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Læknafelagid talar at arvagransking
»Den almindelige 
danske lægeforening- 
mælir frá, at føroying- 
ar ieggja seg afturat 
íslendingum í nógv 
umrøddu arvagransk- 
ingini. -  íslendska 
fyrimyndin er 
ræðandi og tænir ikki 
til eftirgerð, ávarar 
Torben Pedersen, 
formaður í felagnum
I ng i RASML’SSEN

Læknafelagið -Den almin 
delige danske Itegefore- 
ning- leggur seg nú útí 
kjakið um gransking í a*tt 
arbregúi i Føroyum. Alhr 
foroyskir læknar eru eisini 
limir i feliignum.

í oddagrein í bladnum 
-Ugeskrift for læger- mæl- 
ir formaðurin i felagnum.

TorlH*n l*etlersen, føroying- 
um frá at gera eina avtalu 
lík henni, sum íslendska 
Aljiingið hevur gjort við 
privatu fyritøkuna De 
Code.

Aljíingið samtykti stutt 
fyri jól ein log um sølu av 
einum gen-dátugrunni til 
felagið DeCode.

Hettti merkir, at ein 
fullkomilig skráseting av 
ættarbregðini hjá einum 
heilum fólki fvri fvrstu ferð 
er seld privatari fyritøku.

-  Ávísir bólkar í Føroy- 
um hava fmgið iblástur av 
gongdini í íslandi og vilja 
kopiera avtaluna. Hesum 
mugii vit harðliga ávara 
imóti, sigur Torben Peder- 
sen.

Samstundis vísir hann á, 
at tað neyvan er ynskjandi 
at steðga einari støðugt 
vaksandi gransking 1 arva- 
eginleikunum hja folki -

millum annað tt tað óivað 
fer at geva úrslit, sum hava 
ómetaligan týdning fyri 
mannaættina.

-  M«*n tær treytir, sum 
galda fyri hesa gransking, 
mugu taka hóskandi atlit 
til grundleggjandi etisk 
virði og sjálvsavgerðar- 
rættin hjá ti einstaka. Hesi 
virði eiga ikki at vera til 
sølu, sigur Torben Peder-

Selja rættin
Kggjanin til íslendsku av- 
taluna hevur verið pening- 
ur og arbeiðsplass.

Sjónarmiðið hevur eisini 
verið ført fram frá politis- 
kari síðu 1 Føroyum. Hetta 
hevur so eisini verið krydd- 
að við útsøgnum um 
granskingaráhugamál og 
fólkaheilsu.

Men Torben Pedersen 
vísir á, at i lslandi hevrur

stjómin fyn eina stóra 
upphædd selt DeC’ode 
dátugrunnin - og hevur 
givið fyritøkuni einarætt at 
bruka hann.

DeCode er ein privat fyri- 
toka, sum er stýrd av ame- 
rikonskum eigarum.

Felagið hevur gjørt eina 
forhondsavtalu við sveit- 
sisku fleirtjoða heilivágs- 
fyritøkuna Hofímann-La 
KtHrhe um nýtslu av upp- 
lýsingunum til gransking í 
12 arvaligum sjúkum.

-  Tann sannroynd. at 
LaRoche hevur goldið eina 
milliard krónur fyri einka- 
rættin, sigur nakað um 
peningaligu áhugamálini, 
vísir formaðurin í la*kna- 
felagnum á.

Skert álit
Islendski dátugrunnurin 
er serliga áhugaverdur, tí 
hann longu hevur savnað

tilfar um eitt heilt folka- 
slag og hevur upplýsingar. 
sum fevna um fleiri ætt- 
arlið

Av tf, at íslendingur eins 
og føroyingar hava verið
rættiliiga avhvrgdir, er lítið
bland 1tomið í.

Og 1tískil er ein slíkur
dátugrunnur so væl egn-
aður til gransking i arva-
ligum sjúkum.

HofTmann-LaHocht* hev-
ur soslLatt k«*ypt sær tilfar,
sum k;ann føra til slóðbrót-
andi giranskingarúrelit.

Men tvdningarmiklir et-
iskir trupulleikar em
tengdi ruppi.

-  Slikt tillar átti at verið
tøkt litjá øllum grunskar-
um. T'u rindar ikki yvir
eina nmlliard fvn «*ina al-
menmi buðistrond. Kinka
rættuiin hja LaRoche kann
merkj;i. at atgongd verður
noktai> o«Vum grimskamm.

um tað stríðir imoti flggj 
arligu áhugamálunum hja 
fyritøkuni. sigurTorben Pt>- 
deraen

í somu vending vísir 
hann eisini a. at samfeløg 
sum Island og Føroyar eru 
so smá, at sjálvt urn upp- 
lýsingamir verða duldir, so 
er gjørligt at finna fram til, 
hvørjum sjúklingum upp- 
Ivsingamir stava fra

- Tað fer at ávirka tað 
grundleggandi álitið mill 
um sjúkling og lækna. ta 
upplýsingarnir verða lætn 
ir viðari til datugrunnin. 
sigurTorben Pedersen.

Ó gre itt  inn lit
Ivingasemi hja formannin 
um i -Den almindelig«* 
danske lægeforening fevn- 
ir eisini um innlitið hja 
sjuklingunum i tey urslit. 
sum spyrjast burturur.

Knn er ikki greitt. um

kr«*vja innht i urslit. sum

fongidir við arvahgumsjuk
uin. Klla hvus>iu slíkir upp-
lvsingar kunmu latast.

Tað reisir«
i tiskum spurr 
vit iiustaðni i
kjakast um, >úgur Torber

1 'l'andsstvrid er farið al
k.mna. hvtUSu shk gran
sking k;inn se•tast i verk
Føroyum. St«*ndur tað ti
formannin hj;ii læknunum
so skulu vit ikl
levpin hja !)«*( 'ixie.

Føroyska 1,a*knaf«*lagi<
er «*in av s«*vtjan undir
iti-ildum hjá lÍADL. For
maður i Lækn;afelagnum ei
Solvi Winth«?r ( )lsen Hanr
er Ivra ferðir;irliga a fund
i DADL. har politikkuru
hja stóra felagnum verðui

;in ut i kortið.

Leita framvegis
Ka ndi Jacobsen____

Tað var 1 gjár fram- 
vegis ikki eydnast at 
fínna 18 ára gamla 
grønlendingin, sum 
eingin veit um, sídan 
hann var í dansi í 
Club 20 í Havn leyg- 
amáttina, tá vitni 
minnast seg hava sæd 
hann milllum kl. eitt 
og tvey.

Politiið hevur verið 
og tosað við allar 
hyruvognsførarar í 
Havn, nn*n tað hevur 
einki urslit givið. Eis- 
ini er spurt hjá grøn- 
lendingum, sum búg- 
va í Føroyum, men tað 
segði taó santa.

Týsdagin fekk poli- 
tiið eina mynd av tí 
eftirlýsta manninum. 
Henda inynd varð víst

í Dimmalætting i gjár 
og í Degi «>g Viku týs- 
kvøldið. nu*n eingin 
er, sum minnist seg 
hava sæð mannin. 
T\rørturimóti var onk- 
ur, sum segði seghava 
sa*ð ein grønlending, 
men tað var ikki mað- 
urin á myndini.

PolitiiD hevur tosað 
við føroyingar, sum 
vóru umborð á ra*kju 
trolaranum Polar 
Princess II og vitjaðu, 
tá skipið lá á Havnini, 
nu*n teir hava ikki 
kunnað hjálpt við at 
loysa gátuna.

Ikki hevur borið til 
hjá politinum at av- 
hoyra menninar, sum 
fnggakvøldið loru i 
býin saman við Laar- 
seraq Olsen Larsen. 
Tá politiið fekk frá-

boðanina, at maðurin 
ikki var umborð, var 
F’olar Princess knmin 
langt úr Føroyum á 
veg I Barentshavið. 
Politiið hevur tó tosað 
við skipið, sum hevur 
føroyskan skipara.

Mánadagin leitaðu 
froskmenn út frá og 
fram við vestaru brvg- 
gju, har skipiíi, mað- 
urin var við, lá. í gjár 
vóru froskmenn aftur 
og leitaðu frarn við 
landið longur inn móti 
bvnum.

T veir  froskmenn hja 
sh>kkili«)nuni h-itaóu 
fy rrapartin í gjar og 

so aftur seinnapartin

M>nd Kaimar

Lágu oljuprísim ir  
ávirka ikki so nógv

Nógvar tilsagnir uni skip liggja i Tinganesi

Overuligar tilsagnir 
halda Framtaks- 
grunninum  aftur
Framtaksgrunnurin 
er varin við at fara 
inn í svartkjaftavinn- 
una. Ein orsøk er, at 
sera nógvar tilsagnir 
um skip liggja í 
Tinganesi. Neyvan 
allar gerast veruleiki, 
men vandin er har - 
og so kann vinnan 
kódna. Imeðan leita 
menn sær til Noregs 
eftir samstarvs- 
feløgum

( ,i ( II.. L Pl-.TKI< i

-  Vit nnorkja. at ein ávísur
ahugi «*r fyri svartkjafta-
vinnuni . Men vit vitøa lýsa
vinnumt fyrst, m.a. hvussu
marknadarútlitini eru, og 
hvat vit kunnu vænta í 
kvotuni. Út frá hesum 
skulu vit taka avgeró, sigur 
Vilhelm Petereen, formað- 
ur t Framtaksgrunninum.

Tað er tann goði liski- 
skapurin hjá nótahátun- 
um, sum hevur fingið nak-

að av kapitali í vinnuna, 
sum vil endurnyggja seg 
Men ein av høvuðstrupul- 
lt*iklanunm er at greiða 
kvotuspumingin I løtuni 
eru eini tíggju loyvi at íiska 
svartkjafl, meðan líka 
nógvar tilsagnir eru givnar.

Fleiri av loyvunum verða 
ikki brúkt, og fleiri av til- 
sagnunum liggja hara og 
biða. Men áhugin er har, nú 
nógvir pengar eru í vinn- 
uni, og kvoturnar stórar. 
Men skal skipið verða 
nøkunlunda nýtt, kostar 
tað almikið av peningi, og 
tá peningastøvnamir kr«*v- 
ja um 2W, í eginflgging, er 
ringt hja vinnulívsmonn- 
unum sjálvir at (inna nóg 
niikið at seta í. Tað er ta 
leitað verður eftir hjálp í 
Framtaksgrunninum -  «*IIa 
hjá norskum áhugamalum.

Sum skilst em peninga- 
stovnamir ikki so aflur- 
haldnir við at flggj>t. bert 
eginpeningurin er 20'L

Framtaksgrunnurin 
hevur valt at vera varin, tí 
nyggj skip kosta um einar 
luimTrað milliónir krónur -  
tað krevur so 20 milliónir

krónur i «*ginflgging.
- l'm  skipið kostar 100 

millionir krónur, so mugu 
vit vera vísir í, at verkætl 
anin er burðardygg, sigur 
hann.

( )g tað er har, at óvissan 
við kvotunum spælir inn. 
Skuldu allar tilsagnir og 
loyvi verið tikin í nýtslu, 
høvdu knappliga tjugu skip 
rovnt eftir svartkjafti við 
føro.vskum kvotum -  i dag 
em tað kanska timm. ið 
veruliga dríva tilikan 
flskiskap. ()g  tá ein heild- 
arkvota, ella TAC, verður 
sett á um ikki so langa tið, 
verður ikki nóg mikið í 
part.

So meðan Framtaks- 
gmnnurin heldur seg aftur, 
fara føroyingar í samstarv 
við norðmenn, sum hava 
ein stóran flota og fleiri 
gomul og bilig svartkjafla 
skip, ið teir gjama vilja 
sleppa av við til ein rími- 
ligan penga

Okkurt skip við norskum 
ahugamálum er komið í 
flotan, okkurt er á veg. Tal- 
an er um nýggj skip, men 
eisini 50 ára gomul.

Oljuprsirnir a 
heimsmarknaðinum 
eru sera lágir t løtuni, 
og har hava teir ligið i 
eini tvey ár. Unt 
prísirnir fara at 
ávirka eitt komandi 
ført>yskt oljuævintýr, 
er ringt at siga

Lkjk Laad ai.

Oljuprisurin hevur hesi 
seinastu tvey árini verið 
rættiliga lágur. I løtuni 
kostar ein tunna av ráolju 
eini 11 dollarar fyri 
tunnuna, og er hetta 
næmm ein helvt i mun til 
tann prisin, sum var fyri 
fáum árum síðam Tó ið 
føroyingar byrjaðu at 
leggja eina oljuvinnu til 
rættis, var prísurm væl 
ha*gri, enn hann er i dag. «>g 
ti er tað ahugavert at 
spyrja, um lági prisurin l«*r 
at ávirka ta*r ætlanir, sum 
eru við oljuvinnuni i Føroy- 
um

Ikki ú lestum
Herálvur .Joensen. sum er 
deiidarstjóri á Oljuniala 
deildini, sigur, at førøyska 
oljuvinnan, sum í veruleik- 
anum ikki er nøkur vinna 
enn. ikki er komin so nukið 
áleiðis, at teir lágu pnsirnir 
á heimsmarkniiðinum 
ávirka framtíðarætlaninir 
her á landi. Tó viðgongur 
hann. at útlendskar fyri- 
tøkur ikki standa á ieistum 
i løtuni, men hetta hevur 
eisini iiðrar orsøkir.

Føroyingar fara í ár í holt 
við fyrsta útbjóðingarum- 
far. Hetta hendir, samba*rt 
løgniiinni, einaferð i heyst, 
og áðrenn landsins mvnd-

ugleikar hiiva funnið ut av. 
hvussu ein komandi olju 
vinna skal skattast, na*r 
fyrsta utbjtiðingarunifar 
verður, og hvussu ein loysn 
a marknaðartraHuni fer at 
siggja út, koma oljufvri 
tøkumar ikki stórleypiindi, 
heldur Heralvur Joenst*n 

IVisurin á heimsmarkn-

aðinum hevur sjálvandi 
eitt sindur at siga, men 
raátilig oljuvinna við F'ør 
oyar verður ikki at siggja 
fyrr enn um nøkur ár. og 
prislegan kann broytast 
nóg\ hetta tiðarskeið.

^ígffla sjálvar
Oljufyritøkurnar hava van-

so at skiljit. at ta r tkk. fara 
út uni felagið fvn at leita 
eftir peningi. ta ið talan er 
um leiting eftir olju Ta ið 
leitskeiðið vi .»v. og storar 
iløgur skulu gerast i bori 
pallar og aðra utgerft. verd- 
ur fanð ;it leita eftir figging

Nils Sorensen verður 
fimti limurin i 
Figgingargrunninum

Fíggingar-
grunnurin
fullmann-
aður
Ingi Rasmfssen

Nils Sørensen stjori í 
Havn er valdur i nevn- 
dina fvri Fíggingar- 
grunnin fró 1992.

Hetta hendi týsdag- 
in, ta teir fýra n«fvnd- 
arlimirnir i F’iggingar- 
gmnmnum valdu fim- 
ta limin.

Viðtøkumar fyri 
grunnin siga. at lands- 
styrið velur tvra limir. 
og teir velja sær ein 
lim afturat.

Nevndin hevur skip- 
að seg og er nú heud-

John F. Danielsen, 
formaður, Evðhild 
Skaalum, Kvðflnn 
Færø, Hildur Ounn- 
arsdottir og Nils Sø- 
rensen.

Bjurm Oisen, stjóri ó 
Hagstovuni, er skriv- 
an hja nevndini og 
hevur skrivstovuna 
um hendi.

Fíggingargrunnurin 
fra 1992 eigur Førova 
Banka.

T a landsstýrið og 
danska stjorun gjordtt 
avtaluna um banika- 
niáiið og førovsku 
skuldina lU.juni Í998. 
varð eisini avrótt. at 
danski statunn skuldi 
taka seg burturur 
F íggingargrunnin u m 
týri arslok 1999

Viðtøkurnar fyri 
grunnin eru sainsvar- 
andi broyttar soleiðis, 
at føroyingar einsa- 
mallir velja alla nevn- 
dma. og danska skriv- 
stovan í Keypmanna- 
havn verður niðurløgd.

uttan fyri sjalvt felagið 
Nu. ta ið oljufeløgini ikki 
vinna so nógvan pening, 
kann hetta hava við sær. at 
leiting eftir olju i einum 
øki, sum er nýtt í oljuhøpi, 
verður útsett eina tíð. I 
Crønlandi hevur eitt olju 
felag utsett oljuleitmgma 
hja sær i seks mánaðir. og 
hevur oreøkin til hesa 
utskjotmg ivaleyst okkurt 
við teir lagu prisirnur at 
gera

Aðrastaðni seta lágu 
prísirnir eisini smi spor. I 
Skotlandi va*nta tey. at 
fleiri túsind folk nussa ar- 
beiði í oljuvinnuni, um pns- 
írnir ikki fara upp aftur 
Higartil em minst 600 folk 
sogd úr starvi. bara í 
Aberdeen

Folk. sum hava sitt dag- 
liga arbeiði i privatu fvri- 
reikingunum td eina før 
oyska oljuvinnu, halda 
heltlur ikki, at teir lágu 
pnsimir órógva førovsku 
oljuætlaninar. men hetta 
eiga tev i grundini at siga, 
fvri ikkt at styggja tey, sum 
hava ahuga at seta pening

Sjálvt um tað fara at 
gunga nógv ar, aðrenn 
ein av hesum f«*r at 
standa a før«>> ska 
landgrunninum, so 
halda folk v ið innliti í 
oljuN innuna ikki, at 
lagu oljuprísirnir í 
lutuni fara at orogva 
oljutetlaninar í 
Føroyum


