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KÍF er
komið úr
vandanum

Pál Weihe er
storsti útflytari
av blóðroyndum

Brek á hæddarmátara orsok
til vanlukku

Kollfirðingar kunnu nú
ivaleyst rokna við at leika 1
deildarhondbólt komandi ár,
eftir ein tryggan sigur á
Tjaldrinum í avgerandi
botndystinum mikukvoldið

- Tað er heilt burturvið, at
Pál Weihe roynir at kroysta
seg inn yvir tað genetiska
okið, meðan hann sjálvur
einki ger við at fáa sítt egna
oki heim. skrivar August G
Wang í eini viðmerking

Fyri júst einum ári siðan
fleyg eitt amerikanskt striðstlogfar inn i ein skíðlyftuveir i
Italia og klipti hann av við
teirri fylgju. at 20 fólk i emi
lyftu duttu 122 metrar niður
a jorðina Nú er málið komið
fyri rættin
U ttan lan d stid in d i
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Vatnið í tí føroysku
undirgrundini er danskt
Alt bendir á, at rætturin til føroyska
kelduvatnið er
gloymdur ettir í Danmark, tá ið danir góvu
okkum rættin til
ráevnini í føroysku
undirgrundini
Et.i G i 'ttkskn _________
Teir, sum ætla undir at útvinna førovskt kelduvatn
til útflutnings úr kelduni i
Sumbiarberghohnum,
koma helst at tnóa longur
enn higartil hildið.
Hetta er greitt, eftir at
landsstýrið hevur slept
ætlanini at leggja iógarupj>skot um kelduvatn t'yri
tingið f hesi tingsetuni.
Umsitingin hevur arbeitt
miðvist tyri at fáa eina
føroyska lóg a økinum, men
er strandað i einum so
álvarsligum ivamáli, at torført er at koma víðari.
Ivi er nevniliga um, um
ræðisrætturin til vatnið
fvlgdi við, tá ið vit yvirtoku
ráevnini í undirgrundini i
1992, ella um rætturin til
vatnið liggur eftir í Danmark.
1)11 logarviðgerðin hevur
higartil verið grundað á, at

rætturin til vatnið fvlgdi
við, tá ráevnini komu a
føroyskar hendur í 1992.
Men nú ió uj>j>skotið
nærunt var klárt at senda
niðan i tingið, varnaðust
løgfrøðingarnir.
at
teir
st«>ðu á lærum
Rætturin lil raevnini í
førovsku undirgrundini er
nevniliga
givin
eftir
donsku lógitu um rastoffer
i undergrunden-, og t ti log
ini er vatnið í undirgrundini ikki við.
Hetta framgongur somu
leiðis av viðmerkingunum

til logina.
I staðin er undirgrundarvatnið umrøtt i serligarí
log, og her er eingin mynd
ugleiki latin føroyingum.
Hetta merkir, at danir i
veruleikanum hava raóisrættin á vatninum í føroysku undirgrundini.
Ti kann einki gerast, fyrr
enn danskir mvndugleikar
geva førovskum myndug
leikum rætt til at loggeva a
økinum.
Hetta tekur tið og kann
ikki náast, áðrenn freistin
fyri logaruppskotum til

løgtingskrivstovuna
gongur ut tann 2. mars i ar.
Men áðrenn lógaruppskot fara til løgtmgsskrivstovuna, skulu tey fyrst
viðgerast a lógardeildini i
Tinganesi, og har er freistin lungu farin nú manadagin tann 15 februar.
Ti hevur landsstýrið nu
tikið avgerð um at sleppa
arbeiðinum fyribils, til allir ivaspurningar eru ruddaðir av vegnum, og neyðugar heimildir fynliggja
T í verður tað ikki i bræði,
at virkisfúsir menn sleppa
undir framleiðslu av føroyskum kelduvatni burtur
úr kelduni, sum rennur
niður i Sumbiarbergholin
um.
Ein møgulig føroysk. log
um kelduvatn, kann i
fyrsta lagi koma til viðgerðar í tinginum einaferð í
heyst. Hetta
er enntá
treytað av, at danir visa
okkum vælvild og geva
okkum rættin til vatnið,
eins og teir eitt nu hava
gjørt við møguliga olju ur
førovsku undirgrundini
Men danir hava nogv
bruk fyn reinum drekkivatni, so i grundini kunnu
teir velja at gagnnyta tað
sjálvir.

Annarhvør innflytari í
Danmark er europeari
6,8 prosent av danska
fólkinum eru innflytarar ella eflirkomarar
eftir innflytarum.
Hetta vísir ein nýggj
fólkatalsuppgerð frá
donsku hagstovuni.
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Talið H,8 prosent umbodar
;i«d.422 utlendingar ur
øllum heiminum. Annarhvør av hesum kemur to
ikki so langvegis frá, tí
helvtin av innflytarunum í
Danmark eru eurojjearar.
fhn triðingur kemur úr
Asia, ein av hvørjum tiggju
kemur úr Afrika. og restin
keniur úr Amerika.
Hyggur man eflir euro-

jH'isku helvtini av innfl.vtarunum sæst, at helvtin av
teimum
tað vil siga 25
prosent av ølluni innflytarunum i Danmark - kemur
ur norðurlondum og V;estureuropa. Størsti partunn
av hesum kemur ur na*stu
grannum Danmarkar, Noregi, Svøriki ogTysklandi.
Innflytarar úr fyrrverandi Jugoslavia og Turka
landi eru teir báðir størstu
bólkamir viðávikavist 12,9
og 10,6 prosentum av øllum
innflytarunum í Danmark.
Yvir
100.(K)0 asiatar
búgva í Danmark í løtuni,
men fáir koma úr Fjareystri. Tey flestu eru fra
miðeysturlondunum Eábanon, Iran, Irak og Pakistan.

Stuðulin minkar
Teir lágu oljuprísimir á
altjóða
marknaðinum
vilja sum frá líður hava
við sær, at tær kærkomnu oljukrónurnar, sum
verða latnar til eitt nú
mentunarlívið bæði í
Føroyum og serliga í
grannalondum okkara,
minka.
f Føroyum hevur millum
annað Amerada
Hess stuðlað ítróttini,

eitt nú tá ið felagið fvri
einum góðum ari síðani
gav
vestmenningum
bátin -Brendan -.
Amerada Hess sigurtó
við Dimmalætting, at
føroyska deildin
ikki
hevur fingið boð um at
minka um tann stuðulin, sum verður givin,
enn.
Lesið á síðu 4

Føroyskt blód er skrásett í Danniark
I \ ( il R asmi 'SSEN
Tey fægstu vita taó. Viðbreknir
upplýsingar um sjálvar aivaeginleikarnar hjá einum triðingi av
øllum føroyingum eru at flnna hjá
Statens Seruminstitut i Danmark.
Síðani 1973 eru bloðroyndir tikn-

Vit prenta
b r ^ e v p a p p ír,

Lesið tíðindi á Interneti

profilar av einum stórum |>arti a\
føroyingum Og tað halda fleiri
veróa oheppið.
Leiðarin a stovninum vissar to
um, at bJoðrovndirnar eru trvgguni
hondum og ta*nir føroyingum sjalvum.
I.esið a síða 5

ar av hvøijum ti einasta nýføddum
føroyingi og sendar til Statens
Seruminstitut.
Serumstovnurin hevur sídani
goymt blóðdropamar og hevur
skrásett føroyingamar. suni eiga
teir.
Harvið ber eisini til at gera DNA
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Film24 myndir 78,36 myndic 102,-1
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Film 24 myndir 124,-1 f I
36 myndir 172,-1 tími j
Film 36 myndir 75,- ( Jø I
72 myndir 99,- [dagar I
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