
Corona i India 

- Aldri sett så mange lik  

I India går krematorieovnene for fullt. Samtidig meldes det om folk 
som brenner lik i parker og akutt mangel på sengeplasser ved 
sykehusene. 

MUMBAI: En person som døde av covid-19 kremeres i Mumbai 15. april 2021. Foto: 
REUTERS/Francis Mascarenhas / NTB 
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- Det var en hjerteskjærende dag for meg. Jeg tror at han hadde overlevd om han 
hadde fått behandling i tide, sier Kanwal Jeet Singh. 

Hans 58 år gamle far døde i en ambulanse på vei fra ett sykehus til et annet. Fire 
sykehus hadde sendt dem videre på grunn av mangel på senger, ifølge BBC. 

Uttar Pradesh, Indias mest folkerike stat, er blant de hardest rammede i landet 
og dets folk lider - til tross for at myndighetene sier situasjonen er under 
kontroll, skriver BBCs Geeta Pandey. 

Samtidig rapporterer media om foruroligende bilder av overfylte testsentre, sykehus 
som avslår pasienter og krematorieovner som går for fullt. 
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Her blir 1000 smittet 
 

Mangel på senger 

Staten har rapportert om 879 000 smittetilfeller og nesten 10 000 dødsfall knyttet til 
viruset. Spesielt den siste måneden har det vært en voldsom økning i smitte. 

Pandey videreformidler flere tragiske historier fra Uttar Pradesh: Sushil Kumar 
Srivastava ble sittende i bilen med en oksygenmaske, mens familien desperat kjørte 
ham fra det ene sykehuset til det andre. Da de fant en seng til ham, var det for seint. 

BBC-journalisten forteller også om en gråtende ung kvinne utenfor et sykehus 
som sier to sykehus har nektet å legge inn hennes syke mor. 

- De sier de ikke har flere senger. Hvis du ikke har en seng, sett henne på gulvet, 
men gi henne i det minste noe behandling. Det er mange pasienter som henne. Jeg 
har sett flere som blir sendt av gårde, sånn som meg, skal hun ha sagt. 

- Tsunami 

Eksperter sier den raske økningen i India viser at den andre smittebølgen sprer seg 
mye raskere. Dr. A. Fathahudeen, som er en del av staten Keralas coronateam, sier 
økningen ikke er uventet. 

Store religiøse samlinger, gjenåpning av offentlige steder og politiske folkemøter får 
skylda for økningen, ifølge BBC. 

Fathahudeen sier det var faresignaler i februar, men at «vi ikke tok oss sammen». 

- Jeg sa i februar at covid ikke hadde forsvunnet og at en tsunami kunne ramme oss 
om ikke noe ble gjort. Dessverre har en tsunami slått inn over oss, sier Fathahudeen 
til TV-kanalen. 
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UTTAR PRADESH: Hindon-krematoriet i Ghaziabad 17. april 2021. Foto: Sakib 
Ali/Hindustan Times/Shutterstock / NTB 

Jobber døgnet rundt 

Det er ikke bare i Uttar Pradesh at krematorieovnene går for fullt. Flere krematorium i 
indiske delstater melder om voldsom økning i antall kremasjoner de siste ukene, 
ifølge nyhetsbyrået Reuters. 

Når coronaofre skal kremeres, må spesielle smitteverntiltak på plass. I Surat, 
Gujarats nest største by, melder to krematorier at de den siste uka har kremert mer 
enn 100 døde per dag i tråd med disse tiltakene. Det er langt høyere enn byens 
offisielle daglige dødstall på rundt 25, skriver Reuters. 

I Gujarat, som ligger vest i India, opererer mange krematorier i Surat, Rajkot, 
Jamnagar og Ahmedabad døgnet rundt, og noen melder om tre til fire ganger flere 
døde enn normalt. 

Jernkarmene inne i Surat-krematoriet har til og med begynt å smelte fordi det 
ikke har vært tid til å la ovnene avkjøles. 

- Jeg har dratt til krematoriet regelmessig siden 1987 og vært involvert i dets daglige 
funksjon siden 2005, men jeg har aldri sett så mange lik i løpet av alle disse åra, sier 
Prashant Kabrawala ved Narayan Trust, som styrer et krematorium i byen Surat, 
ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. 

https://edition.cnn.com/2021/04/20/india/india-covid-deaths-cremation-intl-hnk/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/20/non-stop-cremations-cast-doubt-on-indias-counting-of-covid-dead


 
  
EKSPLODERT: På kort tid har både politiske protester, hellige festivaler, og en 
dobbeltmutasjon ført til at smitten har eksplodert i India. Assisterende helsedirektør 
Espen Nakstad om saken. Reporter: Vegard Krüger / Dagbladet TV. 

Brenner lik i parker 

Både sosiale medier og pressen er oversvømt med «forferdelige bilder» krematorier 
som ikke klarer å takle pågangen, skriver Al Jazeera. 

- Fram til forrige måned kremerte vi rundt 20 kropper hver dag. Men siden 
begynnelsen av april har vi håndtert over 80 hver dag, sier en tjenestemann ved et 
krematorium i Surat. 

En annen tjenestemann, Belbhadra, jobber med kremasjoner i Varanasi i Uttar 
Pradesh. Der kremeres avdøde på trapper langs bredden av Ganges, som er hellig 
for Indias hinduer. 

 
Slår alarm: - Vil være katastrofalt 
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Belbhadra sier de håndterer nærmer 200 døde om dagen. Han forteller om folk som 
brenner lik i parker, fordi det er flere timer lange køer og svært dyrt å bestille 
kremering. TV-bilder fra de lokale mediene viser også lange køer med gråtende 
slektninger til avdøde utenfor krematorier, sykehus og ambulanser. 

Artikkelen fortsetter under annonsen 

⚙ 

I to krematorier i Lucknow, nord i landet, har de gått tom for ved og bedt folk ta med 
selv. I sosiale medier er det flere videoer av elektriske rickshawer fullastet med ved. 

AFP besøkte gravplassen Ahle i hovedstaden New Delhi, hvor elleve døde som 
skulle begraves ankom plassen på tre timer fredag. Jadid Qabristan som jobber der, 
sier det er som om viruset «har fått bein» og legger til: 

- Med denne hastigheten vil jeg gå tom for plass om tre eller fire dager. 

NEW DELHI: India går gjennom sin andre smittebølge. Her en slektning til et av 
covid-19s ofre utenfor et krematorium i New Delhi. Foto: Manish Swarup / AP / NTB



DØDSTALLENE: Rapporter fra krematoriene tyder på at dødstallene forårsaket av 
covid-19 kan være høyere enn det myndighetene oppgir. Foto: Sanjeev 
Verma/Hindustan Times/Shutterstock 

- Akutt mangel 

Artikkelen fortsetter under annonsen 

⚙ 

Folk i Uttar Pradesh legger ut desperate rop om hjelp på sosiale medier. Noen ber 
om hjelp til å få familiemedlemmer inn på sykehus, andre rapporterer om mangel på 
oksygen og medisiner, skriver Reuters. 

- En monumental tragedie av episke proporsjoner utspiller seg over hele India. Ingen 
sykehussenger, ikke noe oksygen, ingen vaksinering, skriver opposisjonspolitiker 
Manish Tewari på Twitter. 

En annen delstat som sliter er Dehli. Søndag la førsteminister Arvind Kejriwal ut to 
Twitter-innlegg, der han beskrev situasjonen: 

- Dehli er i akutt mangel på oksygen. I lyset av et økende antall saker, trenger Dehli 
mye mer enn hva som er normalt, skrev han. 

I den andre meldingen delte han bilder av 1500 sengeplasser, som sto klare i en 
gymsal til å ta imot pasienter på mandag. 

https://www.reuters.com/world/india/india-reports-daily-rise-covid-19-cases-259170-2021-04-20/


 
- I akutt mangel 
 

Nye restriksjoner 

Artikkelen fortsetter under annonsen 

⚙ 

Forrige uke gikk India forbi Brasil i å være det landet med nest høyest smitte i 
verden. Mandag ble det registrert 273 810 smittetilfeller, det høyeste tallet siden 
pandemien startet. 

Totalt har India registrert over 15 millioner smittede og 180 000 dødsfall. 

Landet innførte tidligere denne måneden nye restriksjoner med nedstenginger og 
portforbud for titalls millioner innbyggere. 

Den indiske regjeringen sier at smitten nå øker kraftig på grunn av 
befolkningstettheten i de store byene. Mutasjoner av viruset sprer seg raskt, men 
også utbredt motstand mot bruk av munnbind har trolig økt smittespredningen, 
skriver NTB. 
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Panikk: Vil ha Norges vaksiner 
 

STATUS VAKSINASJONFULL OVERSIKT 

1 088 100 (20.3%)i Norge har fått dose nr 1 

301 742 (5.62%)i Norge er fullvaksinert 
 

Kilde: FHI (FHI oppdaterer tallene sine ca kl 13 hverdager, og viser da gårsdagens tall). 

Mer om 

INNENRIKSCORONANYHETERINDIA 
 

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/aldri-sett-sa-mange-lik/73663418?fbclid=IwAR1kvX7R-

WcTOPejwSwIXr23m1ZIkA5C9wCPUn8lTAF10M5qsH2OQ_wBqkg 
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