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Føroyingar til arbeiðis í oljuvinnuni í Kina

-Tað krevur tol og tekur drúgva tíð skal tú gera teg galdandi í altjóða 

oljuvinnuni. Men hevur tú fleksibla og stabila arbeiðsmegi, sum dugir 

handverkið, so kunnu nógvar dyr latast upp. 9 handverkarar til Kina Hetta 

sigur stjórin í Pam Offshore Service, Mouritz Mohr, nú Dimmalætting týsdag 

visti at siga frá, at føroyska fyritøkan eftir øllum at døma hevur fingið fótin 

fyri seg í kinesisku oljuvinnuni. Blaðið skrivar, at Pam er við at leggja seinastu 

hond á eina avtalu, har felagið skal leiga út føroyskar handverkarar til 

uppgávur í kinesisku oljuvinnuni. Oljan.fo hevur fingið orð á Pam-stjóran, sum 

eisini stendur á odda fyri móðurfelagnum MEST. Mouritz Mohr váttar 

tíðindini í Dimmalætting og sigur, at tey í løtuni arbeiða við at fáa tað seinasta 

uppá pláss. Tað snýr seg um leiga út 9 føroyskar elektrikarar og sveisarar til 

eitt útlendskt felag, sum hevur uppgávur í Kina. Arbeiðsplássið hjá 

føroyingunum er á einum oljupalli, sum arbeiðir í kinesiskum sjógvi. Errin 

Hetta er sera spennandi og kunnu vit bara vegna Pam Offshore og eisini 

Føroyar sum so vera errin av og fegin um, at boð eru eftir føroyskum 

handverkarum so langt burturi sum Kina, sigur Mouritz Mohr, sum heldur ikki 

dylur fyri, at elektrikarar og sveisarar úr Føroyum hava útint vælaarbeiði 

seinastu 12 árini innan norsku oljuvinnuna. Nú kemur hetta Føroyum og 

føroyingum til góðar. Tað tekur tíð at byggja slíkt upp og vísir hetta, at 

føroysk arbeiðsmegi hevur fingið gott orð á sær. Vónandi fáa vit undirskrivað 

hesa seinastu avtaluna innan fjúrtan dagar, sigur føroyski skipasmiðjustjórin, 

sum sær fram til, at føroyskt vinnulív fer at leggja seg eftir at veita tænastur 

til oljuvinnuna heima sum burturi. Pam hevur síðani 1998 havt fólk í norsku 

oljuvinnuni, á landi og á sjógvi. Tá mest hevur verið at gera hava 110 

føroyingar verið til arbeiðis í Norra. Í løtuni er talið tó væl lægri, men soleiðis 

gongur upp og niður alt eftir, hvussu nógv virksemi er. Oljumessur týdning 

Slíkar avtalur koma ikki av sær sjálvum. Hetta krevur bæði to log úthaldni og 

ikki minst royndir. Pamstjórin heldur eisini, at tað er týdningarmikið at luttaka 

á oljumessum og at hava tætt samband við hesa vinnuna, fyri at fáa 

sáttmálar. Vit hava verið á nógvum oljumessum bæði í Stavanger og 

Aberdeen seinastu árini, og tað er greitt, at hóast tú ikki altíð fær ítøkiligar 

avtalur uppá pláss á eini messu, so leggur tú har botn undir týðandi sambond. 

MEST hevur annars eitt sera vakið eygað við oljutilgongdini í 

grannalondunum og tí, sum fer at henda á okkara egna landgrunni. Vit síggja, 

at oljumenningin nærkast markinum í hvørjum, og hetta kann koma at gagna 

fyritøkum sum okkara uppá longri sikt, tí oljufeløgini vita, at teinurin til 

Føroya eftir vørum og tænastum er oftani stytri enn tann til Skotlands, og so 

hava vit eisini orð fyri at greiða tingini væl úr hondum og til tíðina. Sambært 

Dimmalætting, sum hevur hugt eftir roknskapinum hjá Pam Offshore seinastu 

mongu árini, so gongur eisini har rætta vegin. Felagið hevur havt avlop seks 

av teimum seinastu sjey árunum. Síðani 2006 hevur felagið havt ein 

bruttovinning uppá 15 til 25 milliónir og við árslok 2010 hevði felagið eina 

eginogn uppá slakar seks milliónir. Mynd -  Mouritz Mohr, stjóri í PAM 

Offshore Service saman við dagliga leiðaranum hjá Pam á oljumessu í 

Aberdeen. Mynd oljan.fo/Jan Müller
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-Tað krevur tol og tekur drúgva tíð skal tú gera teg galdandi í altjóða 

oljuvinnuni. Men hevur tú fleksibla og stabila arbeiðsmegi, sum dugir 

handverkið, so kunnu nógvar dyr latast upp. 9 handverkarar til Kina Hetta 

sigur stjórin í Pam Offshore Service, Mouritz Mohr, nú Dimmalætting týsdag 

visti at siga frá, at føroyska fyritøkan eftir øllum at døma hevur fingið fótin 

fyri seg í kinesisku oljuvinnuni. Blaðið skrivar, at Pam er við at leggja seinastu 

hond á eina avtalu, har felagið skal leiga út føroyskar handverkarar til 

uppgávur í kinesisku oljuvinnuni. Oljan.fo hevur fingið orð á Pam-stjóran, sum 

eisini stendur á odda fyri móðurfelagnum MEST. Mouritz Mohr váttar 

tíðindini í Dimmalætting og sigur, at tey í løtuni arbeiða við at fáa tað seinasta 

uppá pláss. Tað snýr seg um leiga út 9 føroyskar elektrikarar og sveisarar til 

eitt útlendskt felag, sum hevur uppgávur í Kina. Arbeiðsplássið hjá 

føroyingunum er á einum oljupalli, sum arbeiðir í kinesiskum sjógvi. Errin 

Hetta er sera spennandi og kunnu vit bara vegna Pam Offshore og eisini 

Føroyar sum so vera errin av og fegin um, at boð eru eftir føroyskum 

handverkarum so langt burturi sum Kina, sigur Mouritz Mohr, sum heldur ikki 

dylur fyri, at elektrikarar og sveisarar úr Føroyum hava útint vælaarbeiði 

seinastu 12 árini innan norsku oljuvinnuna. Nú kemur hetta Føroyum og 

føroyingum til góðar. Tað tekur tíð at byggja slíkt upp og vísir hetta, at 

føroysk arbeiðsmegi hevur fingið gott orð á sær. Vónandi fáa vit undirskrivað 

hesa seinastu avtaluna innan fjúrtan dagar, sigur føroyski skipasmiðjustjórin, 

sum sær fram til, at føroyskt vinnulív fer at leggja seg eftir at veita tænastur 

til oljuvinnuna heima sum burturi. Pam hevur síðani 1998 havt fólk í norsku 

oljuvinnuni, á landi og á sjógvi. Tá mest hevur verið at gera hava 110 

føroyingar verið til arbeiðis í Norra. Í løtuni er talið tó væl lægri, men soleiðis 

gongur upp og niður alt eftir, hvussu nógv virksemi er. Oljumessur týdning 

Slíkar avtalur koma ikki av sær sjálvum. Hetta krevur bæði to log úthaldni og 

ikki minst royndir. Pamstjórin heldur eisini, at tað er týdningarmikið at luttaka 

á oljumessum og at hava tætt samband við hesa vinnuna, fyri at fáa 

sáttmálar. Vit hava verið á nógvum oljumessum bæði í Stavanger og 

Aberdeen seinastu árini, og tað er greitt, at hóast tú ikki altíð fær ítøkiligar 

avtalur uppá pláss á eini messu, so leggur tú har botn undir týðandi sambond. 

MEST hevur annars eitt sera vakið eygað við oljutilgongdini í 

grannalondunum og tí, sum fer at henda á okkara egna landgrunni. Vit síggja, 

at oljumenningin nærkast markinum í hvørjum, og hetta kann koma at gagna 

fyritøkum sum okkara uppá longri sikt, tí oljufeløgini vita, at teinurin til 

Føroya eftir vørum og tænastum er oftani stytri enn tann til Skotlands, og so 

hava vit eisini orð fyri at greiða tingini væl úr hondum og til tíðina. Sambært 

Dimmalætting, sum hevur hugt eftir roknskapinum hjá Pam Offshore seinastu 

mongu árini, so gongur eisini har rætta vegin. Felagið hevur havt avlop seks 

av teimum seinastu sjey árunum. Síðani 2006 hevur felagið havt ein 

bruttovinning uppá 15 til 25 milliónir og við árslok 2010 hevði felagið eina 

eginogn uppá slakar seks milliónir. Mynd -  Mouritz Mohr, stjóri í PAM 

Offshore Service saman við dagliga leiðaranum hjá Pam á oljumessu í 

Aberdeen. Mynd oljan.fo/Jan Müller


