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Føroyingar í oljuvinnuni -  Útbúgvingar altumráðandi

William Nielsen fór í vikuskiftinum til Kina at vera verkætlanarleiðari hjá 15 

føroyskum handverkarum, ið komandi mánaðirnar skulu gera spildurnýggjan 

kinesiskan boripall lidnan, meðan hann siglir úr Kina til Noregs. William, sum 

hevur roynt eitt sindur av hvørjum úti í stóru verð, tók alt fyri eitt av 

tilboðnum frá stjóranum í PAM Offshore um at fara til Kina. M.a. tí hann 

heldur tað vera gott at skula standa á odda fyri føroyskum handverkarum, 

sum hava so gott orð á sær. Hann fegnast eisini um, at tað eydnast 

føroyingum, ikki minst tá arbeiðsloysi er her heima, at kunna fara út í onnur 

lond at fáa arbeiði. Sjálvur heldur hann, at hetta er so eisini nakað, sum vit 

miðvíst kunnu leggja okkum eftir, og til tess er umráðandi, at ungir føroyingar 

fáa sær eina grundútbúgving sum t.d. elektrikarar og smiðir. Vit vita í dag, at 

hetta eru eisini góðar útbúgvingar, men tað krevst meira og meira av fólki í 

dag. Tað er í fínasta lagi, at ungir menn fáa sær grundútbúgving og royndir 

innan oljuvinnuna, men toppurin á kransakakuni hevði verið, at teir fóru 

víðari og fingu sær eina maskinmeistaraútbúgving og kanska eina 

verkfrøðingaútbúgving eisini, soleiðis at vit kunnu koma upp á eitt hægri 

støði. Tí tá kunnu vit bæði levera elektrikarar og smiðir, feltverkfrøðingar og 

verkætlanarverkfrøðingar. Tað leiðir til so nógv annað. Teknisku skúlarnir 

stóran týdning William vísir á, at í hesum høpi eru teknisku skúlarnir av 

alstórum týdningi, og tí mugu vit gera alt fyri at skapa teimum góðar 

umstøður. Hann metir tað eisini at hava stóran týdning at hava góðar hægri 

skúlar so sum studentaskúla, men vit mugu ikki undirmeta tann týdning, sum 

ein nútímans tekniskur skúli hevur fyri at kunna geva ungum fólki eina 

útbúgving, sum aftur hevur við sær góðar møguleikar at fáa arbeiði, um ikki í 

Føroyum so í grannalondunum. Vit tosa so nógv um bachelorútbúgvingar og 

universitet. Tað er av fínasta slag, Men tað verður oftani bara fokuserað uppá 

toppútbúgvingarnar. Tað er ótrúliga týdningarmikið, men vit mugu ikki 

gloyma grundútbúgvingarnar. Tað er eisini gott, at føroyingar fara út í verðina 

at fáa sær lærdóm og royndir, tí tað er avmarkað, hvat vit kunnu í Føroyum. 

At fáa sær altjóða royndir innan eitt nú verkætlanir er ein vegur fram, heldur 

William Nielsen, sum í skrivandi løtu er ávegis til Kina at vera projektleiðari. 

William Nielsen heldur eisini, at tær arbeiðsuppgávurnar, sum føroyingar í 

dag luttaka í aðrastaðni, kunnu koma væl við, tá og um vit finna olju við 

Føroyar. Men her mugu vit so eisini hugsa um tær umstøður, ið skulu vera til 

at taka ímóti eini oljuvinnu eitt nú boripallum ol. Ein kann siga, at kemur tað 

hartil, so eru vit klárir til at lofta tí.
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