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DNA-kanningar skulu avdúka føroyska upprunan
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Hvaðani stava vit føroyingar upprunaliga? Frá víkingum, sum ikki orkaðu at halda
leiðina fram til Íslands á sinni, ella frá norðmonnum og bretum? Hetta verður
kannað, nú Fróðskaparsetrið, saman við universitetinum í Louisville í
Kentucky/USA, er farin í holt við DNA-kanningar av dreingjum úr Havn, Klaksvík
og av Tvøroyri.
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Søguliga stava føroyingar frá víkingum. Ætlanin við kanningini er at staðfesta, í hvussu
stóran mun hesir genetisku eginleikarnir framvegis eru til staðar í føroyska fólkinum. Eisini
verður kannað, um teir genetisku eginleikarnir eru ymiskir ymsastaðni í Føroyum, og um
munur er á konufólki og mannfólki. Í Íslandi vísa kanningar, at genetiskur munur er á
monnum og kvinnum: Meðan íslendsku menninir í høvuðsheitinum eru av norskum
uppruna, so komu íslendsku konufólkini frá bretsku oyggjunum. Tað verður tí spennandi at
vita, um hetta eisini er galdandi fyri føroyingar.
Bert dreingir luttaka • Bert dreingir luttaka í kanningini, men tað er møguligt at
kanna genini hjá mammunum í gjøgnum dreingirnar. Upprunin hjá konufólkum verður
kannaður við sokallaðum mitokondrium-DNA. Mitokondrium-DNA finst bæði í dreingja- og
gentukyknum, men arvast bert frá mammuni. Við at kanna mitokondrium-DNA’ið, kann
upprunin hjá konufólkunum staðfestast. Upprunin hjá mannfólkunum verður kannaður við
Y-kromosominum, sum bara arvast frá faðir til son (konufólk hava XX kromosom). Við at
kanna dreingir, ber sostatt til at staðfesta upprunan hjá bæði konufólki og mannfólki.
Er munur á føroyingum ymsastaðni í landinum? • Fyri at vita, um tað er genetiskur
munur ymsastaðni í landinum, vórðu prøvar tiknir í Tórshavn, Klaksvík og á Tvøroyri. Hvør
luttakari varð spurdur um, í hvørjari bygd ella býi viðkomandi var ættaður, hvaðani
mamman og pápin komu, og hvaðani ommur, abbar, langommur og langabbar komu. Á
henda hátt ber til at kanna, um genetiskur munur er á Føroyingum ymsastaðni í landinum.
Frá søguni vita vit at sjórænarar serliga gjørdu um seg í Suðuroynni. Ofta komu hesir
sjórænarar sunnaneftir Tað verður sagt, at hesir sjórænarar eru grundin til, at
suðuroyingar ofta hava myrkari hár og hold enn fólk norðanfyri. Men er hetta nú rætt?
Spøkir hetta suðurlendska genið framvegis í Suðuroynni? Hesin spurningurin kann
væntandi svarast, tá DNA-kanningarnar eru lidnar.
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Samarbeiði við universitetið í Louisville • Kanningin verður gjørd í samarbeiði við
universitetið í Louisville í Kentucky/USA. Í Føroyum er tað Eyðfinn Magnussen á
Fróðskaparsetrinum, sum tekur sær av kanningini. Hann samlar prøvarnar og skrásetir
hvaðani í Føroyum luttakararnir koma, og hvaðani í landinum teirra forfedrar eru ættaðir.
Tær genetisku kanningarnar verða gjørdar í USA, har antropologurin Christopher R.
Tillquist á universitetinum í Louisville tekur sær av kanningini.
Kanningin er ikki læknalig • Kanningin hevur einans til endamáls at staðfesta,
hvaðani føroyingar hava sín uppruna. Spurningar, sum hava við læknafrøði og sjúkur at
gera, verða ikki viðgjørdir. Fyri at tryggja, at øll formlig viðurskifti í kanningini eru í lagi,
varð biðið um loyvi frá Vísindasiðseminevnd Føroya, men nevndin vísti umsóknini frá sær,
tí, sum teir siga: “Nevndin metir, at hetta er ein ættfrøðilig (antropologisk) kanning, sum
ikki er umfatað av lógini um Vísindasiðseminevnd Føroya, sum bert viðger ‘biomedicinska
gransking’ ”.
Stóran áhuga aðrastaðni • Kanningin hevur vakt stóran áhuga aðrastaðni.
Journalistar úr Danmark, Svøríki og Grønlandi hava vent sær til Náttúruvísindadeildina, fyri
at frætta nærri um úrslitini, men av tí kanningin júst er byrjað, eru eingi úrslit tøk enn.
Væntandi verða tey fyrstu úrslitini klár seinni í vár.
___________________________

Kanska loynidómurin til upprunan
hjá føroyingum fjalir seg í
munninum hjá hesum fittu
smádreingjunum. Prøvarnir til DNAkanningina verða tiknir við einum
munnskava. Ein sterilur vattpinnur
verður skavaður runt í munninum
fyri at fáa kyknur frá munnvevnaði.
Hesar kyknur verða síðani nýttar til
DNA-kanningarnar, sum væntandi
kunnu staðfesta, hvaðani føroysku
niðursetufólkini komu.

