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Ikki bara ljósareytt

"Fyri meg hevur tað ikki verið lætt at fáa arbeiði innan offshore vinnuna, 

hóast eg havi viðkomandi útbúgving". Hetta sigur havnarmaðurin Jørgin Pauli 

Johannessen. Vit hava fleiri ferðir her á oljan.fo skrivað um ymsar 

útbúgvingar, sum millum annað føroyingar kunnu taka fyri at førleikamenna 

seg og gera seg til reiðar at taka ímóti eini komandi føroyskari oljuvinnu. Og 

meðan bíðað verður eftir føroysku oljuni, hava hesir føroyingar eisini verið til 

reiðar at taka arbeiði í oljuvinnuni í øðrum londum. Fyri góðari viku síðani 

tosaðu vit við útbúgvingarleiðaran í Erhvervsakademi Sydvest í Esbjerg, Jens 

Høffner, sum læt væl at møguleikunum hjá teimum lesandi at fáa arbeiði eftir 

loknan lestur. Serliga nevndi Jens Høffner útbúgvingina Teknisk Manager 

Offshore, sum er eitt slag av maskinmeistaraútbúgving, men við størri denti á 

tað sum er relevant fyri fólk í offshore vinnuni at læra. Einki arbeiði Greinin á 

oljan.fo hevur fingið ein føroying, kanska tann einasta, sum hevur júst hesa 

útbúgvingina, at gera vart við seg. Eg má siga, at eg kendi meg ikki ordiliga 

aftur í tí, sum útbúgvingarleiðarin í Erhvervsakademi Sydvest í Esbjerg sigur í 

greinini, sigur Jørgin Pauli Johannessen úr Havn. Hann fekk í 2010 prógv sum 

Teknisk Manager Offshore frá skúlanum í Esbjerg. Hóast eg havi søkt nógv 

ymisk arbeiði, bæði í Føroyum og í Danmark, so hevur ikki ligið fyri hjá mær. 

Ikki enn í øllum førum. Og eg veit, at nakrir av teimum, sum eg gekk í flokki 

saman við, høvdu eina líknandi uppliving, sigur 49 ára gamli Jørgin Pauli 

Johannessen. Eftir lokna útbúgving hevur hann bert havt avloysarastørv, og 

ikki nakað, sum hevur verið nøkur faklig avbjóðing. Og tað er ikki tí, at hann 

ikki hevur verið úti um seg. Fleiri fyritøkur í Føroyum, sum kundu hugsast at 

havt áhuga í einum við hansara førleikum, hevur hann havt samband við. Tað 

góða við okkara offshore útbúgving er, at tú kanst steðga longu eftir tvey ár 

og fara út í vinnuna, segði útbúgvingarleiðarin í Erhvervsakademi Sydvest í 

Esbjerg í greinini her á oljan.fo tann 7.februar. Longur út í heim Vit vóru tveir 

føroyingar á skúlanum. Hin gavst sum Driftsteknolog Offshore eftir tveimum 

árum, men eg valdi at fara allan vegin, skrivaði spesiali og tók yvirbygningin. 

Men sjálvandi tá ein stendur við einari nýggjari útbúgving, tá hevur ein ikki 

tær stóru royndirnar, og tað er ofta ein trupulleiki, tá ein søkjir størv. Hann 

ivast í, um timingin hjá honum kanska var eitt sindur skeiv, tí kanska eru vit í 

Føroyum ikki komin heilt har til enn, heldur hann. Jørgin umhugsar nú at leita 

sær longur út í heim fyri at vita, um støðan er ein onnur har, og um tað er 

lættari at fáa arbeiði. Eg haldi bara, at feløgini, sum luttaka í boringini á 

føroyska landgrunninum áttu at kent tað sum sína skyldu at sett teir 

føroyingar í starv, sum hava ómakað sær at verið uttanlands og tikið eina 

útbúgving, sum er skræddaraseymað til vinnuna. So nógvir eru vit heldur ikki. 

Nei, tíðin er kanska ikki við mær, og kunnleikin millum arbeiðsgevararnar her 

til mína útbúgving er ikki nóg stórur, sigur Jørgin Pauli Johannessen at enda.
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hóast eg havi viðkomandi útbúgving". Hetta sigur havnarmaðurin Jørgin Pauli 

Johannessen. Vit hava fleiri ferðir her á oljan.fo skrivað um ymsar 

útbúgvingar, sum millum annað føroyingar kunnu taka fyri at førleikamenna 

seg og gera seg til reiðar at taka ímóti eini komandi føroyskari oljuvinnu. Og 

meðan bíðað verður eftir føroysku oljuni, hava hesir føroyingar eisini verið til 

reiðar at taka arbeiði í oljuvinnuni í øðrum londum. Fyri góðari viku síðani 

tosaðu vit við útbúgvingarleiðaran í Erhvervsakademi Sydvest í Esbjerg, Jens 

Høffner, sum læt væl at møguleikunum hjá teimum lesandi at fáa arbeiði eftir 

loknan lestur. Serliga nevndi Jens Høffner útbúgvingina Teknisk Manager 

Offshore, sum er eitt slag av maskinmeistaraútbúgving, men við størri denti á 

tað sum er relevant fyri fólk í offshore vinnuni at læra. Einki arbeiði Greinin á 

oljan.fo hevur fingið ein føroying, kanska tann einasta, sum hevur júst hesa 

útbúgvingina, at gera vart við seg. Eg má siga, at eg kendi meg ikki ordiliga 

aftur í tí, sum útbúgvingarleiðarin í Erhvervsakademi Sydvest í Esbjerg sigur í 

greinini, sigur Jørgin Pauli Johannessen úr Havn. Hann fekk í 2010 prógv sum 

Teknisk Manager Offshore frá skúlanum í Esbjerg. Hóast eg havi søkt nógv 

ymisk arbeiði, bæði í Føroyum og í Danmark, so hevur ikki ligið fyri hjá mær. 

Ikki enn í øllum førum. Og eg veit, at nakrir av teimum, sum eg gekk í flokki 

saman við, høvdu eina líknandi uppliving, sigur 49 ára gamli Jørgin Pauli 

Johannessen. Eftir lokna útbúgving hevur hann bert havt avloysarastørv, og 

ikki nakað, sum hevur verið nøkur faklig avbjóðing. Og tað er ikki tí, at hann 

ikki hevur verið úti um seg. Fleiri fyritøkur í Føroyum, sum kundu hugsast at 

havt áhuga í einum við hansara førleikum, hevur hann havt samband við. Tað 

góða við okkara offshore útbúgving er, at tú kanst steðga longu eftir tvey ár 

og fara út í vinnuna, segði útbúgvingarleiðarin í Erhvervsakademi Sydvest í 

Esbjerg í greinini her á oljan.fo tann 7.februar. Longur út í heim Vit vóru tveir 

føroyingar á skúlanum. Hin gavst sum Driftsteknolog Offshore eftir tveimum 

árum, men eg valdi at fara allan vegin, skrivaði spesiali og tók yvirbygningin. 

Men sjálvandi tá ein stendur við einari nýggjari útbúgving, tá hevur ein ikki 

tær stóru royndirnar, og tað er ofta ein trupulleiki, tá ein søkjir størv. Hann 

ivast í, um timingin hjá honum kanska var eitt sindur skeiv, tí kanska eru vit í 

Føroyum ikki komin heilt har til enn, heldur hann. Jørgin umhugsar nú at leita 

sær longur út í heim fyri at vita, um støðan er ein onnur har, og um tað er 

lættari at fáa arbeiði. Eg haldi bara, at feløgini, sum luttaka í boringini á 

føroyska landgrunninum áttu at kent tað sum sína skyldu at sett teir 

føroyingar í starv, sum hava ómakað sær at verið uttanlands og tikið eina 

útbúgving, sum er skræddaraseymað til vinnuna. So nógvir eru vit heldur ikki. 

Nei, tíðin er kanska ikki við mær, og kunnleikin millum arbeiðsgevararnar her 

til mína útbúgving er ikki nóg stórur, sigur Jørgin Pauli Johannessen at enda.


