum í blóðinum.
Avleióing av hesum er, at
fólk við ávisum nøgdum av
evninum butyltin, eru í
størri vanda fyri at fáa
smittusjúkur og krabbamein.
Av tí at hetta evni ávirkar immunverjuna hjá fólki
er eisini mistanki um, at
hetta kann vera orsøkin til
nógv øktu tilburðimir av
ovurviðkvæmi seinnu árini, sum skyldast brek í immunveijuni.
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B o tn m á lin g in
Størstu mongdirnar av
hesum vandamikla evninum í føroyskum havumhvørvi stavar helst frá
skipum.
Evni T B T verður millum
annað brukt í botnmáling
til skip fyri at forða fyri
gróðri á skrokkinum, og
sostatt minka um mótstøðuna og oljunýtsluna undir
sigling.
Sambært Annu Dam, Dr.
Scient og evnafrøðingi á
Heilsuførðiligu
Starvstovuni, hevur hetta evni
eisini verið brúkt í Føroyum.
Saman við øórum stilaði
hon fyri innsavnan av purpurkúvingum,
kræklingum og fliðum i fjøruni ymsastaðni í Føroyum, fyri at
kanna hvussu støðan var
her um okkara leiðir.
Royndir vóru tiknar úr
Kunoy, Vestmanna, Nólsoy,
Tórshavn( Argirt,
Kiijulxr
og fram við Trongisvágsfirði.
Skeljadjórini vórðu síðani send til kanningar á
Norsk Institut for Vannforskning.

R in g a st í H a v n
Urslitini av hesum kanningum vistu, at kynsbrojtingar kundu staðfestast í
fimm av seks kannaðum
purpukúvingastovnum
Tað einasta staðið har
eingir honsniglar høvdu

kallkynsgøgn var í Kirkjubø.
I øllum hinum støðunum
vóru kvennkynsgøgnini so
ávirkað av TBT-eitran, at
onkur man hava verið
ófruktbærur.
Samstundis sum kynsgøgnini
vórðu
kannaði
vórðu eisini gjørdar evnafrøðiligar kanningar av tinorganiskum evnum í purpurkúvingum,
kræklingi
og fliðum.
Sambært Annu
Dam
evnisfrøðingi á Heilsufrøðiligu Starvstovuni, vístu
úrslitini, at tað var nógv
mest av tinorganiskum
evnum í fjørðuni í Tórshavn og, at hetta var tað
einasta plássið har hesi
evni kundu ávisast í fliðum.
Samanberingin millum
Uer tríggjar fjøruverumar
vísti, at kræklingur tekur í
seg nógv størri nøgdir av
eitrinum, enn purpurkúvingur og fliða, men at árinini siggjast fyrst i purpurkúvingi.
I sambandi við innsavningina var tó lagt til merkis, at tað var ikki sørt av
eggum til, og tað var eisini
fitt til av kúvingi. Hetta
kundi bent á, at purpurkúvingar nevvan verða
oyddir í næstum, hóast einstakir sniglar eru ofruktbærir.
Tó heldur Anna Dam at
tað er vágiligt at halda
uppa. at stovnurin ikki er

hóttur, tá hesar kanningar
prógva, at eitranin er farin
at tam a nøringini.
Tað sum hon heldur
gevur orsok til eitt sindur
av bjartskygni er, at T B T
eitranin er kend um allan
heim og at ymisk tiltøk eru
sett í verk til tess at basa
dálkingini.
Til dømis er eitt nýtt slag
av botnvigerð komið á
marknaðin, og nýtslan av
TBT-ríkari máling verður
skamtað.
Fleiri vísindalig skriv eru
almannakunngjørd seinastu árini, sum vísa at støðan
er batnað munandi.
Tó heldur hon tað vera
vert at leggja merki til at
ein bretsk kanning í Qør
vísti, at hóast nýtslan av
T B T ríkari máling varð
skamtað fyri 8 árum síðani
og sostatt átti at verið
munandi minkað, so er
framvegis
vanligt,
at
kvennsniglar
na>rhendis
havnaøkjum eru ávirkaðir
av eitran.
Anna Dam heldur tí onga
orsøk vera fyri at halda at
støðan batnar munandi
fvrr enn fullkomigt bann
verður sett fyri nýtsluni av
T B T ríkari máling.

E in g in n e y v tøl
Enn hava størri skip loyvi
til at brúka TBT-ríka
botnmaling og roknað verður við, at tað verða nýtt eini
3.000
tons árliga kring
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Ein hugsjónarligur og utjaðarapolitiskur tvídrattur
hevur tikið seg upp millum
politikarar og flokkar, um
tað er ru»tt at áseta i lóg.

L e ik h ú s jó l í Ú tv a rp s h ø llin i
nýggjársattan, og ti hava
Leikhúsjól 1999 biðið sær
innivist í Útvarpshøllini.
Summi havnarfólk halda
tað kanska vera langt at
fara úr býnum niðan i Útvarpið, at tað ikki er tað sa-

ma, men fyrim unim ir eru
fleiri. T.d. eru har nógv
fleiri parkeringspláss enn
uttan fyri Sjónleikarhusið,
pláss er fyri umleið 180
askoðarum, og tað átti at
komið væl við, tí fólk flest

R o y n d ir hja
Ileil.sufr«K)iligu
Starv stovuni vísa, at
p u rp u k u vin ga r gerast
ó fru k tb a *rir av e itra n d i
b otn m áling. Nu vísa
am erik an sk ar
kanningar, at
van d am ik lu e v n in i
eisin i kunnu e lv a til
k rabb am ein

Orrustan um oljuna

Eingin tykist verða
ímóti, at oljuvinnan
kann verða savnað í
Suðuroy. Men
Sambandsflokkurin
tosar fyri fleiri, tá
hann sigur, at vinnan
sjálv eigur at finna
sær høvuðsmiðstøð.
Javnaðarflokkurin
heldur hinvegin, at
tað er umráðandi at
hugsa um útjaðaran
og beina oljuna úr
miðstaðarøkinum

Enn eina ferð hevur Havnar
Sjónleikarfelag so nógv a
skránni, at rúm ikki er fyri
ølluin í Sjonleikarhúsinum.
í Sjfínleikarhúsinum gera
tey klart til tað stóra tiltakið,
sum fer av bakkastøkki

allan heini
Trupult er at gera upp
hvussu nógv verður brúkt í
Føroyum, ti at tolini eru ov
illa útgreinaði
Men sambært hagtølum
frá Hagstovu Føroya innfluttu vit i tjør yvir 800.000
kg
av
málingavørum.
Hvussu stórur partur av
hesum eru TBT- nkað vita
vit ikki.
Men leysliga mett hava
okk.ua næstu grannalond
nýtt minst 100.000 kg
árliga avTBT-ríkaóari máling og tað skal vera løgið
um ikki partar a\ hesum
evnum koma hendavegin
við streyminum
Fyrst verða verumar í
sjónum skaddar og siðani
vera vit gjøgnum matin úr
sjónum skadd av hesum
eitrinum.

vita, hvussu torført tað
mangan er at faa atgongumerki til Leikhúsjól.
Sýningamar verða sjey i
tali, ein um dagin fra 11. til
19. desember. Allar dagar
verða Leikhúsjol kl. 17

hvar ein komandi oljuvánna eigur at savnast.
Landsstýrismaðurin við
oljumalum Eyðun Elttør
hevur ikki vifja asett i
lógini um fyrsta útbjóðingarumfarið, hvar olju- og
utgerðarfelog skulu hava
sitt utgangsstøði. Tað dugir
vinnan best at døma um
sjálv, heldur hann.
Suðuroyar ( Hjuvinnurað
hevur
spurt
politisku
flokkarnar i brævi dagfest
8. november 19t>9, hvørja
støðu teir hava til, at eitt
komandi
oljuvirksemi
verður savnað i Suðuroy.
Flestu politisku utmeldingam ar benda á, at tað er
skeiv't at áseta slíkt i lóg.
Sambandsilokkurin hevur svarað, at hann umiKKÍar allar Føroyar og vil
tisk.il ikki læsa seg fastan
v ið eintvddum svan.
Okkara uppskot er, at

vinnan skipar seg sjalv
eftir teimum logum og regl
um, sum verða gaidandi - í
hesuni føri innan eina komandi oljuvinnu. Hava t’yritøkur innan oljuídnaðin,
sum fáa loyvi at virka á
føroyska økinum, áhuga i
at leggja sitt virksemi í
Suðuroy, vil Sambandsflokkurin taka undir við tí,
sigur Edmund Joensen.
Folkaflokkurin
hevur
heldur einki ímóti, at ein
oljuhavn verður løgd í Suðuroy. Men tað er skeivt at
avmarka rásarumið hjá
vinnuni við lóg.
- Vit ganga inn fyri fnum
marknaðarkrettum. Tað er
ikki rætt, at tað politiskt
verður alagt vinnuni at
fara nakra staðni, sum tað
kanska ikki er henni til
fvriniunar. Tað er vinnan,
sum sarnan við lokalum
kreftum skal arbeiða seg

fram til eina loysn, sigur
Jakup Suni Joensen ur
Fólkaflokkin um.
Kóri Højgaard ur Sjálvstýrisflokkinum heldur somuleiðis, at vinnan er tann
fhegasta at gera av. hvar
olju- og útgerdarhavnimar
skulu verða.
- Vit bakka fuit upp um
okkara landsstýrismann og
samgonguna i hesum mali,
sigur hann.
Men tað er ikki full semja
i samgonguni um, at vinnan skal velja sjálv. Tjóðveldisflokkurin hevur boðað Suðuroyar Oljuvinnurað
frá, at hann tekur undir
við, at oljuútgerðarhavnin
verður i Suðuroy. Allir tingmenn floksins eru kortini
ikki samdir i hesum. Torbjøm Jacobsen, tingmaður
floksins úr Eysturov. hevur
talað at svarmum og tekur
ikki undir við ti

Hvussu verður og ikki, so
faa tingmenn eitt ítøkiligt
uppskot at taka støðu til.
Hennk Old ur Javnaðarflokkinum hevur lxx)að
fra. at hann í Vinnunevndini fer at gera sina
avirkan galdandi, so eitt
uppskot verður lagt fyn
tingið, sum tvingar ting
inenn at taka støðu til.
hvar ein oljuhavn skal
vera.
Javnaðarflokkurin hevur
greitt b»x)að fra, at flokkunn er samdur um at savna oljuvirksenuð í Suðuroy.
ti haðani er stytsta leið ut a
ofjumiðini
Flokkurin sigur hetta ynskið vera i samsvari við
yvirskipaða
útjaðarpolitikkin hja sær Miðsavningin hevur tikið dik a seg,
og skal gongdin vendast.
eigur tað ikki at standa til
vinnuna og kapitalin at
gera av, hvar ein oljuhavn
skal vera, ti tað kann fáa
storar
avleiðingar
fyn
sainfelagið.

Børini, sum spæla við í
Leikhúsjólum, eru 7-13 ara
gomul og ganga øll á Sjónleikarskúlanu, sum Havnar Sjónleikarfelag og Fntídarvirksemið hjá Tórshavnar Kvøld- og ungdómsskúla samstarva urn.
Leiðari er attur í ár Hedvig
Westerlund.
I Leikhúsjolum i <u em jólasøgur og jólasangir úr ymsu

norðurlandunum. Søgumar
verða a føroyskum, siuigir og
yrkmgar verða fhunbomar á
upprunamaiinum.
Bømini hava sjálv saman við Hedvig dramatiserað søgurnar, og ti em tey
sloppin væl frá.
Hetta er annað árið hja
Sjónleikarskulanum I Ijør
vóm tað MáF og Havnar
Sjónleikarfelag, sum sam-

starvaðu við Tórshavnar
Kvøld- og ungdonusskula um
skúlan.
A llir næmingar. sum
melda seg til, sleppa framat, einasta krav er, at næmingurin møtir til hvørja
venjing. Tað sigur seg
næstan sjalvt. at tað má
vera minsta krav, ti um ein
ikki veit, hvør ella hvussu
nogv møta til venjing, ber

ikki til at fyrireika undirvisingina og als ikki eina
almenna svning.
Annars verður ikki skilt
imiilum, um næiningurin er
gavuríkur ella ikki, endamalið er at geva næmúigunum kunnleika til artiku
latión í rødd og rørslum og
týdningin av at kenna leik
lutimar hjá hinum leikarunum eins væl og sín egna.

Útoyggjanevnd skal nú setast
Løgmansskrivstovan
søkir nú eftir samskipara til útoyggjaverkætlanina. Níggju
útoyggjar og Gásadalur skulu umboðast
í nevndini, sum skal
koma við einum áliti
til løgmann komandi
heyst
F r a n t s J e n s e n ____________

Sjálvt um tað er gingin
long tíð, fer úrslit nú kanska at spyrjast burturúr tí
nógv umtalaða fundinum
uti í Fugloy í summar, har
politikarar
úr
størstu
flokkunum í landinum og
løgmaður lovaðu at gera
meir fyri at menna útoyggjarnar í Føroyum.
Men áðrenn nakað bt»inleiðis kemur útoyggjunum
til goðar í fyrsta íagi síðsta
ársfjórðing ár ‘2000 verða
ta»r fyrstu 400.000 krónur-

nar nýttar til nevndararbeiði og ein samskipara.
Søkt er nevnliga eftir einum samskipara i hálva tíð,
sum skal samskipa arbeiðið at gera ein arbeiðssetning um útoyggjapolitikk.
Útoyggjamar
em
sambært
Íøgmansskrivstovuni tær smáu oyggjarnar, sum ikki hava fast
samband við meginøkið,
tað vil siga Fugloy, Svínoy,
Kallsoy, Mykines, Nólsoy,
I lestur, Koltur, Skúvoy,
Dímun.
Harafturat
er
Gásadalur tikin við.
Ein 12 manna nevnd skal
eisini setast at koma við
einum áliti. I nevndini skulu sita eitt umboð fyri
hvørja av teimum niggju
útoyggjunum og Gásadal.
Samskiparin verður formaður í nevndini. Síðsti
limur umboðar nýskipanardeildina
á
I^øgmansskrivstovuni, og harumframt verður ein serfrøðingur í økismenning knýtt-

ur at verkætlanini. Nevndin kann, um tað gerst
neyðugt, søkja sær aðra
serfrøðingahjálp.
Allir limir verða tilnevndir av løgmanni.
22. desember er freistin
úti at søkja starvið sum
samskipari, og 1. januar
skal samskiparin byrja. Á
heysti ár 2000 skal arbeiðið
hjá nevndini verða liðugt.
- Alt skal vera ankrað í
utoyggjunum, og útoyggjarnar skulu sjálvar vera
við at mynda úrslitið. Tí
tekur tað langa tíð at fáa
eitt úrslit frá nevndini,
sigur Barbara á Tjaldralløtti, deildarstjóri á nýskipanardeildini
á løgmansskrivstovuni.

K an n stra n d a
á p en gu m
Arlieiðssetningurin
l\jó
nevndini er at handa løgmanni eitt álit, sum lýsir,
hvat skal til, fyri at skapa
virksemi og trivnað á út-

oyggjunum Millum annað
skal nevndin gera ítøkilig
menningarhugskot, ið kunnu tryggja virksemi og
trivna á útoyggj, við atliti
til tað serliga umhvørvið,
sum eyðkennir hesi stø<)
Millum
annað
skal
nevndin hyggja nærri eftir
viðurskiftum
viðvikjandi
fólkatali, aldursbýti, livibreyði, virksemi gjøgnum
árið, skúla, ferðasambandi,
kunningartøkni, ognarviðurskiftum og almennum
tænastum.
Eisini skal nevndin lysa
møguleikamar, sum kunnu
♦•TVggja. at arbeiðið við okis
menning
framhaldandi
kann virka hjá teimum
umleið 660 íbúgvunum í
nevndu 10 støðum.
A lt kann tó stranda á
pengum. 400.000 krónur
eru avsettar á uppskotin
um til fíggjarlóg fyri næsta
ár, men fíggjanetlanini er
ikki samtykt enn, og ta
kann altíð okkurt henda

L y ftin i frá fólk afu n d in u m i F ugloy i sum m ar um at n akað ma gerast fy r i ú to yg g ja rn a r v e rð a nu kanska
n æ rri einu m v eru leik a. F y rib ils v e rð u r ta ð tó b ara e itt á lit, sum skal gerast ’
Mynd Amta K,uiun.

