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Fyrstu borararnir 
fingið prógv
/  gjáramorgwnn klokkan 10:30 handaði Signar á Britnni, landstýrismaður í 
iilbúgvingarnuílum, prógvini til teir seks, ið hava staðið royndina áfyrsta  
foroyska boriskeiðinum.

norxka i;u\innuskulanum 
Sta\ anger Maritime \  ider- 
egaende Skole.

Næmingarnir. ið xtóðu 
royndina á hesari tyrxtu tor- 
oy xku oljuv innuútbúgv ing- 
ini vóru 6 í tali. hoaxt bert 4 
av teimum voru motnr t 
hoilini a Skúlaheiminum 
\ ið Marknagilsvegin i Havn 
at taka ímóti progv ununt trá

Soguligur dagur

httir hetta tók Klaux Kei- 
xtrup orðið. Hann segði

t\ rxta xtigið at gera nakað a 
úthúgvmgarokinum í For- 
oyum i sambandi við olju- 
vinnuna. Hann \ar glaður 
t'yri tað góða samstarvið 
millum xkúlamar í Føroy um 
á hexurn oki. og hann segði. 
at arllanin er at halda átram 
við hesari útbúgv ingini.

Aðrenn sjálva prógv- 
handanina helt Signar á 
Brúnni xtutia rivðu. Hann

hann kendi hesi xuiti nakað 
xerligt.

Landstýrismaðurin í út- 
búgvingarmálum kallaði 
nvggju útbiigv ingina fyri 
eitt xtig inn í ein nýggjan 
útbúgv ingarheim. har hann 
helst meinti. at hetta var 
fyrsta føroyska stigið inn í 
ein útbúgvingarheim innan 
oljuvinnuna.

Signar á Brúnni nýtti eis- 
ini høvið at takka lteraru- 
num. ið hava ha\ t við olju- 
vinnuútbúgvingina at gera.

Mynd: Ahur Haraldstn
Hann segði. at tað hevði

bróta upp úr nýggjum mnan 
itexa útbúgvine. og helt 
nann. at teir ho\ du giort eitt 
megnararbetði.

-\t enda xegði Signar á 
Brunni. áðrenn hann fór 
undirteirri spennadi próg\ - 
handanina. sum hann sjáh- 
ur kallaði hana. at hann \ón- 
aði at samstarvið míUum 
xkúlamar fór at liakla át'ram. 
xo grundarlag verður fyri 
utbúgvingini í framtíðini. 
Eisini ynskti hann at takka 
Stavanger Marilime Vider- 
egande Skole fyri hollan 
stuðul og samstarv. somu- 
leiðis ynskt hann at takka 
Statoil fyri tað sama. og 
segði hann seg vóna. at 
samstarvið millum norð- 
menn og føroyingar fór at

halda áfram á hesum oki.

N oregsferð  partur 
av skeið inum
Av góðum grundum hevur 
ikki borið til hjá naemingu- 
num at gera teir heiit stóru 
praktisku rovndirnar innan 
boritokniíForoyuin.Tíxkil 
var ein Noregsferð partur a\ 
bor i sk ei ði nu m. Henđan
námsferðin vardi frá 21. 
no\ ember til 2S. november 
í 1998. A hesari ferðina 
varð ntillum annað vitjað á 
\ mxikum xtovnum. ið hava 
við oljuvinnu at gera.

Millum annað vóru næm- 
ingarnir á vitjan hjá North 
Sea Drilltrainer. har teir 
royndu seg við \eruligari 
boriútgerð. Teir royndu seg 
at nýta tengur, slips. trygd 
arklemmur. settu ..kelíy" i 
rottuholið og ymsikum øðr- 
um. ið hevur við boritøkni 
at gera.

Eisini vóru næmingarnir 
á norksa oljuvinnuskúla- 
num Stavanger Maritiine 
Videregaende Skole. har 
teir royndu seg í borisimu- 
latori og í slamm-rovndar- 
stovu. har vmsikt áxtoðiligt 
innan oljuvinnuna varð lært.

N'æmingarnir kunnaðu 
seg harumframt um ymisk 
slog av borikrónum og vóru 
til fyrilestrar hjá fólkuni 
innan olju\ innuna.

Læ ttari at fá a  arbeið i
Nú hesir \ek\ 'nava tlngið 
prógv sum borarar innan 
oljuvinnuna vænta teir. at 
teir verða tiknir fram um 
aðrar. ið ikki hava hesa út- 
búgving. unt ein oljuvinnu 
kemur til Føroya. Teir eru 
glaðir fyri nýggju útbúgv- 
ingina, og útihýsa teir ikki 
moguleikanum at fara utt- 
anlands at arbeiða innan 
oljuvinnuna eina tíð.


