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Á boriskeiði í Havn:

Fjarundirundirvísing
roynd fyri
fyrstu ferð
J an M úlxer
Mánamorgunin hyijaði cin
heilt nvggj undirvísing á
Skúlaheuninum við Marknagilsvegm i Havn. Talan
er um skeið i bonng. Skeiðiðer komið i lag eftir dnígvar fynreikingar og í samsiarvi milluir. fýra skúlar í
Havn og i KlaksviTt og Den
Maritime
Videregáende
Skole í Stavanger í Noregi.
Teir fýra skúlamir eru
M a sk in m e ista ra sk ú ltn ,

Tekniski skúli í Havn,
Sjómansskúlin og Tekmski
skúlin í Klaksvík.
Lærarar frá skúlunum
hava verið í Noregi og nomið sær kunnleika til tess at
kunna undirvisa næmmgum
i Føroyum í oljuboríng.
Tilsamans 11 mans hava
teknað seg til skeiðið, sum
endar við próvtøku í desember. Endamálið við skeiðinum er at úthúgva íøroyingar til at kunna arbeiða
umborð á oljupallum.

Fjarundi rvísing úr
Slavanger í Noregi
umvegis sjónvarsskíggja
varó fyri fyrstu ferfl
roynd týsdagin á gomlu
telegrafstøðuii í Havn

Næmingar og lararar
fylgja fjarundir\ isingini úr
Staxangcr. Aftast til høgru
á myndini, Claus Reistrup
frá Undin’ísingarmálastýrinum, sum hevur samskipað royndirnar at hava
undin ísing í boring í
Føroyum

Borískeiðið er grundarlagið
undir hesum arbeiði.
Umframt vanligu undirvísingina á Skúlaheiminum
verður eisini eitt heilt nýtt
slag av undirvísing roynd á
gomlu telegrafstøðini. Talan
er um fjarundirv ísing á
sjónvarpsskermi úrNoregi.
Har sita lærarar og undir-

Fýra av lærarunutn. sum undirvisa á fyrsta oljuboriskeiðnum í Føroyum

vísa føroysku næmingunum.
Eftir tí sum Sosialurin
skilur, so er hetta fyrstu
ferð, at slík fjarundirvísing
verður roynd í Føroyum.
Lærararnir, sum undirvísa á
boriskeiðinum, eru Páll
Joensen frá Maskinmeistaraskúlanum. Jóhan Kalls-

oy frá Tekniska skúla í
Havn, Krístin Rasmussen
frá Sjómansskúlanum og
Jógvan Linklett og Hans
Jacob á Kósini frá Tekniska
skúla í Klaksvík.

M y n d ir Jens K V ang

Stjórin á Tekniska Skúla vísir næmmgunum olju frá Norðsjónum

