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Verkætlan í Kina kann lata hurðar upp fyri føroyingum

Sum tann seinasti av umleið 16 føroyingum fór vatnsoyrarmaðurin William 

Hjelm Nielsen í vikuskiftinum til Kina, har hann komandi tríggjar mánaðirnar 

skal standa á odda fyri eini stórari verkætlan umborð á kinverska 

boripallinum Cosl Innovater, sum í næstum fer at sigla úr Kina til Noregs. 

William, sum er útbúgvin maskinmaður og maskinverkfrøðingur, hevur 

seinastu mongu árini staðið á odda fyri ymsum verkætlanum í útheiminum, 

men hetta er so fyrstu ferð, at hann verður verkætlanarleiðari í oljuvinnuni. 

Oljan.fo fekk orðið á William, áðrenn hann fór av landinum at standa á odda 

fyri arbeiðinum hjá føroyingunum á boripalli á heimsins høvum. William 

Nielsen, sum sjálvur er sera fegin um at hava fingið hesa uppgávua latna upp í 

hendi, dylur ikki fyri, at slík verktætlan, gongst alt væl, kann koma at lata upp 

aðrar hurðar fyri føroyskum handverkarum inn í altjóða oljuvinnuna. Cosl 

fyritøkan byggir tveir pallar aftrat av júst sama slag, og gongur væl í hond hjá 

føroysku handverkarunum, so kann væl henda, at boð aftur verða eftir 

føroyskum handverkarum. Fyri William sum verkætlanarleiðara er hetta 

annars ein bæði spennandi og avbjóðandi uppgáva. Eisini fyri hinar 

føroyingarnar, tí nú skal man til at gera nøkur arbeiði, meðan pallurin siglur í 

mun til um hann lá við bryggju. Hetta er í sær sjálvum ein stór avbjóðing. Eitt 

nú er tað eisini ein stór avbjóðing at vita, hvørja útgerð og hvat tilfar tú skal 

hava við tær, tí eingin møguleiki verður at fara til handils á landi at keypa 

bóltar ol. Alt hetta má tilrættaleggjast væl, men tað sær William ikki sum 

nakran trupulleika, heldur sum eina avbjóðing. Teir fara so at leggja inn í fleiri 

londum ávegis til Europa, so har verða møguleikar at fáa útgerð umborð. 

Føroyingar vælegnaðir -Hví heldur tú ein norsk skipasmiða fer eftir føroyskum 

handverkarum til eina slíka uppgávu og ikki brúkar norska arbeiðsmegi? Eg 

haldi, at hetta m.a. kann skyldast, at føroyingar eru so ótrúliga lagaligir og 

fleksiblir. Tá eg havi arbeitt við øðrum nationalitetum í útlandinum, eitt nú 

elektrikarum, so gera teir bara tað arbeiðið og einki annað. Vit eru 

harafturímóti sera fjølbroyttir, tí er tað nakað annað, sum skal gerast, so 

hjálpast vit at, tí tað snýr seg um eina heild. (Lesið eisini samrøðu við William 

um útbúgvingarspurningar.) Myndir -  Mourtiz Mohr, stjóri á Mest og Pam 

Offshore ynskir William Nielsen, verkætlanarleiðara góða ferð til Kina. 

Føroyskir handverkarar farnir til Kina at arbeiða í oljuvinnuni har Myndatøka -  

oljan.fo/Jan Müller
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