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Kendir útlendingar undirvísa á Hotel Hafnia:

Jarðfrøði og
oljuleiting á
Parnassinum
J an M i ller
Tcy siia á skúlaK 'nki á
PurnasMnum á Holcl Hatnia
fyrra partin av hesi Mkuni
Tey cru fólk frá landsumsitingini. frá oljufynsitinginí.
grannskiH'arar og sakforarar
og annars onnur v u> áhuga
fyri cini komandi førovskari
oljuvmnu
Evnið er jan>hundió. tad
fevnir um jan>frø«>i og oljulciting. A skcidnum. sum
vanr í triggjar dagar. fáa
luttakararnir cina grundleggjandi introduktion í
jarðfrødi og oljuiciting Tad
eru tveir hemiskcndir jardtrø«>ingar og undirv ísarar.
sum standa fyri skenVium
Teircru Stonelev professan.
ið hevur arbeitt á lærda
haskulanum í London og
vim í dag arheiðir sum
ráðgevi. og siðam Tony
Círindrod. ið undirvísir við
Ixrda háskulan í Greenwich. Báðir cru teir sera
kendir i oljuheiminum
Endamálið við skciðnum
cr fyrst og fremst at geva
fólki sum a cin ella annan
hátt arheiða við spumingum
um olju og undirgrund men
sum ikki hava holia fakliga
vitan um økið. eitt hreitt
innlit í spurnmgarnar
Tað er Føroya Oljuídnaður. sum stílar fyn skeiðnum saman við fyriløkum
Japcc. Vilhelm Petcrsen og
Johan M ortensen hava
fingið skciðið í lag. Johan
Mortensen. sum er umhoð
hjá oljusamtakmum ..f-'aroes Partnership" var á
liknandi skeiði i Aherdeen
herfyn og sigur. at skeiðið
gevur cinum lcikmanni citt
sera gott innlit i jarðfrøði
og oljulciting og er hann
fegin um. at hcili 35 føroyingar eru v ið á skeiðnum
i Havn
Tað kostar 4500 kr. at
vera við á skeiðnum

h'rá skeiðnum á Pamassmum. M \nJir Álvur

Erling Olsen, fólkatingsformadur:

S tó ra v irð in g
fy r i lø g tin g in u m
Hesar seinastu dagarnar lievur formansskapurin í danska
fólkatinginum vitjað í Førroyum. Við áferðini var eisini
formaðurin í fólkatinginum, Erling Olsen, sum eftir vitjanina sigur seg vera væl nøgdan við arheiðið uppá at nútímansgera hæði løgting og landsfyrisiting

Frá skeiðnum á Pamassinum. Tony Grindrod. jarðfrøðingur greiða frá ymsum grótsløgum M ynd Átvur
Haraldsen

Erling Olsen. fólkatingsformaður hittir her Atla Dam, fyrrv. løgmann og Jógvan Adolf
Jotuinnesen. tingmann

J an M uller

Stoneley. professari greiðir frá á Hotel Hafrtui

Høvuðsendamálið við vitjanini hjá Erling Olsen í
Føroyum var at hitta umhoð
fyri føroyska løgtingið. og
tað gjørdi hann eisini
Saman við restini av formansskapinum vitjaði hann
cisini í landsstýrinum, á
ymsum stovnum og varð
eisini gjørd útferð til
Suðuroyar.
-Eg havi fingið stóra
virðing fyri løgtinginum og
teimum fólkum. sum virka

har Tá vit vóru her fyri
tveimum árum siðani varð
arbeitt við at umskipa løgtingið frá at vcfti nakað sum
minnir um citt danskt amtsráð til at vera eitt nýtímans
demokratiskt parlamcnt.
Eg siggi, at tað gongur
væl við hesum arbeiði. og
at tað nú eisini vcrður
arbeitt við at menna og
nútímansgera sjálva landsumsitingina og at styrkja
rættartrygdina hjá borg-

arunum Hctta er alt nakað.
sum gevur m xr eina fatan
av. al Føroyar ..bcvxger sig
i en mcgct sympatisk retning '. sum hann málbcr seg

