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MEST -  Fyrireika okkum til føroyska oljuvinnu

Vit átaka okkum uppgávur í útlendsku oljuvinnuni eisini við tí fyri eygað at 

fyrireika MEST til eina møguliga føroyska oljuvinnu sigur stjórin Mouritz 

Mohr, sum herfyri sendi 16 føroyskar handverkarar av landinum til Kina at 

arbeiða í oljuvinnuni har. Noreg lopfjøl Nú um dagarnar fóru 16 føroyskir 

handverkarar til Kina at gera ein boripall lidnan, meðan hesin siglur úr Kina til 

Noregs. Tað er dótturfelagið hjá skipasmiðjusamtakinum MEST, Pam 

Offshore, sum stendur fyri hesum virkseminum í samstarvi við norsku 

skipasmiðjuna Westcon. Í nærum 15 ár hevur fyritøkan leigað út 

handverkarar til norsku oljuvinnuna. Hetta hevur so eftir øllum at døma verið 

ein kærkomin lopfjøl víðari út í heim, heilt eystur til Kina. Oljan.fo vitjaði á 

MEST, tá seinastu fyrireikingarnar vórðu gjørdar til ferðina eystureftir. Vit 

spurdu Mouritz Mohr, stjóra, hvat merkir tað fyri MEST og Føroyar at kunna 

senda handverkarar heilt til Kina at arbeiða? Tað ger, at vit verða breiðari, og 

tað kann bara føra til meira. PAM er ein partur av MEST, ja er ein snella líka 

so væl sum skipini eru tað. Hetta er fyrstu ferð, at PAM sendir fólk til 

uppgávur so víða um sum til Kina. Og tað nýggja er so eisini, at tað hevur 

eydnast at fáa ein projektleiðara við eisini. Og søgan um projektleiðaran er í 

sær sjálvum ein føroysk sólskinssøga. Westcon í Norra ringdu til mín klokkan 

8 á morgni og spurdu, um vit høvdu ein projektleiðara at senda við til Kina. Eg 

kom í tankar um William Nielsen, sum hevur arbeitt við stórum verkætlanum 

úti í heimi, og klokkan hálvgun níggju ringdi eg aftur til Noregs og segði, at eg 

hevði funnið mannin. Tað hildu teir vera heilt fantastiskt, og tað sigur nakað 

um føroyingar og okkara arbeiðsumhvørvi. Mouritz Mohr roknar við, at tað 

komandi árini fer at vera nógv at gera í norsku oljuvinnuni. Í løtuni síggja vit, 

at arbeiðini eru meira á verkfrøðingastøði, har projektini verða fyrireikað og 

so byrjar virksemið á gólvinum av álvara í 2012 og 2013. Duraopnari Vit 

spurdu Mouritz Mohr, hvat hann heldur um gongdina hjá Pam hesi mongu 

árini. Hann sigur, at tað fer nógv orka til at tilrættaleggja alt hetta, og so 

hevur verið við Kinaprojektinum eisini. Men tað hevur gingið væl í Norra øll 

árini. Man lærir hvønn dag okkurt nýtt, og eg haldi vit eru komin, har vit 

skulu. Vit hava nakað gott at byggja víðari á, so vónandi verður 

Kinaverkætlanin bara en nein duraopnari til nýggjar og spennandi 

avbjóðingur úti í heimi. -Men hvat er so spennandi og avbjóðandi við at leiga 

føroyskar handverkarar út til onnur lond? Tað er fyri tað fyrsta ein 

altjóðagerð av føroyingum og Føroyum, sum er øgiliga týdningarmikil, nú alt 

er so globaliserað og gongur so skjótt, bæði samskifti og tað at flyta fólk 

ímillum. Heimurin er annað enn bara føroyski dunnuhylurin, so vit leggja 

okkum nógv eftir at koma út um landoddarnar og inn í nýggjar vinnur so sum 

oljuvinnuna, tí einaferð kemur hon vónandi eisini til Føroya. Spurningurin er 

bara nær, og hetta vit gera í dag er kanska ein liður í fyrireikingini til eina 

føroyska oljuvinnu. Føroyingar góð skoðsmál Mouritz Mohr viðgongur, at tað 

er rættiliga serstakt at senda føroyskar handverkarar heilt til Kina at standa 

fyri bygging av oljupallum men heldur hann hetta vera eina náttúrliga og 

positiva avleiðing av tí samarbeiði, sum PAM hevur bygt upp við norskar 

fyritøkur gjøgnum mong ár. Hann leggur aftrat, at tað er eingin trupulleiki at 

finna føroyskar handverkarar til eitt nú kinesisku uppgávuna. Tað var stórur 

eftirspurningur eftir at vera partur av hesum projektinum. Uppá fyrispurning 

um tað er nakað, ið sermerkir føroyskar handverkarar í mun til aðrar í 

útlandinum sigur Mouritz, at afturmeldingarnar tey fáa, vísa, at tað eru eingir 

trupulleikar av føroyingum, sum eru í arbeiði aðrastaðni. Teir eru stabilir og 

ganga kanska ikki so nógv uppí fakmørk, hvat kann koma væl við. Teir kunnu 

fara út um fakmørk og kortini hava hegni til at gera eina uppgávu. Hampulig 

og dugnalig fólk og eingir trupulleikar er skoðsmálið føroysku handverkararnir 

í norsku oljuvinnuni fáa. Altjóðagerð Mouritz Mohr vísir á, at sum støðan er í 

dag, so er ikki so nógv virksemi í Føroyum, og man kann ikki sita hendur í favn 

og bíða eftir uppgávum. Tá er neyðugt at finna aðrar marknaðir, og tað hevur 

júst verið eitt av endamálunum hjá Pam heilt frá byrjan í 1996. Eg haldi, at 

royndirnar hava víst, at tað er gott fyri Føroyar, at vit kunnu senda 

handverkarar av landinum. Hetta er sjálvandi gott fyri tey fólkini, sum fara, tí 

tey mennast fakliga og eisini vit, sum eru heima, læra okkum at altjóðagera 

okkum sjálvi. Og tað eru eingi mørk í heiminum í dag fyri, hvat man kann gera 

og fara. Skipasmiðjustjórin sigur víðari, at tey hava eisini eina føroyska 

oljuvinnu frammaliga í tonkunum alla tíðina. Tá er stóri spurningurin, í hvønn 

mun føroyskir veitarar kunnu vera við, tí fyristøðufeløgini, sum standa fyri 

boringum, hava sínar undirveitarar ol. Kunnu vit so vera undirveitarar hjá 

teimum, so ivist eg ikki í, at her er ein møguleiki hjá okkum eisini at vera við, 

og hava vit okkurt gott at vísa á, eitt nú at vit hava verið í Kina og arbeitt 

umborð á boripallum, so ivist eg ikki í, at tað kann vera ein lopfjøl víðari. Tað 

vóna vit, sigur Mouritz Mohr. Í løtuni eru umleið 50 mans í Norra. Tá tað 

hevur verið mest at gera hevur talið verið 110. Vit fylgja við alla tíðina við, 

hvørji arbeiði eru , men alt botnar í útboði og eftirspurningi. Alt bendir tó á, 

at vit fara at hava brúk fyri at senda nógv fleiri fólk av landinum komandi 

árini, sigur dagligi leiðarin hjá PAM Offshore, Anja Jacobsen við oljan.fo. 

Umframt Pam Offshore leigar eisini ein onnur føroysk fyritøka ut 

handverkarar til norsku oljuvinnuna. Tað er Faore Offshore Service, við Hans 

Jákup Johannesen á Skala. Mynd -  Mouritz Mohr, stjori i Pam Offshore og 

Anja Jacobsen, dagligur leiðari veitra fyri føroyskari luttøku i altjoða 

oljuvinnuni sum eina lopfjøl til eina møguliga komandi føroyska oljuvinnu. 
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