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Norskur serkunnleiki h jálpir 
føroyskari oljuvinnu á føtur
Stavanger Maritime 
Videregáende Skole, 
sum gjøgnum norsku 
oijuvinnuna hevur 
vunnið sær drúgvar 
royndir, skrivaði 
fyrrapartin í gjár und- 
ir samstarvssáttmála 
við fyra føroyskar 
útbúgvingarstovnar, 
so føroyingar gjøgnum 
útbúgvingi kunnu fáa 
gagn av norsku olju- 
vitanini.

H ilm a r  J a n  H a n s e n

Enn veit eingin við vissu at 
aiga, um olja er ella íkki er 
i larovsku undirgrundini 
ella rættari: Eingin hevur 
viljað sagt nakað við vissu 
um tað.

Teir, ið aita nman á hesi 
vitan, hava higartil verið 
Uettir sum tunnan, tí um- 
raðandi er ju sum kunnugt 
ikki at kanna sær bitan, 
fyrrenn hann er svølgdur.

Men ið hvussu er royna 
førr>yingar at fyrireika s«*g, 
skuldi ein komandi fømysk 
oljuvinna gjørst veruleiki.

Tann týdningarmesti 
parturin av hesi fyrireiking 
er tann, ið fevnir um út- 
hugving, uttan úthúgvið 
fólk her illa til hja før- 
oyingum at vera við, ta tað

hendir
Eitt stórt stig tann vegin 

bleiv tikið á Maskinmeiat- 
araskúlanum í Havn fyrra- 
partin í gjár, tá Tekniski 
Skulin í Havn, Tekniski 
Skúlin í Klaksvik, Føroya 
Sjómansskúli og Maskin- 
meistaraskulin skrivaðu 
undir samstarvssúttmála 
við Stavanger MaritimeVi- 
deregáende Skole.

Fakligt samsturv
Sambært hesum sáttmála 
verður fakligt 8amstar\' í 
framtíðini millum norska 
og føroysku útbúgvingar- 
stovnamar, so føroyingar á 
tann hátt kunnu fáa gagn 
og nyttu av teimum roynd- 
um, norðmenn hava á 
hesum øki eftir meira enn 
tjúgu ár í oljuvinnuni.

Næmingamir á teimum 
føroysku skúlunum kunnu 
fara á skulan i Stavanger 
fyri at taka styttri ella 
longri skeið. Hetta við atliti 
at oljuvinnuni við støði í 
teirra útbúgving úr Før- 
oyum.

Sæð í einari størri heild 
verður eisini nuðað eftir, at 
møguleiki verður fyri at 
skiftu um lærarar millum 
skularnar.

-  Ta oljuvmnan kom til 
okkara t Stavanger, hendi 
tað rættiliga hrádliga, og 
vit vnru tkki serhga fyri 
reikaðir T í leitaðu vit okk-

um í fyrsta umfari hjalp úr 
USA, fyri siðani at 
uppbyggja eina útbúgv- 
ingarskipan, ið hóskaði 
betur okkara viðurskiftum, 
sigur stjorm á Stavanger 
Maritime Videregáende 
Skole, Svein Halle.

-  Eftir at hava sæð, 
hvøijtir umstøður tykkara 
útbugvingarstovnar huva, 
eri eg sannførdur um, at 
tað fer at bera sera væl til 
við samstarvi okkarti 
millum. Føroyska utbúgv- 
ingarskipanin er sera lík 
teirri norsku, meðan vit í 
Stavunger á sinni høvdu 
nakrar bvrjunartrupulleik- 
ar, ti mnerikansku utbugv- 
ingin ikki líktist serliga 
nogv okkara. Við hesum 
samstarvinum trúgvi eg, at 
tit føroyingur sleppa undan 
tleiri av teimum trupulleik- 
um, vit høvdu í byrjanini.

Føroyingar hava  
h«*tri skotbrá
Svein Halle visir á, at tað 
hevur stóran týdning, at 
htt*ði kunnleiki og førleiki 
eru at fínna á staðnum, har 
oljuvinnan er. Hann heldur 
tað vera gott við útlendsk- 
ari serfrøðingahjulp. men 
at tað samstundis hevur 
nogv at sigu, ut ein er førur 
fyri at útbugvu sitt egnu 
fólk a staðnum.

-  Vit arbeiða fyrst og 
lremst á trímum økjuni

Sjálvandi kemur boríngin 
fyrst og síðani framleiðsl- 
an, men umframt hetta 
hava vit eisini uppbygt 
serkunnletka til bruna- 
trygd. Alt samalt vitan, vit í 
hesuin samstarvinuin kun- 
nu geva tykkum, sigur 
norski skúlastjorin.

-  í mun til, tá okkara 
oljuvinna byijaði, hava tit 
eitt sindur betrí skotbrá, so 
tit eisini hava betur møgu- 
leika at vera til reiðar, ta 
vinnan fer i gongd (>g tá 
alt útbúgvingartilfaríð 
finst á norskum, sum tit jú  
uttan trupulleikar skilja, 
sleppa tit undan at gera alt 
tað tilfaríð umaflur, sum 
vit hava frammanundan. 
Tit kunnu arbeiða viðarí 
við tí, sum er.

Noraki skulastjórín legði 
stóran dent á, at teir a Sta- 
vanger Marítime Videreg- 
áende Skole siggja fram til 
samstarvið, sum eisini fyri 
teir er ein nýggj avbjóðing.

Bygffla upp  
skeidvirksemi 
í Føroyum
Síðani fyret í 70-unum hev- 
ur norski skúlin ment st*r- 
kunnleika innan ymiskt 
skeiðvirkøemi, ið hevur við 
frálandavinnuna at gera, 
so sum skeið í boríteknikki, 
brunnteknikki og automat- 
iseríng.

Ætlanin er so eisini, at

Sáttm álin m illum norska og  førovsku ú tbúgv inga rstovnarn ar b le iv  undirskrivaiður á M askinnu istara  
skulanum  fy rrapa rtin  i gjár. Frá  vinstu: ( io rd o n  llo fg a a rd  frá  M ask inm eistarasku lanum , Egon O regaa rd  
frá  Teknisku Skúlanum  í Havn, Svein H alle  fra  Stuvanger M aritim e V ideregáen de  Skoli*, Danja l .Johan 
Poulst*n frá  Føroya S jom anssku la og  Rúni H einesen frá  Tekniska Skulanum  í K laksvik

Stavanger Marítime Vide- 
regáende Skole skal hjalpa 
við at byggja upp eitt 
skeiðvirksemi i Køroyum, 
ið beinleiðis hevur við 
útbúgving i oljuvtimuiu at 
gera.

-  Sum sagt er tað alt- 
avgerandi, at serkunn- 
leikin er a staðnum, ti har 
sum oljuvinnan er, mugu 
eiaini serfrøðingar vera og 
utbúgvast.sigurSvein Hal- 
le.

Eitt umboð fyri hvønn av 
teimum fímm skulunum, 
umframt eitt umboð fyri 
I -anđssk ulufyrisitingina, 
skal nu arbeiða viðari við 
beinleiðis tilra*ttislegging 
av samstarvmum

Hetta arbeiði skal vera 
liðugt uðrenn juni manuð i 
ar, og ta skal ein raðfesting 
fyriliggja yvir ta*r verka*tl- 
anir, sum setast skulu i 
gongd innan fyri samstarv

Nýggi samstarvssáttmálin størsta stigið higartil
At vit hava fingiú í 

lag henda samstarvs- 
sáttmálan millum 
norska skúlan og ti*ir 
fømysku, hevur nógv 
at siga fyri fyrireik- 
ingarokkara til kom- 
andi oljuvinnuna, 
sigur Pauli Finarsson, 
formaóur í Føroya 
Oljuidnaði.

H ii.mak Jan Hanskn

Millum teirra, ið vóru til 
staðar, La fyra føroyskir ut- 
bugvingarstovnar fyrra 
partin i gjar skrivaðu undir 
samstarvssattmala við 
Stavanger Maritime Vider 
egáemk* Skole, var formað 
unn i Føroya Oljuidnaði. 
I*auli Kinurason 

Hann var tyðiliga væl 
nøgiiur við betta nyggja 
samstarv, ið nu kemur i 
gongd iniuin utbugving á 
ofjuøkmum:

-  Tað  s igu r m *k sjalvt, at tað hevu r nogv at siga, ut 
vit fáa  ein slikan sam slai vssatlm ala , ti við hewum 
fáa vit m øgu leika at uppbygg ja  ein s«*rkunnleika á 
staðnum , sigu r l’au li K inarsson , fo rn iaðu r i Føroya  
O ljU ldnaM  K.lm.r I m.|rn̂ i.>.

Tuð sigur seg sjálvt, a 
tað hevur nogv at siga, a

vit faa ein slikun sam 
HtarvMsattmala, ti við h«*s

um fáa vit møguleika 
uppbyggja ein serkunn- 
leika á staðnum, sigur 
l’auli Finnrason. ið hevur 
fylgt hestim málinum allan 
vegin.

Samband fekst nevniliga 
millum partamar i sam 
starvsavtaluni á hevsti i 
Ijør, ta Førova ( Mjuidnaður 
og AI,S vóru á oýumeaau i 
Stavanger

-  Vanliga er mesta sam 
starv okk.ua a utbúgving- 
arøkinuin við danir, men ta 
talan er um ojjuvinnu, eru 
norðmenn jú so mikið 
framman fyrí danir, at tað 
er náttúrligt, at vit faa 
samstarv i lag tann vegin, 
sigur formaðurín i Føroya 
Oljuidnaði

Samstundis gðvur sam 
Mtarvssattmálin okkum 
piógv fyrí, at fraheran á 
førovskum utbugvingar 
Mtovnum er fult á h.»*dd við 
ta, teir hava aðn«staðni.

Umframt at geva føroy 
ingum góðar uthugvingar

møguleikar. sa*r Pauli Kin- 
arason eisini aðrar møgu 
leikar í Hamstarvinum 
millum noraka og føroysku 
skulamar

-  At vit nú hava fíngið 
hetta samstarv lest a hlað. 
er b«*rt tað fyrata. Við 
heMurn hava vit nett hol á. 
iietta kemur natturliga 
eutini at føra við ster upp- 
bakking frá oljufeløgunum. 
ið aila tiðina fylgja við og

hava ahuga fyrí ti. ið fer 
firam i loroysku fyrírvik- 
ingunum tií otøuvinnuna, 
sigur Pauli Kinarsson

Kitt nú iviat «*g ikki i, ut 
oljuf«*løgim kunnu gerast 
ein partur av h«*sum kan- 
ska ikki nunst við at lata 
utgerð, ið kann hrukast i 
undirvisingini Hesi feløg 
eru ju ahugað i, at iør- 
oyingar rovna at fylgja við
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11.00 m ikudagin  varð  avta la  und irskrivað  millum  
FriM>skapars«*tur F”ør«>ya og llogskolen  i Stavang«*r. 
P artarm r hava gjørt eina sam starvsavtalu . ið gev- 
ur fur«>yingum møgul«*ika at uthúgvu s«*g til otju 
v«*rkfr«M>ing i Stavanger. Kisini st«*ndur ftiroying- 
um i Intði at uthúgva s«*g sum høgskoleingenitu í 
S tavanger - ein útbugv ing, ið tilsam uns tekur 3 ar. 
R ek ta rarn ir bað ir  - .loan Pauli .l«M*roM*n á l'nk> 
skuparst-t nnum  og  Krik læ if  Eriks«*n á Høgskolen  i 
S tavanger - u nd irskrivaðu  avta luna
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Strandingar skulu venjast vid fílm
-  Tað vtMÍr Ht*g, Hum 
btografar hava fram- 
gongd í Føroyum, 
aigur Jónnvein Han- 
nen, Hunt rekur 
Stranda Bio. Tt fekk 
hann hugskotió at fáa 
kommununa at lata 
biognifin upp aftur og

hava fastar nýningar.

Kathin  P ktkrhkn

Strandingnr kunnu nu 
aftur giinga i hiograf hvørja 
vtku. hava teir rað og hug. I 
deflemhur nianaða lat 
Stranda Bio upp aftur. Ikki 
siðun mitt i NO-árunum

hava regluhgar symngar 
veríð a Strondum

Onkrar royndir hava 
verat gjørdar at opna aftur 
- í 1992 var opiA i tveir 
mánaður - men long tiðar- 
skeið hava veríð, bar ongin 
filinur varð vistur, sigur 
Jonsvein Hansen, lum  rek 
ur hiografín

I lann er emsamallur um 
raksturín, men hevur onkr- 
an afturat sær at hjalpa við 
at syna lilmimar. Kom- 
munan eigur hiografín

Tað hevði verið trupult 
at havt hiografín pnvat - 
komnmnun leggur ut, um 
vit ikki fáa goldið fyri eitt 
nú trygging av fílmum her 
ognú.

Filmimir verða leigaðir 
frá einum felag f Danmark. 
Stranda Bio ma hileggja 
fílmir einar 4-5 manaðir 
aðrenn teir skulu visast.

Har hava vit vt*nð t*itt 
sindur s«*inir enn. Vit em  
so nýliga hyrjaðir, so vit 
hava ikki verið nokk uti um 
okkum.

»Action » 
best umtókt
Men onkrar populerar 
fílmar hevur Jónsvein 
Hans«‘n to fíngið Nú visir 
hann -Avgerðandi prógvið* 
við Denz«*l Wiuihington, og í 
næstum kemur -The Ixmg 
Kiss (kiodnight*. Báðir 
filmir «*ru -aríion—fílmar - 
hetta slagið savnar flest 
tólk á  Slrondum.

- Tað er ymiskt, sum 
undirtøkan er. Til onkran 
film hava 300 fólk veríð,

onkran annan U*rt 50. Tað 
er mest ungfolk, sum 
koma.

Jonsvein Hansen heldur 
ikki, at paralmlin «*r or- 
søkin til, at folk ikki hava 
havt hug at koma i hiograf 

Tað er leingi. aðrenn 
le ir nyggju filmamir koma 
um parahol - eitt ar eftir, at 
teir hava veríð í hio- 
grafunum. Tað er leingi at 
hiða, um øin «*r spentur upp 
a onkran fílm. Eg haldi, at 
folk bara eru ikki von við 
hetta - tey mugu veiyast 
við at fara i hiograf at 
siggja fílm

Eisini hamafilmir em  
viðhvørt á skránni á Stron- 
dum.

-  Vit hava roynt onkran - 
tað gav ikki nogv, men tað 
koyrdi so mnt. Vit ætlu at 
hava flein bamafilmir. 
Men tað «*r ójavnt, hvussu 
stórt útboðið av teimum er.

Annara heldur Jonsven 
Hansen, at umstøðurnar i 
Stranda Bio em  góðar

-  Vit hava ein flottan sal 
- sera gó<iar stólar. Salurín 
er gamal, men vit hava 
roynt at bampa um. Eisini 
hava vit eitt nýtt Ijoðanlegg 
við -surround sound- Tá til 
dømis tyrlur em  á løriftin- 
um, ljóðar tað, aum tær em  
uppi yvir høvdinum á tær

Føroyinga stora løta á 
løriftinum, Barbam-fílm- 
urín, verður eisini at síggja 
á Strondum, heist fyrat i 
oktobur. Um ein mánaða 
kemur -Frøken Smilla’a 
fomemmelHe for sne*, 
storfilmur hja danska leik- 
stjoranum Bille August.

SMAKKIROYNDI

itaMenskum 
og tertum av 
ymsum slag
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