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2 landsliðsleikarar og 1 rockstjørna
Fríggjadagin fingu 24
pedagogar handað
prógv á Læraraskúlanum. Millum
hesar 24 pedagogarnar vóru tveir landsliðsleikarar og ein
vælkend songrødd
her á landi

Teir 24 pedagogarnir vóru:
Jákup Baldvinsson, Joan
Danielsen, Haldóra Holm,
Ingigerð Holm, Astrid
Joensen, Beinta Joensen, Alvi
Justinussen, Borgarhjørt
Larsen, Birna Mikkelsen,
Allan Mortensen, Allan
Mørkøre, Elin Mørkøre,
Svanna Nielsen, Eyðna
Norðfoss, Jógvan Philbrow,
Haidi Poulsen, Magnus Pauli
Poulsen, Sunrid Poulsen,
Jóhanna Rubeksen, Karl
Martin Samuelsen, Kári
Skýlindal, Siri O. Sólstein,
Irena Tróndheim og Jóhanna
Vest

PEDAGOGAR

Ingrid Bjarnastein

Allan Mørkøre, Alvi Justinussen og Karl Martin Samuelsen fingu fríggjadagin
prógv fyri lokna pedagogútbúgving. Teir eru ávíkavist kendir sum landsliðsleikarar og sangari, men
fríggjadagin vóru teir ikki í
landsliðsbúna, men í føroyskum klæðum.
– Hetta er tað, sum vit
hava glett okkum mest til –
at fáa útbúgvingina, og
harvið at sleppa at arbeiða
við menniskjum, og ikki
minst børnum, sigur Allan
Mørkøre, nýútbúgvin pedagogur.
Hinir báðir nikka játtandi. – At sleppa at arbeiða
við børnum og menniskjum
sum heild er felags fyri
okkum øll, sum nú hava
fingið útbúgvingina, leggja
teir afturat.
Men teir tríggir hava eisini aðra útbúgving. Karl
Martin er útbúgvin bilmekanikari, Alvi er snikkari og
Allan er útbúgvin krambarkallur.
– Pedagogyrkið er so
nakað, sum er komið við

Mynd: Finnur Justinussen

árunum, siga teir. Teir halda
allir, at hetta er nakað, sum
er komið við árunum, men
hóast tað hevur ligið í bakhøvdinum allatíðina.
– Tað var ikki meira enn
náttúrligt fyri mítt viðkomandi at veða pedagog, sigur
Allan Mørkøre.
Karl Martin veit at siga,
at Allan var tann, sum av
fyrstan tíð lokkaði hann at
søkja inn til pedagog. Ella
lokkaði er kanska skeivt at
siga, men hann var tann,
sum purraði uppundir, tí
áðrenn arbeiddu Karl
Martin og Allan á sama
stovni.
Men nú útbúgvingin er
komin, hvat so? Teir eru
allir væl áleiðis út á
arbeiðsmarknaðin. Alvi
hevur fingið arbeiði á frítíðarskúlanum í Gøtu, Karl
Martin skal arbeiða í

nýggja býlingshúsinum í
Klaksvík, meðan Allan
hevur fingið arbeiði á
Bóndaheygi 14, sum er eitt
sambýli.
Sosialurin ynskir Allan,
Alva og Karl Martin og
hinum 21 pedagogunum
hjartaliga tillukku við útbúgvingini.

Karl Martin Samuelsen, sangari, Alvi Justinussen, landsliðsleikari og Allan Mørkøre,
landsliðsleikari her avmyndaðir saman við rektaranum Paula Nielsen. Teir kunnu nú allir ganga
undir felagsheitinum: pedagogar
Mynd: Finnur Justinussen

OLJUEITING
Jan Müller

Bæði føroyingar og oljuheimurin sum heild bíða í
stórum spenningi eftir úrslitinum av fyrstu lovandi
boringini hjá Amerada
Hess-samtakinum á landgrunninum. Oljumálastýrið
segði í tíðindaskrivi eftir, at

fundið varð gjørt, at talan
er um týðandi nøgdir av
kolvetni. Við blaðið Fregnir
fríggjadagin sigur Graham
Stewart, nevndarformaður í
Føroya Kolvetni, at tá
orðingin »týðandi nøgdir«
verður brúkt, so er talan um
minst 200 mill. tunnur av

olju. Hann leggur tó dent á,
at vit vita so lítið enn, at vit
mugu pent bíða til úrslitini
verða tøk einaferð í summar. Hann vísir eisini á, at
Agip og Føroya Kolvetni
vita enn ikki, hvar tey fara
at bora. – Vit mugu bíða
eftir frágreiðingini frá Hess

sigur Graham Stewart.
Vit hava spurt Ben
Arabo, stjóra í Amerada
Hess, um týðandi nøgdir av
olju eru minst 200 mill.
tunnur!
– Tað er so ikki tað vit
leggja í orðingina týðandi
nøgdir. Hasi orðini mugu tí

standa fyri hansara egnu
rokning. Eg vil ávara ímóti
at vera alt ov bjartskygd.
Tað er alt ov tíðliga at siga
nakað um rakstrarverdugar
nøgdir.
Ben Arabo vísir á, at tá
sagt verður týðandi nøgdir,
so er tað tí, at tað er so mikið áhugavert, at tað er vert
at arbeiða víðari við. Harvið er ikki sagt, at tað neyðturviliga vil vera talan um
kommerciellar
nøgdir.
Hann sigur víðari, at vit
skulu minnast til, at tað eru
onnur fund, sum eru gjørd
fyri nógvum árum síðani og
sum hava ligið í 30 ár., sum
so sanniliga eisini vórðu
týðandi fund, men tey vóru
ikki kommerciell tá.
Ben Arabo heldur, at vit
mugu eisini ansa eftir ikki
at foreinkla tingini. Tí tað
er ikki bara nøgdirnar tað
velst um. Tað er ov tíðliga
enn at siga fyri vissu,
hvussu stórar nøgdirnar
eru, og tí er tað eisini ov
tíðliga enn at siga, um at
tað er omanfyri ella niðan-

fyri eina ávísa nøgd.
– Nøgdin er bara eitt.
Finna vit út av, at nøgdin er
í lagi, so er tað so nógv
annað, sum skal vera tilsteðar. T.d. reservoirkvalitetur oa. Tað er tí nógv arbeiði eftir at gera, áðrenn
man kann siga, um tað er
rakstrarvert ella ikki. Vit
vita meira einaferð í summar, men tað er ikki vist, at
vit kunnu siga nakað við
vissu.
Í samrøðuni við Fregnir
sigur Graham Stewart, at
teir (Agip og Føroya Kolvetni, blaðm.) vita ikki,
hvar teir fara at bora. Teir
mugu bíða eftir frágreiðingini frá Hess.
– Nú veit eg ikki, hvat
frágreiðing hann tosar um.
Er tað hon til Oljumálastýrið, ja so verður leingi at
bíða eftir henni. Tað verður
so ikki fyrr enn um áleið
eitt hálvt ár. Og eg veit
heldur ikki, hvussu nógv í
smálutir tann frágreiðingin
fer.
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– Tá sagt verður, at
talan er um týðandi
nøgdir av kolvetni, so
merkir hetta bert, at
tað er so mikið
áhugavert, at tað er
vert at arbeiða víðari
við. Harvið er ikki
sagt, at tað
neyðturviliga vil vera
talan um rakstrarverdugar nøgdir sigur
Ben Arabo, stjóri hjá
Amerada Hess
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Enn er óvissa

