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A m e  Kosenkraruis Larsen, p ro jektleiðari í lopraborin|pni, fegnast um gongdina scónastu tiðina. Hann 
roknar við, at boringin endaliga steðgar seinast í komandi viku Mynd: Jt-ns Kr Vang

Teir gevast at bora 
í Lopra um eina viku
Ame Rosnekrands 
Larsen frá Dopas 
sigur, at tað hevur 
gingið strálandi at 
bora seinastu tíðina.
Hann roknar við, at 
boringin endaliga 
steðgar seinast í 
komandi viku.

D ia M iixjokd

-  Vit eru komnir nakað va*l 
longur nidur enn staðið, 
har borurin setti seg fast- 
an, sigur Ame Rosen- 
krands L<arsen, leiðari fyri 
verkætlanma í Ix)pra, sum 
kortini ikki vil upplýsa, 
hvussu langt niður borurin 
er komin.

Hann sigur tó, at tá 
næsta vika er liðug. tá 
roknar hann eisini við, at 
bonngin endaliga er liðug.

Upp a fyrispuming, um 
teir tá em komnir niður á 
3.500 metrar, svarar Ame 
Rosenkrands Larsen, at 
tað kann hann ikki upp-
l\ >a

-  Vit eru komnir so langt,. 
at allir partar eru tá nøgdir 
við úrslitið sum fyriliggur, 
sigur hann.

Am e Rosenkrands Lars- 
en leggur aflrat, at hann er 
fegin um gongdina sein- 
astu tíðina, av tí at eingin 
forðing hevur verið.

-  Eg trugvi eisini, at olju- 
feløgini em fegin um, at vit 
valdu loysnina at bora víð- 
ari, sigur Am e Rosen- 
krands Larsen, ið sigur, at 
tað einasta nýggja í sam- 
bandi við boringina í Lopra 
er, at teir stillisliga og ró- 
liga nærkast endanum á 
hesi verkætlan.

Teir hava ikki havt trupu lle ikar v ið horingin i í seinastuni og eru komnir væl 
longur á leið is enn staðið, har borurin f> i i tveimum viku síðan setti seg fastan

Mynd: Jens Kr. Vang

Av teimum, sum fluttu oman 
í Vatnsoyrar, eru sjey eftir
Av teimum 29 fólkunum. 
sum fluttu oman í Vatns- 
oyrar í 1921, 1923 og 1924, 
em sjey eftir á livi: Fýra av 
bømunum hjá Binu og Suð- 
uroyar Dánjali og trý av 
bømunum hjá Mourentsu 
og Lítla Martini. Av bøm- 
unum hjá Jacobinu og 
Stóra Martini em eingi 
eftir á lívi.

Á hesari myndini em tey 
sjey. Framman f.v.: Isabella 
Hansen, búsitandi á Toft- 
um. Alma Andreasen, bú- 
sitandi í Vági, og Maria Jo- 
ensen, búsitandi í Vest- 
manna. Aftan f.v.: Emma 
Kmse, búsitandi í Havn. 
John Poulsen, búsitandi í 
Vatnsoymm, Amanda Jo-

ensen, búsitandi í Vatns- 
oyrum og Esther Berthold- 
sen, búsitandi í Vági.

Tann. sum hevur búð 
longst í Vatnsoymm, er Al- 
bin, sonur Mourentsu og 
Lítla Martin.

læygardagin og sunnu- 
dagin var hatiðarhald í 
Vatnsoyrum í sambandi 
við, at liðin vóm 75 ár, síð- 
an fyrsta húskið búsettist 
har.

Leygarkvøldið kl. 19 var 
nátturði í Zarepta fyri eflir- 
komarum og gestum. John 
Poulsen beyð vælkomin og 
flutti fram røðu.

Eflir nátturðan varð 
greitt frá tættum i bygdar- 
søguni. Olavur Poulst-n

segði fra fólkinum, Karl Jo- 
han Nielsen greiddi frá 
traðunuin. Myndir, gamlar 
og nýggjar, vórðu syndar.

Seinni um kvøldið var 
pallborð. John Poulsen 
greiddi frá jarðarbrúki. 
Kirstin Poulsen greiddi frá 
klæðum og brenni. Sonja 
Klt-in segði frá skúlanum. 
Albin Jacobsen greiddi fra 
torvarbeiði. Ðánjal Poulsen 
lýsti samskiftið. Dánjal á 
Dul Jacobsen segði frá, 
hvussu tað var at ferðast í 
Vatnsoyrum.

Nógv var at tala um, 
spyija um og minnast aftur 
á Og tað var liðið langt út á 
náttina. áðrenn fólk fóm til 
songar. Eitt ogloymandi

kvøld fyri øil.
Út við 300 fólk vóm boð- 

in við. Um helmingurin 
hevði innivist í Zarepta.

Sunnudagin var døgurði 
kl 12.30. Aflana greiddi 
Martin Nielsen frá brøðra- 
samkomuni í bygdini, og 
Páll Poulsen greiddi frá ar- 
beiðinum í Zarepta.

Seinnapartin var opið 
hús fyri vágafólki o.ø. gest- 
um. Um kvøldið var nátt- 
urði fyri gestunum, har 
m.a. umboð í>t í bygdaráð- 
ini í Nliðvági og Sørvági 
vóm við.

Røður vórðu fluttar fram 
og sangir sungnir. Væl av 
fólki var komið saman.

V án im ar ringar 
um lungnakrabbi 
er stadfestur

Á  Lungnaklinikk F'øroya hava tey goða ú tgerð at mata lunguni við. Tolið  a m yndini -  sum Jón a Steig 
roynir, meðan B irg it Thomsen deildarsjukrasystir veg le ið ir  -  e r  mest framkomna tolið og kann geva  allar 
neyðugar upplýsingar M>nd Alvur HaraldM>n

Jón á Steig, yvirlækni 
á medisinsku deild á 
Landssjúkrahúsinum, 
er læknin, sum tekur 
sær av Lungnaklinikk 
Føroya. Hann hevur 
seinastu árini skrá- 
sett allar tilburðir í 
sambandi við lungna- 
krabba. og liggur 
meðaltalið árliga um 
13 tilburðir.

-  Hevur ein fingid 
staðfest lungna- 
krabba, so eru vánir- 
nar sera ringar, sigur 
hann.

D ía  M idjoki)____________

-  Hóast læknaserfrøðingar 
seinastu 40 árini hava ar- 
beitt av øllum alvi fyri at 
finna ymiskt, ið kann betra 
um støðuna, tá krabba 
mein i lungunum er stað- 
fest, so eru næmm eingi 
framstig gjørd, sigur Jón á 
Steig.

Hann sigur tískil, at ván- 
imar em sera ringar, um 
krabbamein er staðfest. Av 
øllum teimum, har ein

heldur váninimar vera 
sera goðar. tí at skurðvið- 
gerðin hevur eydnast væl, 
liva bert 25 prosent eftir 
fimm amm.

Taka við samlaóa 
bolkin -  skurðviðgjørd og 
ikki skurðviðgjørd - liva 
bert 4-7 prosent fimm ár 
aflana, sigur Jon á Steig.

Arliga 13 tilburðir
Jón á Steig er ikki so fegin 
um at nevna, hvussu 
nogvir tilburðir árliga em 
av krabbameini i lungun- 
um.

-  Talið er nógv skiitandi. 
men seinastu árini ber til 
at siga, at meðaltalið liggur 
um 13 tilburðir arliga.

Hann vísir i hesum sam- 
bandi á, at hagtøiini ofta 
verða roknað út eftir einum 
tiðarskeiði á ftram ar. Men 
ikki er so lætt at nevna eitt 
ávist tal fyri árið, tí nakrir 
tilburðir ganga aftur. og so 
spælir okkurt annað eisini 
inn.

Men tað ber til at gera 
sær eina hóming av. hvussu 
høgt talið er, um ein tekur 
innleggingamar seinastu 
ftrnrn árini fyri krabbamein 
i lungunum

1990 - 20 innløgd.
1991 41,
1992 - 64,
1993 - 41,
1994 - 45,
1995 - 40.

Stórroykjarar
Jon á Steig hevur sitt egna 
tal at meta ut frá. um hann 
skal siga, hvør er storrovkj- 
ari ella ikki

-  I útlondum verður ofta 
sagt, at roykir ein meira 
enn fimtan sigarettir um 
dagm, so verður ein mettur 
stórroykjari. Eg haldi. at 
ein er stórroykjari. um ein 
roykir fleiri enn seks siga- 
rettir uin dagin. sigur Jón á 
Steig.

Yvirlæknin sigur, at tað 
er heilt vist, at allir roykj- 
arar fáa kroniskt bronkitis 
eftir nøkrum árum.

- Nøkur kalla tað tubb- 
akshosta. morgunhosta og 
so viðari. Men talan er í 
veruleikanum um kroniskt 
bronkitis. Ein hostar og 
hevur nógv slim fyri brost- 
inum, sigur Jon á Steig.

Hann leggur aflrat. at 
krabbameinselvandi evni 
skulu vera til staðar í eini

15-20 ár. aðrenn iilvøkstur- 
in kemur fram.

Lungnakrabbi kann 
eisini koina av øðrum at- 
volduin, eitt nu av luftdulk 
ing. radioaktivari dalking 
og oðruin. men í Føroyum 
er htið sannlikt. at lungna 
krabbi stavar fra hesum. 
sigur Jón á Steig.

Bestu ráðini:
Legg av
Birgit Thomsen. deildar- 
sjukrasystir á Lungna 
klinikk Føroya, og Jon a 
Steig, yvirlækm. eru bæði 
saind. ta vit spyrja, hvorji 
ráðini eru til roykjarar. um 
teir skulu sleppa undan at 
hugsa um tubbakshosta, 
lungnakrabba. astma og 
annað.

-  Bestu ráðim eru at 
steðga við royking. Allir

guva. merkja. hvussu 
heilsuliga støðan batnar 
innan stutta tíð. siga tey 
ba*ði, sum i dag skipa fyri 
sokallaða lungnadegnum. 
Fólk a gøtuni kunnu koma 
a klinikkina og fáa lungna- 
funktionina mátaða.
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Tey qey, ið  e ftir  eru av teimum 29, sum fyri sjutifimm árum siðan fluttu oman í V’'atnsoyrar


